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“As infraestruturas criam restrições à organização espacial, 
localização seletiva do capital, de instituições e de pessoas; quanto 
mais pobre o país, mais agudo isso se torna. Quanto mais descontínua 
a circulação no espaço, menos este tem fluidez e mais forte são os 
efeitos das restrições infraestruturais”.  
 
(Milton Santos, Economia Espacial, Criticas e Alternativas, 2003, 
p.201).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

Esta tese teve por objetivo analisar o Estado no exercício do planejamento e execução de 
obras dirigidas a setores estratégicos como elemento determinante do ordenamento territorial 
urbano-regional em municípios do Litoral Norte do estado de São Paulo. Ao longo da última 
década, empreendimentos relacionados à exploração do Pré-Sal motivaram o Estado 
brasileiro a desenvolver projetos direcionados ao setor de infraestrutura de transporte em 
municípios da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) 
compreendendo a duplicação e ampliação da Rodovia dos Tamoios e a ampliação do Porto de 
São Sebastião. Embora tais projetos tivessem o objetivo de dinamizar a economia regional, os 
impactos socioespaciais e ambientais previstos a médio e longo prazo no espaço urbano-
regional, tornaram-se o centro de discussões por parte de pesquisadores e de instituições de 
diversas áreas. O papel da sociedade civil organizada e do próprio Estado por meio de suas 
instituições, também, ficaram evidentes, sobretudo, na suspensão definitiva da licença 
ambiental do projeto de ampliação portuária ocorrida em 2016. O panorama atual nos 
municípios litorâneos mostra uma tendência à aceleração do crescimento populacional e 
consequentemente da ocupação de áreas urbanas, em razão dos projetos estatais, acentuando, 
dessa forma, os problemas urbanos já existentes. As obras de ampliação da Rodovia dos 
Tamoios determinaram um novo ordenamento territorial urbano-regional face à 
desapropriação de terras, a construção de túneis e viadutos provocando profundas alterações 
nas encostas da Serra do Mar e na paisagem urbana de Caraguatatuba e São Sebastião. Apesar 
de suspenso, o projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, causou grande repercussão 
social, principalmente, em razão dos problemas ambientais que seu desenvolvimento poderia 
ocasionar. Tais problemas referem-se, sobretudo, a intervenções em área da Baia do Araçá, 
importante estuário de vida marinha. Atualmente, o projeto de ampliação está sendo 
readequado pelo governo do estado de São Paulo, a fim de prosseguir com a obra. A análise 
de teóricos que se dedicaram durante o século XX e, mais recentemente, a estudar a atuação 
do Estado brasileiro – como interventor ou regulador –, nos âmbitos social, econômico e 
ambiental; o levantamento de informações e documentos institucionais, a obtenção e registro 
de material iconográfico confirmam a tese de que o Estado no contexto do planejamento 
econômico com ênfase em programas destinados a setores estratégicos, determina o 
ordenamento territorial urbano-regional.  
 
Palavras-chave: Estado. Políticas territoriais. Planejamento de setores estratégicos. 
Planejamento urbano- regional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



THE STATE AND THE PLANNING OF STRATEGIC SECTORS AS A 
DETERMINING ELEMENT OF URBAN-REGIONAL TERRITORIAL 
MANAGEMENT IN MUNICIPALITIES OF THE NORTH COAST – SP 

 
ABSTRACT 

 
This thesis analyzes the State in its planning and execution of works directed to strategic 
sectors as a determining element of the urban-regional territorial planning in municipalities of 
the North Coast of the state of São Paulo. Over the last decade, projects related to the 
exploration of the Pre-Salt have motivated the Brazilian State to develop projects focused on 
the transportation infrastructure sector in municipalities of the Metropolitan Region of Vale do 
Paraíba and the Northern Coast (RMVPLN), including the duplication and expansion of the 
Tamoios Highway and the expansion of the Port located in São Sebastião. Although such 
projects had the objective of boosting the regional economy, the socio-spatial and 
environmental impacts foreseen in the medium and long terms in the urban-regional space, 
became the center of discussion by researchers and institutions in various areas. Itwas also 
evident the role of organized civil society and the State itself through its institutions, above 
all, in the definitive suspension of the environmental license of the port extension project, 
which took place in 2016. The current situation in the coastal municipalities shows a tendency 
of a fast populational growth and consequently the occupation of urban areas, due to the state 
projects, thus accentuating the existing urban problems. The expansion works of the Tamoios 
Highway determined a new urban-regional territorial order regarding the expropriation of 
lands, the construction of tunnels and viaducts causing considerable changes in the slopes of 
the Serra do Mar and the urban landscape of Caraguatatuba and São Sebastião. Despite being 
suspended, the expansion project of the Port of São Sebastião caused great social 
repercussion, mainly due to the environmental problems that its development could cause. 
These problems are mainly related to interventions in Baia do Araçá, an important estuary of 
marine life. Currently, the expansion project is being readjusted by the government of the 
state of São Paulo, in order to proceed with the work. The analysis of the theoreticians who 
dedicated themselves during the twentieth century and, more recently, have studied the 
Brazilian state's performance as an intervener or regulator in the social, economic and 
environmental spheres; the collection of information and institutional documents, the 
acquisition and registration of iconographic material confirm the thesis that the State in the 
context of economic planning, with emphasis on programs for strategic sectors, and determine 
the urban-regional territorial ordering. 
 
Keywords: State. Territorial policies. Planning of strategic sectors. Urban-regional planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pesquisar e relacionar Estado, políticas públicas e o planejamento de setores 

estratégicos como elemento determinante do planejamento do ordenamento urbano-regional é 

uma tarefa que somente se torna possível na medida em que se busca entender o papel e a 

evolução do Estado e da sociedade no decorrer dos tempos, bem como da história econômica 

do Brasil. Os ciclos econômicos, de certa forma, foram determinantes na ocupação do 

território brasileiro. Para Schiffer (1999, p.77) “a estrutura social e produtiva, aliada às áreas 

restritas em que se desenvolveram essas atividades econômicas, gerou espaços econômicos 

estanques no território nacional”.  

Ao analisar as dinâmicas regionais do capitalismo, Brandão (2015, p.14) afirma que, 

 
em uma perspectiva histórica de longa duração, constata-se uma enorme 
concentração de população e riqueza material ao longo do litoral do Brasil durante 
séculos. Mas foi a partir das primeiras décadas do século XX que as soldagens 
econômicas inter-regionais operaram no sentido de acentuar ainda mais essa 
aglomeração socioespacial litorânea de pessoas e atividades, bem como a capacidade 
de polarização, em relação ao resto do país. 

 

Além disso, a cada período, a humanidade aperfeiçoava-se e ampliava os fluxos 

sociais, culturais e de mercadorias e serviços entre os povos. Nas palavras de Souza (2008, p. 

27), 
interações, fluxos de mercadorias e de informações, geração de novas técnicas, 
produtivas são características que sempre fizeram parte da existência humana. É 
certo que o aperfeiçoamento das técnicas se deu de modo mais rápido a partir do 
século XX, ampliando-se a capacidade da produção de bens e serviços e 
proporcionando maior interação entre as sociedades, mas tal processo, de modo 
algum, teve origem nesse século. 

 

O Estado brasileiro vivenciou a partir dos anos de 1930 a evolução de sua forma 

patrimonialista para a burocrática e, desta, para a gerencial no final do século XX, com base 

nas premissas do Estado Mínimo, regulador das relações econômicas e com pouca 

intervenção no mercado e nos meios de produção. Em ambas as mudanças, resquícios de sua 

antiga forma prevaleceram, sendo possível nos dias atuais encontrar setores altamente 

burocráticos, bem como, setores e segmentos com cultura altamente patrimonialista, 

sobretudo, no ambiente político. Para Dallari (1998) no Brasil prevalece a ideia do Estado 
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Democrático, cujas premissas são a eliminação da rigidez formal, a supremacia da vontade do 

povo nas decisões e a preservação da liberdade e da igualdade.  

Entretanto, no Brasil do século XX, prevaleceu também a vontade de uma minoria 

com influência política em detrimento da vontade dos demais, sobretudo, no planejamento 

econômico. Isso pode ser constatado num primeiro momento com a política em defesa do 

setor cafeeiro e, mais tarde, com a industrialização e o protecionismo da produção nacional de 

bens.  

Em cada período da história econômica, as atividades preponderantes, mais rentáveis e 

aquelas que poderiam proporcionar maiores retornos ao país, em boa parte tiveram algum tipo 

de preferência na elaboração de políticas de desenvolvimento. São os chamados setores 

estratégicos da economia, aqueles que representam a base ou a preferência nos investimentos 

e o setor de infraestrutura, e de energia, de uma forma geral se enquadram nessa classificação, 

tendo em vista que são necessários para o funcionamento de todos os demais.  Tal fato, pode 

ser constatado no Programa de Metas do governo Juscelino Kubistchek (BRASIL, 1958), no I 

Plano Nacional de Desenvolvimento (BRASIL, 1971), no II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (BRASIL, 1974) e no III Plano Nacional de Desenvolvimento (BRASIL, 

1980).  

No século XX, os setores infraestrutura de transporte e energia são identificados como 

os grandes gargalos para o desenvolvimento do País. Na atualidade, esses setores continuam 

sendo os desafios para a superação das desigualdades regionais e urbanas, juntamente com 

outros, como o de habitação e saneamento. No que se refere ao setor energético, Cavalcante 

(2017, p. 140) afirma que “a criação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em 2004, e a 

reestruturação do sistema de planejamento com a aprovação de um novo marco regulatório 

representam mudanças importantes para a reestruturação do setor”. Quanto ao setor de 

transportes, esse mesmo autor (p. 141) afirma que “na área de transporte, a reestruturação do 

setor ocorre principalmente em 2007, com a publicação do Plano Nacional de Logística e 

Transportes”. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) lançado em 2007 promoveu a 

retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura urbana, logística e 

energética do país, representando desta forma, a intervenção do Estado nos setores 

fundamentais e estratégicos para o desenvolvimento. 

De acordo com Brandão (2015, p.17), 

 



18 

 
um ponto a ressaltar para a discussão da conjuntura brasileira e a persistência do 
movimento cíclico, recorrente, de aprofundamento da especialização em 
commodities e recursos naturais e as correlatas pressões políticas e econômicas pela 
premência em se investir em infraestrutura. 

 

No entanto, o Brasil, em sua ocupação e em suas diversas fases de crescimento e de 

desenvolvimento econômico passou por ajustes estruturais e institucionais significativos no 

que diz respeito a sua forma de organização territorial e financiamento de grandes obras e 

projetos. A obtenção de capital sempre foi um desafio considerando a escassez de poupança 

interna e a dificuldade em obter recursos para investimentos em setores de base, bem como na 

infraestrutura do País (LACERDA et al, 2010).  

Com a descentralização política e administrativa advinda da Constituição Federal de 

1988, os estados e municípios ampliaram seu poder de atuação na elaboração do planejamento 

e desenvolvimento regional. Tal autonomia permitiu aos entes federados instituírem políticas 

públicas de desenvolvimento local, ações isoladas, o que teve como consequência o aumento 

das disparidades regionais. O aumento das políticas públicas fragmentadas, políticas fiscais 

tendo por objetivo atrair investimentos privados teve como consequência a guerra fiscal. 

Embora sua pesquisa não seja especificamente sobre o caso brasileiro, Harvey (2001, p. 179) 

ao analisar a relação entre o capital e questão espacial menciona que “de fato, a redução das 

barreiras espaciais intensificou ainda mais a concorrência entre localidades, estados e regiões 

urbanas, pelo capital destinado ao desenvolvimento”. Tal situação leva o Estado a atuar como 

facilitador dos investimentos, nas palavras do mesmo autor (p. 180) “assim, a governança 

urbana se orientou muito para a oferta de um ambiente favorável para os negócios e para a 

elaboração de todo tipo de chamarizes para atrair esse capital para as cidades”. É o próprio 

poder público favorecendo a guerra dos lugares.  

Na análise da influência do capital no território, Santos (2000, p. 48) afirma que, 

 
o território se apresenta como uma arena de movimentos cada vez mais numerosos, 
fundados sobre uma lei do valor que tanto deve ao caráter da produção presente em 
cada lugar como às possibilidades e realidades da circulação. O dinheiro é, cada vez 
mais, um dado essencial para o uso do território. 

 

Como forma de minimizar o aumento das desigualdades regionais, surgiram nas 

esferas federal e estadual políticas públicas setoriais e específicas e com isso o projeto de 

integração nacional se viu cada vez mais distante. Pensava-se em ações corretivas para as 
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muitas desigualdades e muitas regiões desiguais e a cada ação aumentavam as diferenças 

(MORAES, 1999). Isso em grande parte deve-se a questão do federalismo político, sem 

definição clara quanto aos limites de planejamento nas diferentes esferas de poder.  

A Constituição Federal de 1988 conferiu aos Estados autonomia para 

institucionalização de Regiões Metropolitanas, o que num primeiro momento ocorria por lei 

federal. Desse modo, o que se verifica, principalmente nos últimos anos, é um aumento 

significativo de tais arranjos territoriais no País. A criação de Regiões Metropolitanas a cargo 

dos estados da federação passou a constituir um plano de ação para alcançar recursos do 

governo federal e, dessa forma, aumentou a distância entre a “metropolização” em função da 

dinâmica urbana e regional e a “instituição de Regiões Metropolitanas” de cima para baixo, 

ou por meio de política de Estado (KLINK, 2009). 

As Regiões Metropolitanas passaram a integrar um novo território e esse arranjo torna 

comum aos municípios membros, os problemas e políticas regionais, o que demandaria ação 

conjunta e colaborativa entre as diferentes esferas de governo. No entanto, na prática isso é 

bastante diferente. A fragmentação das decisões tendo por base os diferentes interesses 

políticos dificulta a governança metropolitana, um dos maiores entraves para o planejamento 

regional. Nessa discussão acerca dos problemas regionais, não apenas as unidades da 

federação (em seus diferentes âmbitos) são chamadas a participar, mas também a sociedade 

civil organizada, o que legitimaria o processo democrático e participativo consagrado na 

Constituição Federal de 1988 (FREY, 2004).  

Outro fator que provocou profundas transformações no Brasil foi a chamada “Reforma 

do Estado” que tinha por objetivo reduzir a área de atuação estatal por meio de políticas 

neoliberais e abrir à iniciativa privada a possibilidade de investir em grandes projetos. As 

concessões públicas nascem dessa medida: entrega-se ao setor privado o privilégio de 

explorar determinados serviços mediante a possibilidade de instituir cobrança de taxas 

(BRESSER PEREIRA, 2001). Com isso, observou-se a privatização de diversas empresas 

estatais e a entrega ao ente privado por meio de concessão, o gerenciamento, manutenção e a 

possibilidade de cobrar pedágios em diversas rodovias. 

Para além desta questão, este estudo tem como hipótese que no Brasil a determinação 

de uma escala de interesse econômico prevalece sobre áreas de interesse local, ou seja, o 

planejamento de setores estratégicos como o de energia e de transportes advindos de políticas 

de investimento das esferas estadual e, mesmo federal, determinam as políticas de 
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ordenamento territorial do planejamento municipal, cujo território acolhe os maiores impactos 

dessas ações. 

Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), a ampliação 

da Rodovia dos Tamoios e do Porto de São Sebastião, vista como necessária para o 

desenvolvimento regional ganha nova dimensão se analisada sob a perspectiva dos setores 

estratégicos de transportes e energético que a envolvem. A ampliação de tal Rodovia, assim 

como da área portuária, são medidas que extrapolam a lógica da facilidade de acesso às 

cidades do Litoral Norte do estado de São Paulo, cujas propostas derivam de uma política 

maior que parte da esfera estadual, que ao determinar o planejamento do ordenamento 

territorial urbano-regional desconsideram os impactos sociais, ambientais e econômicos nos 

municípios localizados na área em questão.  

O planejamento urbano e regional elaborado e influenciado no meio político na 

maioria das vezes atende as necessidades do capital. Neste sentido, observa-se que tais 

práticas poderão ter como consequência imediata, importantes transformações urbanas nos 

municípios do Litoral Norte principalmente, em Caraguatatuba e São Sebastião – SP, 

município de chegada e município sede do Porto de São Sebastião, respectivamente.  

Neste contexto, essa pesquisa tem por objetivo analisar o Estado no exercício do 

planejamento e execução de obras dirigidas a setores estratégicos como elemento 

determinante do ordenamento territorial urbano-regional em municípios do Litoral Norte do 

estado de São Paulo. De maneira específica, esta tese analisa a concessão e ampliação da 

Rodovia dos Tamoios e o projeto de ampliação do Porto de São Sebastião sob a ótica das 

possíveis consequências territoriais.  

Desse modo, a presente tese encontra-se dividida em cinco seções organizadas de 

acordo com os respectivos temas. A Seção 2 intitulada “Considerações teóricas e suas 

aplicações ao objeto de pesquisa” apresentando o tema central e os aspectos iniciais e gerais 

da tese, tais como os objetivos, as hipóteses, a delimitação e a metodologia utilizada em cada 

etapa. Nesta seção o Estado brasileiro é conceituado no que se refere a sua forma de 

organização e às modificações ocorridas no decorrer do tempo – tais como a forma como 

ocorreu a transição do modelo Patrimonialista para o Burocrático e desse para o Estado 

Gerencial –, e analisado sob a perspectiva de seu novo papel diante do mundo globalizado e 

neoliberal. Nesse cenário, discute-se o papel das políticas públicas e suas diferentes fases 

tendo como ponto inicial a gestão democrática e participativa e o papel da sociedade civil 
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nesse processo. A Seção 2 apresenta ainda as Parcerias Público-Privada como a nova forma de 

financiamento de projetos públicos, bem como, é composta por uma análise do processo de 

descentralização política, administrativa e tributária advinda da Constituição de 1988 e suas 

consequências para o planejamento urbano e regional, sobretudo, no que diz respeito ao pacto 

federativo brasileiro. Neste contexto, o território, as consequências da institucionalização de 

Regiões Metropolitanas no Brasil, a problemática da governança metropolitana, bem como, as 

relações interfederativas constituem o corpo teórico desta seção. Finalizando a Seção 2 e 

considerando a Constituição de 1988 e o Estatuto das Cidades é apresentada uma discussão 

sobre o planejamento urbano e a gestão das cidades.  

A Seção 3 “Dinâmicas socioespaciais e econômicas no contexto regional: do Vale do 

Paraíba Paulista a RMVPLN” inicia com uma introdução histórica da ocupação e da formação 

econômica da Região do Vale do Paraíba Paulista, considerando o período de transição da 

economia agrária para a economia industrial e os espaços dessas atividades produtivas. 

Analisa a institucionalização da RMVPLN no ano de 2012, tendo como referência as 

promessas da implementação de políticas comuns aos municípios da Região Metropolitana e 

as perspectivas no que diz respeito a construção de um Plano Metropolitano Integrado com 

vistas ao desenvolvimento econômico regional. A Seção 3 é finalizada por meio da 

apresentação e análise de dados territoriais, econômicos e sociais dos 39 municípios da 

RMVPLN, e do aprofundamento dessas discussões com abordagem específica referentes aos 

municípios do Litoral Norte do estado de São Paulo: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e 

Ilhabela.   

A Seção 4 intitulada “Projetos de setores estratégicos e a repercussão no espaço 

urbano–regional da RMVPLN” apresenta a ampliação e duplicação da Rodovia dos Tamoios e 

o projeto de ampliação do Porto de São Sebastião como parte de um planejamento maior de 

setores estratégicos da economia do País, os setores de energia (petróleo) e de transportes. 

Analisa as consequências de tais obras no espaço urbano–regional e a forma estas determinam 

o ordenamento urbano–regional. Com base nas discussões abordadas na fundamentação 

teórica apoiada em referenciais teóricos produzidos por autores de diversos campos e após 

análise documental, visitas técnicas e pesquisa de campo na Rodovia dos Tamoios e Porto de 

São Sebastião, nesta seção é discutido o planejamento dos setores estratégicos de 

infraestrutura de transportes e de energia como determinante ao planejamento do ordenamento 

territorial dos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião. Esta Seção analisa, também, os 
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aspectos que demonstram a contradição entre o planejamento oriundo de diferentes esferas 

governamentais, Federal, Estadual e Municipal estabelecem uma lógica no âmbito do 

planejamento urbano-regional. 

Cabe registrar que este trabalho dedicou-se a análise territorial sob as perspectivas 

política, econômica e social, não tratando, portanto, da análise ambiental devido à 

complexidade que envolve a temática e as limitações temporais de elaboração de uma tese.  

Por fim, nas Considerações Finais é apresentada a sistematização das análises 

realizadas no decorrer da pesquisa e os principais apontamentos e reflexões acerca do papel 

do Estado na implementação de políticas direcionadas a setores estratégicos, com implicações 

no território urbano-regional da RMVPLN. 

 

 

1.1 Aportes teórico-metodológicos da pesquisa  

 

Para tal análise, essa pesquisa inicia-se com a abordagem teórica sobre o Estado, 

políticas públicas e território, considerando os principais aspectos das transformações do 

Estado brasileiro. Salienta-se que no País, o Estado passou por diversas transformações no 

decorrer dos tempos e que sua forma de atuação acompanhou tal evolução. As políticas 

públicas, o território e a sociedade também mudaram na medida em que a dinâmica social 

moldava a relação que se dava no ambiente político.  

No arcabouço bibliográfico e teórico, essa tese apresenta a redefinição do Estado 

diante do cenário neoliberal. O movimento mundial de globalização e de abertura do 

comércio mundial, bem como a crise fiscal brasileira ocorrida nas últimas décadas do século 

XX motivaram o Estado brasileiro a adotar novas formas de atuação na economia. A Reforma 

do Estado, meio através do qual a Administração Pública Gerencial passou a ser adotada no 

ambiente público, trazendo para o setor público, técnicas e modelos aplicados à iniciativa 

privada, firmaram o novo perfil do Estado. Advindo de tais mudanças, a administração 

pública voltada para os resultados, às privatizações e, mais tarde, à concessão pública como 

forma de obter recursos para grandes obras, marcaram esse período da economia do País.  

A Constituição de 1988 formalizou a possibilidade de ampliação dos direitos sociais, 

coletivos e individuais. Além disso, a Constituição efetivou a descentralização de poder a 

partir da União em favor dos Estados e Municípios, no que se refere à questão tributária e às 
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obrigações políticas voltadas à saúde, educação, saneamento, entre outros. A Constituição 

ainda conferiu aos governos estaduais a autonomia da criação de Regiões Metropolitanas, 

provocando a proliferação de tais arranjos territoriais, sobretudo, devido aos interesses em 

obter recursos financeiros destinados a essas Regiões. De modo semelhante, houve o aumento 

na criação de municípios – em 2013, segundo dados do IBGE, com 5.570 –, exigindo maior 

entendimento das questões e demandas urbanas e aplicabilidade das práticas do planejamento 

urbano.  

No que se refere ao planejamento das cidades, por meio de emenda popular de difícil 

aprovação, a Constituição Federal trouxe de forma tímida um capítulo, com dois artigos 

destinados a Política Urbana. No entanto, a regulamentação de tais artigos ocorreu somente no 

ano de 2001 com a promulgação do Estatuto das Cidades. Este procurava regular o espaço 

urbano por intermédio de mecanismos como o Plano Diretor, o Imposto sobre Propriedade 

Urbana progressivo no tempo e incentivava a participação popular nas políticas e decisões 

com impactos na cidade. Com isso, “o Estado federal reassume sua função de estudar, 

planejar e normatizar o ordenamento territorial nas escalas nacional, regional e metropolitana, 

mas, agora, reconhecendo a autonomia dos municípios (GOMES, RESCHILIAN, UEHARA, 

2018, p.162) ” 

No que se refere ao contexto local da área de pesquisa, a tese apresenta a 

contextualização do Vale do Paraíba com um breve relato histórico, destacando suas 

potencialidades econômicas há muito identificadas, bem como, a localização privilegiada, o 

que induziu atividades econômicas e que de uma certa forma, contribuiu para o 

desenvolvimento (MÜLLER, 1969). Mais tarde, principalmente após a segunda metade do 

século XX, alguns municípios, sobretudo aqueles localizados no entorno da Rodovia 

Presidente Dutra, passaram a ter sua economia baseada na indústria. Salienta-se que entre 

esses, São José dos Campos destacou-se por sediar importantes Institutos de Pesquisa, 

indústria bélica e aeronáutica (SOUZA, 2008). 

Em 2012, com a institucionalização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (RMVPLN) pelo governo de São Paulo, a Região constitui-se em um novo 

arranjo territorial, e com isso, novos problemas e desafios surgiram, entre os quais, ressalta-se 

a grande heterogeneidade socioeconômica de seus municípios. Além disso, diante da 

possibilidade de angariar recursos via transferências específicas para Regiões Metropolitanas 

ou por meio de Parcerias Público-Privadas, surgem os projetos de duplicação e ampliação da 
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Rodovia dos Tamoios, principal via de acesso ao Litoral Norte do estado de São Paulo, bem 

como, de ampliação do Porto de São Sebastião, estratégico não apenas à Região, mas para o 

País. 

É substancial a quantidade de estudos que se referem a questões relacionadas à 

produção do espaço urbano-regional no Brasil e no Mundo. Neste contexto destacam-se os 

estudos da geografia produzidos por Bertha Becker, Cláudio Egler, David Harvey, George 

Benko, Marcelo Lopes de Souza, Maria Adélia de Souza, Milton Santos, Roberto Lobato 

Corrêa e Rogério Haesbaert; da economia, em especial, os produzidos por Celso Furtado, 

Clélio Campolina Diniz, Luiz Carlos Bresser-Pereira, Werner Baer e Wilson Cano. A 

compreensão das relações federativas no território nacional foi possível a partir dos 

apontamentos oriundos da área de sociologia, tais como os elaborados por Celina de Souza, 

Luiz Fernando Abrucio e Marta Arretche e do urbanismo, com destaque para os estudos de 

Ermínia Maricato, Jeroen Klink e Raquel Rolnik. 

Fontes primárias também consubstanciaram essa pesquisa. Desse modo, destacam-se 

os dados obtidos em instituições como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); 

Fundação Sistema de Análise de Dados (SEADE), Prefeituras Municipais e Governo do 

Estado de São Paulo. Para o seu desenvolvimento foram ainda realizadas diversas pesquisas 

de campo à Companhia Docas, ao Porto de São Sebastião e as obras da Rodovia dos Tamoios 

a fim de obter informações técnicas e material iconográfico. 
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2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E SUAS APLICAÇÕES AO OBJETO DE 

PESQUISA 

 

Esta pesquisa fundamenta-se principalmente na teoria de Milton Santos e David 

Harvey sobre a influência do capital no território, o que está diretamente ligado à forma como 

as políticas, o planejamento territorial e as decisões quase sempre são direcionadas para 

atender os interesses econômicos.  

Entender esse processo, bem como o papel do Estado na economia faz-se necessário, 

considerando que o objeto de pesquisa dessa tese se desenvolve a partir do entendimento de 

que o planejamento de setores estratégicos por parte do Estado tais como os voltados à defesa, 

aos transportes e à produção de energia, em boa parte, está direcionado a favorecer à 

economia em detrimento à lógica do planejamento do ordenamento territorial.  

Em sua análise sobre a economia espacial, Santos (2003, p.14) afirma que até os anos 

de 1930 a teoria econômica fundamentava-se na ideia de auto regulação dos mercados ou no 

sistema do laissez-faire. A partir deste período, fundamentado nas ideias de Keynes, viu-se 

que o Estado possuía um importante papel na economia, ao regular os mercados e ao 

promover o desenvolvimento de setores estratégicos.  

No entanto, as políticas, bem como os grandes projetos públicos em grande parte são 

pensados para atender uma parcela específica da sociedade e, principalmente, os interesses do 

capital. Santos (2003, p. 19) ao analisar essa questão afirma que “quando a economia 

começou a servir os interesses do capital, teve que se libertar do homem, isto é, da história”. 

Essa mesma questão é analisada por Harvey (2001) em diversos estudos nos quais o autor 

mostra o poder transformador do capital nos territórios.  

Esta Seção visa analisar a atuação do Estado brasileiro no planejamento de setores 

estratégicos como elemento determinante do ordenamento urbano-regional. Inicia 

conceituando o Estado e suas principais formas de atuação no que se refere a políticas 

territoriais e à economia, sobretudo, diante do neoliberalismo.  

No Brasil, com as teorias keynesianas que ganharam força mundial após a crise de 

1929, o Estado passou a desempenhar um papel mais ativo na economia, sendo um dos 

responsáveis por criar as bases para a industrialização, sobretudo nas questões estruturais e 

nos meios de financiamento. Na Região do Vale do Paraíba Paulista, a existência de uma 
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infraestrutura de transporte proveniente da economia cafeeira constituiu a base para o 

desenvolvimento industrial na Região (Müller, 1969). Após os anos de 1950, a Região do Vale 

do Paraíba, principalmente, em municípios transpostos pela Rodovia Presidente Dutra, 

vivenciou o processo de industrialização em diversos segmentos derivados do capital 

produtivo estatal, privado nacional e estrangeiro. Em São José dos Campos, como atesta 

Souza (2008), o processo de industrialização se firmou a partir do investimento estatal em 

instituições de ensino e pesquisa, na criação de empresas voltadas ao desenvolvimento do 

setor de defesa, mais especificamente, bélico e aeroespacial. Souza (2008) analisa esse 

fenômeno e sua contribuição para a especialização do lugar, o que segundo a autora, inseriu 

São José dos Campos no contexto de outras regiões mundiais.  

Após um longo período de centralização política no Brasil, em 1988 com a 

promulgação da nova Constituição Federal, o País passa por uma série de descentralizações 

administrativas, tributárias e de poder em favor dos estados e municípios. Nesse mesmo 

período, diante da crise fiscal e das influências neoliberais, o Estado adota uma nova postura 

delegando ao setor privado as atividades produtivas e passa a ocupar posição de regulador da 

economia (LACERDA et al., 2010). 

Na década seguinte, grande parte das empresas públicas foram privatizadas. Surgem 

nesse cenário, as Parcerias Público Privada (PPP) e as Concessões Públicas. O Estado passa a 

realizar os investimentos necessários e entrega a exploração dos serviços à iniciativa privada, 

que poderia ou não repassar parte dos custos ao usuário, dependendo da modalidade de 

contrato (BRESSER PEREIRA, 2001). 

No início dos anos 2000, o Estado brasileiro ganha nova conotação e aumenta sua 

atuação nos setores econômicos e sociais. Essa nova fase passou a ser denominada “Novo 

Desenvolvimentismo”. Nesta fase o Estado atua no desenvolvimento de importantes projetos 

públicos tendo em vista a deficiência estrutural e habitacional do País (KLINK, 2013). Apesar 

disso, as PPPs e as Concessões Públicas continuaram presentes no cenário nacional, 

considerando a necessidade de recursos para grandes investimentos. 

Após a conceituação do Estado e dos principais aspectos aplicáveis a essa tese, a 

pesquisa avança para a discussão das políticas de ordenamento territorial. Inicia-se com a 

conceituação teórica dos principais termos utilizados, sempre tendo como parâmetro a análise 

do território ocupado (SANTOS, 2006). O levantamento histórico das políticas territoriais e 

suas principais repercussões no espaço urbano e regional surge na medida em que as decisões 
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passam a ser tomadas por interesses políticos, o que nem sempre acompanha o interesse social 

(SOUZA, 1999). Isso tudo, contribui para o surgimento dos mais diversos problemas urbanos, 

em especial em Regiões Metropolitanas (MARICATO, 2000).  

Em seguida analisa as Regiões Metropolitanas, com destaque para a RMVPLN 

instituída pelo governo do estado de São Paulo no ano de 2012.  A discussão inicia-se com a 

contextualização histórica do Vale do Paraíba, com destaque para o fator locacional, num 

primeiro momento fazendo ligação entre Minas Gerais e Rio de Janeiro e depois entre Rio de 

Janeiro e São Paulo. Esse fator facilitou a formação de cidades e consequentemente os fluxos 

econômicos entre as regiões (MÜLLER, 1969). Em 2012, a RMVPLN se tornaria mais uma 

das várias Regiões Metropolitanas existentes no País, com os mesmos problemas e desafios 

(KLINK, 2013). 

A discussão sobre as políticas de ordenamento territorial, a contextualização histórica 

do Vale do Paraíba, bem como da institucionalização da RMVPLN é necessária tendo em 

vista que essa pesquisa analisa os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, ambos 

pertencentes a essa Região Metropolitana. 

Partindo da discussão do ambiente macronacional e estadual – para ambiente micro – 

RMVPLN e municípios de Caraguatatuba e São Sebastião – essa pesquisa analisa o 

planejamento local e a gestão das cidades tendo como base a legislação urbana e a análise dos 

instrumentos de planejamento urbano-regional na visão de Marcelo Lopes de Souza (2001). 

Nesta pesquisa considera-se a análise sobre a necessidade e a efetivação do 

planejamento urbano realizada por Maricato (2000) e a mudança de um país rural para urbano 

e seus reflexos (BECKER; EGLER, 1992). O rápido crescimento urbano trouxe sérias 

consequências, como a urbanização irregular e precária (ROLNIK, 2006), a segregação 

socioespacial (ROLNIK, 2006) e especulação fundiária (CORRÊA, 1989).  

A CF bem como o Estatuto das Cidades trouxe mecanismos de regulação do espaço 

urbano, no entanto, o grande desafio é aplicar tais mecanismos tendo em vista os interesses 

conflitantes dos agentes sociais (SOUZA, 2006). Uma promessa recente foi a promulgação do 

Estatuto das Metrópoles em 2015. As RMs constituem um dos espaços com maior índice de 

problemas urbanos, tendo em vista sua ingovernabilidade (MARICATO, 2011). A constante 

busca por uma governança metropolitana (KLINK, 2009) seria o caminho para a solução 

desse problema.   
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Tal discussão aplica-se ao objetivo dessa tese na medida em que na forma federada de 

governo, cada unidade da federação possui autonomia jurídica e institucional para definir seu 

próprio planejamento de forma independente, quase sempre os interesses são conflitantes. 

O planejamento de setores estratégicos por uma determinada unidade da federação 

pode sobrepor ao planejamento urbano. O que se nota é o interesse do capital prevalecendo 

sobre a lógica do planejamento, considerando que este se dá em um ambiente político. Essas 

conceituações teóricas construídas a partir da pesquisa bibliográfica constituem a base para 

essa tese. Além da análise bibliográfica e documental, utilizou-se da pesquisa de campo, tendo 

por finalidade obter informações e dados iconográficos sobre as obras de duplicação da 

Rodovia dos Tamoios e do Porto de São Sebastião. 

 

 

2.1 Estado, políticas públicas e sociedade 

 

Para iniciar as discussões acerca do tema da tese, torna-se necessário conceituar os 

principais termos utilizados: Estado, políticas públicas, sociedade e território ocupado, sendo 

este último, na definição de Santos e Silveira (2006), o local onde a interação humana 

acontece e onde ocorrem as relações e processos políticos.  

Para Bonavides (2000, p. 73), o Estado tem sua origem na junção do termo grego 

“polis” ou a “cívicas” com o termo romano “respública”.  Isso principalmente na questão 

social ou no aspecto institucional do Estado como representante do povo em sua função 

política. Além disso, outra definição atribui ao Estado a obrigação de garantir direitos e 

prestar serviços públicos de interesse à coletividade, conforme afirma Valla (1998, p.8) 

“Estado moderno é um prestador de serviços e não apenas um garantidor das situações 

conquistadas pelos particulares”.   

Quanto ao surgimento do Estado moderno, Bresser Pereira (2017, p. 155) afirma que 

“a história do surgimento do Estado moderno e da formação do estado-nação é uma história 

de grandes lutas políticas que deixam claro como as nações veem seu Estado – como seu 

instrumento fundamental de defesa de seus próprios interesses”. Ou seja, não é neutro, mas 

sofre interferências sociais, considerando os diferentes interesses das diferentes épocas. 

Diante do exposto, Estado pode ser definido como instituição representante do povo e 

promotora de ações e planos que levem aos objetivos esperados: refere-se a uma organização 
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que exerce poder supremo sobre a população de um determinado território. Estado e poder são 

indissociáveis tendo em vista que nesse caso, este se dá de forma legítima garantido por leis e 

suas determinações e políticas são impostas sobre a sociedade. Esse poder sobre a sociedade é 

exercido de forma monopolística, não admitindo qualquer rivalidade no que diz respeito a 

esse tema (COELHO, 2009).  

O Estado não é neutro e como instituição que representa a população em suas vontades 

e anseios, tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores das mais diferentes épocas da 

humanidade e nas mais diferentes abordagens: jurídicas, econômicas, históricas, filosóficas 

entre outras. Um ponto em comum entre os períodos e formas de abordagem é a 

inseparabilidade entre Estado, Políticas Públicas e Território e tal constatação pode ser 

analisada a partir do uso dos termos “Estado Social” e “Papel Social do Estado”. A presença 

humana no território modifica o meio e cria demandas específicas de cada grupo social, o que 

nos tempos atuais é solucionado com a elaboração de políticas públicas e atuação do Estado 

(STEINBERGER, 2013).  

Santos e Silveira (2006) chamam atenção para o “território ocupado” ou território 

usado como sendo o local onde as transformações ocorrem de forma intensiva, “não natural” 

ou de maneira intencional em função da presença humana guiada, sobretudo, pelo interesse do 

capital na qual as políticas e ações governamentais em muitos casos agem no interesse de 

beneficiar essa lógica.  

O território não é neutro, mas sofre influência dos diversos agentes sociais e está 

carregado de valores humanos. Essa afirmação pode ser confirmada na seguinte afirmação de 

Santos (2006, p.13) “o território é o lugar em que se desembocam todas as ações, todas as 

paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do 

homem plenamente se realiza a partir das manifestações de sua existência”.    

Sociedade pode ser definida como um conjunto de indivíduos, dotados de interesses e 

recursos de poder diferenciados, que interagem continuamente a fim de satisfazer às suas 

necessidades. Nesse caso, cabe a sociedade impor seu desejo e suas vontades diante do Estado 

para que este cumpra seu papel de representar os desejos e anseios de seu povo, isso através 

de aprovação de leis de interesse ou na determinação de políticas efetivas que garantam o 

cumprimento e as diretrizes estabelecidas pela maioria (RUA, 2009).  

A sociedade organizada forma o Estado, entidade que representa suas necessidades por 

meio da elaboração de políticas públicas e aplicação de ações governamentais que busquem 
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soluções para os diversos problemas e anseios. Para Norberto Bobbio et al. (1987), duas 

abordagens se fazem presentes no estudo das políticas públicas: na primeira, o foco é a 

história das políticas, seus avanços no tempo e a forma de como esta interagiu com as demais 

instituições existentes e com a sociedade. A segunda abordagem diz respeito a história das 

doutrinas políticas e a evolução do pensamento e o avanço das ideias. A abordagem 

interdisciplinar da história, filosofia, sociologia, ciência política, jurídica e econômica se 

fazem presente considerando o grande rol de possibilidades de abordar o assunto.  

Política é um conceito amplo e envolve diversos aspectos entre os quais as soluções 

pacíficas para determinados conflitos sociais. Abrange também procedimentos formais e 

informais que expressam relações de poder e podem ser utilizadas para soluções de conflitos 

abrangendo os mais diversos ambientes: aspectos de direito público, privado e institucionais. 

Políticas públicas são ações discutidas em determinados ambientes políticos e que após 

consenso entre as partes (ou minimização das disputas entre os atores sociais após discussão) 

chega-se a determinado resultado ou possibilidade de decisão política. Decisão política por 

sua vez, envolve uma escolha dentre as várias alternativas que podem ser realizadas conforme 

a hierarquia das preferências dos diferentes atores sociais envolvidos. Tais medidas, embora 

possam envolver a sociedade civil e ser debatido na esfera privada, são impostas pelo Estado 

através de seu poder imperativo (RUA, 2009). 

Para Valla (1998), o termo “políticas públicas” está ligado a necessidade do Estado em 

montar a infraestrutura básica para que os objetivos sociais sejam atingidos. A sociedade pode 

participar de tal processo, e essa necessidade surge justamente das diferentes classes que a 

compõe, as demandas podem variar de acordo com cada caso.  

Na busca de uma conceituação de políticas públicas, Celina de Souza (2007, p.69) 

afirma que: 

 
pode-se resumir política pública como campo de conhecimento que busca, ao 
mesmo tempo, colocar ‘o governo em ação’ e/ ou analisar essa ação (variável 
independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas 
ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no 
estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas 
eleitorais em programas e ações, que produzirão resultado ou mudança no mundo 
real.  
 

No entanto, a mesma autora (2007, p.68) ainda menciona que “não existe uma única, 

nem melhor definição do que seja política pública”.  
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O local onde ocorrem as discussões acerca das demandas necessárias e o consenso no 

que se refere às políticas públicas é chamado de “Arena Política”. Dessas discussões surgem 

as expectativas e a previsão de determinadas políticas entre os atores sociais (FREY, 2000). 

De acordo com o autor, as políticas podem ser caracterizadas como políticas distributivas, 

redistributivas, regulatórias e constitutivas.  

Sobre as políticas distributivas, o autor (2000, pp. 223-224) esclarece que, tratam-se de 

políticas “caracterizadas por um baixo grau de conflito dos processos políticos”. Continuando 

o autor diz que tais políticas “beneficiam um grande número de destinatários, todavia em 

escala relativamente pequena; potenciais opositores costumam ser incluídos na distribuição de 

serviços e benefícios”.  Para o autor (p. 224), as políticas redistributivas são aquelas cujo 

objetivo é “o desvio e o deslocamento consciente de recursos financeiros, direitos ou outros 

valores entre camadas sociais e grupos da sociedade”. Referente às políticas regulatórias, o 

autor (p. 224) observa que são as que “trabalham com ordens e proibições, decretos e 

portarias. Os efeitos referentes aos custos e benefícios não são determináveis de antemão; 

dependem da configuração concreta das políticas”. O autor ainda afirma que esse tipo de 

política oferece custos e benefícios (p. 224) que  

 
podem ser distribuídos de forma igual e equilibrada entre os grupos e setores da 
sociedade, do mesmo modo como as políticas também podem atender a interesses 
particulares e restritos. Os processos de conflito, de consenso e de coalizão podem 
se modificar conforme a configuração específica das políticas. 
 

Sobre as políticas constitutivas, também denominadas de estruturadoras ou 

modificadoras de regras, Frey (2000, p. 224) esclarece que são aquelas que as “determinam as 

regras do jogo e com isso a estrutura dos processos e conflitos políticos, isto é, as condições 

gerais sob as quais vêm sendo negociadas as políticas distributivas, redistributivas e 

regulatórias”. 

A forma como as ações e políticas públicas são elaboradas, discutidas e 

implementadas são quase sempre conflitantes tendo em vista que os interesses em sua maioria 

são divergentes e não atendem todos os grupos de igual maneira. Outro aspecto a se 

considerar é a diferença entre política pública e política social, que, embora, 

multidisciplinares, interessando às mais diferentes áreas, cada qual adota um foco diferente 

em sua abordagem (SOUZA, 2007). 
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Ao analisar a diferença entre uma política pública e uma política social, Souza (2007, 

p.71) esclarece que: 

 
existem importantes diferenças, notadamente em seus focos. Enquanto estudos em 
políticas públicas concentram-se no processo e em responder questões como “por 
quê” e “como’, os estudos em políticas sociais, tornam o processo apenas como 
“pano de fundo” e se concentram nas consequências das políticas, ou seja, o que a 
política faz ou fez. Estudos sobre política pública não focalizam necessariamente o 
conteúdo substantivo da política, daí porque não assume importância fundamental o 
objeto da política pública, dado que qualquer produção do governo em qualquer 
área/setor pode ser tomada como ilustração do processo. Estudos sobre política 
social, ao contrário, são demarcadas pelo objeto da política pública, focalizando 
sempre, as questões que a política “busca resolver”, os problemas da área e seus 
resultados.  

 

A participação popular no processo político bem como na elaboração de políticas 

públicas foi uma conquista advinda da Constituição Federal de 1988 e suas emendas. O 

incentivo a participação dos diferentes segmentos da sociedade nas decisões políticas foi 

acompanhado pelo processo de descentralização de recursos da esfera federal para as 

estaduais e municipais, onde a participação da população ocorre por meio de fóruns 

participativos, sendo a criação destes, o fator condicionante para a obtenção de recursos 

(CORTÊS, 2007, p.126). Isso também está ligado ao processo decisório em nível local, o que 

aumenta sua eficácia e sua capacidade de sucesso a partir da contribuição da população, tendo 

em vista a maior proximidade com aqueles atores sociais envolvidos nos problemas (FREY, 

2004). 

 A participação da sociedade na gestão de políticas públicas principalmente no âmbito 

municipal e especificamente na política urbana está prevista na Lei 10.257/2001 conhecida 

como Estatuto das Cidades que menciona em seu art. 1° a gestão democrática e participativa 

além de cooperação entre os governos nos assuntos de interesse comum (BRASIL, 2001). 

Entretanto, essa questão não é nova, mas é fruto da própria evolução social e do momento em 

que vivemos, tendo em vista que em praticamente todas as épocas o homem manifestou sua 

vontade e lutou pelos seus direitos, claro que, levando em consideração os diferentes 

costumes, épocas e liberdades políticas (ROCHA, 2008). 

No entanto, a participação popular nas políticas públicas ainda se encontra bastante 

vinculada ao fato do poder público criar condições para sua efetivação. Sobre essa questão, 

Cortês (2007, p.127) lembra que “a existência de espaços públicos institucionalizados de 
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participação é condição necessária para que participantes se envolvam em suas atividades”. 

Ou seja, a participação popular deve ser possibilitada pelo poder público. 

Essa participação tem por objetivo garantir a governança democrática e participativa, 

ou fazer com que as três instâncias políticas da sociedade capitalista moderna: sociedade civil, 

Estado e Governo assumam novas formas e papéis e dessa forma garantam as condições 

necessárias para que as decisões sejam empreendidas com o apoio e participação de todos 

(BRESSER PEREIRA, 2001).  

A participação da sociedade nas decisões locais também remete ao bom uso dos 

recursos públicos e como a sociedade participa do processo alocativo esperando que suas 

necessidades sejam ouvidas pelos governantes e que possam ser consideradas nas medidas 

políticas (VALLA, 1998).  

A forma como se dá esse processo de participação tem evoluído a partir da 

Constituição Federal de 1988, que apesar de mencionar a forma representativa de governo e 

reduzir a distância entre o cidadão e seus representantes governamentais, basicamente 

obedece ao seguinte escopo: conselho gestores nos âmbitos: federal, estadual e municipal e de 

fundos de participação em cada esfera de governo. A importância da participação social nas 

decisões sobretudo no âmbito local está no desenvolvimento da própria cultura política de 

cada um, que passa a se sentir parte das decisões e do planejamento do espaço onde vive. 

Hoje essa participação extrapola a forma de representação tradicional qual seja: sindicatos, 

partidos políticos e avança para a criação de conselhos, comissões entre outras.  

A partir de 2003 a participação popular tornou-se mais significativo nas políticas não 

apenas locais, mas também nas da esfera federal. Com o apoio do governo federal foram 

criadas diversas conferências nacionais conselhos e discussões sobre os mais diferentes 

assuntos. Entre 2003 e 2006 ocorreram um total de 43 conferências, sendo 38 nacionais e 5 

internacionais que mobilizaram mais de 2 milhões de pessoas da sociedade civil e do poder 

público além da ampliação de consultas públicas sobre os mais diferentes temas, inclusive 

para definição de construção de rodovias federais, sobre o Plano Amazônia Sustentável, Plano 

Nacional de Recursos Hídricos entre outros. Além disso, no ano de 2003, a elaboração do 

Plano Plurianual – PPA com base na opinião popular representou um marco na história das 

políticas participativas no Brasil (ROCHA, 2008).     

Para o planejamento do desenvolvimento regional, as necessidades locais, assim como 

as demandas da sociedade que vive o problema a ser solucionado, é de vital importância tendo 
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em vista a política ser um sistema complexo e que pode ocasionar mudanças inclusive na 

identidade regional. Um avanço nesse aspecto foi a promulgação em 23 de maio de 2014 do 

Decreto 8.243/2014 que instituiu a Política Nacional de Participação Social e o Sistema 

Nacional de Participação Social, oficializando a participação das pessoas na formulação, 

execução, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas, assim como o 

aprimoramento da gestão pública com base em tais avaliações (BRASIL, 2014).  

Na discussão das políticas urbanas, Oliveira et al (2016, p.17) defende a participação 

popular nesse processo ao mencionar que “os debates sobre a política urbana devem ocorrer 

sob a forma de uma gestão democrática das cidades, onde o poder público passa a incluir a 

sociedade civil no palco das discussões”.  

De acordo com Dallabrida et al, (2016, p.43)  

 
uma das inovações recentes nos territórios é a utilização de diferentes estruturas de 
governança territorial, por meio das quais uma sociedade organizada territorialmente 
gere os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e cooperativo dos atores 
sociais, econômicos e institucionais, incluindo o Estado nas suas diferentes 
instâncias. 

 

A participação social nas decisões locais e regionais deve ocorrer de forma ativa e 

articulada de forma a conseguir alterar projetos e planos no interesse da população. Essa 

participação deve ir além da discussão acerca da alocação dos recursos orçamentários tal qual 

ocorre na discussão dos orçamentos participativos. Uma forma bastante eficaz e que se coloca 

como saída é a atuação de lideranças comunitárias, alguém que tenha discutido os problemas 

com a comunidade e que conheça as reais necessidades locais (BANDEIRA, 1999).  

No entanto, Cortês (2007, p.127) lembra que “a constituição de canais participativos, 

entretanto não é garantia suficiente para que os participantes participem de fato no processo 

de decisão política”. Essa participação muitas vezes está condicionada na crença de que sua 

opinião será levada em consideração e que pode fazer a diferença nas decisões.  

Outro fator importante é a sociedade perceber o apoio do poder público na 

participação das decisões, bem como nas reuniões de conselhos, conferencias ou outras 

formas de participação política. Sobre tal questão, Cortês (2007, p.128) afirma que, “a posição 

favorável ou não das autoridades municipais sobre participação pode também ser um fator 

determinante do êxito de processos participativos”.  
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2.1.1 A redefinição do papel do Estado diante do novo cenário neoliberal  

 

O papel do Estado na promoção do desenvolvimento, bem como na intervenção 

econômica é um tema que apresenta posicionamentos diversos no decorrer dos tempos e na 

visão dos mais diferentes autores. Dallabrida, Birkner e Cogo (2013, p.3) afirmam que,  

 
a questão do papel do Estado no processo de desenvolvimento (local, regional, 
territorial), já tem pautado muitos debates, com diferentes posicionamentos. 
Constatam-se, ainda, visões liberais e neoliberais que defendem a retirada do Estado 
do âmbito econômico, deixando o comando da economia às leis do livre mercado, a 
ponto de alguns autores chegaram a decretar o fim do Estado-Nação. No entanto, 
vários autores propõem a revitalização do papel do Estado nos processos de 
desenvolvimento 

 

Para discutir as políticas territoriais e as concessões públicas é necessário antes 

entender os avanços e a redefinição do papel do Estado diante da nova situação em que o País 

se encontrava. E para tanto, faz-se necessária uma pequena introdução da história econômica 

do Brasil. Após a Proclamação da República em 1989 até os anos de 1930, a atuação do 

Estado estava vinculada aos interesses dos cafeicultores, que determinavam as prioridades das 

diversas políticas públicas implementadas. A atuação do Estado no ordenamento do território 

brasileiro é recente. De acordo com Klink (2013, p. 23), “o período que antecede os anos 

1930 caracterizava-se pela força das regiões, com as elites possuindo capacidade de moldar as 

relações federativas. A descentralização política e administrativa claramente beneficiava as 

elites regionais”. No que se refere à relação entre o poder central e o local, esse mesmo autor 

(p. 23) explica que, “na ausência de uma estratégia de desenvolvimento nacional, o governo 

federal não interferia nas questões locais”. 

No período pós 1930 o País passou por mudanças significativas, não apenas na política 

e na forma de atuação estatal, mas também na atividade produtiva preponderante, uma vez 

que a indústria ganhava novos contornos. A partir de então, 

 
a Revolução de 30 destruiu a hegemonia da burguesia cafeeira, mas nenhum outro 
setor das classes dominantes teve condições de assumi-la. A nova coalizão no poder 
constituiu um "Estado de compromisso", no qual se equilibraram de forma instável 
cafeicultores, oligarquias dissidentes (outros setores da burguesia agroexportadora 
ou produtora para o mercado interno), grandes comerciantes importadores e a 
burguesia industrial nascente, além das "categorias sociais de Estado" (militares, 
intelectuais e burocratas), como grupos sociais subordinados (FORJAZ, 1984, p.35). 
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É a partir desse período que começa a formação do que Santos e Silveira (2006) 

denominaram de “Região Concentrada”, para se referirem à Região Centro Sul do País, na 

qual o desenvolvimento econômico e as altas taxas de urbanização, modernização e produção 

agropecuária e avançados padrões de consumo ocorreram de forma particularizada. Embora 

houvesse um projeto de integração econômica nacional, a questão da infraestrutura de 

transportes contribuiu para a concentração espacial. Santos & Silveira (p.42) afirmam que 

“essa integração começou pela região circunvizinha ao Estado de São Paulo, pois as relações 

comerciais eram facilitadas pela existência de um embrião de transportes modernos em rede”. 

Na concepção de Santos & Remoaldo (2017, p. 36),  

 
desde a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, consolidou-se no processo 
político brasileiro a aspiração para tornar o país uma potência industrial, condição 
percebida como necessária para a segurança nacional. 

 

O governo de Getúlio Vargas, sobretudo no período conhecido como Estado Novo 

representou a ruptura com a oligarquia cafeeira e criou as bases para a industrialização. 

Ressalta-se que as várias instruções da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) 

bem como as diversas instituições responsáveis pelo processo de financiamento, regulação e 

financiamento foram responsáveis por importantes transformações no Estado brasileiro.  

Forjaz (1984, p.38) concorda com tal afirmação ao mencionar que  

 
o Estado brasileiro durante esses 15 anos deixa de ser um Estado federal/oligárquico 
para transformar-se num Estado nacional/centralizado. A centralização político-
administrativa e a modernização institucional sobressaem como as grandes 
tendências do desenvolvimento do Estado no Brasil. 

 

Ocorre com isso, uma diminuição da influência política de São Paulo e de Minas 

Gerais nas definições políticas do País, e isso principalmente pela ruptura da chamada 

“política café com leite”, também devido a nova atividade econômica subjacente, a industrial, 

bem como pelo “deslocamento do centro dinâmico da economia”, que deixa de ser 

agroexportadora para a industrial produzindo principalmente para o mercado interno 

(FURTADO, 2007). Sobre esse período da história do Brasil, em sua análise, Forjaz (1984) 

afirma que  
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a diminuição relativa do peso político de São Paulo no pós-30, apesar da 
manutenção da primazia econômica, liga-se evidentemente ao processo de 
agigantamento do Estado, que ocorre simultaneamente a seu "descolamento" das 
forças sociais hegemônicas da sociedade brasileira (p.39). A burguesia industrial é 
vista, pela grande maioria dos autores, como um grupo social permanentemente 
subordinado na nova coalizão dominante, cujos interesses econômicos são 
complementares aos da burguesia agrária. Sendo assim, ela é frágil, incapaz de obter 
autonomia político-ideológica e, portanto, de definir um projeto de industrialização 
nacional. Ou seja, não tem consciência dos próprios interesses e não constituiu um 
agente político importante na Revolução de 30 (p.35). 

 

Os anos 1930 marcaram um período de ruptura na política e na economia brasileira. 

Conforme explica Francisco de Oliveira (2015, p. 35), tal período “marca o fim de um ciclo e 

início de outro na economia brasileira: o fim da hegemonia agroexportadora e o início da 

predominância da estrutura produtiva de base urbano-industrial”. Essa mudança reflete mais 

tarde na mudança demográfica do país, quando um grande contingente populacional passa a 

viver nas cidades.  

Sobre os primórdios da industrialização brasileira, Schiffer (1999, p.83) afirma que  

 
a ascensão do setor industrial na economia brasileira, bem como os esforços para 
consolidar um mercado interno, ainda que restrito e delimitado territorialmente, 
entre 1930 e 1955, vinha ao encontro dos interesses tanto da classe dominante 
nacional como do capital estrangeiro.  
  

Ao recorrer à história econômica do Brasil o ponto de partida são as profundas 

transformações ocorridas no Estado brasileiro e em especial na sua forma de financiamento. O 

período conhecido como “industrialização pesada” que teve início na segunda metade da 

década de 1950 contribuiu ainda mais para a concentração de renda em São Paulo. Esse 

processo contribuiu para “aumentar as diferenciações socioeconômicas inter-regionais na 

medida em que reforçou a desigual implantação das condições de homogeneização do espaço 

econômico” (SHIFFER, 1999, p.89). 

Ao se referir a esse período histórico, bem como ao Nacional Desenvolvimentismo, 

Jeroen Klink (2013, p. 23) afirma que  

 
a partir dos anos 1950 esse quadro começou a mudar. Tanto em sua versão 
populista, quanto no formato autoritário, o regime nacional desenvolvimentista 
consolidou um papel central para o governo federal, no âmbito de uma estratégia 
pautada pela industrialização, pela substituição de importações e pela articulação de 
uma economia-espacial nacionalmente integrada  
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Sobre o Plano de Metas, Schiffer (1999, p.89) salienta que “territorialmente, esse 

estágio da industrialização brasileira significou uma concentração de capital e atividades 

produtivas, justamente onde já estava implantado o maior parque industrial do País”.  

O elevado crescimento econômico no final da década de 1960 e nos primeiros anos 

da década de 1970, período conhecido como “milagre econômico brasileiro” justificava e 

“legitimava” o sistema político vigente. No que se refere à questão territorial, Becker e Egler 

(1998, p. 90) afirmam que   

 
no início da década de sessenta, a configuração do Brasil exibia uma estrutura 
articulada, porém desigual, com o Sudeste, centralizando a maior parte da renda 
nacional, devido a expressiva concentração da produção industrial, principalmente 
no Estado de São Paulo. As outras regiões brasileiras se organizavam em uma vasta 
periferia em que cada parcela desempenhava funções peculiares na nova divisão 
territorial do trabalho resultante da industrialização do País. 
 

Ao analisar os avanços econômicos do Brasil, sobretudo no período do governo 

militar, os mesmos autores (1998) afirmam que 

 
o Brasil ingressou na modernidade pela via autoritária e o projeto geopolítico do 
Brasil Potência, elaborado e gerido pelas Forças Armadas deixou marcas profundas 
sobre a sociedade e o espaço nacionais. A economia brasileira alcançou a posição de 
oitavo PIB do mundo, seu parque industrial atingiu elevado grau de complexidade e 
diversificação, a agricultura apresentou indicadores flagrantes de tecnificação e 
dinamismo, e uma extensa rede de serviços interligou a quase totalidade do território 
nacional (BECKER; EGLER, 1998, p.169). 

 

No entanto, o crescimento econômico e as melhorias do setor produtivo e de 

infraestrutura urbano-regional não foram destinadas à sociedade como um todo, conforme 

Becker e Egler (1998, p. 169) esclarecem, pois, “a maioria da população brasileira não 

participou diretamente das benesses do crescimento econômico. O Brasil inaugurava a 

modernidade da pobreza”. Neste sentido, a concentração de renda, de terras, de uma 

industrialização concentrada no Centro-Sul do País, não refletiu positivamente para o 

desenvolvimento socioeconômico, ao contrário, contribuiu para acentuar as diferenças e os 

desequilíbrios regionais.  

Com os choques do petróleo e a profunda recessão econômica do País no final das 

décadas de 1970 e 1980, houve escassez de recursos e a Reforma do Aparelho do Estado 

trouxe como alternativa as privatizações e a redução da atuação do Estado como agente 

produtivo. O segundo choque do petróleo em 1979 ocasionou um desequilíbrio ainda maior 
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na economia. Com isso, ocorreu uma elevação nas taxas de juros internacionais que fizeram 

com que a dívida externa crescesse e provocasse elevados desequilíbrios cambiais, alta de 

inflação e crescimento negativo do Produto Interno Bruto (PIB). Lacerda et al (2010, p. 208) 

avança nesse entendimento ao afirmar que “a carência de investimentos na década de 1980 

refletia-se na precariedade dos serviços de infraestrutura econômica, principalmente nas áreas 

de energia, telecomunicações, transportes e portos”.   

Diniz e Bresser Pereira (2013, p.1) ao analisarem o período entre 1930 e 1980, o 

conhecido Nacional Desenvolvimentismo, afirmam que  
 

entre 1930 e 1980, o país se industrializou e cresceu extraordinariamente sob o 
comando de uma coalizão política tendo sempre, como principais atores, os 
empresários industriais e a burocracia pública e, como estratégia de 
desenvolvimento econômico, o nacional - desenvolvimentismo caracterizado pela 
substituição de importações e pela forte presença do Estado na economia ou, em 
outras palavras, pelo Estado desenvolvimentista em lugar do Estado liberal. 
 

Em sua análise referente ao período posterior a 1980, Klink (2013, p. 25) afirma que, 

  
a partir de meados dos anos 1980, o regime nacional-desenvolvimentista deparou-se 
com um conjunto de desafios como a democratização, a reestruturação produtiva 
internacional e as turbulências no mercado internacional de capitais. As contradições 
intrínsecas tinham gerado hiperinflação, estagnação econômica e um moratório na 
dívida internacional, o que também preparou o terreno para uma abertura da 
economia e um processo de neoliberalização. 
 

A economia brasileira na década de 1980 apresentava sinais de crise intensa e forte 

recessão econômica devido às altas taxas de inflação e elevada dívida externa. Com a 

economia estagnada, inflação em alta combinada com baixo crescimento econômico e déficit 

na balança comercial, a situação econômica era crítica. Para romper a enorme crise, o Brasil 

recorre ao Fundo Monetário Internacional (FMI), que por meio do programa conhecido como 

Consenso de Washington1

                                            
1 Trata-se de uma proposta de desenvolvimento econômico para países da América Latina elaborada a partir de 
um encontro realizado na cidade de Washington em novembro de 1989, que contou com a participação de 
representantes do governo norte-americano e de instituições financeiras internacionais como o FMI, Banco 
Mundial e BID e de economistas latino-americanos.   

 impõe rígidos ajustes entre os quais a obtenção de superávits 

fiscais e comerciais. A saída proposta foi cortar gastos públicos, reduzir a demanda interna e 

priorizar as exportações. Lacerda et al (2010, p. 202) ao discutir sobre o Consenso de 

Washington afirma que “trata-se de um decálogo de medidas liberalizantes e de ajustes 
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sugeridos para reformas nos países em desenvolvimento, concebido no âmbito de 

organizações sediadas ou vinculadas a Washington, como o FMI e Banco Mundial”. 

Em um estudo sobre essa mesma época, Diniz e Bresser Pereira (2013, p. 12) afirmam 

que,  

 
nos anos 1980, porém, em um momento em que o modelo de substituição já se 
mostrava esgotado, o país enfrentou a grande crise da dívida externa, ao mesmo 
tempo em que, no plano global, a ideologia neoliberal se tornou hegemônica. A 
soma desses dois fatores levou o país, nos anos 1990, a se submeter às novas ideias 
que vinham de Washington, deixando, desde então, de ter uma estratégia nacional de 
desenvolvimento. Em consequência, o país entrou em um processo gradual de 
desindustrialização prematura combinado com taxas muito modestas de crescimento 
econômico. 

 

A abertura comercial bem como a inserção do Brasil no mercado global e mundial 

seguia uma tendência mundial de globalização. Os fluxos da globalização não eram apenas 

financeiros. Para Benko & Pecqueur (2001, p. 33), 

 
a partir dos anos 1970, observa-se um fenômeno de globalização intenso. Isto se 
expressa através das trocas de diferentes tipos: informações, capitais, bens e 
serviços, mas também pelo deslocamento de pessoas. Os fluxos são mundiais.  

 

Segundo Santos (2012), do processo de mundialização originam-se dois espaços com 

características distintas, denominados pelo autor de lugares especializados e lugares 

complexos. Para o autor (p. 19),  

 
os lugares especializados para responder a uma demanda mundializada consagram-
se a uma tipologia limitada de atividades exigentes de infraestruturas precisas e 
também especializadas. Os lugares complexos são, habitualmente, as metrópoles e 
grandes cidades, onde o meio humano permite a floração de uma multiplicidade de 
atividades localmente complementares, e nos diversos subespaços metropolitanos, o 
meio técnico é diferenciado e adaptado para recebê-los. 

 

A importância dos lugares e dos atores globais na economia é explicado por Benko & 

Pecqueur (2001, p. 36) ao mencionarem que “ao longo dos anos setenta e oitenta, do século 

XX, descobre-se, que as relações de proximidade entre os atores locais desempenham um 

papel determinante na competitividade das atividades econômicas”. 

Ao analisar a abertura econômica e a privatização como solução diante da falência do 

Estado, Baer (2009, p. 322) afirma que “não só o governo planejava privatizar grandes 
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empresas estatais, mas o processo de privatização era encarado como parte integrante de um 

programa que deveria modernizar a economia brasileira”. Acreditava-se que ao entregar as 

empresas estatais para a iniciativa privada, a competitividade do mercado levaria a eficiência. 

Ao explicar o processo de abertura econômica no Brasil, Lacerda et al. (2010, p.208) 

menciona que 

 
a abertura provocou uma profunda reestruturação industrial no Brasil, trazendo 
benefícios para os consumidores pela maior disponibilidade de bens e serviços, com 
melhores preços e tecnologia, embora com impactos negativos sobre o nível de 
emprego. A abertura brasileira se deu em condições particulares, sem que os fatores 
de competitividade sistêmica fossem adaptados, o que provocou um desafio 
exemplar para os produtores locais. Estes, ao contrário, dos concorrentes 
internacionais foram prejudicados com tributação e juros elevados, carência de 
infraestrutura e excessiva burocracia.  

 

No que se refere ao papel do Estado como planejador do território, Brandão & 

Siqueira (2013, p. 11), afirmam que “nas décadas de 1980 e 1990 tivemos o desmonte da 

institucionalidade planejadora nos níveis federal e estadual, colocando a problemática e o 

planejamento regional, primeiro na periferia e depois fora da agenda do Estado”. 

De modo geral os objetivos de modernização industrial propostos pelo governo com a 

abertura econômica foram atingidos ao permitir a competição acirrada entre os diversos 

agentes econômicos. A industrialização, da forma como se deu no Brasil (via substituição das 

importações), criou uma estrutura ineficiente e pouco competitiva e que só se mantinha 

devido a excessiva proteção de mercado, prática comum no País desde seus primórdios 

(BAER, 2009). Sobre a globalização, Santos e Silveira (2006, p.108) esclarecem que “com a 

globalização, o país busca tornar-se viável ao enraizamento dos grandes capitais”. Para Benko 

& Pecqueur (2001, p.40), 

 
globalização não significa então, homogeneização do espaço mundial, mas ao 
contrário diferenciação e especialização. Grandes polos se constituem, formando 
uma economia em "oásis", ou em "arquipélagos", ou seja, uma rede de regiões mais 
dinâmicas que deixam atrás delas o resto do mundo. 
 

A globalização da forma como ocorreu, provocou profundas transformações sociais 

acirrando a desigualdade entre os países. O capital passou a ser o fator motivador das decisões 

e as pessoas, simples coadjuvantes nesse processo (SANTOS, 2000). 
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Maricato (2000), ao mencionar o período político e o papel do Brasil no cenário 

internacional no período menciona que 

 
o final dos anos 1970 e toda a década de 1980 foram marcados pelo avanço da 
participação política no Brasil. A crise de hegemonia política das elites ficou 
bastante clara em vários momentos em que a oposição operária, parlamentar e 
popular avançou. Nos anos 1990, assistimos ã remontagem da tradicional coalizão 
em que se sustentou O poder conservador no Brasil, sob a liderança do sociólogo 
presidente. Há um evidente recuo da oposição (parte cooptada pelos procedimentos 
arcaicos) e um claro avanço do projeto neoliberal marcado pelo retorno da posição 
internacional imperial americana (MARICATO, 2000, p.187). 

 

Diante da nova situação econômica do País, em 1990 foi criado por intermédio da Lei 

Federal 8.031/1990 o Programa Nacional de Desestatização (PND), que tinha por objetivos: 

reduzir as dívidas do setor público, promover a competitividade da economia nacional e 

ampliar a democratização do capital das empresas nacionais. Baer (2009, p.306) afirma que 

“no início da década de 1990, o Brasil, durante a administração do presidente Collor, adotou 

um programa de privatização em larga escala como instrumento-chave econômico e político 

para revitalizar a economia”. 

Para Klink (2013, p. 25) “os anos 1990 marcaram um cenário particularmente 

complexo”.  Continuando o autor (2013, p. 25) salienta que,  

 
de um lado, a democratização e descentralização, ancoradas na própria Constituição 
de 1988, consolidaram a emergência de novos agentes sociais, como os prefeitos 
eleitos e os movimentos sociais, que desempenharam papel central na elaboração de 
uma pauta urbano-regional e ambiental. De outro, o processo de reestruturação 
defensiva, ocorrendo em escala nacional, e o aprofundamento do movimento de 
liberalização desencadearam um reescalamento competitivo da atuação e 
organização territorial do Estado para o local. Essa tendência refletiu-se na 
proliferação de estratégias e práticas espaciais pautadas pela guerra tributária e 
desregulamentação competitiva entre estados e municípios com o intuito de atrair 
novos empreendimentos. 
 

Com isso, várias empresas estatais foram privatizadas, serviços públicos foram 

delegados a iniciativa privada e iniciou-se uma nova fase na economia brasileira. Nas palavras 

de Lacerda et al. (2010, p.218) “a partir de 1995, conferiu-se maior prioridade às 

privatizações e a privatização das estatais que atuam no segmento industrial foi praticamente 

concluída. O escopo do PND foi ampliado com as concessões de serviços públicos à iniciativa 

privada”. 
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Ainda sobre as mudanças no Estado brasileiro, uma ampla reforma administrativa do 

País era defendida pelos setores do governo como necessária ao ajuste fiscal e econômico e 

sobretudo para a manutenção do poder de compra da moeda. Ao buscar uma explicação para a 

Reforma do Estado brasileiro, o então Ministro Bresser Pereira (1997, p.6) afirma que 

 
a Reforma do Estado envolve quatro problemas que, embora interdependentes, 
podem ser distinguidos: (a) um problema econômico político - a delimitação do 
tamanho do Estado; (b) um outro também econômico político, mas que merece 
tratamento especial - a redefinição do papel regulador do Estado; (c) um econômico 
administrativo – a recuperação da governança ou capacidade financeira e 
administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo; e (d) um 
político - o aumento da governabilidade ou capacidade política do governo de 
intermediar interesses, garantir legitimidade, e governar. Na delimitação do tamanho 
do Estado estão envolvidas as ideias de privatização, publicização e terceirização. A 
questão da desregulação diz respeito ao maior ou menor grau de intervenção do 
Estado no funcionamento do mercado. No aumento da governança temos um 
aspecto financeiro: a superação da crise fiscal; um estratégico: a redefinição das 
formas de intervenção no plano econômico-social; e um administrativo: a superação 
da forma burocrática de administrar o Estado. No aumento da governabilidade estão 
incluídos dois aspectos: a legitimidade do governo perante a sociedade, e a 
adequação das instituições políticas para a intermediação dos interesses. 

 

Ressalta-se que nos últimos anos, esse mesmo autor, mudou seu posicionamento 

acerca do papel do Estado na economia, defendendo o que convencionou-se chamar de “Novo 

Desenvolvimentismo”, ou a maior intervenção nas áreas sociais, a junção de crescimento e 

desenvolvimento econômico. Tal mudança é justificada pelo entendimento de que a 

industrialização é considerada como uma das etapas do desenvolvimento (BRESSER 

PEREIRA, 2014).  

As bases do Plano Real foram fundamentadas na adoção da âncora cambial, na 

abertura comercial e nas reformas introduzidas no aparelho do Estado, principalmente porque 

com a entrada de recursos via privatizações a moeda pode sobreviver as inúmeras crises 

econômicas internacionais ocorridas no período. A estabilização econômica possibilitou o 

planejamento tanto empresarial quanto das contas públicas além de ter trazido enormes 

ganhos sociais tendo em vista que as classes menos favorecidas que não tinham seus 

rendimentos reajustáveis eram as mais prejudicadas pela inflação (BAER, 2009).  

O Plano Real instituído em 1994 foi sem dúvida um marco no que diz respeito a 

políticas públicas em seus mais diversos níveis. Tal plano combateu a inflação que corroía os 

rendimentos principalmente das pessoas que viviam de salários e isso possibilitou diversas 

mudanças estruturais na economia. Entretanto, a política de estabilização e o acirrado controle 
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cambial se por um lado serviam de âncora dos preços, estes mesmos mecanismos fizeram com 

que o produto nacional perdesse competitividade no mercado internacional, fator responsável 

em parte pela “desindustrialização” da economia brasileira.  Ao analisar o processo de 

desindustrialização do Brasil, Wilson Cano (2012, p.4) menciona que 

 
uma das causas principais tem sido a política cambial prevalecente, instaurada a 
partir do Plano Real. Com as reformas liberalizantes e a política de estabilização, o 
câmbio excessivamente valorizado cumpre, até hoje, o papel de âncora dos preços, 
no que recebe o devido apoio “logístico” da prática de juros reais absurdamente 
altos e da âncora fiscal. Isso produz parte do pagamento dos juros da dívida pública. 
O resultado da insana trilogia foi a crescente perda de competitividade internacional 
da indústria nacional perante outros países. 

 

A ideia do “Estado Mínimo” que teve início no final do século XX, ganha novos 

contornos em 1995 no governo de Fernando Henrique Cardoso com a ideia de modernização 

do sistema burocrático através da reforma gerencial, ou seja, pela transferência ao setor 

privado de atividades tidas como “não típicas” de Estado. O cidadão deveria ser tratado como 

cliente, o sistema público deveria buscar a eficiência com vistas a metas e resultados. Os 

processos foram modernizados com a adesão de normas com vistas a responsabilidade fiscal, 

controle dos gastos públicos e transparência dos atos públicos (BRESSER PEREIRA, 1997).  

Para Ianoni (2009), um fator que levou a criação do Plano Real, além da instabilidade 

econômica gerada pelas elevadas taxas de inflação foi a crise no Estado, ou seja, em sua 

financeirização que ocorria por meio da inflação. O ideário neoliberal ganhava espaço em um 

lugar em que o velho desenvolvimentismo ainda se fazia presente.  

Ao explicar o neoliberalismo, David Harvey (2008, p. 6) menciona que 

 
o neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas 
que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as 
liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 
institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres 
mercados e livre comércio.  

 

As parcerias público-privadas nascem da busca por recursos para investimentos e do 

movimento neoliberal ocorrido na economia e na política brasileira nos anos finais da década 

de 1990. Tal situação foi reflexo da grave recessão econômica e da pressão por abertura da 

economia ao capital internacional que levou o país a uma ampla reforma administrativa que 

consistiu basicamente na transferência ao setor privado de parte das atividades realizadas pelo 
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Estado. Uma das críticas ao sistema neoliberal é a questão da desigualdade social e entre os 

lugares, a seletividade do capital que na busca por melhores localizações para se instalar, 

agrava as desigualdades. Santos e Silveira (2006, p.302) esclarecem que 

 
a prática do neoliberalismo acarreta mudanças importantes na utilização do 
território, tornando esse uso mais seletivo do que antes e punindo, assim, as 
populações mais pobres, mais isoladas, mais dispersas e mais distantes dos grandes 
centros e dos centros produtivos. O neoliberalismo conduz a uma seletividade maior 
na distribuição geográfica dos provedores de bens e de serviços, levados pelo 
império da competitividade a buscar, sob pena do seu próprio enfraquecimento, as 
localizações mais favoráveis.  
 

Em fevereiro de 1995 foi sancionada a Lei 8.987/1995 que tratou especificamente das 

concessões e da permissão de serviços públicos conforme art.175 da Constituição Federal de 

1988. Tal lei além de disciplinar os aspectos citados, conceituava cada uma das partes 

envolvidas (setor público e setor privado) estipulava a forma de licitação para a concessão, 

bem como, de cobrança das tarifas e todos os demais requisitos para que, embora a efetiva 

prestação de serviços fosse prestada pelo particular, o controle seria exercido pelo poder 

público (BRASIL, 1995). Mais tarde, com a Lei 11.079/2005 ocorreu a promulgação das 

normas gerais para licitação e contratação de parcerias público-privada, forma de contratação 

analisada com mais profundidade quando da abordagem da concessão da Rodovia dos 

Tamoios.  

Ronca e Vitale (2004, p. 141) ao mencionar as condições que levaram às concessões 

das rodovias brasileiras menciona que  

 
nos anos 90, a situação das estradas federais e estaduais se torna caótica com o 
grande aumento da frota nacional de veículos e a estagnação das obras de duplicação 
e melhorias das estradas, em razão dos altos custos de manutenção e conservação 
das rodovias. Por essa razão, o Governo Federal dá início ao processo de concessão 
de rodovias federais a empresas privadas, em geral os principais eixos viários, com 
alto volume de tráfego. A primeira foi a Rodovia Presidente Dutra, em 1995, sob 
gerenciamento da Concessionária Nova Dutra S.A., desde 1996. Na esfera estadual, 
o início das concessões de estradas ocorre a partir de março de 1998, cabendo ao 
DER a responsabilidade pela fiscalização das estradas estaduais privatizadas e pela 
administração das não privatizadas – por exemplo, continuam a cargo do DER as 
estradas com baixo volume de tráfego, que não possuem atrativos para as empresas 
privadas. Com a arrecadação repassada pelas concessionárias privadas, o governo 
passa a investir em estradas de menor porte e sem interesse comercial. Em todos os 
casos, o projeto, a implantação e a manutenção das estradas seguem diretrizes 
governamentais não locais e de forte caráter setorial. 
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No entanto, ao final da década de 1990, no aspecto econômico, o amadurecimento da 

economia brasileira convivia com antigos e novos problemas, entre os quais: baixos índices 

de crescimento econômico, déficits habitacionais e elevados índices de desigualdade social. A 

partir do governo Lula em 2003, a política macroeconômica do Estado vai além do chamado 

“Nacional Desenvolvimentismo”, propondo o que se convencionou chamar de “Novo 

Desenvolvimentismo”, uma preocupação com o desenvolvimento que ultrapassa os 

indicadores macroeconômicos de crescimento, mas que busca distribuição de renda, inclusão 

social e o combate à pobreza. Os avanços sociais conseguidos nos anos subsequentes com as 

políticas de distribuição de renda, minimização dos déficits habitacionais com o Programa 

Minha Casa Minha Vida (PMCMV), elevados investimentos públicos com obras do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC), são ações atribuídas a essa nova forma de Estado 

(OLIVA, 2010).   

Para Brandão (2017) são muitos os avanços sociais percebidos nos últimos anos, 

principalmente, se consideradas (p. 47) “as políticas sociais voltadas à proteção das camadas 

mais destituídas da população e na expansão do mercado interno de consumo popular”. Em 

sua análise, o economista (2017, p. 47) destaca  

 
o avanço das políticas de transferência de renda, o crescimento formal do emprego, a 
valorização do salário mínimo, a expansão do volume e das linhas de crédito 
(inclusive o consignado), a expansão da capacitação e do ensino superior, etc., além 
de progressos localizados na luta mais geral das últimas décadas, travada pela 
permanência das conquistas e dos ganhos sociopolíticos da Constituição Cidadã de 
1988, com melhorias na distribuição de renda e na qualidade do mercado de 
trabalho. 

 

Além do ganho social vale ressaltar as melhorias e investimentos ocorridos neste 

mesmo período em setores estratégicos. De acordo com Cavalcante (2017) os grandes 

projetos em infraestrutura foram implantados com o apoio governamental via o planejamento 

estratégico. Para o autor (2017, p. 135),  

 
a partir de 2004, a atuação estatal na área de infraestrutura foi intensificada a partir 
do surgimento de uma série de instrumentos – como a Lei de Parcerias Público-
Privada (PPP); o Novo Modelo do Setor Elétrico, de 2004; o Projeto Piloto de 
Investimentos (PPI), em 2005; o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), de 
2007; e o Programa de Investimentos em Logística (PIL), de 2012. Desses, o PAC 
representa uma das principais iniciativas para a área de infraestrutura, sinalizando a 
retomada do papel do Estado de financiador dos investimentos em infraestrutura no 
país.  
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Resende (2013), mostra em sua pesquisa os importantes avanços sociais e econômicos 

no Brasil a partir da década de 2000, ou período conhecido como “Novo 

Desenvolvimentismo”, principalmente no que se refere à diminuição das desigualdades 

regionais e sociais, com grandes investimentos no setor produtivo e melhorias nos índices das 

regiões norte e nordeste superiores à média nacional. Para Brandão & Siqueira (2013, p. 13) 

 
 a partir do início do Governo Lula, em 2003, mas, sobretudo no período de 
crescimento 2004/2008, uma série de políticas de desenvolvimento foi promovida, 
mas a política regional não ganhou centralidade na agenda pública. Caberia destacar, 
a expansão do ensino superior, o crescimento formal do emprego, o avanço das 
políticas de transferência de renda, a valorização do salário mínimo, a expansão do 
volume e das linhas de crédito e a luta pela permanência das conquistas e dos 
ganhos sociopolíticos da constituição cidadã. 

 

As políticas sociais desse período, iniciando-se com o Programa Fome Zero e mais 

tarde com o Bolsa Família criado em 2003, de acordo com Baer (2009, p. 258) atendiam em 

2005 “6,6 milhões de família, número que deveria chegar a 11,2 milhões no final de 2006 (ou 

cerca de 44 milhões de pessoas). Calculou-se que esse programa de investimento social 

totalizasse 0,5% do PIB”. O valor investido em termos de PIB é baixo se considerado os 

importantes benefícios trazidos com essa medida de distribuição de renda. 

Tal programa de transferência de renda, além de possuir importantes benefícios 

sociais, mostra uma tendência de diminuição das disparidades regionais. Tânia Bacelar de 

Araújo (2013, p.44) menciona que  

 
uma observação interessante deve ser feita sobre o impacto diferenciado do 
programa Bolsa Família quando analisado em termos regionais. O Nordeste, por 
concentrar mais da metade da população muito pobre do país, capta 55% dos 
recursos deste programa. Nesta região concentra-se a pobreza rural e ela tem como 
endereço principal os pequenos municípios, em especial, os do grande espaço 
semiárido. Nestes municípios foi interessante observar que, como as bases 
produtivas locais são muito modestas, o novo e sistemático fluxo de renda, não só 
dava a cobertura social aos beneficiados diretos, como dinamizava as lojas, as 
farmácias, as padarias, as feiras semanais. Tal resultado não é identificado no outro 
grande endereço do programa Bolsa Família, a região Sudeste, que capta o segundo 
maior volume de recursos, ou seja, 25% do total aplicado. Como ali é o domínio da 
pobreza urbana, e como a base produtiva é ampla e forte, o impacto do programa é 
apenas o de levar o manto protetor do Estado aos que vivem em situação de dura 
miséria, no coração da região mais rica do país. 

 

Salienta-se que o reconhecimento na melhoria do padrão de vida das pessoas é algo 

que ultrapassa os limites nacionais, sendo destaque no Relatório do Programa das Nações 
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Unidas para o Desenvolvimento Humano no ano de 2013 que teve como tema “A Ascenção 

do Sul: Progresso Humano num Mundo Diversificado”. Neste documento é mostrado que 

houve crescimento em praticamente todos os países do mundo, mas o crescimento maior 

ocorreu nos países do Sul, o que mostra uma tendência de diminuição das desigualdades a 

longo prazo (PNUD, 2013).  

O modelo de desenvolvimento é caracterizado em parte pela visão política do 

governante, bem como do partido político em que este faz parte e isso pode ser constatado no 

período recente do Brasil. Para Machado et al. (2017, p.7),  

 
as últimas décadas têm sido marcadas por intensas transformações no padrão de 
atuação estatal na área de infraestrutura no Brasil. Essas transformações, por sua 
vez, guardam estreitas conexões com a orientação político-ideológica dos governos 
acerca do papel do Estado na promoção do desenvolvimento e na redução de 
desigualdades. 

 

Ainda, na busca de uma conceituação e explicação para Estado Desenvolvimentista, 

Ianoni (2014, p. 86) esclarece que “pode ser caracterizado como aquele que promove o 

desenvolvimento econômico – que abrange crescimento, produtividade e competitividade”. 

Esse autor ainda avança em tal entendimento ao afirmar (p. 87) que estes “têm uma 

determinada perspectiva de relação com a atividade econômica, desempenham um papel ativo 

na busca do crescimento econômico e, em alguns casos, na redução da pobreza”. Trata-se 

assim de um Estado cuja atuação ocorre pela junção de planejamento e de políticas 

econômicas com políticas e programas sociais. 

Apesar de avanços significativos nas políticas sociais no período pós 2003, uma crítica 

realizada por Brandão & Siqueira (2013, p. 13) é a de que 

 
foram criadas institucionalidades e políticas de cunho territorial e uma retórica para 
buscar vencer o caráter setorial e fragmentado das políticas públicas. Foi incentivada 
a expansão do mercado interno e avançou um conjunto de políticas sociais voltadas 
à proteção das camadas mais destituídas da população. Também teve os méritos de 
iniciar o reaparelhamento dos quadros burocráticos do Estado e de promover 
políticas públicas que tiveram todas, pelo menos na “letra”, a elaboração discursiva 
territorial. Entretanto, a legitimação de políticas regionais de natureza explícita não 
ocorreu como o esperado e não se caminhou para transitar de uma política de 
governo para uma política de Estado. 
 

Apesar dos avanços sociais apresentados, bem como da nova postura do Estado, 

passando de regulador para regulador e interventor nas políticas econômicas e sociais, embora 
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não seja objeto dessa pesquisa, salienta-se a ruptura política ocorrida em 2015 e a profunda 

crise econômica, da mesma época. No entanto novas demandas surgem a cada dia: saúde, 

segurança pública, educação (políticas que garantam não apenas o acesso, mas também a 

qualidade do ensino), transportes, planejamento urbano, crescimento e desenvolvimento 

econômico, desenvolvimento social e regional entre outros. Um projeto de nação engloba 

muito mais do que o crescimento econômico, mas possui como objetivo maior o 

desenvolvimento em todos seus aspectos (SEN, 2010). O progresso econômico dos povos 

depende de um conjunto de fatores que extrapolam o simples crescimento do PIB per capita, 

mas, precisa ter impacto direto na vida das pessoas. Entre tais fatores estão: a liberdade, a 

qualidade de vida e a realização pessoal (BRESSER PEREIRA, 2014). 

Quanto à maior participação do Estado nos mais diversos setores, Dallabrida, Birkner 

e Cogo (2013, p.2) afirmam que,  
 

o reingresso do Estado nas agendas políticas e acadêmicas – já não mais como 
problema senão como solução, junto às apelações por seu fortalecimento, se sustenta 
no reconhecimento da presença do Estado como condição necessária para o 
desenvolvimento equitativo das sociedades. 

 

 

2.1.2 A Constituição Federal de 1988 e o pacto federativo brasileiro 

 

Para analisar políticas públicas e Estado é necessário discutir as leis que regulam as 

atividades humanas no território. No arcabouço jurídico do País, a Constituição Federal de 

1988 norteia todas as leis, decretos e regulamentos definindo as formas de legislar e instituir 

mudanças de todos os âmbitos governamentais. O que ultrapassa a hierarquia da Constituição 

Federal é tido como inconstitucional e, portanto, não pode ser aplicado. 

O campo das políticas públicas nas últimas décadas do século XX foi marcado por 

dois acontecimentos que fizeram a diferença: reformas das instituições políticas em especial a 

abertura política com a retomada das eleições diretas e a promulgação da Constituição de 

1988 que recuperou as bases federativas do Estado. A retomada das eleições diretas era uma 

antiga reinvindicação popular tendo em vista que desde 1964 o Brasil vinha sendo governado 

por militares e a promulgação da nova Constituição possibilitava descentralizar o poder em 

favor dos estados e, sobretudo dos municípios, ampliando a participação popular e as políticas 
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sociais, fator que levou a Constituição de 1988 ser conhecida como “Constituição Cidadã” 

(ARRETCHE, 2002).  

A abertura política e a redemocratização do Brasil ocorreram principalmente pela 

mobilização social e pela grave crise fiscal ocasionada pela descontinuidade do elevado 

crescimento econômico do final da década de 1960 e início de 1970. A década de 1980 ficou 

conhecida como “década perdida” em razão do grave descontrole econômico, sobretudo nas 

contas públicas (LACERDA et al., 2010).  

Com a Constituição Federal de 1988 os municípios ganharam autonomia política e 

financeira e foram elevados ao nível de ente federado em conjunto com os estados e União. 

Entretanto, essa descentralização de poder agravou alguns problemas já existentes como o 

aumento das disparidades econômicas regionais e levou ao surgimento de vários novos 

municípios pela questão da vantagem de arrecadação tributária, sobretudo, no que diz respeito 

ao recebimento de transferências financeiras (SALLES, 2010).  

Desse modo emergiu a problemática do pacto federativo. De acordo com Grin & 

Abrucio (2018, p.1) “desde 1988 há um paradoxo no federalismo brasileiro”.  Continuando, 

os autores (p. 1) esclarecem que “de forma inédita nas federações, os municípios 

transformaram-se em entes federativos, com status similar aos estados e à União”.  

Outro fator significativo nesse período pós Constituição de 1988 foi o surgimento de 

diversos novos municípios. Grin & Abrucio (2018, p. 1) afirmam que “a maioria das 

municipalidades não tinha todas as condições para exercer esse novo poder político-

administrativo e autonomia auferida”.   

Ao discutir sobre a necessidade da construção de políticas fundiárias e de 

planejamento urbano no País, Rolnik (2006, p. 202), afirma que “com a Constituição de 1988 

houve também uma maior facilidade para que se criassem novos municípios”. Conforme a 

autora (2006, p. 202), 

 
em 1940, o Brasil contava com 1.572 municípios. Em 2003, esse número chegou a 
5.562. Em 50 anos, de 1940 a 1992, foram criados 2.912 municípios, enquanto que 
apenas na última década foram instaladas 1.077 novas administrações, provocando 
em curto período de tempo, importantes transformações na geografia político-
administrativa brasileira. 

 

A emancipação política de pequenos vilarejos ao status de município passou a ser 

considerada muito mais por uma questão de arrecadação do que pela lógica espacial urbana. 
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Os critérios para classificação do que é urbano e rural, advém da lei, conforme explicado por 

Pinheiro (2010, p.17), 

 
o conceito de urbano e rural vem do Decreto-Lei n. 311 de 1938 que transformou em 
cidades todas as sedes municipais independentemente de suas características 
estruturais e funcionais e do impacto que geram no ecossistema. Por isso, contabiliza 
como urbana toda a população de povoados, vilarejos e até aldeias indígenas 
situadas dentro do perímetro urbano dos municípios. 

 

A relação urbano/rural é analisada por Monte-mor (2006, p.10) o qual afirma que 

“cada vez mais as fronteiras entre o espaço urbano e o rural são difusas e de difícil 

identificação”. Nesse contexto, a separação do que é urbano e o que é rural é um dos 

problemas surgidos a partir da Constituição Federal. Pinheiro (2010, p.17) esclarece que  

 
para alguns acadêmicos, a grande maioria dos nossos municípios são rurais, com o 
meio natural pouco impactado pela urbanização. Para outros, com os avanços 
tecnológicos, são cada vez mais intensas as relações entre a cidade e o campo, o que 
torna difícil essa classificação.  

 

O avanço sobre essa questão é encontrado em estudo de Arrais (2008), para o qual 

(p.84) “a simples correlação entre área, população e o número de municípios dá ideia da 

complexidade dos recortes municipais e regionais brasileiros e dos desafios políticos e 

interpretativos”. Esse fator colabora para a dificuldade no planejamento regional, tendo em 

vista a falta de padronização do que é urbano e o que é rural nos municípios brasileiros. 

Passados trinta anos, verifica-se que no processo de emancipação de novos municípios, 

permanece a dificuldade de implementar conceitos definitivos e politicamente aplicáveis para 

a categorização de áreas urbanas e rurais. 

No início da década de 1990, a crise fiscal do Estado inaugura uma nova forma de 

atuação do Estado brasileiro, cuja base foi a da adoção de mecanismos empresariais tendo em 

vista a forte regulação do mercado, enxugamento das funções estatais e privatizações. A 

descentralização de políticas públicas com a transferência de serviços à iniciativa privada 

difere da descentralização de poder entre esferas de governo, pois a ideia era a de que, ao 

Estado caberia o planejamento estratégico e o controle das empresas privatizadas, enquanto ao 

setor privado caberia a execução do que fora planejado pelo Estado.  

A chamada Reforma do Estado instituída na década de 1990 por intermédio do Plano 

Diretor da Reforma do Estado consistiu num aparato de medidas que buscava a modernização 
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e eficiência na administração pública, por meio dos ideais de Estado regulador. No ambiente 

macroeconômico, tais medidas tinham por objetivo reduzir o tamanho do Estado e consagrar 

o chamado “Estado Gerencial” no qual o foco das ações seria o resultado e não 

necessariamente a forma como este era alcançado, proposta do Estado Burocrático 

(ABRUCIO, 2007).  

Com a forma Gerencial o Estado ganha nova dimensão no que diz respeito a políticas 

sociais e intervenção na economia. De acordo com a interpretação de Souza (2007, p.78), “a 

partir da influência do que se convencionou chamar de “gerencialismo público” e da política 

fiscal restritiva de gasto adotada por vários governos, novos formatos foram introduzidos nas 

políticas públicas, todos voltados para a busca de eficiência”. A partir dessa justificativa, o 

Estado e a Administração Pública incorporaram valores encontrados na iniciativa privada, em 

que o público passou a ser considerado um cliente e a busca por resultados tornava-se 

prioritário em detrimento do modo de obtê-los.  

Conforme já mencionado nesta pesquisa, o Plano Diretor da Reforma do Estado teve 

como precursor o Ministro Bresser Pereira, ocupante do Ministério da Administração Federal 

e Reforma do Estado (MARE). As medidas efetivadas, embora tenham tido efeitos mais 

significativos no serviço público, foram responsáveis por mudar paradigmas ao alterar o modo 

de participação do governo nos setores econômicos e sociais. Deixava-se para a iniciativa 

privada as atividades de produção e para o setor público ficariam as funções típicas de Estado. 

Ressalta-se que os setores estratégicos continuariam sob o comando do Estado (BRESSER 

PEREIRA, 1997).  

É interessante notar que no ano de 2013, esse mesmo autor reconhece os efeitos da 

adesão às recomendações do Consenso de Washington para a economia brasileira e para o 

empresariado brasileiro.  Nas palavras de Diniz e de Bresser Pereira (2013, pp. 3-4),  

 
no início dos anos 1990, a submissão do país ao Consenso de Washington ou à 
ortodoxia liberal significou para os empresários industriais a diminuição 
significativa de poder político e, para o país, a perda de uma estratégia nacional de 
desenvolvimento. Agora, a política econômica redefine suas prioridades 
privilegiando o setor financeiro, em detrimento da indústria. 
 

Os pressupostos do Estado Gerencial baseados no desenvolvimento das atividades 

produtivas pela iniciativa privada e no cumprimento das funções públicas – educação, saúde, 

segurança e administração da justiça – pelo Estado coincidem com as premissas do 
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neoliberalismo. Ao analisar a reforma dos anos de 1990, Costa (2008, p.869) enfatiza que 

aquela “foi precedida de uma crise que desmantelou e sucateou a máquina administrativa 

brasileira, criando ensejo para a crítica neoliberal”. Isso porque na busca de novas formas de 

financiamento da economia, abriram-se as portas para o capital privado internacional.  

A descentralização de poder, bem como a autonomia tributária traz importantes 

reflexões no que diz respeito aos deveres e obrigações de cada esfera de governo. De acordo 

com Arretche (2002, p.29), 

 
a democratização – particularmente a retomada de eleições diretas para todos os 
níveis de governo – e a descentralização fiscal da Constituição de 1988 alteraram 
profundamente as bases de autoridade dos governos locais. A autoridade política de 
governadores e prefeitos voltou a ser baseada no voto popular direto. Paralelamente, 
estes últimos também expandiram expressivamente sua autoridade sobre recursos 
fiscais – uma vez que se ampliou a parcela dos tributos federais que é 
automaticamente transferida aos governos subnacionais –, assim como passaram a 
ter autoridade tributária sobre impostos de significativa importância. 

 

Outra disparidade encontrada na forma federada e no fortalecimento municipal foi o 

aumento da arrecadação dos municípios que além de poder cobrar tributos passaram a receber 

transferências constitucionais da União por intermédio do Fundo de Participação dos 

Municípios e dos governos estaduais pela parte arrecadada via o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS). O aumento dos valores financeiros arrecadados não foi 

acompanhado, na mesma proporção, das obrigações dos poderes públicos locais em relação 

aos serviços que deveriam ser prestados à população, gerando enormes desníveis de 

arrecadação e sobrecarga de serviços públicos à União (SALLES, 2010).  

A descentralização advinda da CF de 1988 não foi apenas política e administrativa, 

mas veio acompanhada da descentralização tributária a favor dos estados e municípios. Em 

sua pesquisa sobre o federalismo e as políticas sociais no período posterior à Constituição de 

1988, Arretche (2004, p. 18) afirma que “no sistema atual, a arrecadação tributária é bastante 

concentrada: os cinco principais impostos são responsáveis por mais de 70% da arrecadação 

total, sendo quatro deles arrecadados pela União”. No que se refere ao percentual de 

arrecadação em cada esfera de governo, a mesma autora (p.18) esclarece que “70,1% do total 

da arrecadação tributária foi realizado pela União, 25,5% pelos Estados e 4,3% pelos 

municípios”.    
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No que se refere à desigualdade no sistema tributário e na arrecadação, Arretche 

(2004, p. 18) afirma que  

 
a arrecadação de tributos é extremamente desigual no plano horizontal, isto é, entre 
os governos subnacionais. No interior de cada Estado, municípios de mesmo 
tamanho apresentam enorme diversidade de arrecadação. Excetuando-se as capitais 
– com arrecadação até dez vezes superior à dos demais municípios de seu próprio 
Estado –, os municípios de maior porte não revelam melhor desempenho do que os 
pequenos, independentemente do nível de renda do Estado em que estão localizados. 

 

Tais desníveis na capacidade de arrecadação e na distribuição tributária entre os entes 

da federação apresentam um desafio na concretização de políticas sociais. Na análise de Grin 

& Abrucio (2018, p. 1),  

 

além das heterogeneidades que caracterizam o país em relação à geografia, à 
demografia e à desigualdade socioeconômica, o maior desafio federativo está no 
seguinte fato: a Constituição e as leis posteriores repassaram autonomia e a 
responsabilidade pela implementação de boa parte das políticas públicas aos 
municípios, sem que a maioria deles tivesse, porém, capacidade administrativa e 
gerencial para realizar essa tarefa. 

  

A distribuição de poder na federação brasileira ocorre não apenas em razão dos 

diferentes partidos e coalizões realizadas para possibilitar a governança, mas também na 

disputa por investimentos e arrecadação tributária. A tributação separada por fontes de 

arrecadação entre as diferentes esferas tem suas origens na Constituição Federal de 1891, 

porém, no século XX, ocorreram duas mudanças significativas nesse aspecto, sendo a 

primeira, a Reforma Tributária (1965 -1968), durante o período militar, com características 

centralizadoras e a segunda referente à Constituição de 1988, na qual os estados e municípios 

ganharam autonomia para instituir seus próprios tributos e, desse modo, determinar seu 

próprio planejamento local (ARRETCHE, 2004).  

Como forma compensatória, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 157 instituiu a 

repartição das Receitas Tributárias, na qual parte dos valores arrecadados pela União é 

destinada a Estados e Municípios e do valor da arrecadação realizada pelos Estados, parte é 

repassada aos municípios (BRASIL, 1988).  Sobre essa questão, Baer (2009) diz que “a 

Constituição de 1988 exerceu um duplo impacto regional”. Para o autor (p. 380),  

 
primeiro incluiu uma transferência automática de receitas fiscais federais para as 
regiões pobres do País, ou seja, 3% de toda a receita fiscal deveria ser direcionada 
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para os Estados do Nordeste, Centro-Oeste e Norte por intermédio de suas 
instituições financeiras, a fim de fortalecer o setor de produção. Segundo, obrigou o 
governo central a transferir 21,5% de sua receita fiscal aos Estados e 22,5% aos 
municípios. 

 

A descentralização por si só não garantiu um nível de democracia local satisfatório, 

pois, houve o aumento da arrecadação sem que este tenha sido acompanhado pelo poder 

decisório no uso dos recursos arrecadados, o que em muitos casos são atrelados a programas e 

metas traçadas num nível decisório muito superior ao do município. O recurso chega aos 

municípios com destinação específica sem margem para que se possa planejar seu uso em 

função das reais necessidades (SALLES, 2010).  

No que se refere à tentativa de articulação entre os diferentes níveis de governo na 

busca de soluções integradas, Grin e Abrucio (2018) destacam a criação do Comitê de 

Articulação Federativa (CAF) criado no ano de 2003. Segundo esses autores (p. 2), 

“considerava-se necessário institucionalizar um fórum para construir uma agenda 

compartilhada e uma contratualização federativa com os municípios para que deixassem de 

ser coadjuvantes na construção de políticas públicas federais”. 

Apesar de apresentar alguns avanços, principalmente nas discussões e nas propostas 

encaminhadas, o resultado ficou muito aquém do esperado. Grin & Abrucio (2018, p. 18) 

destacam que, 

 
a forma de cooperação territorial instituída pelo CAF não foi exitosa para promover 
capacidades estatais nos municípios por sua falta de poder intragovernamental. A 
proposta para a cooperação federativa não logrou êxito sustentável, apesar de ter 
obtido alguns resultados positivos. A inovação inicial não resistiu à fragilidade de 
uma arena sem poder transversal sobre os ministérios e a lógica setorial dos sistemas 
nacionais, que é mais forte do que fóruns federativos territoriais. 

 

Qualquer tentativa no sentido de se institucionalizar uma arena política compartilhada 

para discutir problemas comuns, enfrentará além dos obstáculos citados, a questão cultural 

centralizadora, tão presente na cultura política brasileira.  

Em artigo publicado em 2001, sobre questões relacionadas à economia regional, 

porém, em escala mundial, Benko e Pasqueur discutem sobre os processos de mundialização 

da economia, metropolização do espaço, bem como, sobre a articulação entre o global e o 

local. Sobre este último, em especial sobre a delegação de competência do poder central para 

o poder local a fim de instituir políticas de planejamento, os autores esclarecem que (p. 37) 
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“as políticas de planejamento territorial, ao encargo do poder central até os anos oitenta, 

foram igualmente delegadas às coletividades locais territoriais”.  

 

 

2.2 Políticas de ordenamento territorial 

 

Para iniciar a discussão sobre políticas de ordenamento territorial torna-se pertinente a 

explicação de Santos, o qual esclarece que,  

 
o território não é apenas um conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas 
superpostas; o território tem de ser entendido como território usado, não o território 
em si. O território usado não é chão, mais a identidade. A identidade é o sentimento 
de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o 
lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida 
(SANTOS, 2006, p. 14).  
 

Ou seja, a análise que se busca nesta tese, está fundamentada na visão do território a 

partir se seu uso e da forma como ocorrem as diferentes interações em seu interior. Território 

este carregado de identidades, de valores e de diversas outras formas de interferência social, 

principalmente, no âmbito político, que interagem e transformam o lugar e a paisagem. 

Essa discussão é composta por três partes sendo a primeira destinada a apresentar 

conceitos dos termos região e território e analisar a forma como as políticas territoriais estão 

inseridas no contexto brasileiro; na segunda seção são analisados os processos de 

institucionalização e de governança considerando as relações interfederativa das Regiões 

Metropolitanas brasileiras. Por fim, na terceira seção é discutido o planejamento local e a 

gestão das cidades considerando o Plano Diretor, o Estatuto das Cidades, Leis de Zoneamento 

e a forma como estes instrumentos de lei tem sido utilizado no planejamento urbano. 

 

 

2.2.1 Políticas de planejamento e de desenvolvimento regional 

 

Quando os assuntos são planos e políticas de planejamento e desenvolvimento 

regional dois termos precisam ser esclarecidos: “território” e “região”. Esses são termos 

frequentemente estudados em geografia e economia e entre outras ciências humanas e sociais, 
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apresentando conceitos distintos. Em geral território é entendido não apenas como espaço, 

mas, como local de produção social em que o poder político, bem como, outras formas de 

poder, se faz presente, sendo controlado por um povo ou grupo.  

Conforme Santos (1988) para a Geografia interessa o que se denomina território usado 

ou como o mesmo autor diz, o espaço habitado entendido como o espaço cuja presença 

humana ocasiona modificações. Sobre essa questão, Santos (2000, p. 47) afirma que  

 
o território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas 
naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o 
chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer 
àquilo que nos pertence. 

 

Maria Adélia Aparecida de Souza (2003, p.17) corrobora com Santos ao afirmar que 

“o território, modernamente, é entendido não apenas como limite político administrativo, 

senão também, como espaço efetivamente usado pela sociedade e empresas”.  

Para o geógrafo Roberto Lobato Corrêa (1991, p. 26), “a palavra região vem do latim 

regia, que por sua vez deriva do verbo regere, isto é, governar, reinar”. Continuando o autor 

(1991) esclarece que o conceito de região tem sido utilizado para fins de ação e controle de 

determinado território pelas classes dominantes, bem como pelo Estado. De acordo com o 

autor a legitimação ou adequação para fins políticos, administrativos ou econômicos conferem 

a região um constante processo de mudanças conforme interesses pré-estabelecidos por esses 

agentes. A esse respeito o autor (p. 26) diz que 

 
são eles que, por outro lado, levam as unidades territoriais de ação e controle, as 
regiões, a serem organizadas de modos diferentes: de um lado, a partir de um 
governo de nível hierárquico inferior ao do núcleo de dominação; de outro, de um 
mais ou menos complexo sistema de planejamento especializado. Ambos cumprindo 
o papel de ação e controle. 

 

Estudar formas e políticas de planejamento e desenvolvimento regional parte da 

premissa de que cada local possui características específicas, o que faz com que cada um dos 

agentes políticos e econômicos pensem formas e ações localizadas para solucionar 

determinados problemas. A tentativa de conciliação de interesses em torno de um objetivo 

comum é o que se espera (LIMA; SIMÕES, 2009). 

Sob o enfoque econômico, a questão regional é avaliada por outros critérios, sendo o 

capital e sua dinâmica em determinado local o ponto mais relevante. Estudar a região sob esse 
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aspecto é estudar o resultado da problemática do capital nas desigualdades das forças 

produtivas em determinado espaço a partir da atuação dos diferentes atores que integram esse 

bloco hegemônico (THEIS; GALVÃO, 2013).  

Segundo Diniz (2009) foi em 1929 com a crise econômica derivada da queda da bolsa 

de valores de Nova York com repercussão mundial que a existência de países industrializados 

com sérias desigualdades regionais tornou-se evidente. Segundo o autor é na primeira metade 

do século XX que países cientes das desigualdades regionais e do papel do Estado com base 

na teoria Keynesiana passam a adotar medidas a fim de suplantar o problema das 

desigualdades regionais, por meio da criação de instituições específicas.  

Isso remete ao planejamento orientado ao desenvolvimento territorial discutido por 

Dallabrida et al. (2016). Para os autores (p.59),  

 
esse processo pressupõe governança territorial [...] como um conjunto de iniciativas 
ou ações que expressam a capacidade de esta sociedade gerir os assuntos públicos a 
partir do envolvimento coletivo e cooperativo dos atores sociais, econômicos e 
institucionais, incluindo o Estado nas suas diferentes instâncias. 

 

Desde seus primórdios, a ocupação do território brasileiro era uma preocupação e 

ocorreu mais por uma lógica política do que por um efetivo planejamento. Nas palavras de 

Celso Furtado (2007, p.27) “o início da ocupação econômica do território brasileiro é em boa 

medida uma consequência da pressão política exercida por Portugal e Espanha pelas demais 

nações europeias”. De acordo com Furtado (2007, p.27) para os portugueses “tornava-se cada 

dia mais claro que se perderiam as terras americanas, a menos que fosse realizado um esforço 

de monta para ocupá-las permanentemente”. Desta forma, o processo de ocupação territorial 

se deu pela lógica do capital e de acordo com as atividades mais rentáveis em cada período da 

história econômica do País.  

O crescimento desigual e a diminuição das disparidades econômicas regionais foram e 

continuam sendo o grande desafio para o País. As desigualdades regionais foram persistentes 

no decorrer dos tempos e bastantes presentes nos anos de 1950. Celso Furtado (2007, p. 329) 

menciona que “se pela metade do século, a economia brasileira havia alcançado um certo grau 

de articulação entre as distintas regiões, por outro, a disparidade de níveis regionais de renda 

havia aumentado notadamente”. 
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No século passado estudos elaborados pela Comissão Econômica para a América 

Latina (CEPAL)2

Nascia-se assim, o estruturalismo cepalino que tinha como propósito promover a 

industrialização no País por meio de políticas e planos governamentais a exemplo do Plano de 

Metas na década de 1950 e dos I e II Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) na 

década de 1970. Entretanto, as desigualdades regionais se acentuaram exibindo uma dinâmica 

territorial baseada nas relações centro-periferia. A esse respeito Becker e Egler (1994) 

esclarecem que, 

 e, mais especificamente, a valiosa contribuição de Celso Furtado, 

mostraram-se inovadores pela forma de pensar a economia e a política para o planejamento e 

desenvolvimento regional. Na década de 1950, estudos sobre a economia nacional e o atraso 

econômico apresentado pelo Brasil em relação aos países centrais apontavam a necessidade 

do desenvolvimento de uma economia industrial para a diminuição das disparidades internas, 

bem como, para a saída do Brasil da condição de um país subdesenvolvido. Para tanto, a 

atuação do Estado no sentido de promover o setor industrial no País e o desenvolvimento 

econômico via o planejamento estratégico, fazia-se necessária (DINIZ, 2009).  

 
no início da década de sessenta, a configuração do Brasil exibia uma estrutura 
articulada, porém desigual, com o Sudeste, centralizando a maior parcela da renda 
nacional, devido a expressiva concentração da produção industrial, principalmente 
no Estado de São Paulo. As outras regiões brasileiras se organizaram em uma vasta 
periferia em que cada parcela desempenhava funções peculiares na nova divisão 
territorial do trabalho resultante da industrialização do país (BECKER; EGLER, 
1994, p. 90). 
 

Com o processo de industrialização em franco desenvolvimento na Região Sudeste, 

mais especificamente, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e ainda com a modernização 

das técnicas de produção no campo e, consequentemente, com a liberação de mão de obra 

campesina, o processo de urbanização é intensificado. Com um contingente cada vez maior de 

pessoas vivendo nas cidades e as marcantes desigualdades regionais resultantes de uma 

modernização da produção concentrada na Região Sudeste do País, fez-se necessária a 

implementação de políticas públicas voltadas ao planejamento urbano e regional. 

Com atividades econômicas concentradas e com pouco poder e interferência do Estado 

na coordenação do projeto de Integração Nacional, o crescimento econômico ocorreu de 

                                            
2 Em 1984 com outros Estados membros a CEPAL passa a ser Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe. 
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forma desigual e dispersa no território.  Santos (2012, p.41) avança nessa análise ao esclarecer 

que “o último meio século marca um enorme esforço nacional de equipamento do território e, 

desenvolvimento econômico, cujas etapas, beneficiam, toda, a metrópole paulistana, onde, 

cumulativamente, vêm instalar-se os fatores de crescimento”.  

No final dos anos de 1980, em razão da forte recessão econômica, ocorre uma 

significativa perda na capacidade do Estado em intervir no planejamento territorial pela 

insuficiência de recursos econômicos e pela diminuição significativa dos créditos 

internacionais além, do endividamento externo e da inflação. Tal situação contribuiu para o 

enfraquecimento do projeto de integração territorial e, consequentemente, para o surgimento 

de políticas em programas setoriais não articulados (MORAES, 1999).  

Para Souza (2006, p.31), o enfraquecimento do planejamento ocorreu de forma 

concomitante com a nova forma de administração pública. Ao abordar esse assunto, o autor 

menciona que este novo momento, “combina bem com a era do pós-fordismo e da 

desregulamentação e do estado mínimo”. 

Ao analisar a questão territorial do Brasil, bem como de outros países de formação 

colonial, Moraes (1999, p.44) menciona que “nesses países, mais do que em qualquer outra 

parte, o Estado, aparece antes de tudo como um organizador do espaço, um gestor do 

território”.  Uma crítica apresentada por Souza (2006, p.31) é a de que “o enfraquecimento do 

planejamento se faz acompanhar pela popularização do termo gestão”, ou seja, seguindo a 

lógica do capital. Tal autor, ao discorrer sobre o uso do termo “gestão” nas políticas 

territoriais ainda menciona que (p.31) o “hiperprivilegiamento da ideia de gestão em 

detrimento de um planejamento consistente representa o triunfo do imediatismo e da miopia 

dos ideólogos ultraconservadores do ‘mercado livre’”.  

Ao abordar a questão da urbanização brasileira e o desenvolvimento econômico, 

principalmente nos países de Terceiro Mundo, Santos (2012, p.41) menciona que “o processo 

de desenvolvimento econômico do país é inseparável do próprio processo de crescimento, 

diversificação e afirmação da economia urbana”. Com essa dinâmica vieram as grandes 

desigualdades regionais e a concentração de renda, o que dificultava o planejamento regional 

pela imensa heterogeneidade das regiões brasileiras.  

Em seu estudo sobre o desenvolvimento regional, Araújo (2013, pp.39-40) afirma que 

“o Brasil possui três heranças principais, quando visto pela ótica da história da ocupação 
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humana e econômica de seu território, a saber: a forte concentração nos espaços litorâneos, a 

diversidade regional e a desigualdade regional".  

Interessante notar que as questões relacionadas ao meio ambiente passaram a compor a 

arena política apenas na década de 1980. Moraes (1999) diz que ao mesmo tempo em que 

ocorria o enfraquecimento do Estado como instituição investidora na economia e principal 

ator na elaboração de políticas de planejamento e gestão do território, ocorria também o 

aumento das políticas de proteção ambiental, e com isso o planejamento teve de se adaptar às 

normativas ambientais vigentes, bem como ao forte apelo popular para a conservação. Diante 

disso, em 1981 ocorreu a promulgação da Política Nacional de Meio Ambiente e em 1988 a 

criação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

No Brasil as diversas mudanças econômicas e sociais fizeram com que as políticas 

públicas não apresentassem os mesmos efeitos no decorrer dos anos. As próprias mudanças na 

estrutura demográfica do país influenciaram tal processo: de um País agrário que apresentava 

a maioria da população vivendo fora das cidades, chegou-se ao final do século XX com uma 

situação totalmente inversa: a maioria da população brasileira estava vivendo nas cidades. Ao 

analisar o Brasil em seu aspecto econômico e social, Becker e Egler (1998, p.169) afirmam 

que 

 
o Brasil ingressou modernidade pela via autoritária, e o projeto geopolítico do 
Brasil-Potencia, elaborado e gerido pelas forças armadas, deixou marcas profundas 
sobre a sociedade e o espaço nacionais. A economia brasileira alcançou a posição de 
oitavo PIB do mundo, seu parque industrial atingiu elevado grau de complexidade e 
diversificação, a agricultura apresentou indicadores flagrantes de tecnificação e 
dinamismo, e uma extensa rede de serviços interligou a quase totalidade do território 
nacional. No entanto, a maioria da população não participou das benesses do 
crescimento econômico.  
 

No que diz respeito a políticas de desenvolvimento regional no Brasil, esta é uma 

questão que merece destaque tendo em vista a enorme disparidade entre as diferentes regiões 

do País. A diversidade econômica, ambiental e cultural do Brasil faz com que seja necessária 

uma visão específica para cada local quando o assunto é o planejamento regional. Os lugares 

se desenvolveram de forma desigual em todo o território nacional e com o avanço do 

capitalismo transnacional, as relações de troca se intensificaram fazendo com que a 

disparidade aumentasse (SANTOS; SILVEIRA, 2006). É importante salientar que a 

articulação ocorre de forma coordenada entre os âmbitos político e econômico. A esse respeito 
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Santos (2012, p.43) explica que a “instância econômica e instância política são, ao mesmo 

tempo, fator de regulação e de comando da economia, da sociedade e do território”.  

No ano de 2007 por meio do Decreto Federal 6.047/2007 foi promulgada a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), com o objetivo de ordenar o 

desenvolvimento das regiões, reduzir as desigualdades nos níveis de vida, além de ordenar 

programas e ações federais no território nacional. Esse fato marcou uma nova fase nas 

políticas públicas de desenvolvimento regional tendo em vista que as ações passaram a ser 

pautadas nesse novo escopo jurídico, tanto na questão do planejamento urbano quanto no 

planejamento regional (BRASIL, 2007). 

Também na primeira década do século XXI, as políticas públicas direcionadas ao 

ordenamento econômico passaram a ganhar novos destaques no ambiente político. O foco 

deixou de ser unicamente econômico voltando-se também para políticas regionais de 

desenvolvimento endógeno, político, cultural e social. Essas políticas e ações visavam à 

diminuição da concentração de renda e das distorções inerentes ao próprio desenvolvimento 

econômico a partir do aumento da renda (BAER, 2009). 

O crescimento desigual e a diminuição das disparidades econômicas regionais foram e 

continuam sendo o grande desafio para o País. A questão é como se pensar e planejar o espaço 

regional a partir de visões fragmentadas de território onde cada estado e município visam seus 

próprios interesses. Constata-se que as ações e políticas territoriais que tenham por finalidade 

a diminuição da desigualdade regional e a busca do desenvolvimento, devem ser integradoras, 

ao mesmo tempo, devem buscar a mitigação da fragmentação. Para Souza (2006) 

“desenvolvimento é mudança, decerto: uma mudança para melhor. Um ‘Desenvolvimento’ 

que traga efeitos colaterais sérios não é legítimo, e, portanto, não merece ser chamado como 

tal”. Desenvolver, integrar o território, diminuir as desigualdades regionais beneficiando o 

conjunto social é o que se espera de qualquer política de desenvolvimento.  

Nas políticas e projetos de desenvolvimento, um fator a ser analisado é a integração 

territorial. Para Francisco de Oliveira (1993) “a não integração nacional” no que se refere ao 

planejamento regional integrado e de forma ampla em todo território nacional refere-se ao 

individualismo político de algumas regiões isoladas do Brasil, como no caso de São Paulo, 

que não tinha em seus planos favorecer avanços econômicos e sociais em outras regiões do 

País, mas, pensar seu próprio crescimento e desenvolvimento econômico. Tal situação 

contribuiu e contribui para o aumento das desigualdades regionais.  
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Estudos mostram que com vistas ao desenvolvimento econômico e consequente 

diminuição das disparidades entre o Brasil e países economicamente centrais, a partir da 

década de 1950, políticas foram criadas a fim de promover o processo de industrialização no 

País. Entretanto, a maioria das indústrias foram implantadas em locais servidos por 

infraestrutura urbana e regional pré-existente. A instalação de indústrias e o rápido aumento 

populacional, principalmente na capital paulista e cidades vizinhas demonstraram a 

necessidade de políticas de planejamento voltadas também para a escala urbana. Sobre os 

problemas das cidades brasileiras, Rolnik (2006, p. 199) afirma que  

 
no vasto e diverso universo de 5.564 municipalidades, são raras as cidades que não 
têm uma parte significativa de sua população vivendo em assentamentos precários. 
De acordo com estimativas do Ipea, baseadas em metodologia do UN-Habitat e em 
dados do Censo Demográfico, estão nessa condição aproximadamente 40,5% do 
total de domicílios urbanos brasileiros, ou 16 milhões de famílias, das quais 12 
milhões são famílias de baixa renda, com renda familiar mensal abaixo de cinco 
salários mínimos. 

 

 

2.2.2 Regiões Metropolitanas: governança e relações interfederativas 

 

Conforme já mencionado, o modelo de desenvolvimento econômico adotado no País 

ao longo do século XX pautou-se no processo de modernização das técnicas produtivas. A 

industrialização orientada pelo Estado, aliada a outros fatores políticos e econômicos, 

contribuiu para a concentração das atividades econômicas na Região Sudeste, mais 

especificamente, no estado de São Paulo. A criação pelo Governo Federal das 

Superintendências de Desenvolvimento Regional a começar com a do Nordeste (SUDENE) 

em 1959 e das demais, foram tentativas de promover o desenvolvimento econômico de outras 

áreas do Brasil. Na década de 1970, o Estado como forma de controlar a dinâmica do capital 

instituiu políticas que tinham como foco o planejamento e desenvolvimento regional, tal como 

os I e II Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs).  

A criação de unidades político-administrativas regionais no Brasil, tiveram início na 

década de 1970, mais precisamente, no ano de 1973, quando por meio da Lei Complementar 

14, promulgada a partir da Constituição Federal de 1967, foram criadas as Regiões 

Metropolitanas de Belo Horizonte/MG; São Paulo/SP; Recife/PE; Porto Alegre/RS; 
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Curitiba/PR; Salvador/BA; Fortaleza/CE e Belém/PA. Tal situação em pleno governo militar 

demonstrava de uma certa forma o centralismo político do governo federal em manter o 

controle no planejamento do desenvolvimento e na forma de organização política e territorial 

dos estados e municípios (KLINK, 2009). 

Na classificação das escalas de planejamento regional a Região Metropolitana é 

considerada como nível macro local. Sobre tal escala de planejamento, Souza (2001, p. 108) 

explica que  

 
equivale a uma espécie de "nível local ampliado" e corresponde a situação típica das 
metrópoles (e, formalmente "regiões metropolitanas" ou áreas metropolitanas), em 
que diversas unidades mesolocais (cidades, municípios) se integram de modo denso, 
formando uma espécie de "minissistema urbano". Esse "minissistema urbano" é 
costurado por fluxos como o commuting de trabalhadores e, eventualmente (e 
desejavelmente), a integração de certos serviços públicos de interesse comum. 
Embora a possibilidade de se formar uma visão de conjunto seja ainda mais difícil 
que no caso do nível mesolocal, uma certa imagem de relativa unidade, derivada da 
proximidade e de problemas comuns, assim como dos próprios fluxos de integração 
(que incluem, além dos deslocamentos residência trabalho residência entre 
municípios distintos, também integradores ligados as coisas tão diversas como redes 
criminosas, deslocamentos em busca de lazer), está sempre presente (SOUZA, 2001, 
p. 108).  

 

Com a redemocratização e a promulgação da Constituição Federal de 1988, o 

ordenamento das cidades e o planejamento regional tornam-se efetivos na esfera legislativa e 

constitucional do País. O parágrafo 3º do artigo 25 rege sobre os estados da federação 

esclarecendo que os mesmos poderiam, mediante lei complementar, instituir regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de 

municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções 

públicas de interesse comum. Ocorre assim, a descentralização de poder da União para os 

entes federados e a autonomia dos municípios em definir suas políticas de planejamento e de 

desenvolvimento territorial (BRASIL, 1988). 

Isso ocasionou a possibilidade de os estados se utilizarem de critérios distintos, muitas 

vezes por interesses outros que não o de planejamento do território, para a formação de tal 

arranjo, o que levou ao aumento das regiões metropolitanas no País. Em 2010 no Brasil 

existiam 14 metrópoles com mais de um milhão de habitantes, dos quais, 80% viviam em 

favelas, com péssimas condições sanitárias e de saúde pública, o que sinalizava a necessidade 
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imediata de planejamento e de se discutir a eficácia de tal arranjo da forma como se 

encontrava (MARICATO, 2011). 

Nos últimos anos, regiões metropolitanas têm surgido demasiadamente em diversos 

países do continente americano em razão do elevado crescimento demográfico e da 

urbanização irregular das cidades (WILSON et al., 2011). No caso brasileiro os limites 

municipais podem se tornar empecilhos para a efetivação de políticas públicas conjuntas isso 

devido à própria competição política e econômica que se efetiva entre os lugares. 

A dificuldade na governança metropolitana não é um problema apenas no Brasil. Na 

América do Sul, a Colômbia enfrenta dificuldades por ser um Estado central em que o 

território não é dividido como no caso brasileiro. O governo nacional assume todo o poder de 

decisão em detrimento ao poder local “com autoridades frágeis” que se torna impotente para 

planejar e coordenar o desenvolvimento regional (FREY, 2007). 

Outras formas de institucionalização, organização e gestão de regiões metropolitanas 

são apresentadas por Capobianco (2004) que mostra como tal situação se encontra nos 

Estados Unidos da América, Canadá e Alemanha. Embora seja realizado um estudo 

comparativo de tais situações e a partir daí sugestões para o caso brasileiro, um aspecto de 

destaque no estudo de Capobianco (2004) é a importância de se atenuar a problemática do 

pacto federativo brasileiro no planejamento e a elaboração de políticas de desenvolvimento 

regional, ou seja, de diminuir a individualidade política no processo de planejamento e 

coordenação do desenvolvimento. 

Em teoria, são vários os benefícios que justificam a criação de Regiões 

Metropolitanas, entre os quais, o que indica que o arranjo político regional, induz à criação de 

políticas públicas de interesse comum capazes de orientar o desenvolvimento econômico e 

social na escala regional. Desde a década de 1970, a criação de regiões metropolitanas no 

Brasil é decidida por meio de processos verticais, cujos movimentos políticos ocorrem de 

cima para baixo.  

Neste sentido, a esfera estadual com sua autonomia constitucional decide pela 

formação dessas unidades político-administrativas regionais e os municípios passam a fazer 

parte de tal arranjo, embora a individualidade nas ações e políticas de planejamento em 

âmbito local sejam mantidas. Tal situação, ao invés de favorecer a melhoria dos padrões 

regionais ocasiona dispersão de esforços e enfraquecimento das ações de planejamento na 

escala regional (MARICATO, 2011). 
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Nos diferentes estados da federação o gerenciamento das Regiões Metropolitanas 

ocorre por meio das Agências de Desenvolvimento, Fundos Metropolitanos e Conselhos de 

Desenvolvimento. Tal formato de gestão não tem apresentado bons resultados principalmente 

quanto à integração administrativa, sendo as políticas de controle do solo, o tema 

preponderante (MARICATO, 2011). 

No entanto, a maneira como a ordenação do território e a formação de regiões 

metropolitanas está colocada na esfera legal pouco tem contribuído para garantir o pleno 

desenvolvimento urbano e metropolitano. As diferentes competências entre União, estados e 

municípios reconhecidos como entes federados independentes e com poder de legislar e 

implantar ações de forma independentes entre si visando seus próprios interesses, ocasiona o 

pensar e agir isolado.   

A tradição municipalista resgatada com a Constituição Federal de 1988 e por uma 

antiga reivindicação social, fortaleceu os municípios e possibilitou a estes elaborarem 

políticas tributárias e de incentivos fiscais, contribuindo para a efetivação da guerra fiscal. A 

esse respeito Vainer (2007) afirma que, 

 
se os grandes projetos, enquanto modo de apropriação e organização territorial, são 
os dos anos 60 e 70, a disputa entre municípios e estados para atrair capitais é fato 
mais recente entre nós, passando a assumir relevância na última década do século 
passado. A guerra fiscal expressa, de um lado, o vácuo de políticas territoriais na 
escala federal e, de outro, a emergência de novas formas de articulação entre capitais 
e forças políticas que favorecem uma redefinição das relações entre as escalas 
subnacionais (municipal, estadual, regional), nacional e global (VAINER, 2007, p. 
12). 

 

Os estados da federação por sua vez se beneficiaram com a institucionalização de 

Regiões Metropolitanas por garantirem recursos do PAC do Governo Federal voltados a 

investimentos em habitação e saneamento, além de programas estaduais de transporte 

destinados às Regiões Metropolitanas. Essa situação legal se torna complexa na medida em 

que incentiva ações de interesses particulares à esfera estadual, bem como, à esfera municipal, 

porém, pouco integradas entre si (MARICATO, 2011). 

No estado de São Paulo, os estudos, o planejamento e a implementação de Regiões 

Metropolitanas estão a cargo da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 

(EMPLASA), criada em 1975, inicialmente, para coordenar a Região Metropolitana de São 

Paulo. Atualmente, entre os estudos desenvolvidos pela Emplasa está o da “Macrometrópole 
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Paulista”, uma grande área administrativa formada por diversas regiões metropolitanas do 

estado de São Paulo. 

Ao analisar a cronologia da questão metropolitana brasileira, Andrade, Souza e Gomes 

(2017, p.6) esclarecem que 

 
em alguns dos arranjos institucionais criados, questiona-se a validade dos critérios 
de sua formação, sem referência, muitas vezes, a realidades de ordem demográfica 
ou socioespacial, e nem aos processos físicos de urbanização e conturbação. Neste 
sentido, para além da recusa dos modelos convencionais de entendimento da 
metropolização e definição de RMs, nota-se a falta de discussão sobre a atualidade 
do fenômeno de metropolização e, por conseguinte, sobre os critérios para a 
definição de RMs 

 

No que se refere ao crescimento demográfico nas Regiões Metropolitanas Paulistas, 

dados da EMPLASA (2014) mostram que o crescimento populacional foi de 1,1%, enquanto 

que o crescimento proveniente do movimento pendular nas regiões que compõem a 

Macrometrópole3

A busca de soluções para os problemas metropolitanos, assim como, de ações voltadas 

ao desenvolvimento regional e não apenas ao desenvolvimento local, deve ter como base 

aspectos institucionais e legais. A autonomia estadual para instituir regiões metropolitanas e a 

autonomia municipal para legislar em seu território – inclusive na implementação de políticas 

de incentivos fiscais para o desenvolvimento local –, não encontra parâmetros gerais no 

aparato legislativo e institucional na esfera federal, exceto na Constituição Federal de 1988. 

Isso por si só, mostra a fragilidade do planejamento do desenvolvimento regional no Brasil 

que se repete mesmo em outras formas de arranjos territoriais (KLINK, 2009). 

 Paulista foi de 8,7% ao ano. Essa situação ocorre entre outros fatores 

devido às condições socioespaciais e as disparidades econômicas entre os municípios que a 

integram, induzindo a população a buscar melhores salários, rendas e condições de vida em 

outros municípios e, implica, também, em desafios a serem enfrentados na gestão 

metropolitana (CUNHA et al., 2013). 

Avanços na discussão do planejamento urbano, também, puderam ser percebidos nos 

últimos anos. Com a Lei Federal 10.257/2001 ocorreu a regulamentação dos artigos 181 e 182 

da Constituição Federal que tratavam da Política Urbana. O “Estatuto da Cidade”, forma 

como foi chamada tal lei, inovou por traçar regras e diretrizes e por instituir mecanismos para 

                                            
3 Macrometrópole pode ser definida como uma grande mancha urbana contínua constituída por Regiões 
Metropolitanas, as quais possuem forte integração econômica e social. 
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o ordenamento urbano tais como o Plano Diretor, o Imposto sobre Propriedade Territorial 

Urbana (IPTU) progressivo no tempo e as regras de zoneamento territorial.  

O Estatuto da Cidade definiu, ainda, como princípios básicos, a função social da 

propriedade conforme diz o texto constitucional e a gestão participativa, este último mais 

relacionado ao plano diretor dos municípios que deveria contar com a participação da 

sociedade civil na elaboração, concretização, e no acompanhamento dos resultados (BRASIL, 

2001). Procurava-se, dessa forma, lançar as bases legais para o ordenamento da ocupação e do 

uso de áreas urbanas a partir de uma lei federal, estabelecendo para isso, a obrigatoriedade aos 

municípios de instituírem mecanismos locais de planejamento territorial. 

No que se refere à legislação com abordagem para o Planejamento Regional, em 

fevereiro de 2007 foi instituído com o Decreto Federal 6.047/2007 a Política Nacional de 

Desenvolvimento Regional que tinha por objetivo ordenar o desenvolvimento das regiões e 

reduzir as desigualdades nos níveis de vida, além de ordenar programas e ações federais no 

território nacional. Esse fato marcou uma nova fase nas políticas públicas de planejamento e 

desenvolvimento regional tendo em vista que a partir de então as ações passaram a ser 

pautadas na lei. (BRASIL, 2007).  

Recentemente, em 12 de janeiro de 2015 foi sancionada a Lei Federal 13.089/2015 

que instituiu o Estatuto da Metrópole, o qual estabelece as diretrizes gerais para o 

planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões 

metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados. O Estatuto das 

Metrópoles inaugura uma nova etapa no planejamento metropolitano. Para Andrade, Souza e 

Gomes (2017, p.2) “Nesta recém-criada lei, o planejamento para as Regiões Metropolitanas 

(RMs) seguirá o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), cujo prazo de 

adequação encerra-se no ano de 2018”.  Salienta-se que o prazo foi prorrogado para 2021 

conforme dados do governo de São Paulo.  

Neste tópico buscou-se apresentar os principais instrumentos de lei que formam o 

arcabouço institucional construído a partir da década de 1970 – relativo às políticas 

territoriais, mais especificamente, as relacionadas ao planejamento e governança 

metropolitana –, implementadas no País. Com este objetivo verificou-se que tais instrumentos 

legais, embora em sua essência buscassem diminuir as desigualdades socioeconômicas e 

territoriais, somente no passado recente passaram a promover ações articuladas visando o 

planejamento interfederativo, bem como a participação de diferentes atores sociais. 
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Considerando a participação popular neste processo destaca-se o Estatuto da Cidade e, mais 

recentemente, a Política Nacional de Participação Social (PNPS) instituída em 2014 pelo 

Decreto 8.243, com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias 

democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a 

sociedade civil.  

 

 

2.2.3 O planejamento local e gestão das cidades 

 

O entendimento da trajetória do planejamento urbano no Brasil, bem como da 

problemática das cidades está estritamente ligado ao papel do Estado, suas responsabilidades 

e atuação nos problemas urbanos e nas cidades no decorrer dos tempos (RANDOLPH, 2007).   

Em sua pesquisa sobre as cidades e as alternativas para a crise urbana, Maricato (2013, 

p. 15) afirma que “a urbanização da sociedade brasileira tem constituído, sem dúvida, um 

caminho para a modernização, mas, ao mesmo tempo, tem contrariado, aqueles que esperam 

ver, nesse processo a superação do Brasil arcaico”. 

O planejamento urbano e o urbanismo são palavras frequentemente associadas ao 

ordenamento das cidades, mas que possuem origem diferente quanto ao termo. Para Villaça 

(1999, p. 205), “no Brasil a palavra planejamento associada ao urbano é mais recente que 

urbanismo, e sempre teve uma conotação associada à ordem, à racionalidade e a eficiência, 

enquanto urbanismo ainda guardava resquícios de embelezamento”.  

O planejamento urbano teve início com as mudanças dos anos de 1930, quando a 

cidade ganha nova conotação diante do utilitarismo e do enfrentamento aos mais diversos 

problemas que começavam a ser identificados nas cidades. Maricato (2000) esclarece que 

 
a partir de 1930, agora sob a hegemonia da burguesia urbana, a eficiência, a ciência 
e a técnica começam a substituir os conceitos de melhoramento e embelezamento. A 
cidade da produção precisa ser eficaz. Mas é justamente nesse momento que tem 
início um período de inconsequência com inutilidade da maioria dos planos 
elaborados no Brasil. De um lado estava dada a impossibilidade de ignorar os 
"problemas urbanos", de outro a impossibilidade de dedicar o orçamento público 
apenas às obras, especialmente às obras viárias, vinculadas à lógica do capital 
imobiliário, de maneira aberta ao debate, sem sofrer críticas (MARICATO, 2000, p. 
138). 
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O pensar as cidades, bem como formas de regular o processo de ocupação do espaço 

urbano começam a ganhar força na medida em que ocorre o crescimento das cidades. Sobre 

isso, Souza (2010, p. 118) afirma que “a ideia de uma reforma urbana, já havia feito seu 

aparecimento nos anos 50: naquela época, porém, o problema da escassez de moradias 

centralizava excessivamente as atenções, em detrimento de sua compreensão mais ampla dos 

problemas urbanos”. 

A relação entre cidade e produção industrial sempre esteve presente nos estudos 

urbanos no País. Souza (1999) chama atenção para a Política Nacional de Desenvolvimento 

Urbano presente no II PND. Segundo a autora (p. 117)  

 
naquele momento toda a dificuldade residia no fato de produzir uma política urbana 
que incorporasse o espaço como social e consequentemente a compreensão de que 
as concentrações urbanas refletiam uma concentração de renda. Logo, a ideia de 
distribuição deveria estar respaldada em uma visão de economia, mas também sobre 
uma compreensão mais atualizada sobre o espaço geográfico brasileiro (SOUZA, 
1999, p.117). 
 

Continuando Souza (1999) esclarece que na década de 1970 pensava-se a cidade como 

o locus da indústria, atividade que conduziria ao desenvolvimento econômico do País. Desse 

modo, com base na política urbana vigente no II PND a autora (p. 127) afirma que esta 

“assumia a cidade como uma unidade de produção específica, envolvendo, através de 

processos originais um certo número de produtos [...]”. 

No entanto, o período que marcou o início dos projetos de planejamento e a gestão das 

cidades coincide com o de menor participação social nesse processo. De acordo com Ribeiro 

(2003, p. 12) “as primeiras notícias do que hoje chamamos de Estatuto das Cidades datam de 

1976, quando vazou para a imprensa a existência de um “anteprojeto de desenvolvimento 

urbano” elaborado pelo antigo Conselho Nacional de Política Urbana”. Um tempo em que as 

ações eram pensadas e realizadas de cima para baixo, demonstrado a centralização política 

exercida pelo governo federal.  

Também na década de 1970 e sobre o planejamento urbano no Brasil, Maricato (2000, 

p. 138) diz que “foi durante o regime militar que a atividade de planejamento urbano mais se 

desenvolveu no Brasil”. A autora cita o II PND e a partir deste a criação de dois órgãos 
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federais voltados ao planejamento urbano: a Secretaria de Articulação entre Estados e 

Municípios (SAREM) e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU)4

Nesta década, o planejamento das cidades brasileiras também se destaca em nível local 

com a criação de órgãos públicos municipais voltados à área, bem como, no meio acadêmico, 

alimentando segundo Maricato (2000, p. 139) “muitas atividades intelectuais”. O tema passou 

a compor estudos em diversos níveis e instituições do País, bem como, motivou a realização 

eventos da área do planejamento urbano, conforme corrobora a mesma autora. 

.  

Com o rápido crescimento das cidades e os problemas advindos desse processo, o 

planejamento urbano e a forma de se pensar a cidade ganharam conotação por parte da 

sociedade. Para Randolph (2007), “apesar de sua oposição ao então Estado e Governo, são os 

próprios movimentos sociais urbanos, influenciados por teorias críticas – marxistas ainda dos 

anos 70 a respeito da Reforma Urbana, que reconhecem a centralidade da agência do Estado”. 

A mobilização social no sentido de reivindicar maior participação na elaboração de políticas 

públicas urbanas, quando da realização do Fórum de Reforma Urbana nos anos de 1980, é 

discutida por Maricato (2000). Segundo a autora participaram da criação dessa entidade 

setores da Igreja Católica de tendência progressista, setores não governamentais, técnicos de 

assessoria aos movimentos sociais urbanos e pelas lideranças de movimentos urbanos. 

Com o avanço da industrialização, ocorreu a migração de pessoas do campo para as 

cidades e, consequentemente, o aumento da urbanização desordenada. De modo relevante 

Becker e Egler (1992) destacam que o processo de industrialização, mais precisamente, a 

modernização tecnológica vivenciada foi acompanhada pela intensificação da pobreza nas 

cidades brasileiras. Na análise dos autores (p. 170) “a modernização conservadora gerou uma 

pobreza específica, associada à modernidade. A problemática social da semiperiferia se 

manifesta em um grande descompasso entre expansão das redes de serviços e de 

questionamentos coletivos e o precário estado-social da nação”. 

Brandão (2017) concorda com aos autores ao afirmar a exclusão como característica 

do processo de urbanização brasileira. O Brasil, segundo o autor (p.54), ao longo de sua 

história, se caracterizou “como uma máquina potente de produção de cidades e 

                                            
4 Sobre a função desses órgãos Maricato (2000, p. 139) esclarece que “a primeira controlava o Fundo de 
Participação dos Municípios e a segunda o Fundo de Financiamento ao Planejamento”.  
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simultaneamente por processo de rápida urbanização precarizada e marcada por várias 

expressões de destituição para a maioria de sua população”. 

Estudos apontam sobre a rapidez em que o processo de urbanização ocorreu no País, 

sobretudo, no século XX. Becker e Egler (1992, p. 181) afirmam que o Brasil se transformou 

em um país urbano, em poucas décadas, comprimindo no tempo um processo que alhures se 

fez muito mais lentamente.  

Considerando a mesma questão, Rolnik (2006, p. 199), chama atenção sobre o rápido 

processo de urbanização vivenciado no País entre as décadas de 1940 e 1980. Segundo a 

autora em 40 anos ocorreram os “movimentos socioterritoriais mais rápidos e intensos de que 

se tem notícia, a população brasileira passou de predominantemente rural para 

majoritariamente urbana”. Esse processo foi excludente e contribuiu para o aumento da 

pobreza e da urbanização irregular nas cidades brasileiras. Segundo a mesma autora (p.199),  

 
este movimento – impulsionado pela migração de um vasto contingente de pobres – 
ocorreu sob a égide de um modelo de desenvolvimento urbano que basicamente 
privou as faixas de menor renda da população de condições básicas de urbanidade, 
ou de inserção efetiva na cidade. Além de excludente, o modelo de urbanização foi 
também concentrador: 60% da população urbana vive em 224 municípios com mais 
de 100 mil habitantes, dos quais 94 pertencem a aglomerados urbanos e regiões 
metropolitanas com mais de um milhão de habitantes. 

 

A exclusão e a precariedade das condições urbanas para a população carente também 

compõem o discurso de Maricato (2000). A autora diz que  

 
boa parte do crescimento urbano se deu fora de qualquer lei ou de qualquer plano, 
com tal velocidade e independência que é possível constatar que cada metrópole 
brasileira abriga, nos anos 1990, outra, de moradores de favelas, em seu interior. 
Parte de nossas cidades podem ser classificadas como não cidades: as periferias 
extensas, que além das casas autoconstruídas, contam apenas com o transporte 
precário, a luz e a água (esta não tem abrangência universal, nem mesmo em meio 
urbano). E é notável como essa atividade referida, de pensar a cidade e propor 
soluções para seus problemas, permaneceu alienada dessa realidade que estava 
sendo gestada (MARICATO, 2000, p. 140).  

 

Ao retomar a discussão sobre o planejamento urbano e considerando a década de 1980 

– fim do período militar e o início do processo de redemocratização do país –, observa-se o 

surgimento de novos movimentos no sentido de incluir na pauta política as questões urbanas. 

Em estudo sobre gestão democrática urbana, Reschilian (2010, p. 278) afirma que “o debate 

pela reforma urbana iniciado em 1963 acabou eclipsado pelo regime militar no período de 
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1964 até 1985, sendo retomado no período de redemocratização do país, com destaque para o 

processo constituinte de 1988”. Do mesmo modo, Souza (2010, p.118) lembra que no 

processo constituinte de 1988 “foi aberta a possibilidade para que a própria sociedade civil 

apresentasse diretamente ao Congresso, propostas legislativas, denominadas “emendas 

populares”. E uma dessas emendas foi justamente a inserção da política urbana, por meio dos 

artigos 182 e 183 no texto constitucional5

O art. 182 da Constituição Federal ao dispor sobre a política de desenvolvimento 

urbano executada pelo poder público municipal afirma a obrigatoriedade do Plano Diretor 

para cidades com mais de 20 mil habitantes; exigência do cumprimento da função social da 

propriedade; a possibilidade de desapropriação de imóveis urbanos, por fim, a exigência do 

pleno aproveitamento do solo urbano, sob pena de “I - parcelamento ou edificação 

compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo e III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública [...]. Ressalta-

se que como mencionado o art. 183 também compõe a pauta sobre política urbana da 

Constituição Federal, dispondo sobre o uso e posse da propriedade urbana.  

.  

A obrigatoriedade da elaboração do Plano Diretor descrita em um documento 

constitucional provocou segundo Souza (2010) um entusiasmo uma vez que pela primeira vez 

a política urbana passava compor a carta magna do País. Porém, o mesmo autor (2010) realiza 

uma crítica sobre a prioridade dada ao planejamento propriamente em detrimento ao social. 

                                            
5 CAPÍTULO II - DA POLÍTICA URBANA 
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 
o bem-estar de seus habitantes. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 
com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
§ 2º A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da 
cidade expressas no plano diretor. § 3º As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 
indenização em dinheiro. § 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída 
no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou 
não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento,      sob pena, sucessivamente, de: I - parcelamento ou 
edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; III - 
desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo 
Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o 
valor real da indenização e os juros legais. 
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco 
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o 
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. § 1º O título de domínio e a concessão 
de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. § 2º Esse direito 
não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. § 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por 
usucapião. 
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De acordo com Souza (p.120) “ao mesmo tempo em que a atenção se voltava cada vez mais 

para uma discussão técnica em torno dos instrumentos de planejamento, e também para 

questões legais, o contexto social mais amplo, o que dá sentido a todo o resto, era 

banalizado”.  

Além do exposto, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 30 menciona que, 

compete aos municípios “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Ao 

Estado cabe a função de gestão e organização do território com base no poder de polícia e na 

possibilidade de legislar tendo por objetivo a regulação do espaço. Assim, constata-se que o 

planejamento do uso e ocupação do território é função estatal por excelência. De acordo com 

Corrêa (1989, p.24) “o Estado atua também na organização espacial da cidade. Sua atuação 

tem sido complexa e variável, tanto no tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da 

sociedade da qual é parte constituinte”.  

Os anos 1990, segundo Rolnik (2006, p. 203) “representaram também no país um 

período de intenso debate, no seio da sociedade civil, dos partidos e governos acerca do papel 

dos cidadãos e suas organizações na gestão da cidade”. Atenta sobre a forma de se pensar a 

questão urbana e a gestão das cidades, a autora (2006, p. 203) diz que nesta década houve 

“avanços institucionais no campo do direito à moradia, do direito à cidade, do fortalecimento 

jurídico da noção de função social da propriedade e do reconhecimento dos direitos de posse”. 

Somente em 2001 com a promulgação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) é que 

a política urbana por meio dos artigos 182 e 183 da CF foi regulamentada. Reschilian (2010, 

p.279) lembra que “a promulgação da Lei pode ser considerada o cumprimento de uma etapa 

do processo de discussão em torno da reforma urbana no Brasil que tem suas origens na 

década de 1960, com Fórum de Reforma Urbana”.  

Neste contexto, diversas inovações passaram a fazer parte do planejamento das 

cidades, além do Plano Diretor, o Estatuto da Cidade instituiu como instrumentos da política 

urbana a gestão orçamentária participativa e o uso do imposto predial e territorial urbano 

(IPTU) como forma de se fazer cumprir a função social da propriedade (BRASIL, 2001).  

A regulamentação dos instrumentos de política urbana não refletiu efetivamente no 

planejamento das cidades. Aliás, como diz Rolnik (2006, p. 203) “as iniciativas importantes 

na área do desenvolvimento urbano ocorreram, fundamentalmente, no plano institucional”. 

Este é o caso do IPTU progressivo no tempo, cuja aplicação deveria conduzir ao cumprimento 
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da função social da propriedade. Para Souza (2010, p.125) “o IPTU progressivo no tempo 

nada mais é do que o IPTU normal, só que tornado progressivo no tempo, com uma finalidade 

punitiva, para coibir a especulação imobiliária”. Neste aspecto, tal medida visa incentivar a 

ocupação de espaços vazios nas cidades e induzir a construção, e desse modo, garantir a 

função social da propriedade, conforme dispõe a Constituição de 1988. 

Maricato (2000) e Souza (2006) reconhecem a importância do IPTU progressivo no 

tempo para o planejamento urbano por constituir num instrumento legitimado pela 

Constituição de 1988 e por permitir que a cidade tenha seus espaços utilizados de modo a 

coibir o mau uso do espaço urbano, entre os quais se destaca a prática da especulação 

imobiliária6

Na discussão do planejamento e gestão das cidades, uma afirmação que se faz 

necessária é a de que o espaço urbano não é neutro e sofre influência dos mais diversos 

agentes. Na obra intitulada “O que é cidade” (1995), Rolnik (p.21) lembra que “a relação, 

morador da cidade/poder urbano pode variar infinitamente em cada caso, mas o certo é que 

desde sua origem, cidade significa ao mesmo tempo, uma maneira de organizar o território e 

uma relação política”. Sobre os moradores da cidade a autora (1995, p.21), diz que “ser 

habitante de cidade significa participar de alguma forma da vida pública, mesmo que em 

muitos casos essa participação seja apenas a submissão a regras e regulamentos”.  

.  

Rolnik (1995) analisa o espaço urbano a partir das seguintes relações: a cidade como 

ímã, no sentido de atrair pessoas em busca dos mais diversos serviços, a cidade como escrita, 

salientando a necessidade dos registros e planejamento, a “civitas” ou a cidade política, tendo 

em vista a relação direta entre o Estado e o espaço urbano, e por fim, a cidade como mercado, 

tendo em vista as relações mercantis e a interferência do capital no ambiente urbano. 

Outra análise possível sobre as cidades é a encontrada no livro “Por uma geografia de 

poder” de autoria de Claude Raffestin (1993). Em sua discussão o autor esclarece que o 

território como um todo é lócus das relações de poder, sendo a cidade, sua produção e 

reprodução constante, um local de disputas entre os mais diversos agentes. Segundo o autor 

                                            
6 Sobre tal prática, Corrêa (1989, p. 14) esclarece que “a especulação fundiária não é assim, de interesse dos 
proprietários de meios de produção. Interessa, no entanto, aos proprietários fundiários; a retenção de terras cria 
uma escassez de oferta e o aumento do seu preço, possibilitando-lhes ampliar a renda da terra. Essa prática gera 
conflito entre proprietários e industriais e latifundiários”.  
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no processo de produção do espaço participam diversos agentes em diversas escalas espaciais. 

Com base nesta afirmação Raffestin (pp.152-153) diz que  

 
de fato, o Estado está sempre organizando o território nacional por intermédio de 
novos recortes, de novas implantações e de novas ligações. O mesmo se passa com 
as empresas ou outras organizações, para as quais o sistema precedente constitui um 
conjunto de fatores favoráveis e limitantes. O mesmo acontece com um indivíduo 
que constrói uma casa ou, mais modestamente ainda, para aquele que arruma um 
apartamento. Em graus diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, 
somos todos atores sintagmáticos que produzem “territórios. [...] Todos nós 
elaboramos estratégias de produção, que se chocam com outras estratégias em 
diversas relações de poder”. 

 

Numa outra abordagem encontra-se a visão de Maricato (2000). A gestão das cidades, 

bem como a ocupação do solo está diretamente ligado ao que a autora denomina de cidade 

legal e cidade oficial. Segundo a autora (p. 122) “a exclusão urbanística, representada pela 

gigantesca ocupação ilegal do solo urbano, é ignorada na representação da "cidade oficial". 

Nem sempre o planejamento e os planos urbanísticos são colocados em práticas e efetuados 

de forma que o planejamento e a gestão das cidades atinjam sua plenitude e sua eficácia 

social. Rolnik (2006, p. 199) avança nesse entendimento ao mencionar que  

 
excluídos do marco regulatório e dos sistemas financeiros formais, os assentamentos 
irregulares se multiplicaram em terrenos frágeis ou em áreas não passíveis de 
urbanização, como encostas íngremes e áreas inundáveis, além de constituir vastas 
franjas de expansão periférica sobre zonas rurais, eternamente desprovidas das 
infraestruturas, equipamentos e serviços que caracterizam a urbanidade. 

 

A governança urbana com a perspectiva de atrair novos empreendimentos segue a 

lógica que favorece o empresariado contribuindo para que se instale a concorrência 

interurbana por investimentos (HARVEY, 2001). Essa prática governamental fomenta a 

exclusão social e aumenta as desigualdades socioespaciais.  

Rolnik corrobora com Harvey ao analisar a relação entre o capital e o Estado nas 

cidades. Segundo a autora (1995, p.54) “como o próprio espaço urbano se torna campo de 

investimento do capital, a pressão da classe capitalista sobre a ação do Estado se dará no 

sentido de este beneficiar a maximização da rentabilidade e o retorno dos investimentos”. A 

relação entre capital e Estado pode levar o poder público a agir no interesse de determinados 

grupos com maior poder de influência na esfera política, em detrimento de políticas e medidas 

de planejamento urbano que tragam maior benefício para a coletividade.  
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De acordo com Rolnik (2006) na maior parte das cidades brasileiras, mesmo aquelas 

com menos de 20 mil habitantes, é possível encontrar assentamentos informais demonstrando 

a existência de “poderosas engrenagens da máquina de exclusão territorial que bloqueia o 

acesso dos mais pobres às oportunidades econômicas e de desenvolvimento humano [...]”. 

Segundo a autora (p. 200) “essa situação de exclusão é muito mais do que a expressão das 

desigualdades sociais e de renda: ela é agente de reprodução dessa desigualdade”. 

Nos estudos sobre as práticas do planejamento urbano no Brasil, frequentemente, são 

encontradas afirmações que demonstram que não é apenas a ausência de políticas públicas 

que faz com que as cidades sejam o lugar da exclusão e das desigualdades socioespaciais, mas 

o modo como o planejamento urbano é realizado no País. Maricato (2000, pp. 124-125), diz 

que 

 
como convém a um país onde as leis são aplicadas de acordo com as circunstâncias, 
o chamado Plano Diretor está desvinculado da gestão urbana. Discurso pleno de 
boas intenções, mas distante da prática. Conceitos retificados, reafirmados em 
seminários internacionais, ignoram a maioria da população. A habitação social, o 
transporte público, o saneamento e a drenagem não têm o status de temas 
importantes (ou centrais, como deveriam ser) para tal urbanismo. O resultado é: 
planejamento urbano para alguns, mercado para alguns, lei para alguns, 
modernidade para alguns, cidadania para alguns (MARICATO, 2000, pp.124-125). 
 
 

Outra questão apontada nos estudos sobre o planejamento urbano no Brasil refere-se à 

qualidade dos planos. Souza (2010), diz que em geral o planejamento urbano não está 

alinhado às reais necessidades sociais, assim como, não há real vontade política para 

implementar o que planejado (SOUZA, 2010, p.108). 

O planejamento urbano considera uma escala de análise e implementação de políticas 

em escala municipal, ao contrário do planejamento urbano-regional que considera o 

agrupamento de municípios em uma dada região, sem, no entanto, desvincular-se das 

diferentes escalas integrantes de um projeto macro: regional e local. Souza (2006) diz que o 

planejamento regional, ao abordar de forma macro a organização do território em seus 

aspectos socioespaciais permite ao gestor, analisar a ocupação e a organização a partir de uma 

visão ampla. Já o planejamento urbano, ou o planejamento das cidades é mais focado e 

permite trabalhar a problemática inerente a ocupação dos lugares de forma mais aproximada 

dos diversos agentes que compõem esse espaço. 
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Independente da escala de ação das políticas públicas a intervenção do Estado no 

território pode ocorrer de forma impositiva ou com a participação social. Uma tentativa de 

mudar esse quadro pode estar no maior engajamento popular nas decisões políticas do 

município. No entanto, o que se vê é um engajamento muito tímido da população nas 

discussões sobre políticas urbanas. A ideia de que não fará diferença no contexto das decisões 

prevalece – uma vez que a abertura política para a participação social é apenas uma exigência 

legal –, considerando que em grande parte as decisões já foram deliberadas e são impostas 

pelo poder público. Sobre a gestão democrática das cidades por meio da participação popular 

nas decisões e na política urbana, Souza (2006, p.359) esclarece que  

 
os conselhos de desenvolvimento urbano, ao lado dos conselhos do orçamento 
participativo, são as instituições-símbolo de um esforço consistente de 
democratização da cidade. Enquanto os conselhos de orçamento participativo 
vinculam-se a gestão urbana (uma vez que o orçamento público, embora possua uma 
dimensão de planejamento, e, principalmente um mecanismo de gestão), os 
conselhos de desenvolvimento urbano são instâncias participativas referente ao 
planejamento da cidade: definição, confecção e acompanhamento da implementação 
de políticas públicas e intervenção diversas, tais como planos diretores, políticas 
setoriais de transporte  e meio ambiente, programas de urbanização de favelas etc.  
 

Um fator a se considerar na gestão democrática das cidades é conseguir atender as 

diferentes demandas dos grupos, bem como os diferentes interesses na elaboração do 

planejamento participativo. De acordo com Souza (2006, p. 326) “o Estado tende a produzir, 

maior vetor resultante em termos de ações, intervenções conforme os interesses dos grupos e 

classes dominantes, que dispõem de maiores recursos e maior capacidade de influência”. A 

tentativa de minimizar as diferenças e os interesses em muitos casos conflitantes e buscar 

formas de atender as demandas geradas nas diversas arenas políticas são as saídas para o 

planejamento participativo. 

Após a análise temporal da evolução do Estado, das políticas públicas, das políticas de 

ordenamento territorial e a forma de organização do território, esse capítulo finaliza com a 

apresentação do planejamento local e a gestão das cidades, bem como aos mecanismos 

inerentes a esse processo. Isso torna-se importante nos próximos capítulos onde serão 

considerados os aspectos locais da pesquisa, bem como a análise do objeto de estudo. 
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3 DINÂMICAS SOCIOESPACIAIS E ECONÔMICAS NO CONTEXTO REGIONAL: 

DO VALE DO PARAÍBA PAULISTA A RMVPLN 

 

Esta seção foi desenvolvida a partir de pesquisa bibliográfica e documental, bem 

como, por meio de pesquisa de campo, foram obtidas imagens que compõem o material 

iconográfico presente neste trabalho. Os dados documentais acerca da ampliação e 

implantação de melhorias na Rodovia dos Tamoios e do projeto de duplicação do Porto de 

São Sebastião foram obtidos junto a sítios eletrônicos de institutos de pesquisa, do Governo 

do Estado de São Paulo, das Prefeituras dos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião e, 

também, junto a Companhia Docas de São Sebastião, administradora e autoridade portuária 

no Litoral Norte do estado. 

Inicialmente é apresentado um breve histórico do processo de ocupação da Região do 

Vale do Paraíba Paulista e em seguida discute-se a institucionalização da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), apresentando as atuais 

características demográficas e econômicas da Região, mais especificamente dos seus 

municípios litorâneos. Embora a duplicação da Rodovia dos Tamoios e o projeto de ampliação 

do Porto de São Sebastião possam trazer consequências aos municípios do entorno, entre os 

quais: São José dos Campos, Jambeiro, Paraibuna, Ubatuba e Ilhabela, os municípios de 

Caraguatatuba e São Sebastião foram escolhidos pelo fato de o primeiro conectar por meio da 

Rodovia dos Tamoios a Região do Vale do Paraíba ao Litoral Norte e o segundo por sediar o 

Porto homônimo para o qual existe um projeto de ampliação de sua infraestrutura.  

Acredita-se que os impactos socioespaciais serão diretamente sentidos nesses dois 

municípios, considerando que Caraguatatuba, caso o projeto de ampliação do Porto se 

concretize, poderá vivenciar um acelerado crescimento urbano ocasionado pelo adensamento 

populacional, consequente do aumento das atividades econômicas em São Sebastião. Tal 

fenômeno socioespacial será reflexo da dinâmica econômica que ocorrerá em razão da maior 

facilidade de acesso a esses municípios e ao aumento das atividades portuárias. 

Nessa parte da pesquisa ressalta-se a correlação entre o planejamento de setores 

estratégicos e o planejamento urbano–regional – considerando desse modo, as estratégias 

governamentais adotadas nos níveis Federal, Estadual e Municipal – sem se esquecer das 

transformações socioespaciais derivadas de tais projetos. 
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3.1 Atividades econômicas na Região do Vale do Paraíba Paulista: breve caracterização 

histórica  
 

Nesta seção é apresentada uma síntese dos processos de ocupação e de implantação de 

infraestrutura de transportes, correlacionando-os ao desenvolvimento econômico urbano-

regional da atual Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN).  

Para isso, inicia-se com uma breve discussão acerca dos ciclos econômicos e do 

processo de ocupação territorial no Vale do Paraíba, ainda no período colonial, para chegar ao 

Brasil do século XX e sua economia industrial.  

O processo de ocupação e de formação de uma rede de vias de circulação na Região 

do Vale do Paraíba Paulista vincula-se ao desenvolvimento de atividades econômicas 

realizadas em outras localidades do Brasil no período colonial, sobretudo, da mineração 

ocorrida no estado de Minas Gerais. O escoamento da produção em direção ao Porto de 

Paraty no estado do Rio de Janeiro passava pela Região, bem como, por ela passavam 

produtos provenientes de outras regiões do estado de São Paulo em direção a área da 

mineração. É neste período que segundo Müller (1969) surgem os primeiros e pequenos 

núcleos de urbanização na Região do Vale do Paraíba Paulista. 

Com a produção cafeeira no século XIX a Região do Vale do Paraíba Paulista vivencia 

a chegada de um significativo contingente populacional proveniente das zonas de mineração, 

cuja atividade entrara em declínio. A atividade cafeeira criou as bases econômicas e um 

conjunto de infraestrutura, principalmente viária, necessárias para a intensificação do 

processo de urbanização e, mais tarde, no século XX, para a formação dos primeiros núcleos 

urbano-industriais na Região. 

A partir de meados do século XVII, com a interiorização e o surgimento dos primeiros 

núcleos urbanos a partir da Província de São Paulo de Piratininga tem início o processo de 

ocupação da Região do Vale do Paraíba Paulista. Este processo é analisado e denominado por 

Müller (1969, p. 13) como a “expansão ecológica dos habitantes da área ‘core’”. A autora 

ressalta que a atividade mineradora e a necessidade de transporte de mercadorias para os 

núcleos mineradores e da produção desses em direção ao litoral estão entre os fatores que 

contribuíram para o povoamento da Região, possibilitando, desta forma, iniciar uma 

articulação territorial em nível intra e inter-regional. 
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No século XIX com a produção cafeeira a Região inicia um período de maior 

dinamismo econômico e demográfico. Para Müller (p. 30), esse dinamismo será marcado 

ainda pela intensificação do processo migratório a partir de Minas Gerais em razão da 

decadência da mineração. No entanto, no final do mesmo século, conforme esclarecido pela 

autora (p. 81) o declínio da produção cafeeira, exige a criação de novas possibilidades 

econômicas. Com as bases criadas pela cafeicultura, entre as quais, o acúmulo de capital, 

inicia-se o processo de industrialização, expandindo a ocupação da Região. 

A localização privilegiada da Região do Vale do Paraíba, entre os dois principais polos 

econômicos do país – São Paulo e Rio de Janeiro –, contribuiu para que no século XX, a 

Região – mais especificamente, os municípios de Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, 

Caçapava, Guaratinguetá e Pindamonhangaba atravessados pela Rodovia Presidente Dutra, 

inaugurada em 1950 –, se firmasse como uma das principais áreas da produção industrial no 

País.  Ronca e Vitale (2004, p. 141) afirmam que “o principal eixo viário regional é a Rodovia 

Presidente Dutra que, ao unir Rio de Janeiro a São Paulo, estruturou o desenvolvimento à sua 

margem, em especial das principais cidades da Região que se localizam em sua extensão”. 

Em 1968, a Rodovia Presidente Dutra, foi duplicada, implicando maior facilidade de 

escoamento de mercadorias e o acesso a matérias-primas utilizadas pelas indústrias, atraindo 

novas instalações e contribuindo para a diversificação da produção industrial na Região 

(SOUZA, 2008). No que se refere à importância dos transportes, Villaça (2001, p. 20) lembra 

que “quer no espaço intra-urbano, quer no regional, o deslocamento de matéria e do ser 

humano tem um poder estruturador bem maior do que o deslocamento da energia ou das 

informações”. Esse mesmo autor (p. 20) ainda esclarece que “a estruturação do espaço 

regional é dominada pelo deslocamento das informações, da energia, do capital constante e 

das mercadorias em geral – eventualmente até da mercadoria, força de trabalho”. 

A partir da década de 1960, por meio de medidas voltadas ao desenvolvimento 

econômico regional, orientadas pelo Governo Federal, a concentração industrial na Grande 

São Paulo começa a se dispersar em direção a outros municípios do interior do estado e de 

outras regiões do País (VIEIRA, 2009)7

                                            
7 Sobre o processo de industrialização no Vale do Paraíba Paulista, ver tese intitulada “Industrialização e 
políticas de desenvolvimento regional: o Vale do Paraíba Paulista na segunda metade do século xx” de Edson 
Trajano Vieira. 

. No entanto, conforme estudo de Costa (1982) o 

fenômeno de descentralização industrial a partir da cidade de São Paulo, segue uma lógica 
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estabelecida pelos eixos de transportes/circulação que se inicia na década de 1930, quando, 

por meio de um processo que o autor denomina de “suburbanização industrial”, cidades 

localizadas no entorno das ferrovias Santos-Jundiaí e Central do Brasil são atingidas. Costa 

(1982) esclarece que na década de 1950 a descentralização industrial atinge municípios 

localizados próximos as Rodovias Anchieta, Anhanguera e Presidente Dutra e na década de 

1960, municípios localizados a uma distância aproximada de 100 Km da cidade de São Paulo, 

mais especificamente Campinas, Sorocaba e São José dos Campos. 

Salienta-se que a industrialização do Vale do Paraíba foi orientada pela Doutrina da 

Segurança Nacional (DSN) e nesse contexto, a instalação de indústrias bélicas e aeronáutica 

tiveram forte influência nesse processo (SOUZA, 2008). Na análise de Santos e Remoaldo 

(2017, p. 32),  

 
as instituições de pesquisa vinculadas às unidades militares estabelecidas na região e 
as empresas criadas para atender à segurança nacional contribuíram para o 
desenvolvimento do Vale do Paraíba. Os resultados demonstram a ação do Estado 
para a formação de um complexo militar-industrial na região e, associada ao capital 
privado, para a industrialização da região. O desenvolvimento regional decorreu da 
instalação de um complexo industrial-militar correlacionado pela política de 
segurança nacional. 

 

De acordo com Schiffer (1999, p.104), no Vale do Paraíba Paulista, “São José dos 

Campos tornou-se o terceiro parque industrial paulista desde 1970, atestando, ademais 

expressiva diversidade de ramos industriais que aí se instalaram a partir da década de 1960”. 

Sobre o mesmo município a autora (p. 104) diz que “implantaram-se ainda [...] um centro de 

desenvolvimento de tecnologia militar e aeroespacial, grandes empresas nesses setores, 

incluindo a estatal Embraer, além de cinco importantes centros de pesquisa”. Isso contribuiu 

para que mais tarde, a especialização das atividades de pesquisa, ciência e tecnologia do 

município fosse comparada ao Vale do Silício nos Estados Unidos e, também, conforme 

Souza (2008) o município se consolidasse como o centro brasileiro da produção científica e 

tecnológica do setor aeroespacial. 

Ronca e Vitale (2004, p.140) correlacionam o modelo de desenvolvimento econômico 

adotado no País à questão rodoviária ao afirmarem que  

 
o modelo nacional de desenvolvimento adotado a partir de 1950 baseava-se na 
dotação de infraestruturas para propiciar o processo de industrialização no país como 
forma de atingir o crescimento econômico. Dentre as infraestruturas que foram 
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implementadas no Estado de São Paulo, em especial na Região do Vale do Paraíba, 
destaca-se o setor rodoviário, devido à opção pelo transporte rodoviário enquanto 
infraestrutura viária principal para o fomento e o escoamento da produção 
econômica. 

 

Percebe-se assim uma relação profícua entre a produção industrial e a expansão dos 

eixos de transportes. A exemplo do apontado por Costa (1982), que demonstra esta relação no 

estado de São Paulo, a partir da década de 1950, no País, o que se verifica é a elaboração e 

adoção de políticas de transportes voltadas, predominantemente, à implantação de 

infraestrutura rodoviária. O desenvolvimento econômico com base na industrialização e o 

antigo projeto de integração nacional fomentaram o aumento e a criação de estradas de 

rodagem no País. A esse respeito, Santos e Silveira (2006, p. 69), afirmam que,  

 
na segunda metade do século XX, a construção de diversas infraestruturas de 
circulação contribui para ligar as diversas regiões entre si e com a Região 
Concentrada do País. É assim que a extensão da rede rodoviária brasileira passa de 
302.147 quilômetros em 1952 para 1.657.769 quilômetros em 1995, sendo seu maior 
crescimento na década de 1970. 

 

Ao analisar a importância dos transportes para as cidades, Souza (1999, p.128) 

menciona que essa é uma “função importante para concretizar o sistema de relações entre as 

cidades e dar maior fluidez à mobilidade da população no interior da cidade”. Brandão (2017, 

p.58), avança nesse entendimento ao mencionar que “na escala metropolitana se percebe de 

forma mais nítida, do que em qualquer outra escala espacial, o papel da mobilidade do 

trabalho”. O transporte constitui-se em tema central da política urbana e regional, dada a sua 

visão setorial e estratégica. 

Santos e Silveira (2006) chamam atenção, ainda, para a distribuição das estradas de 

rodagem no País, ressaltando que a maior extensão se encontra na região denominada 

Concentrada, com destaque para o estado de São Paulo. A esse respeito os autores (p.65) 

esclarecem que “o ritmo de construção de rodovias desenvolvidas pela União foi 

acompanhado e mesmo ultrapassado, durante os anos 60 e 70, pelas políticas públicas do 

estado de São Paulo”. Continuando, os autores (p. 68) relacionam o desenvolvimento de 

atividades econômicas com a densidade rodoviária, mostrando que as atividades agrícolas e 

industriais explicam a densidade de rodovias municipais no estado de São Paulo, como 

revelam os municípios de São José do Rio Preto e Barretos de forte produção agrícola e 

municípios Campinas e São José dos Campos de alto desenvolvimento industrial. 
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A questão locacional pode se tornar um fator decisivo no desenvolvimento de uma 

determinada região. Ao analisar tal fator a partir de uma visão marxista do papel do Estado 

nesse processo, David Harvey (2001, p. 141) esclarece que “a organização espacial é 

necessária para superar o espaço” no sentido de que os fatores como transporte e comunicação 

podem contribuir para as decisões locacionais no que se refere à instalação do capital.  

No caso específico da Região do Vale do Paraíba, Ronca e Vitale (2004, p. 142) 

afirmam que “as indústrias se localizaram no eixo da Via Dutra, a maior parte em São José 

dos Campos, concentrando cerca de metade do valor de transformação industrial da região”. 

Continuando os autores esclarecem que, a cidade passa a ser uma das mais importantes da 

Região “gerando ainda nos anos 70 um intenso saldo migratório para a região, acentuado pelo 

processo de descentralização industrial da Grande São Paulo para o interior do estado, 

portanto, ao longo do eixo da Via Dutra”. 

Dado o exposto, constata-se o papel da Rodovia Presidente Dutra na Região do Vale 

do Paraíba Paulista por colocar a Região em contato com os principais centros econômicos do 

País, São Paulo e Rio de Janeiro. Ressalta-se ainda a relativa proximidade dos municípios do 

Vale do Paraíba Paulista com os localizados na área litorânea e, portanto, com o Porto de São 

Sebastião, responsável, já na década de 1950, por abastecer os municípios industrializados 

com os insumos necessários à produção industrial, tais como sulfato de sódio, cereais, 

produtos siderúrgicos, máquinas e equipamentos, entre outros tipos de cargas.  

No que se refere ao planejamento regional, a Região do Vale do Paraíba vivenciou 

algumas experiências na busca pelo desenvolvimento integrado, entre as quais a criação do 

Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP) em 1970. O 

Codivap foi pioneiro no Brasil e nasceu tendo como principal objetivo a aproximação dos 

municípios da Região na busca por soluções de problemas comuns. Previa-se que a Região do 

Vale do Paraíba, por estar no maior corredor econômico do País, cortado pela Rodovia 

Presidente Dutra, se tornaria uma área de intensa movimentação econômica, o que exigiria 

soluções comuns para problemas comuns. Ressalta-se que os municípios litorâneos de 

Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião ingressaram no consórcio apenas no início 

da década de 1980 (VIEIRA, 2009).  

Diversos estudos foram realizados pelo Codivap e entres os quais destaca-se o 

intitulado “Caracterização e avaliação dos conhecimentos existentes sobre a Região do Vale 

do Paraíba e diagnósticos resultantes” publicado em 1971. O estudo inventariou e mapeou de 
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uma forma geral cinco aspectos relacionados aos âmbitos ecológico, urbanístico, 

socioeconômico, sociocultural e institucional evidenciando a heterogeneidade regional já na 

década de 1970. 

Outro estudo sobre política de desenvolvimento regional elaborado na década de 1970 

foi o Plano Regional do Macro-eixo Paulista (PAM). Elaborado pelo governo do estado de 

São Paulo, tinha por objetivo integrar as políticas e ações de desenvolvimento do eixo Rio de 

Janeiro – São Paulo. Sua abordagem incluía quatro áreas específicas, sendo cada uma, um 

anexo do plano: proteção aos mananciais do Macro-eixo Paulista; condicionantes sociais; 

caracterização setorial/espacial do crescimento do setor secundário na região macro eixo; as 

transformações e a escala de produção das atividades agrárias na região macro eixo paulista 

(SÃO PAULO, 1978). Em sua análise sobre o Plano Regional do Macro-eixo Paulista, Vieira 

(2009, p.115) menciona que “a diferença em relação ao Codivap é a inclusão dos municípios 

do Litoral Norte e a exclusão dos da Grande São Paulo”. 

Em 1992, por meio da parceria entre o Codivap e o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), foi elaborado o estudo intitulado “Macrozoneamento da Região do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo (MAVALE)”, o qual na referida década 

tornou-se um importante referencial para as práticas de ordenamento territorial na Região. De 

acordo com Andrade, Souza e Gomes (2017, p. 11), os objetivos do MAVALE foram o de 

“dar suporte ao Consórcio de Municípios na atualização de diretrizes de ordenamento do uso 

do solo que contribuam ao desenvolvimento harmônico e sustentado da Região”, bem como 

“colocar à disposição da comunidade técnico-cientifica do País uma metodologia de 

planejamento regional baseada no uso de dados de sensoriamento remoto orbital”.  

 

 

3.2 Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN): interações 

inter e intrarregional 

 

Ao longo das últimas décadas a Região do Vale do Paraíba foi se constituindo num 

espaço heterogêneo, no que se refere aos aspectos econômicos e demográficos. Na Região 

encontram-se municípios altamente industrializados e urbanizados como São José dos 

Campos – reconhecido no Brasil e no exterior como o centro da tecnologia aeroespacial do 

País –, Taubaté, Caçapava, Jacareí e municípios cujas atividades econômicas predominantes 
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são as desenvolvidas nas áreas rurais. Nesta situação encontram-se os municípios de 

Natividade da Serra, Paraibuna, Jambeiro e Monteiro Lobato, cujo percentual da população 

rural, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010), é 

superior ao da população urbana.  

Nesta seção é realizada uma análise da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (RMVPLN), apontando como aspecto favorável ao desenvolvimento 

econômico, sua localização geográfica, entre os dois maiores polos econômicos do País, Rio 

de Janeiro e São Paulo e a relativa proximidade de municípios industrializados com o litoral 

norte do estado de São Paulo, mais especificamente, com o Porto de São Sebastião, o qual, há 

várias décadas, facilita o acesso a equipamentos, máquinas entre outros e o escoamento da 

produção industrial realizada na Região. Cabe ressaltar que a Região possui ainda importantes 

vias como as Rodovias Presidente Dutra, dos Tamoios, Carvalho Pinto e Dom Pedro I, que 

favorecem as relações econômicas inter e intrarregionais. 

De acordo com a EMPLASA, a proposta de criação da RMVPLN foi concebida no 

contexto da Macrometrópole Paulista8

Localizada no extremo leste do estado de São Paulo a RMVPLN instituída pelo 

governo do estado no ano de 2012 é composta por 39 municípios (Figura 1). Estima-se 

segundo dados de 2017 que a RMVPLN possua uma população de 2.425.293 distribuída em 

uma área de 16.192,67 km2 que corresponde a 32,41% da Macrometrópole Paulista; 6,52% da 

área do estado de São Paulo e 0,19% do território nacional.  

, ocorrendo de forma rápida e imposta pelo governo do 

estado de São Paulo. O marco inicial desse processo ocorreu em abril de 2011 com a 

retomada dos estudos técnicos e jurídicos relativos à unidade Regional do Vale do Paraíba. 

Neste mesmo ano com o Projeto de Lei Complementar 66/2011 e os estudos técnicos da 

EMPLASA foi analisada a possibilidade da criação da nova região metropolitana, sendo o 

projeto de lei posteriormente aprovado pela Assembleia Legislativa do estado de São Paulo 

(SÃO PAULO, 2012, p.21).  

                                            
8 A Macrometrópole Paulista é o maior aglomerado urbano do Hemisfério Sul e abriga a Região Metropolitana 
de São Paulo (RMSP), além das RMs da Baixada Santista, de Campinas, de Sorocaba e do Vale do Paraíba e 
Litoral Norte, as Aglomerações Urbanas de Jundiaí e de Piracicaba e a Unidade Regional Bragantina, ainda não 
institucionalizada. Trata-se de uma Região que se destaca pela importância socioeconômica, seu extenso 
território e por concentrar indústrias de alta tecnologia, comércio e serviços diversificados e agroindústria. Nesta 
estão localizados importantes portos e aeroportos, o melhor complexo rodoviário e os maiores polos de 
conhecimento e inovação do País. 



87 

 

Em 2015, conforme dados da Fundação Seade, o Produto Interno Bruto (PIB) da 

RMVPLN correspondia a R$ 102.603.525,64, o que representava 5,28% do PIB do Estado de 

São Paulo, cujo montante foi de R$ 1.939.890.056,24. Embora os números sejam expressivos, 

a distribuição do PIB é bastante desigual, fruto das diferentes atividades econômicas 

preponderantes em cada município (Figura 1).  

 

Figura 1 – Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 
Fonte: IBGE, 2010 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 
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Em relação ao PIB per capita, dados do mesmo ano revelam que na Região, este foi de 

R$ 43.047,96, correspondendo 95% do valor R$ 45.064,93 apresentado no Estado de São 

Paulo.  

Referente à qualidade de vida, dados de 2010 sobre educação, renda e longevidade do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) revelam que, de um modo 

geral, os municípios da RMVPLN encontram-se numa faixa do IDHM considerada de alto 

desenvolvimento humano. Entre os 39 municípios, São José dos Campos, com 0.804 é o que 

apresenta o maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e Natividade da 

Serra, com 0.655 o menor IDHM da Região.   

De acordo com a Emplasa (2012, pp.71-92), são potenciais econômicos na RMVPLN 

as atividades turísticas, a produção industrial diversificada, com grande expressão nos setores 

dinâmicos da economia; os centros de pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico, 

especializados no setor aeroespacial; a oferta diversificada de produtos e serviços de consumo 

pessoal; a boa qualidade da água e do ar.  A malha rodoviária existente na Região permite o 

contato intrarregional, ao mesmo tempo, que conecta a RMVPLN aos Aeroportos 

Internacionais de Guarulhos, SP e Viracopos no município de Campinas, SP. A região é 

atravessada por importantes Rodovias como a Rodovia Presidente Dutra, Rodovia dos 

Tamoios, a Rodovia Carvalho Pinto e a Rodovia Dom Pedro I (Figura 2). Na RMVPLN, 

desde 1955, o Porto de São Sebastião constitui, segundo a Emplasa (2012), um dos Portos de 

maior movimento e capacidade de transporte de petróleo e derivados da Região Sudeste.  

O crescimento urbano acentuou-se nos últimos anos em razão do aumento das 

atividades industriais e do fluxo econômico regional. Multiplicaram-se, assim, as 

interdependências entre as diversas cidades. Na RMVPLN o deslocamento pendular ocorre 

em razão da maior oferta de empregos e de instituições de ensino em determinadas cidades da 

Região, sendo São José dos Campos, Taubaté e Jacareí os principais destinos. 

Apenas para exemplificar, dos 39 municípios segundo dados do ano de 2015 do 

Ministério da Educação (MEC), São José dos Campos com 16 unidades é o município que 

abriga o maior número de instituições de Ensino Superior na Região, seguido por Taubaté e 

Jacareí, ambos com sete unidades.  
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Figura 2 - Sistema de transportes na RMVPLN 

 
     Fonte: IBGE, 2010 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 

 

As diversas rodovias e a grande infraestrutura de transportes possibilitam a ligação da 

RMVPLN como um todo a diferentes localidades do País, bem como, conforme o verificado, 

é forte a articulação entre os municípios que a compõem. Historicamente, o porto de São 

Sebastião, localizado em município de mesmo nome, foi e continua sendo determinante para o 

contato da Região com outras localidades do País e do Mundo. O acesso ao Porto ocorre por 

meio da SP-099, denominada Rodovia dos Tamoios, cujo traçado ocorre entre as cidades de 

São José dos Campos e Caraguatatuba. Desta última a ligação ao Porto de São Sebastião é 

realizada por meio da BR-101, conhecida como Rio-Santos.   

 

 

3.2.1 Considerações sobre os aspectos socioeconômicos das sub-regiões da RMVPLN 

 

A divisão territorial do estado de São Paulo para fins de planejamento é uma realidade 

já constatada em período anterior à RMVPLN. Com essa finalidade, no ano de 1967, por meio 

da promulgação do Decreto Estadual 48.162/1967, o estado de São Paulo foi dividido em 10 
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regiões, comportando 48 Sub-regiões. É dessa época a oficialização da Região do Vale do 

Paraíba, dividida em três Sub-regiões e com um total de 32 municípios. Ressalta-se que, de 

acordo com essa divisão, os municípios litorâneos de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e 

Ubatuba, não foram incluídos.  

No ano de 1984, mediante o Decreto Estadual 22.970/1984, o Governo instituiu as 

Regiões de Governo, divisão até hoje utilizadas por alguns institutos de pesquisa, entre os 

quais a Fundação Seade, e que mais tarde, em 2012, a RMVPLN seguiria a mesma lógica 

quanto aos municípios que compõem cada uma de suas Sub-regiões. 

Ao ser instituída, a RMVPLN teve seus 39 municípios agrupados em cinco Sub-

regiões, as quais, possuem em seu interior uma dinâmica econômica e social diferenciada, a 

exemplo do que ocorre na própria RMVPLN. Com base em análises de dados obtidos nas 

páginas eletrônicas do IBGE e da Fundação Seade, esta seção, apresenta considerações acerca 

dos aspectos socioeconômicos da RMVPLN no contexto de suas sub-regiões (Figura 3).  

 

Figura 3 -  Sub-regiões da RMVPLN 

 
Fonte: Adaptado da Emplasa, 2016 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2016. 
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Com uma população estimada no ano de 2018 em 1.061.833 habitantes, a Sub-região 1 

é a mais populosa da RMVPLN. Dados do IBGE de 2010 mostram que do total de 975.338 

habitantes, 926.646 ou 95%, vivem em área urbana, sendo somente os municípios de 

Jambeiro, Paraibuna e Monteiro Lobato os que possuem população rural superior à urbana. 

São José dos Campos com 629.921 habitantes é o mais populoso da Sub-região 1. Por outro 

lado, nesta Sub-região encontra-se o município de Monteiro Lobato com uma população de 

apenas 4.120 habitantes e Jambeiro, cujo percentual de população rural, 52%, demonstra uma 

concentração populacional maior em área rural.  Em 2015, com o PIB de R$ 36, 398 bilhões e 

um PIB per capita de R$ 54.119,06, São José dos Campos continuou, como nas décadas 

anteriores na liderança dos demais municípios da Sub-região 1, bem como da RMVPLN. Os 

mesmos dados mostram que Monteiro Lobato, apresentou em 2015, os menores PIB e PIB per 

capita da Sub-região 1. O mesmo contraste entre os municípios de São José dos Campos e 

Monteiro Lobato é constatado quando analisada a renda per capita. Enquanto o primeiro por 

apresentar o valor de R$ 3.446,89 se destaca como o de maior renda o segundo, com o valor 

de R$ 1.732,72 é o menor entre os municípios da Sub-região 1 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Dados demográficos e socioeconômicos dos municípios da Sub-região 1 – população total, 
urbana e rural (2010); PIB e PIB per capita (2015)  

Municípios População Total 
(2010) 

População 
Urbana 
(2010) 

População 
Rural 
(2010) 

PIB (2015) 
R$ 

PIB per 
capita 

(2015) R$ 

Renda per 
capita 

(2016) R$ 

Caçapava 84.752 72.517 
(85%) 

12.235 
(15%) 3.547.468,57 40.154,26 2.909,87 

Igaratá 8.831 7.005 
(79%) 

1.826 
(21%) 164.329,04 18.107,88 1.830,57 

Jacareí 211.214 208.297 
(99%) 

2.917 
(1%) 10.665.065,80 48.454,89 2.944,22 

Jambeiro 5.349 2.561 
(48%) 

2.788 
(52%) 275.824,36 47.197,87 2.735,28 

Monteiro 
Lobato 4.120 1.778 

(43%) 
2.342 
(57%) 54.277,15 12.628,47 1.732,72 

Paraibuna 17.388 5.242 
(30%) 

12.146 
(70%) 254.493,08 14.290,14 1.850,52 

Santa 
Branca 13.763 12.140 

(88%) 
1.623 
(12%) 244.064,85 17.459,39 1.806,23 

São José 
dos 

Campos 629.921 
617.106 
(98%) 

12.815 
(2%) 36.398.100,25 54.119,06 3.446,89 

Total Sub-
Região 1 975.338 926.646 

(95%) 
48.692 
(5%) 51.603.623 49.000,00 3.266,96 

Fonte: IBGE (2010); Seade (2018). Elaboração: o autor. 
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Com uma população estimada no ano de 2018 em 600.080 habitantes (SEADE, 2018) 

e exata de 557.197 conforme dados do IBGE (2010), a Sub-região 2 é a segunda mais 

populosa da RMVPLN. Dados do mesmo ano mostram que com 278.686 habitantes, o 

município de Taubaté é o mais populoso desta Sub-região, seguindo pelo município de 

Pindamonhangaba com 146.995 habitantes. Do mesmo ano, os dados mostram que, embora 

Campos do Jordão com 47.789 habitantes, seja o terceiro entre os municípios mais populosos 

da Sub-região 2, é o que apresenta o maior percentual de população urbana, com 99% de seus 

habitantes instalados em área urbana. O maior PIB (2015), no valor R$ 14.703 bilhões, foi 

alcançado pelo Município de Taubaté, seguido por Pindamonhangaba, ambos, reconhecidos 

pela forte vocação industrial. Esses municípios são os que em 2015 apresentaram o maior PIB 

per capita da Sub-região 2. Considerando os mesmos dados observa-se que Natividade da 

Serra, com um PIB per capita de R$ 9.544,95 compõe o grupo de municípios que apresenta os 

menores valores da RMVPLN (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Dados demográficos e socioeconômicos dos municípios da Sub-região 2 – população total, 
urbana e rural (2010); PIB e PIB per capita (2015)  

Municípios População Total 
(2010) 

População 
Urbana 
(2010) 

População 
Rural 
(2010) 

PIB (2015) 
R$ 

PIB per 
capita 

(2015) R$ 

Renda per 
capita 

(2016) R$ 
Campos do 

Jordão 47.789 47.491 
(99%) 

298 
(1%) 1.093.066,91 22.308,85 1.923,10 

Lagoinha 4.841 3.138 
(65%) 

1.703 
(35%) 54.378,88 11.286,61 1.666,99 

Natividade da 
Serra 6.678 2.788 

(42%) 
3.890 
(58%) 63.750,73 9.544,95 1.404,03 

Pindamonhangaba 146.995 141.708 
(96%) 

5.287 
(4%) 6.640.809,60 42.581,03 2.775,32 

Redenção da 
Serra 3.873 2.213 

(57%) 
1.660 
(43%) 51.258,09 13.324,17 1.602,98 

Santo Antônio do 
Pinhal 6.486 3.855 

(59%) 
2.631 
(41%) 91.449,76 13.963,93 1.593,50 

São Bento do 
Sapucaí 10.468 5.040 

(48%) 
5.428 
(52%) 173.238,88 16.528,85 1.593,60 

São Luiz do 
Paraitinga 10.397 6.180 

(59%) 
4.217 
(41%) 142.299,82 13.587,30 1.706,28 

Taubaté 278.686 272.673 
(98%) 

6.013 
(2%) 14.703.591,83 50.049,33 2.958,75 

Tremembé 40.984 36.936 
(90%) 

4.048 
(10%) 659.008,70 15.067,88 2.312,05 

Total Sub-
Região 2 557.197 522.022 

(94%) 
35.175 
(6%) 23.672.853 39.449,49 2.733,73 

Fonte: IBGE (2010); Seade (2018). Elaboração: o autor. 
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Os dados referentes ao PIB per capita apresentados pelos municípios de Taubaté e 

Natividade da Serra coincidem com os da Renda per capita colocando-os na mesma posição. 

Neste sentido, considerando os dados de 2016, Taubaté com o valor de R$ 2.958,75 e 

Natividade da Serra com o valor de R$ 1.404,03 ocupam respectivamente, a primeira e a 

última posição entre os municípios que compõem a Sub-região 2.  

Com uma população total estimada em 2018 de 341.618 habitantes (SEADE, 2018), a 

Sub-região 3 com 329.061 habitantes, conforme Censo de 2010 possui 90% de população 

vivendo em áreas urbanas. Com 112.072 habitantes Guaratinguetá é o município mais 

populoso desta Sub-região e Canas com 4.385 o de menor população. Aparecida com 99% e 

Cunha com 56% são os municípios de maior e menor população urbana da Sub-região (Tabela 

3).   

 

Tabela 3 - Dados demográficos e socioeconômicos dos municípios da Sub-região 3 – população total, 
urbana e rural (2010); PIB e PIB per capita (2015)  

Municípios População Total 
(2010) 

População 
Urbana 
(2010) 

População 
Rural 
(2010) 

PIB (2015) 
R$ 

PIB per 
capita 

(2015) R$ 

Renda 
per capita 

(2016) 
R$ 

Aparecida 35.007 34.498 
(99%) 

509 
(1%) 929.139,06 26.274,33 1.905,67 

Cachoeira 
Paulista 30.091 24.572 

(82%) 
5.519 
(18%) 530.142,61 16.978,15 2.062,74 

Canas 4.385 4.070 
(93%) 

315 
(7%) 153.281,99 32.385,80 1.791,76 

Cunha 21.866 12.167 
(56%) 

9.699 
(44%) 197.269,58 9.092,02 1.683,24 

Guaratinguetá 112.072 106.762 
(95%) 

5.310 
(5%) 4.764.611,60 41.271,34 2.725,88 

Lorena 82.537 80.173 
(97%) 

2.364 
(3%) 2.132.041,11 25.185,65 2.372,86 

Piquete 14.107 13.212 
(94%) 

895 
(6%) 144.086,09 10.421,39 2.120,99 

Potim 19.397 14.709 
(76%) 

4.688 
(24%) 191.557,05 9.557,78 1.950,39 

Roseira 9.599 9.116 
(95%) 

483 
(5%) 233.516,56 23.024,71 1.942,04 

Total Sub-
Região 3 329.061 299.279 

(90%) 
29.782 
(10%) 9.275.646 27.152,10 2.365,74 

Fonte: IBGE (2010); Seade (2018). Elaboração: o autor. 
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Dados de 2015 revelam que município de Guaratinguetá detém os maiores valores de 

PIB e PIB per capita da Sub-região 2 representados pelo total de R$ 4.764 bilhões e R$ 

41.271,34 respectivamente. Este mesmo município é o que apresenta com o valor R$ 

2.725,88, segundo dados do ano de 2016, a maior renda per capita da Sub-região 3 e o 

município de Cunha por apresentar o valor de R$ 1.683,24, o menor.  

Com uma população estimada em 125.869 habitantes para o ano de 2018 (SEADE, 

2018), a Sub-região 4 da RMVPLN, composta por oito municípios, é a menos populosa da 

RMVPLN, totalizando em 2010, conforme censo do IBGE, 121.219 habitantes. Além disso, 

na Sub-região 4 estão o grupo de municípios com os menores PIB e PIB per capita da 

RMVPLN, correspondentes em 2015 aos valores de R$ 2.768 bilhões e de R$ 21.996,58, 

respectivamente. Nessa mesma Sub-região, o município de Silveiras destaca-se como o único 

município com população majoritariamente rural, ou seja, 51% de seus habitantes vivem no 

campo.  No entanto, o município de Cruzeiro por apresentar uma renda per capita igual a R$ 

3.016,34 se destaca por ser o segundo município de maior renda da RMVPLN sendo superado 

apenas pelo município de São José dos Campos (Tabela 4).  

 
Tabela 4 - Dados demográficos e socioeconômicos dos municípios da Sub-região 4 – população total, 
urbana e rural (2010); PIB e PIB per capita (2015)  

Municípios População 
Total (2010) 

População 
Urbana 
(2010) 

População 
Rural 
(2010) 

PIB (2015) 
R$ 

PIB per 
capita 
(2015) 

R$ 

Renda per 
capita 

(2016) R$ 

Arapeí 2.493 1.875 
(75%) 

618 
(25%) 24.213,78 9.795,22 1.509,21 

Areias 3.696 2.478 
(67%) 

1.218 
(33%) 36.822,42 9.808,85 1.446,31 

Bananal 10.223 8.157 
(80%) 

2.066 
(20%) 184.707,26 17.721,12 1.696,72 

Cruzeiro 77.039 75.076 
(97%) 

1.963 
(3%) 2.101.940,81 26.748,72 3.016,34 

Lavrinhas 6.590 6.049 
(92%) 

541 
(8%) 105.843,98 15.379,83 1.811,85 

Queluz 11.309 9.275 
(82%) 

2.034 
(18%) 210.361,88 17.455,97 1.863,96 

São José do Barreiro 4.077 2.869 
(70%) 

1.208 
(30%) 44.699,02 10.987,96 1.787,57 

Silveiras 5.792 2.879 
(49%) 

2.913 
(51%) 60.098,67 10.019,79 1.569,67 

Total Sub-Região 4 121.219 108.658 
(90%) 

12.561 
(10%) 2.768.688 21.996,58 2.643,53 

Fonte: IBGE (2010); Seade (2018). Elaboração: o autor. 
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A Sub-região 5 da RMVPLN, constituída unicamente pelos quatro municípios do 

Litoral Norte do estado de São Paulo, é a menor, considerando esse quesito, da RMVPLN. 

Possuía no ano de 2010, de acordo com dados do IBGE, uma população de 281.779 

habitantes. Atualmente, a população estimada é de 317.121 habitantes (SEADE, 2018). Em 

todos os municípios da Sub-região 5, a maioria da população, totalizando a média percentual 

de 97%, vivem em áreas urbanas. O maior PIB desta Sub-região é o de Ilhabela, totalizando 

em 2015, valor superior a R$ 7.164.bilhões. Com R$ 230.852,05, esse mesmo município se 

destaca não apenas como o maior PIB per capita da Sub-região 5, mas, da RMVPLN. Esse 

elevado valor ocorre em razão da participação do município nos royalties do petróleo, fato 

que tem conferido à Ilhabela um lugar no grupo dos municípios de maior PIB per capita do 

País. Quando considerados os valores da renda per capita, verifica-se que São Sebastião 

supera os demais da Sub-região 5, do mesmo modo que com o valor de R$ 2.756,88 

encontram-se entre os sete municípios de maior renda per capita da RMVPLN. Tal fato deve-

se ao considerável número de empregos gerados pelos setores petroquímico, portuário e 

turístico executados no município (Tabela 5).  

A distribuição dos valores do PIB em cada um dos 39 municípios da RMVPLN por 

grupos de atividades econômicas (Seade 2018) revelam que, com exceção dos municípios de 

Jambeiro e Ilhabela, na Região ocorre a predominância do setor terciário – composto pelos 

serviços e comércio –, sobre os demais setores (Tabela 6).  

 

Tabela 5 - Dados demográficos e socioeconômicos dos municípios da Sub-região 5 – população total, 
urbana e rural (2010); PIB e PIB per capita (2015)  

Municípios População 
Total (2010) 

População 
Urbana 
(2010) 

População 
Rural 
(2010) 

PIB (2015) 
R$ 

PIB per 
capita 

(2015) R$ 

Renda per 
capita 

(2016) R$ 

Caraguatatuba 100.840 96.673 
(96%) 

4.167 
(4%) 2.720.210,86 24.956,52 2.310,54 

Ilhabela 28.196 28.002 
(99%) 

194 
(1%) 7.164.724,12 230.852,05 2.204,48 

São Sebastião 73.942 73.109 
(99%) 

833 
(1%) 3.691.903,69 45.567,41 2.756,88 

Ubatuba 78.801 76.907 
(98%) 

1.894 
(2%) 1.705.877,21 20.334,69 1.908,03 

Total Sub-
Região 5 281.779 274.691 

(97%) 
7.088 
(3%) 15.282.716 48.192,06 2.320,55 

Fonte: IBGE (2010); Seade (2018). Elaboração: o autor. 
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Tabela 6 – Valor adicionado total (%) da RMVPLN por grupos de atividades econômicas em 2015 

Municípios PIB 
(2015) R$ 

Industrial  Serviços e  
Comércio 

Agropecuário 

Aparecida 929.139,06 9,27 90,56 0,17 
Arapeí 24.213,78 5,72 87,25 7,02 
Areias 36.822,42 3,41 76,76 19,83 
Bananal 184.707,26 26,33 68,85 4,81 
Caçapava 3.547.468,57 45,03 54,54 0,43 
Cachoeira Paulista 530.142,61 11,57 85,91 2,52 
Campos do Jordão 1.093.066,91 12,12 87,44 0,43 
Canas 153.281,99 35,52 63,19 1,29 
Caraguatatuba 2.720.210,86 15,84 83,82 0,34 
Cruzeiro 2.101.940,81 34,74 64,96 0,30 
Cunha 197.269,58 5,87 82,06 12,07 
Guaratinguetá 4.764.611,60 38,05 61,27 0,68 
Igaratá 164.329,04 17,37 80,83 1,81 
Ilhabela 7.164.724,12 68,36 31,59 0,05 
Jacareí 10.665.065,80 47,46 52,21 0,33 
Jambeiro 275.824,36 53,90 43,61 2,48 
Lagoinha 54.378,88 8,69 79,91 11,40 
Lavrinhas 105.843,98 29,82 65,95 4,22 
Lorena 2.132.041,11 31,44 68,01 0,56 
Monteiro Lobato 54.277,15 8,65 85,37 5,97 
Natividade da Serra 63.750,73 6,76 82,79 10,45 
Paraibuna 254.493,08 19,48 76,12 4,40 
Pindamonhangaba 6.640.809,60 44,49 55,07 0,44 
Piquete 144.086,09 12,76 84,81 2,43 
Potim 191.557,05 16,60 82,75 0,65 
Queluz 210.361,88 11,68 86,72 1,60 
Redenção da Serra 51.258,09 8,99 70,50 20,51 
Roseira 233.516,56 27,53 70,82 1,65 
Santa Branca 244.064,85 32,89 64,10 3,01 
Santo Antônio do Pinhal 91.449,76 7,23 83,85 8,91 
São Bento do Sapucaí 173.238,88 6,65 75,43 17,93 
São José do Barreiro 44.699,02 4,68 80,21 15,11 
São José dos Campos 36.398.100,25 43,14 56,81 0,04 
São Luiz do Paraitinga 142.299,82 5,78 79,19 15,04 
São Sebastião 3.691.903,69 10,10 89,62 0,28 
Silveiras 60.098,67 5,15 83,30 11,55 
Taubaté 14.703.591,83 41,88 57,96 0,15 
Tremembé 659.008,70 23,73 75,28 0,99 
Ubatuba 1.705.877,21 13,35 85,49 1,16 

Fonte: Seade (2018). Elaboração: o autor. 
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Mesmo nos municípios historicamente reconhecidos como altamente industrializados, 

como são os casos de São José dos Campos e Taubaté, o setor terciário é o de maior 

participação no PIB municipal (Tabela 6). No entanto, dados sobre os rendimentos médios por 

setores disponíveis em instituições como a Fundação Seade mostram que é da indústria que 

provem os maiores salários da RMVPLN.  

Um dos grandes desafios da RMVPLN para os próximos anos é a elaboração de um 

planejamento metropolitano coordenado entre os municípios, de modo a conciliar interesses 

muitas vezes conflitantes devido à peculiaridade de cada local. De acordo com Andrade, 

Souza e Gomes (2017, p.11),  

 
os problemas ocasionados pelos processos de industrialização e urbanização no 
decorrer de aproximadamente cinco décadas, inserem-se no bojo dos atuais desafios 
do planejamento metropolitano. As peculiaridades socioeconômicas regionais dão 
lugar à questão espacial, norteada pela tomada de decisão dos gestores na 
organização do território e na autonomia que lhes foram conferidas. 

 

 

3.2.2 Caracterização socioespacial dos municípios do Litoral Norte de São Paulo 

 

Este tópico finaliza a seção 3 intitulada “Dinâmicas socioespaciais e econômicas no 

contexto regional: do Vale do Paraíba Paulista a RMVPLN”. Neste procurou-se analisar com 

maior profundidade os dados demográficos e socioespaciais referentes aos municípios de 

Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela localizados no Litoral Norte do estado de 

São Paulo e, como já observado, compõem a Sub-região 5 da RMVPLN (Figura 4).  

Com base em pesquisa bibliográfica principalmente em artigos, livros e em 

documentos obtidos juntos a Institutos de Pesquisa como IBGE, IPEA e Seade são 

apresentadas informações referentes aos aspectos demográficos e de infraestrutura urbana a 

fim de elaborar uma caracterização socioespacial identificando as particularidades de cada um 

desses municípios.  

Com este objetivo, verificou-se que juntos, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e 

Ilhabela totalizam uma área de 1.941,84 KM2 (Figura 4) e uma população, segundo estimativa 

do Seade (2018), de 317.121 habitantes, sendo 97,63% composta por população urbana.  
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Figura 4 - Litoral Norte de São Paulo - destaque para Caraguatatuba e São Sebastião 

 
Fonte: IBGE, 2010 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 
 

Em 2012, o Instituto Pólis realizou um estudo intitulado “Resumo Executivo – Litoral 

Sustentável” para os municípios do Litoral Norte, contendo informações sobre os aspectos 

urbanos e os possíveis impactos derivados dos projetos de exploração do Pré-sal nesses 

municípios. O aumento populacional em razão do maior dinamismo das atividades 

econômicas nessas cidades é apontado com maior preocupação pelo Documento. Associados 

ao crescimento do número de habitantes diversos fenômenos urbanos são previstos – tais 

como a intensificação de empreendimentos imobiliários voltados à construção de edificações 

verticais, de loteamentos, de condomínios fechados de alto-padrão, bem como, da ocupação 

de áreas de encosta e de mangues –, consolidado o processo de segregação em curso em tais 
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cidades desde a década de 1970. Neste contexto, é perceptível a necessidade de que toda e 

qualquer política pública considere as características locais a fim de evitar impactos sociais, 

econômicos e ambientais negativos.   

O município de Caraguatatuba com uma população estimada de 113.208 habitantes no 

ano de 2018 é o mais populoso entre os municípios da Sub-região 5 da RMVPLN, e Ilhabela 

como uma população de 32.474 habitantes o município com a menor população (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - População total, urbana e rural (2010) e população estimada (2018). 
População Caraguatatuba Ilhabela São Sebastião Ubatuba 

1991 
Total 52.878 13.538 33.890 47.398 

Urbana 52.729 (99,72%) 13.286 (98,14%) 33.702 (99,45%) 46.333 (97,75%) 
Rural 149 (0,28%) 252 (1,86%) 188 (0,55%) 1.065 (2,25%) 

2000 
Total 78.921 20.836 58.038 66.861 

Urbana 75.251 (95,35%) 20.589 (98,81%) 57.452 (98,99%) 65.195 (97,51%) 
Rural 3.670 (4,65%) 247 (1,19%) 586 (1,01%) 1.666 (2,49%) 

2010 
Total 100.840 28.196 73.942 78.801 

Urbana 96.673 (95,87%) 28.002 (99,31%) 73.109 (98,87%) 76.907 (97,60%) 
Rural 4.167 (4,13%) 194 (0,69%) 833 (1,13% 1.894 (2,40%) 

2018 
Total 113.208 32.474 84.569 86.870 

Urbana 108.917 (96,21%) 32.250 (99,31%) 83.613 (98,87%) 84.837 (97,66%) 
Rural 4.291 (3,79%) 224 (0,69%) 956 (1,13%) 2.033 (2,34%) 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, 2018; Seade 2018. Elaboração: o autor. 
 

Apresentando 6,16% de crescimento populacional entre os anos de 1991 a 2000, entre 

os municípios do Litoral Norte de São Paulo, São Sebastião destaca-se como aquele que 

obteve maior índice de crescimento, seguido por Ilhabela com 4,91%, Caraguatatuba com 

4,55% e Ubatuba com 3,90%. Ressalta-se que, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil, nessa mesma época, a taxa média de crescimento populacional registrada 

no estado de São Paulo foi de 1,78% e no Brasil foi de 1,63%. 

O crescimento populacional superior à média nacional dos municípios do Litoral 

Norte de São Paulo também foi constatado entre os anos de 2000 a 2010. Dados do Atlas de 
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Desenvolvimento Humano no Brasil mostram que nesse período, a taxa média de crescimento 

populacional no Brasil foi de 1,17%, enquanto que no município de Ilhabela foi de 3,07%, 

São Sebastião 2,45%, Caraguatatuba 2,48% e Ubatuba com 1,63%.  

Na projeção da Fundação Seade (2018), a taxa geométrica anual de crescimento da 

população dos municípios do Litoral Norte para o período de 2010 a 2018 também foi alta, 

com Ilhabela apresentando 1,81%, seguido por São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba 

(Tabela 8, Gráfico 01).  

 

Tabela 8 - Taxa média anual de crescimento da população em % – 1991 a 2010 e estimada em 2018. 
Municípios Taxa média anual de 

crescimento da população 
(1991 a 2000). 

Taxa média anual de 
crescimento da população 
(2000 a 2010). 

Taxa geométrica anual de 
crescimento da população 
(2010 a 2018). 

Caraguatatuba 4,55% 2,48% 1,48% 
Ilhabela 4,91% 3,07% 1,81% 
São Sebastião 6,16% 2,45% 1,72% 
Ubatuba 3,90% 1,66% 1,24% 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD (2018). Elaboração: o autor. 

 

Gráfico 1 - Taxa média anual de crescimento da população em % – 1991 a 2010 e estimada em 2018. 

 
Fonte: Atlas Brasil - PNUD (2018). Elaboração: o autor. 

 

O aumento populacional bem como a projeção de crescimento no total de domicílios 

nos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba são preocupante na 

medida em que tais cidades não dispõem de infraestrutura necessária para abrigar de forma 
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satisfatória esse contingente populacional. De acordo com o Instituto Pólis, “o município de 

São Sebastião poderá ter acréscimo de 54,9% em seus domicílios totais entre 2009 e 2040. 

Nesse período, os domicílios permanentes poderão aumentar em 72,3% e os domicílios 

ocasionais e vagos em 34%”. Considerando o período de 2020 a 2040 observa-se que entre os 

quatro municípios, Ilhabela com 24.490 moradias previstas para 2040, apresentará o maior 

crescimento do período, totalizando um acréscimo de 35%, enquanto São Sebastião com 

65.086 habitações apresentará o menor percentual de crescimento no número de domicílios 

(Tabela 9, Gráfico 02 e 03). 

 

Tabela 9 - Estimativa de domicílios totais (2020 - 2040). 
Municípios 2020 2040 Acréscimo de domicílios (%) 

Caraguatatuba 77.301 102.048 24.747 (32%) 

Ilhabela 18.074 24.490 6.416  (35%) 

São Sebastião 52.554 65.086 12.532 (24%) 

Ubatuba 71.778 92.149 20.371 (28%) 

Total 219.706 283.773 64.067 (29%) 

Fonte: PÓLIS, 2012. Elaboração: o autor. 

 

A previsão do aumento no número de domicílios em Ilhabela é estimada com base nas 

características do sítio geográfico do município, tal como o apontado no Documento Pólis 

Ilhabela. Neste (2012, p. 7), consta que,  

 
o retrato da ocupação da cidade em 2011 mostra a orla voltada ao continente 
integralmente ocupada, entretanto com uma ocupação fragmentada, com muitos 
vazios entre as áreas urbanizadas, potenciais para o mercado imobiliário, áreas que 
se valorizam mais a cada dia, potenciais para imóveis de segunda residência de alto 
padrão. 
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Gráfico 2 - Estimativa de domicílios totais (2020 - 2040). 

 
Fonte: PÓLIS, 2012. Elaboração: o autor. 

 

Gráfico 3 - Percentual crescimento nos domicílios totais em % (2020 – 2040). 

 
Fonte: PÓLIS, 2012. Elaboração: o autor. 
 

Desde julho de 2014, conforme informações divulgadas pelo Ministério Público 

Federal no ano de 2017, as obras de ampliação do porto de São Sebastião foram suspensas 

pela justiça. Porém, diante de um possível recurso e obtenção de autorização para as obras, os 

efeitos socioespaciais decorrentes do aumento dos fluxos de capitais no local serão 

perceptíveis no decorrer dos anos. De acordo com Santos & Rodrigues (2016, p. 37), “o 
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conceito de desenvolvimento, aplicado às características da cidade portuária, deve considerar 

as demandas socioambientais com enfrentamento adequado às questões históricas que 

permeiam o ambiente portuário”.  Outro dado constatado por esses mesmos autores é a de que 

(p. 37), 
cidades portuárias atraem massa migratória, especialmente nas etapas de grandes 
obras civis para instalação e construção da infraestrutura portuária”. Após o término 
da construção, os trabalhadores permanecem na cidade, ocupando o território no 
entorno do porto, criando, como já argumentado, bairros proletarizados (SANTOS; 
RODRIGUES, 2016, p.37). 
 

O aumento populacional nos municípios da Sub-região 5 da RMVPLN, verificado nas 

últimas décadas, atrelado à estimativa de aumento dos domicílios totais – moradias fixas e 

casas de veraneio – em parte pode ser atribuído ao maior dinamismo da economia local 

advindo das obras da Rodovia dos Tamoios e ao Porto de São Sebastião. Tal dinamismo pode 

ainda ser verificado quando analisados os registros de empregos formais por setores da 

economia – indústria, comércio, serviços e construção civil – com percentuais elevados em 

comparação à média do estado de São Paulo e da RMVPLN (Tabela 10, Gráfico 04).  

 
Tabela 10 - Participação dos empregos formais nos setores da economia (%) 2016. 
Participação dos setores nos empregos formais (%) 2016 Estado SP RMVPLN  Sub-região 5 
Indústria 17,93 20,18 3,37 
Comércio 20,09 21,54 27,56 
Serviços 55,24 51,52 61,58 
Construção  4,4 5,17 7,23 
Agricultura, pecuária e pesca 2,34 1,59 0,26 
Fonte: Seade, 2018 – Elaboração: o autor. 

 

Na Sub-região 5, os dados mostram que, no que se refere à participação dos empregos 

formais nos setores da economia, com exceção do setor industrial, do agropecuário e da pesca, 

em todos os demais, a participação é maior do que o registrado no restante da RMVPLN e no 

estado de São Paulo.  

O baixo percentual (0,26%) do segmento agricultura, pecuária e pesca da Sub-região 5 

em relação à RMVPLN e ao Estado de São Paulo pode ser explicado se considerarmos que 

em geral, nos quatro municípios, a pesca se desenvolve a partir do trabalho informal. Sobre 

essa questão e considerando apenas o município de Caraguatatuba, o estudo Pólis (2012, p. 

12) revela que “a pequena participação da agropecuária, que engloba a pesca, pode indicar a 



104 

 

existência de uma considerável taxa de informalidade neste segmento”. Informações obtidas 

junto ao Ministério da Previdência Social (2018) mostram que a atividade pesqueira é 

dividida entre pescador individual, pescador profissional e empreendedor. No primeiro caso 

encontra-se boa parte dos trabalhadores informais, no segundo caso os funcionários de 

empresas pesqueiras e no último, aqueles que montam seu próprio negócio, sendo que apenas 

o segundo e o terceiro grupo compõem as estatísticas oficiais de emprego e previdência. 

 

Gráfico 4 - Participação dos empregos formais nos setores da economia (%) 2016. 

 
Fonte: Seade, 2018. Elaboração: o autor. 
 
 

No entanto, um fator considerável nesses dados é a taxa elevada da participação do 

setor de construção no total de empregos formais, em comparação à registrada no Estado de 

São Paulo e da RMVPLN. Na análise dessa participação, verifica-se que a participação dos 

empregos formais no setor de construção é 64% maior se comparado à registrada no Estado 

de São Paulo, e 40% se comparado à média registrada na RMVPLN. No caso específico do 

município de São Sebastião, o estudo Pólis (2012, p. 13) esclarece que em 2010, “o mercado 

local da construção civil era formado por 131 empresas”, representando 68% a mais do o 

número de empresas existentes em 2006.  

Os dados apresentados mostram uma tendência de que as atividades que compreendem 

o setor da construção sejam intensificadas nos próximos anos devido à existência de áreas 
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ainda não ocupadas e à demanda por moradias de uso permanente ou sazonal. Sobre o 

processo de ocupação do município de Ilhabela dados do Instituto Pólis (2012, p. 7) revelam 

que em 2011 a orla orientada para o continente encontrava-se “integralmente ocupada, 

entretanto com uma ocupação fragmentada, com muitos vazios entre as áreas urbanizadas, 

potenciais para o mercado imobiliário”.  

Dados do PNUD para o ano de 2010 referentes à formalização do trabalhador, via 

carteira assinada mostram que em toda a Sub-região 5, o percentual de trabalhadores nessa 

condição é menor que a soma dos trabalhadores sem carteira assinada e autônomos. Entre os 

municípios, São Sebastião com 53,16% é o que em 2010 possuía o maior percentual de 

pessoas com carteira assinada e Ubatuba com 42,05% o de menor percentual nessa condição. 

Referente ao setor público, Caraguatatuba com 5,17% é o município que mais emprega neste 

setor (Tabela 11, Gráfico 05). 

 

Tabela 11 - Condições de trabalho (pessoas com 18 anos ou mais) (%) 2010. 

Municípios 
Empregados 
com carteira  

Empregados 
sem carteira  

Trabalhadores do 
setor público  

Trabalhadores por conta 
própria  

Caraguatatuba 48,13 19,77 5,17 23,29 
Ilhabela 46,38 23,1 4,77 19,98 
São Sebastião 53,16 19,79 5,0 18,08 
Ubatuba 42,05 25,15 4,07 24,19 

Fonte: PNUD, 2018. Elaboração: o autor. 

 

Gráfico 5 - Condições de trabalho (pessoas com18 anos ou mais) (%) 2010. 

 
Fonte: Atlas Brasil - PNUD (2018). Elaboração: o autor. 
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Dados obtidos no Atlas Brasil mostram que em 2010 todos os municípios da Sub-

região 5 encontravam-se na faixa do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

considerada alta. Entre os quatro municípios São Sebastião, com 0,772 foi o que apresentou o 

maior IDHM e o município de Ubatuba com o índice de 0,751 apresentou o menor IDHM. 

Empreendimentos relacionados à exploração do Pré-Sal e a ampliação e modernização 

de rodovias e áreas portuárias certamente impactarão no ritmo e na qualidade de vida da 

população residente na Sub-região 5. O aumento populacional derivado desses 

empreendimentos, acrescido da expansão urbana e da demanda por serviços públicos já é uma 

realidade constatada.  

Quando analisada a porcentagem de população com acesso a serviços de 

abastecimento de água encanada, coleta de lixo e energia elétrica para 2010, os casos mais 

preocupantes são o de São Sebastião e Ubatuba com apenas 74,14% e 75,35% da população, 

respectivamente, em domicílios com água encanada. De um modo geral, a população em 

domicílios com coleta de lixo e com energia elétrica é atendida (Tabela 12, Gráfico 06).  

 

Tabela 12 – Condições de vida da população Sub-região 5 – habitação (%) 2010. 

 

% da população em 
domicílios com água 
encanada 2010 

% da população em 
domicílios com coleta 
de lixo 2010 

% da população em 
domicílios com energia 
elétrica 2010 

Caraguatatuba 97,8 99,73 99,62 
Ilhabela 81,89 99,45 99,09 
São Sebastião 74,14 99,92 99,95 
Ubatuba 75,35 99,63 99,04 
Fonte: PNUD, 2018. Elaboração: o autor. 
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Gráfico 6 - Condições de vida da população Sub-região 5 – habitação (%) 2010 

 
Fonte: PNUD, 2018. Elaboração: o autor. 
 

No que se refere a estabelecimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 

2009, São Sebastião se apresentou como o município com maior número de unidades, num 

total de 40, seguido por Ubatuba com 37. O pior resultado foi Ilhabela, com apenas 11 

Unidades de Saúde no mesmo ano. No entanto, quando analisada a relação entre o número de 

estabelecimentos do SUS e a população, o melhor resultado novamente é o encontrado em 

São Sebastião. Neste, existe uma unidade para cada grupo de 1.848,55 habitantes. O resultado 

mais crítico é o encontrado em Caraguatatuba, na qual cada unidade do SUS atente um grupo 

de 4.384,35 habitantes. Tais constatações não se repetem quando realizada uma análise 

proporcional entre o total de habitantes e o número de Unidades do SUS. Neste caso, entre os 

quatro municípios, Ilhabela aparece com a situação mais crítica. Mesmo sendo o município 

com o menor número de habitantes, Ilhabela é também o município com o menor número de 

Unidades. Assim, o que se verifica é um percentual de 9,09% da população para cada 

estabelecimento do SUS (Tabela 13, Gráfico 07). 
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Tabela 13 – Estabelecimentos Sistema Único de Saúde - SUS, 2009. 

Municípios 

 
População total 

(2010) 
Número de 

Unidades do SUS 

 
Habitante/unidade 

SUS 

Percentual da 
população por 
unidade SUS 

Caraguatatuba 100.840 23 4.384,35 4,35% 

Ilhabela 28.196 11 2.563,27 9,09% 

São Sebastião 73.942 40 1.848,55 2,5% 

Ubatuba 78.801 37 2.129,76 2,7% 
Fonte: IBGE, 2018. Elaboração: o autor. 

 

Gráfico 7 – Relação habitante por estabelecimentos Sistema Único de Saúde - SUS, 2009 

 
Fonte: IBGE, 2018. Elaboração: o autor. 
 

A heterogeneidade dos municípios da Sub-região 5 não é apenas nos aspectos 

demográficos e sociais, mas também no econômico. No que se refere ao recebimento de 

royalties de petróleo e gás natural, Ilhabela com um total de R$ 228.291.361,22 foi o que teve 

a maior participação e Ubatuba com R$ 2.551.421,84 a menor no ano de 2017. No que se 

refere à tributação municipal, o município com a maior arrecadação de impostos foi São 

Sebastião, com R$ 263.479.121,89, sendo também o município com maior arrecadação de 

Imposto Sobre Serviços (ISS) no ano de 2017 (Tabela 14, Gráfico 08). 
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 Tabela 14 – Royalties e arrecadação tributária nos municípios da Sub-região 5 (2017). 

Municípios 
Recebimento de 

Royalties 
Impostos 

Municipais 
IPTU ISS 

Caraguatatuba 81.950.366,34 127.104.421,82 60.195.714,33 40.887.361,02 

Ilhabela 228.291.361,22 42.733.348,56 25.908.763,52 8.398.187,61 

São Sebastião 87.336.743,14 263.479.121,89 156.510.893,02 62.318.168,56 

Ubatuba 2.551.421,84 91.428.933,56 58.586.251,30 13.009.661,98 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo; PMEBC; PMI; PMSS; PMU (2018).  
Elaboração: o autor. 
 

Gráfico 8 - Royalties e arrecadação tributária nos municípios da Sub-região 5 (2017). 

 
Fonte: Governo do Estado de São Paulo; PMEBC; PMI; PMSS; PMU (2018). Elaboração: o autor. 
 

A participação nos royalties do petróleo é significativa para os municípios, se 

comparado tais valores com a arrecadação derivada dos impostos municipais. Quando 

analisado o total de impostos municipais arrecadados pelo município de Ilhabela no ano de 

2017, que representa 18,7% do total recebido em royalties no mesmo ano, constata-se a 

grandiosidade de tal participação nas finanças municipais.  

O programa de exploração do Pré-Sal iniciado em 2006, foi, entre outros fatores, o 

motivador das obras da Rodovia dos Tamoios, do projeto de Ampliação do Porto de São 

Sebastião, bem como, principal indutor das transformações socioespaciais mais recentes 

ocorridas nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. Tal projeto foi 

amplamente discutido no livro 2 do PAM (EMPLASA, 2015).   
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No entanto, o maior dinamismo econômico e as possíveis transformações trazem 

preocupações quanto às repercussões no espaço urbano-regional. O aumento populacional, o 

crescimento desordenado da área urbana, bem como, a possibilidade de poluição ambiental 

com a exploração e transporte de petróleo e derivados, poderão impactar diretamente no 

ambiente natural desses municípios, em especial de Ilhabela e São Sebastião, em razão das 

obras do Porto. 

No caso específico do município de Ilhabela, uma das mudanças previstas, o aumento 

populacional, torna-se um fator preocupante tendo em vista as próprias características locais. 

Ilhabela destaca-se como a maior ilha oceânica brasileira, com mais de 80% de sua área 

coberta por Mata Atlântica preservada, na qual encontra-se o Parque Estadual de Ilhabela, 

declarado como Reserva da Biosfera pela Unesco. O crescimento populacional ocorrido nos 

últimos anos e a perspectiva de que esse crescimento se acentue em razão dos diversos 

investimentos no setor de energia e transportes previstos para os próximos anos torna-se 

preocupante. De acordo com o Instituto Pólis (2012, p.12), 

 
há em Ilhabela uma preocupação generalizada de que os investimentos relacionados 
à cadeia de petróleo e gás afetem a Ilha negativamente. Ainda que haja consciência 
dos benefícios que alguns deles possam trazer à cidade, a maioria dos relatos aborda 
os investimentos como nocivos. Dentre eles destacam-se seis projetos: Ampliação 
do Porto de São Sebastião; Plataformas marítimas (prevista a construção de 22 no 
campo Mexilhão até 2020); Ampliação do terminal privativo Marítimo da Petrobras 
–TEBAR; Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba – UTGCA; Nova 
Estrada de contorno Caraguatatuba – São Sebastião; Duplicação da Tamoios (SP-
99). 

 

Finalizando esta análise, constata-se que o dinamismo econômico ocasionado pela 

facilidade no acesso aos municípios do Litoral Norte, pode trazer como consequência o 

aumento da migração de trabalhadores temporários, os quais, na sua maioria podem após o 

término das obras, permanecerem morando em tais municípios. O esperado aumento sazonal 

de pessoas nos finais de semana, com a facilidade de acesso a esses municípios, certamente, 

provocará mudanças no setor imobiliário com a construção de novas casas de veraneio, hotéis, 

pousadas e, tudo isso, atrelado a pouca capacidade dos municípios em abrigar tamanho 

contingente populacional. Há décadas, tal situação, principalmente a dos transtornos na 

mobilidade urbana, é vivenciada, por aqueles que vivem e visitam os municípios do Litoral 

Norte do Estado de São Paulo. 
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4 PROJETOS DE SETORES ESTRATÉGICOS E A REPERCUSSÃO NO ESPAÇO 

URBANO–REGIONAL DA RMVPLN 

 

Neste tópico os projetos de duplicação da Rodovia dos Tamoios e de melhorias do 

Porto de São Sebastião – promovidos, respectivamente, pelo governo do estado de São Paulo 

e pelo governo federal – são correlacionados à dinâmica econômica regional, tendo como 

perspectiva que tais obras representam principalmente para os municípios mais 

industrializados da RMVPLN, uma possibilidade de ampliação dos fluxos de mercadorias, ao 

mesmo tempo, que para os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião mudanças nos 

aspectos socioespaciais e econômicos. Nestes, também, é realizada uma análise sobre o modo 

como as referidas obras de infraestrutura que referem-se a setores estratégicos repercutem no 

espaço urbano-regional, uma vez que tais setores são considerados como fundamentais para o 

desenvolvimento econômico e social. Sobre essa questão, Cavalcante (2017, p. 135) esclarece 

que “os setores de energia e de transportes são considerados como estratégicos na área de 

infraestrutura, já que a existência de uma matriz energética estável e de um sistema de 

integração nacional vigoroso são fatores essenciais para o desenvolvimento econômico”.  

Investimentos nessas áreas dependem em grande parte da política de governo. Nas 

palavras de Machado et al (2017, p.10) “as políticas de infraestrutura dependem do 

protagonismo do investimento estatal. Assim, há momentos em que o poder público, em 

especial o governo federal, promove ações voltadas à elevação dos investimentos no setor”. 

Esses mesmos autores, ao realizarem uma explanação histórica acerca das políticas de 

investimento em setores estratégicos no Brasil, afirmam que, 

 

o período entre 1964 e 1980, em que vigia a ditadura militar no Brasil, foi marcado 
por um pico de investimento público em infraestrutura. Em especial nos anos 1970, 
o desenvolvimento de infraestrutura econômica ocupou espaço privilegiado no 
pensamento tecnocrático e no ideário desenvolvimentista do período. Esses 
investimentos se concentraram no fortalecimento de setores considerados 
estratégicos para o desenvolvimento nacional, tais como energia e transportes (2007, 
p.11). 

 

A partir dos anos de 1990, a forma de atuação do Estado brasileiro nesses setores 

muda, passando de interventor a regulador do mercado e, desse modo, atendendo a nova 

realidade política do País. Machado et al (2017, p.12) afirmam que com a desestatização 



112 

 

“emergiu a figura jurídica das agências reguladoras, que tiveram o objetivo de dotar o Estado 

de capacidade para regular as licenças e exigir contrapartidas na prestação dos serviços 

públicos”. 

No início do século XXI, o País recupera parte de sua capacidade em realizar grandes 

investimentos em setores estratégicos, sobretudo, em infraestrutura de transportes e energia e 

na escala urbana os segmentos de habitação e saneamento urbano. Machado et al (2017, p.15) 

afirmam que “o PAC 1 possibilitou que o investimento público em infraestrutura passasse de 

1,62% do PIB, em 2006, para 3,27% do PIB, em 2010. A segunda edição (2011-2014) 

ampliou em 72% o volume de recursos investidos, totalizando mais de R$ 1 trilhão”.  

A escassez de recursos bem como a busca de parcerias com a iniciativa privada fez 

com que em 2012 fosse lançado pelo governo federal o Programa de Investimento em 

Logística (PIL). Previa-se um pacote de concessões à iniciativa privada para investimento na 

infraestrutura logística brasileira, em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Os 

investimentos previstos totalizavam R$ 133 bilhões e deveriam ser realizados num prazo de 

20 a 25 anos (MACHADO, 2017). Embora a análise do referido Programa não seja 

contemplada por este estudo, deve-se ressaltar que, em virtude da crise política e econômica 

vivenciada pelo País ao longo dos últimos anos, apenas parte dos investimentos foi efetivada.  

No caso especifico dessa pesquisa, são considerados os setores estratégicos de 

transportes e energia. Portanto, considera-se a ampliação da Rodovia dos Tamoios e do Porto 

de São Sebastião como infraestruturas necessárias ao setor de transporte e de energia, 

respectivamente. Certamente tais obras infraestruturais levarão ao aumento dos fluxos de 

capitais entre a Região do Vale do Paraíba, mais, especificamente, entre São José dos Campos 

e São Sebastião afetando diretamente os municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo, 

em especial, Caraguatatuba e São Sebastião. 

 

 

4.1 Setores estratégicos  

 

São setores estratégicos, aqueles essenciais para o funcionamento do sistema 

econômico e, portanto, de interesse nacional. No caso específico desta pesquisa, a análise e 

discussão ocorrem com base nos setores estratégicos de infraestrutura de transporte e de 

energia.  
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Haesbaert (2006, p. 42) ao analisar os setores estratégicos, mais, especificamente, o de 

energia, afirma que “o petróleo é considerado estratégico pelos países do mundo na medida 

em que estes possuem elevado grau de dependência deste produto”. Por outro lado, no mundo 

globalizado onde o sistema de trocas entre os lugares tornou-se tão importante quanto os 

recursos naturais, o setor de transportes na sua completude deve ser analisado como setor 

estratégico na medida em que possibilitam os fluxos de mercadorias, pessoas e informação. É 

neste sentido que Santos (2012, p. 113) esclarece que  

 
a circulação de produtos, das mercadorias, dos homens e das ideias ganhou uma tal 
expressão, dentro do processo global de produção, que a urbanização passou a ser 
um dado fundamental na compreensão da economia.  

 

Além do mais, o transporte é determinante para as atividades econômicas e, em geral, 

e está diretamente relacionado à dinâmica do capital, contribuindo desta forma, para a 

concorrência entre os lugares. Na explicação de Harvey (2001, p. 179),  

 
com a diminuição dos custos dos custos de transporte e consequentemente redução 
das barreiras espaciais para o movimento de bens, pessoas, moedas e informações, 
realçou-se a importância das qualidades do local, e se fortaleceu consideravelmente 
o vigor da concorrência interurbana para o desenvolvimento capitalista 
(investimentos, empregos, turismo etc.). 

 
As rodovias, assim como o aumento das infraestruturas de acesso a determinados 

locais provocam consequências a médio prazo para as cidades, conforme esclarece Villaça 

(2001, p. 82), “a medida em que a cidade cresce, ela se apropria e absorve os trechos urbanos 

das vias regionais, como no caso das rodovias antigas que, com o tempo, se transformam em 

vias urbanas”. Sobre a importância de uma via no contexto regional, Villaça (2001, p.80) 

esclarece que “o primeiro efeito que uma via regional ou terminal de transporte urbano 

provoca nos terrenos adjacentes é a melhoria de sua acessibilidade, e daí sua valorização”. 

Esse fator provoca o aumento de construções e a valorização da terra nas proximidades de 

onde tais obras são implantadas, ao mesmo tempo em que dinamiza a economia local e 

contribui para a intensificação do processo de urbanização.  

Diante do exposto, os projetos de duplicação da Rodovia dos Tamoios e de ampliação 

do Porto de São Sebastião são analisados nessa pesquisa sob o viés dos setores estratégicos de 

transporte e de energia, respectivamente. 
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4.2 A ampliação da Rodovia dos Tamoios  

 

Implantada na década de 1930, a Rodovia dos Tamoios liga os municípios localizados 

no eixo da Rodovia Presidente Dutra aos localizados no litoral da RMVPLN. Com 82 Km de 

extensão, a Rodovia atravessa os municípios de São José dos Campos, Jambeiro, Paraibuna e 

Caraguatatuba e passa pelo extremo leste do município de Jacareí. 

Desde a sua pavimentação em 1957, a Rodovia dos Tamoios é o principal acesso ao 

Porto de São Sebastião, utilizado para o escoamento da produção industrial, bem como, para a 

entrada de maquinários e matérias-primas utilizados pelas indústrias localizadas no Vale do 

Paraíba Paulista, em especial, pelos municípios mais industrializados da Região. O turismo 

nos municípios litorâneos é outra atividade econômica que também se desenvolveu a partir 

das melhorias realizadas na Rodovia.  

Ao longo de sua existência diversos trechos passaram por melhorias e até mesmo 

foram reconstruídos, como o ocorrido na década de 1960, quando uma forte chuva provocou o 

deslizamento de terras no trecho serrano da Rodovia. Em 2012, iniciaram-se as obras de 

duplicação da Rodovia, a fim de atender as demandas de diversos segmentos produtivos, entre 

os quais o setor petroquímico9, possibilitando maior acesso ao Porto de São Sebastião10

Em 2011 a empresa estatal Desenvolvimento Rodoviários S/A (DERSA) realizou 

diversas obras na Rodovia dos Tamoios e serviços de duplicação de pontes, recapeamento da 

pista e dos acostamentos somando 52,9 Km de extensão. Em 2013, iniciou-se o projeto de 

duplicação, ampliação e concessão da Rodovia dos Tamoios.  

, 

imprimindo nova dinâmica com o aumento dos fluxos na Rodovia.  

O “Projeto Tamoios”, como denominado, previa a duplicação do trecho entre o 

município de São José dos Campos e a Serra do Mar no município de Caraguatatuba e, 

também, a construção a partir do trecho de Serra de duas novas extensões, sendo uma, 

referente ao Contorno Norte em direção ao município de Ubatuba e a outra ao Contorno Sul 

                                            
9 Em 2010, após a descoberta de uma área no litoral brasileiro denominada Bacia de Santos em faixa 
correspondente as regiões sul e sudeste com potencial para produção de petróleo e gás natural, foi promulgada 
pelo governo federal a Lei 12.351 que dispunha, entre outros, sobre o processo de exploração em áreas do pré-
sal. 
10 Inaugurado em 1955, o Porto de São Sebastião abriga o Terminal Marítimo Almirante Barroso da Petrobras 
Transportes S/A (Transpetro), empresa subsidiária da Petrobras, para óleo, derivados de petróleo e álcool 
combustível (Emplasa, 2012).  
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em direção ao município de São Sebastião. Ao todo o Projeto Tamoios previa obras em área 

de 121 Km de extensão (DERSA, 2017).  

Relatórios elaborados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 

nos anos de 2011, 2012 e 2013 indicam os impactos sociais e ambientais que o 

empreendimento geraria. A desapropriação de terras ao longo de diversos trechos da antiga 

Rodovia é apontada como uma necessidade ao projeto de duplicação, bem como, para a 

implantação dos Contornos Sul e Norte.  

O Parecer Técnico 243/2011 sobre a área classificada como Sub-Trecho Planalto, 

trecho da Rodovia dos Tamoios que perpassa os municípios de São José dos Campos, Jacareí, 

Jambeiro e Paraibuna previa entre outras ações, a ampliação da largura das pistas e a 

implantação de vias marginais, sobretudo, em trechos de adensamento urbano (Figura 5).  

 

Figura 5 - Rodovia dos Tamoios, Km 45 - Paraibuna - SP 

 
Elaboração: o autor, 2017. 
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Imagens dos anos de 2011 e 2017 revelam as mudanças no entorno da Rodovia, mais 

precisamente no Km 45, em período anterior e posterior às obras de duplicação. Nestas é 

possível observar que num período de seis anos, houve a intensificação da ocupação da área 

urbana com o aumento do número de residências em condomínio de alto padrão instalado às 

margens da Rodovia, bem como, a implantação de uma passarela para pedestres e a 

diminuição das áreas de campo/pastagens (Figuras 06 e 07). Ressalta-se que embora possa ser 

observado importantes alterações no entorno da rodovia, os condomínios da referida área são 

de período anterior às obras analisadas.  

 

Figura 6 - Uso do solo no trecho da Rodovia dos Tamoios Km 45, Paraibuna–SP (2011). 

 
Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 
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Figura 7 - Uso do solo no trecho da Rodovia dos Tamoios Km 45, Paraibuna–SP (2017) 

 
Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 
 

 

Referente ao Trecho Serra, entre os km 48, 60 e 82 nos municípios de Paraibuna e 

Caraguatatuba, o Parecer Técnico 221/2013 da CETESB previa a implantação de uma 

segunda pista a partir no trecho de interseção com os Contornos Norte e Sul, totalizando 

aproximadamente 21,5 km de extensão. Nas figuras 08 e 09 é possível verificar as 

transformações ocorridas no período de 2011 a 2017 na referida área. Neste mesmo trecho, 

está previsto ainda a construção de cinco túneis no município de Caraguatatuba e, em áreas do 

Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). Embora ainda em execução, as transformações em 

razão das obras são notáveis conforme registro fotográfico obtido em 2017 (Figura 10). 
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Figura 8 - Uso do solo na Rodovia dos Tamoios – Trecho Serra do Mar, Caraguatatuba–SP (2011). 

 
Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 
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Figura 9 - Uso do solo na Rodovia dos Tamoios – Trecho Serra do Mar, Caraguatatuba–SP (2017). 

 
Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 
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Figura 10 - Trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios 

 
Elaboração: o autor, 2017. 
 

Em toda a extensão do empreendimento, os traçados do Contorno Sul com 31,8 Km e 

do Contorno Norte com 6 Km são os que perpassam áreas mais densamente ocupadas, sendo, 

portanto, áreas mais suscetíveis a desapropriação. O Contorno Norte, com apenas 6 Km de 

extensão corresponde a menor área de todo o empreendimento. Conforme parecer técnico 433 

(2012, p. 54) o trecho se estenderá por solos rurais e por área urbana respectiva a diversos 

bairros do município de Caraguatatuba, afetando 36ha e um total de 74 edificações. As 

transformações ocorridas no local podem ser observadas nas figuras 11, 12 e 13. 
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Figura 11 - Rodovia dos Tamoios - Trecho do Contorno Norte, Caraguatatuba–SP (2011). 

 
Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 
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Figura 12 - Rodovia dos Tamoios - Trecho do Contorno Norte, Caraguatatuba–SP (2017). 

 
Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 
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Figura 13 - Rodovia dos Tamoios - Contorno Norte 

 
Elaboração: o autor, 2017. 
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Referente ao Contorno Sul, informações obtidas no Parecer Técnico da CETESB 

mostram que a obra perpassará por solos rurais e se estenderá por área urbana respectiva aos 

municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, desapropriando 323 ha e um total de 1.222 

edificações.  Deste total, 398 edificações localizam-se nos bairros de Olaria, Itinga, 

Topolândia e Morro do Abrigo do município de São Sebastião. Juntos, constituem uma área 

urbana densamente ocupada e predominantemente residencial, localizada entre o PESM e as 

instalações da Petrobras, onde, de acordo com o Parecer (2012, p. 64), “o impacto de 

desapropriação e reassentamento será mais crítico”. As figuras 14, 15 e 16 mostram as 

transformações ocorridas no trecho que perpassa o bairro do Morro do Abrigo.  

 

Figura 14 - Uso do solo na Rodovia dos Tamoios - Trecho do Contorno Sul, São Sebastião–SP (2011). 

 
Fonte: Google Earth – maio 2011 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 
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Figura 15 - Uso do solo na Rodovia dos Tamoios - Trecho do Contorno Sul, São Sebastião– SP (2017). 

 
Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 
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Figura 16 - Rodovia dos Tamoios - Contorno Sul - Morro do Abrigo 

 
Elaboração: o autor, 2017. 
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Desde o início o projeto de duplicação e ampliação da Rodovia dos Tamoios 

objetivava uma maior articulação dos municípios litorâneos da RMVPLN com outras 

localidades da própria Região, bem como, com outras localidades do País. Referente ao 

Contorno Sul da Rodovia, pode-se afirmar que foi projetado com vistas a atender aos projetos 

de ampliação do Porto de São Sebastião, considerando principalmente a ampliação do 

Terminal Multicargas e do Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) da Petrobras, este 

último, nas demandas relacionadas ao Pré-Sal. 

Ainda no contexto das formas de articulação regional, encontra-se a exploração de gás 

natural no Pré-Sal da Bacia de Santos. Ao receber, por meio de gasoduto, a unidade de 

tratamento de gás instalada no município de Caraguatatuba processa o gás natural e o distribui 

via gasoduto e, também, por carretas pela Rodovia dos Tamoios aos municípios da RMVPLN. 

A duplicação da Rodovia dos Tamoios e as melhorias e ampliação do Porto de São 

Sebastião constituem um empreendimento vultoso em infraestrutura de transportes que 

tiveram como fator indutor a questão do petróleo e que atendem também aos interesses do 

capital, principalmente no que se refere a demanda industrial e de demais capitais existentes 

na Região. É neste sentido que a atual RMVPLN, se insere no contexto apresentado por 

Santos e Silveira (2006, p.64), os quais afirmam que “é a circulação em sentido amplo, que 

viabiliza a criação e a continuidade das áreas de produção”. 

 

 

4.3 O projeto de ampliação do Porto de São Sebastião 

 

Para iniciar a discussão acerca do projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, faz-

se necessário uma explanação sobre a legislação portuária. No Brasil, a competência para 

exploração portuária é da União, o que será feito de forma direta ou delegada, conforme 

estabelece a Constituição Federal em seus artigos 21, 22.  A Lei Federal 12.815/2013, 

conhecida como “Lei dos Portos” estabelece a regulação portuária, os critérios e as formas de 

exploração dos serviços, o que se dá de forma direta ou delegada. A forma indireta ou 

delegada ocorre por meio das concessões públicas, conforme critério estabelecido por esta 

mesma Lei.  
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A administração do Porto de São Sebastião do modo como se encontra atualmente, é 

realizada pelo convênio de delegação da União a favor do Estado de São Paulo, de forma 

específica à Companhia Docas de São Sebastião.  

Criada em 2007, a Companhia Docas de São Sebastião é uma sociedade de economia 

mista, vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo e que tem por 

competência: executar as atribuições constantes no convênio de delegação de 15 de junho de 

2007, firmado entre a União Federal por meio da Secretaria Especial de Portos e o governo do 

estado de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº 9.277/96, para administração e exploração 

do Porto Organizado de São Sebastião (ANEXO A). Entre as atribuições encontram-se as de 

construir, reformar, ampliar, melhorar, manter, arrendar e explorar a infraestrutura do Porto e a 

de exercer a administração portuária, atuando também como Autoridade Portuária no Litoral 

Norte do estado de São Paulo (DOCAS, 2017). 

Desde a sua inauguração oficial no ano de 1955, o Porto de São Sebastião passou por 

diversas melhorias. No período de 2011 e 2017 sua área operacional foi ampliada de 

aproximadamente 110.000 mts² para 400.000 mts² (Figura 17).  

O cais do Porto de São Sebastião é formado por cinco berços de atracação. Na parte 

externa com profundidade de 8,2 mts² encontra-se o berço 101. Esse berço comtempla 150 

metros de cais e dois “dolfins”, ou instalação portuária destinada a auxiliar a amarração de 

navio durante o processo de atracação, totalizando 225 metros. Os berços internos (201, 202, 

203 e 204) possuem área total de 212 metros, com profundidade de 7,0 metros (Figuras 18 e 

19). 

A área portuária é dividida em quatro pátios, cada qual com suas características 

específicas. O pátio 1, com 31.000 mts² é destinado a carga geral, o pátio 2 com 35.000 mts² 

possui capacidade para 3.000 veículos, o pátio 3 possui 110.000 mts² e 3 armazéns com 

2.000mts² cada e o pátio 4, em construção, terá 95.000 mts² (Figura 20).  

Dados obtidos na pesquisa de campo realizada na área portuária bem como junto à 

Companhia Docas de São Sebastião mostram que o pátio 4 está sendo aterrado com a terra 

proveniente das obras da Rodovia dos Tamoios. Isso faz parte de um acordo realizado entre a 

Companhia Docas e o governo do estado de São Paulo (Figura 21).  
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Figura 17 - Porto de São Sebastião (1962, 1972, 1987, 1994, 2005, 2017) 

 
Fonte: Material institucional do Porto de São Sebastião, 2016. 
Elaboração: o autor. 
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Figura 18 – Área portuária – Porto de São Sebastião 

 
Fonte: Companhia Docas de São Sebastião, 2018. 
Elaboração: o autor. 
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Figura 19 - Comparativo da área operacional do PSS (2011 - 2017) 

 
Fonte: Companhia Docas de São Sebastião, 2017. 
 

Figura 20 - Porto Público (PSS - 2017). 

 
Fonte: Companhia Docas de São Sebastião, 2017. 
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Figura 21 - Pátio 4 do Porto de São Sebastião 

 
Elaboração: o autor, 2017. 

 

Atualmente, o Porto de São Sebastião configura-se como o principal meio de entrada e 

saída de mercadorias da RMVPLN por vias marítimas.  Dados disponibilizados pelos 

Relatórios de Administração da Companhia Docas referentes aos anos de 2010, 2013 e 2016, 

mostram que anualmente atracam no Porto de São Sebastião navios de diversas localidades do 

Mundo trazendo toneladas de sais como a barrilha e o sulfato de sódio, do mineral ulexita e de 

outros produtos como o malte e cevada, utilizados entre outros tipos pelas indústrias de 

fabricação de vidros, celulose, fertilizantes e de bebidas localizadas na Região. 

Do mesmo modo, os mesmos relatórios revelam que a partir do Porto são exportados 

para diversos países veículos fabricados por indústrias automobilísticas localizadas na Região. 

O volume em unidades de veículos é revelado pelo relatório de 2016 no qual consta que no 

ano, a movimentação atingiu 49.167 unidades, sendo 39.208 unidades destinadas à exportação 

e 9.959 unidades à importação. 

Esses mesmos dados mostram que referente ao Terminal Privativo da Petrobras 

Almirante Barroso (TEBAR), operado pela Transpetro, anualmente, uma média de 600 navios 

que atracam e partem do Porto movimentam toneladas de petróleo e derivados. Ainda que 

grande parte da movimentação para o refino e distribuição dos derivados seja realizada via 

oleoduto, a exemplo, do abastecimento de petróleo a partir do Porto em direção à Refinaria 
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Henrique Lage na cidade de São José dos Campos, a distribuição para os municípios da 

Região ocorre via transporte rodoviário. Neste caso, incluem as cidades litorâneas e as 

atravessadas pela Rodovia dos Tamoios, cujos postos distribuidores de combustíveis são 

abastecidos por caminhões tanques. Dados da página institucional da Petrobras revelam que a 

Refinaria Henrique Lage, fornece 80% do querosene de aviação do mercado nacional, 

suprindo integralmente o Aeroporto de Internacional de Guarulhos. 

A área portuária de São Sebastião compreende além do porto comercial o TEBAR, que 

o interliga às mais diferentes regiões do País (Figura 22).  

 
Figura 22 - Infraestrutura petroquímica 

 
 Fonte: Fonte: IBGE, 2010 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017. 
 

Com vistas à ampliação e modernização portuária frente à nova demanda advinda do 

setor de energia, mais especificamente, com o Pré-Sal, no ano de 2009 foi aprovado o Plano 

de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de São Sebastião. Tal instrumento previa um 

conjunto de medidas e obras referentes às necessidades de atracação com instalações 

terrestres. Esse plano culminou no Plano Integrado Porto Cidade (PIPC) São Sebastião, um 

estudo elaborado com base no Relatório de Impacto Ambiental e que apresentava as 
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potencialidades do Porto e a necessidade de sua ampliação. Ressalta-se que esse estudo foi 

elaborado por uma empresa privada com vistas a atender às exigências de parte da legislação 

ambiental vigente, bem como ao Termo de Referência do projeto (ANEXO B). 

As obras contemplavam a ampliação de área do Porto dos atuais 400 mil mts2 para 1,2 

milhões mts2. Previa-se a cobertura parcial da Baia do Araçá com uma laje de concreto em 

pilastras, permitindo, segundo o PIPC a manutenção da vida marinha, com a possibilidade de 

movimentação dos animais para o canal de São Sebastião, para fora da cobertura da laje. 

Sendo formado por quatro fases, o projeto teria início em 2014 e seria finalizado com a 

construção do píer independente para atração de carga líquida no ano de 2029 (Figura 23).  

 

Figura 23 - Projeto de ampliação do Porto de São Sebastião. 

 
Fonte: Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, 2011. 
Elaboração: o autor. 
 

Para o contexto econômico, a ampliação teria um grande impacto, considerando que a 

movimentação portuária seria intensificada. Se por um lado a obra reduziria o período de 

espera para o embarque e desembarque de mercadorias, assim como possibilitaria maior 
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fluxos de capital, por outro lado, a efetivação da obra teria um impacto imediato na paisagem 

local, tendo em vista que parte do estuário da Baia do Araçá seria coberta e ocupada por 

contêineres e outros itens (Figura 24).  

 

Figura 24 - Perspectiva da ampliação do Porto de São Sebastião. 

 
Fonte: Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, 2011. 
Elaboração: o autor. 
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Em dezembro de 2013 o IBAMA concedeu a Licença Prévia 474/2013 para o projeto, 

sendo suspensa em caráter provisório com base na ação civil pública conjunta de n° 0000398-

59.2014.4.03.613 movida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do 

Estado de São Paulo contra a Companhia Docas de São Sebastião e IBAMA, julgada no ano 

de 2014 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na decisão judicial de suspensão da Licença 

Prévia, além da questão ambiental, um dos fatores mencionados no documento foi o dos 

impactos urbanos no município de São Sebastião, principalmente quanto ao possível 

adensamento populacional, inclusive relacionando-os às obras da Rodovia dos Tamoios 

(ANEXO C).  

No pedido de suspensão de liminar e de sentença, julgada pelo STJ no ano de 2015, o 

governo do estado de São Paulo, bem como a Companhia Docas de São Sebastião alegaram 

que a suspensão causaria grave lesão à ordem e a economia, considerando a importância de tal 

projeto. No mesmo pedido ressaltaram sobre a importância do Porto no contexto da logística 

portuária e às deficiências do setor enfrentadas pelo País (ANEXOS D). Do mesmo modo, o 

IBAMA, contestou a decisão do STJ por meio de um Parecer Técnico, no qual justificava a 

emissão da licença prévia para o desenvolvimento da obra (ANEXO E). 

No ano de 2016, a Justiça Federal invalidou a Licença Ambiental em caráter liminar e 

definitivo, tendo por base os efeitos negativos de tal obra à mobilidade urbana e ao meio 

natural (ANEXO F). 

Considerando os resultados advindos da ação civil pública aqui analisada, fica a 

evidência do poder de algumas instituições, tal qual a demonstrada pelo Ministério Público 

Federal e do Estado de São Paulo, na proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o estabelecido no art. 129 da CF 

de 1988.  

Entretanto, por se tratar de um setor estratégico e de interesse nacional, a pergunta que 

fica é até quando uma ação civil pública conseguirá interferir em um projeto estatal? Acredita-

se que a ampliação do Porto de São Sebastião terá sua continuidade, ainda que adaptado a 

uma nova realidade que vise atender aos interesses econômicos. É o poder do capital no 

território, ou a lógica do dinheiro prevalecendo sobre as demais. É nesse sentido que o 

discurso de Santos sobre o dinheiro e o território torna-se atual, ainda nos dias de hoje. Ao 

explicar essa relação, o autor (2006, p.18), diz que 
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é desse modo que as lógicas do dinheiro se impõem ao resto da vida social. Assim, o 
dinheiro cria sua lei e a impõe aos outros, forçando mimetismos, adaptações, 
rendições, a partir de duas outras lógicas complementares: a das empresas e dos 
governos mundiais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A investigação empreendida nesse estudo teve por objetivo compreender a tese de que 

o Estado ao implementar políticas e ações que visem o planejamento de setores estratégicos 

para o País, atua como elemento determinante no ordenamento urbano-regional. Isso porque, 

tais setores são de interesse nacional, elementares ao desenvolvimento e, portanto, são 

considerados prioridades na arena política.  

Com base nessa premissa, a análise realizada associou os setores estratégicos de 

transportes e de energia às obras de duplicação e ampliação da Rodovia dos Tamoios e o 

projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, ambas tendo como principal motivador a 

descoberta em 2006 de petróleo em águas profundas, ou na camada denominada Pré-Sal. 

Ressalta-se a importância de tais projetos ao contexto econômico nacional, considerando a 

relevância econômica do eixo Rio – São Paulo e sua ligação com o Litoral Norte do Estado, 

mais especificamente com o Porto de São Sebastião.  

Para compreender essa questão, buscou-se conceituar e analisar o Estado e as políticas 

públicas adotadas no País no decorrer das últimas décadas do século XX ao período recente. A 

mudança na concepção do Estado brasileiro em grande parte seguiu uma tendência mundial e 

foi analisada, sobretudo, em sua forma de financiamento e nas relações econômicas. No que 

se refere às políticas públicas no Brasil, a Constituição de 1988 inovou ao ampliar direitos 

individuais e coletivos além de incentivar a participação popular nas decisões políticas. Mais 

tarde a participação social no processo democrático foi sendo regulamentada com outros 

dispositivos legais.   

Até as últimas décadas do Século XX, as grandes obras e projetos nacionais eram 

realizados de forma direta pelo Estado, ocorrendo por intermédio de financiamentos e 

empréstimos internacionais. Com a crise econômica mundial na década de 1970 em função da 

elevação do preço do petróleo no mercado mundial, houve o esgotamento da capacidade de 

investimento estatal e a grave recessão na década de 1980.  

Tais fatores contribuíram para o processo de abertura econômica ao capital 

internacional nos anos de 1990 e com isso, importantes alterações na forma de atuação do 

Estado. Ao acatar as premissas neoliberais, ocorreu a privatização de empresas públicas, tais 

como, as atuais Vale S.A e Embraer S.A., sendo algumas adquiridas de forma direta pelo 
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capital internacional. As elevadas taxas de juros abriram espaço ao capital financeiro 

especulativo e o Estado passou de agente investidor a agente interventor no sistema 

econômico. Nesse cenário, são criadas as Concessões Públicas. O Estado constrói 

determinada obra e concede sua administração e exploração à iniciativa privada, que pode ou 

não, cobrar do usuário a prestação do serviço, dependendo da modalidade de concessão. 

No início da primeira década do século XXI, o Estado inicia um período de 

recuperação de parte da capacidade de investimento direto por intermédio do PAC e do 

PMCMV, ambos direcionados aos setores estratégicos de habitação e infraestrutura. Ressalta-

se que, embora essa pesquisa tenha mencionados tais programas como parte da nova postura 

estatal, não houve uma análise aprofundada quanto aos resultados alcançados e que, devido à 

ruptura política presidencial ocorrida no ano de 2016 e a grave crise econômica, parte de tais 

projetos foram diretamente afetados.  

No que concerne às políticas de ordenamento territorial e, em especial, às voltadas 

à criação de RMs observa-se que com a Constituição Federal de 1988 e a autonomia atribuída 

aos estados da federação, bem como, com a destinação de recursos para o desenvolvimento de 

Programas Sociais, tal como o já mencionado PMCMV em tais unidades político-

administrativas, houve um aumento significativo no número de RMs, totalizando, segundo 

dados do IBGE, 69 unidades no ano de 2017, sendo seis localizadas no estado de São Paulo. 

De igual maneira, no período pós CF, ocorreu o aumento significativo de novos municípios, 

pequenos vilarejos que viram na emancipação política a possibilidade de participação nos 

Fundos de Participação dos Municípios. Com isso, o problema do pacto federativo foi 

ampliado, considerando as profundas desigualdades entre os lugares, nesse caso específico, 

principalmente na questão fiscal e na capacidade de arrecadação. Ressalta-se que, embora 

ainda recente no cenário brasileiro, a promulgação do Estatuto das Metrópoles no ano de 2015 

foi uma tentativa de uniformizar os procedimentos para a institucionalização de RMs no 

Brasil.  

No entanto, o Brasil teve alguns avanços nas políticas de ordenamento territorial 

principalmente quando considerada a gestão das cidades. Embora ainda seja alvo de críticas, 

considerando os problemas enfrentados nas cidades brasileiras, o Estatuto da Cidade, 

instituído em 2001, inovou ao trazer mecanismos de gestão, planejamento e controle das 

cidades. Na prática, alguns desses instrumentos de gestão do espaço urbano como a 

participação popular nas políticas urbanas e a aplicação do imposto progressivo no tempo 
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como forma de coibir a especulação imobiliária, encontrou e continua encontrando 

dificuldade na efetiva aplicação, considerando os diversos grupos de interesse na arena 

política. 

Uma vez analisada a formação do Estado brasileiro, as políticas territoriais e urbanas, 

bem como o planejamento e gestão das cidades, este estudo voltou-se a análise dos processos 

de ocupação do Vale do Paraíba e institucionalização da RMVPLN.  

O estudo do processo de ocupação da Região do Vale do Paraíba Paulista mostra que 

desde o século XVII a Região se caracteriza como local de circulação de mercadorias e de 

pessoas. Tal fato é evidenciado se considerarmos o movimento no século XVIII proveniente 

das áreas de mineração em direção as cidades litorâneas do estado do Rio de Janeiro e a 

formação dos primeiros núcleos urbanos na Região. No final do século XIX, para atender, em 

especial, a produção cafeeira foi inaugurada a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Ao atravessar o 

Vale do Paraíba Paulista, a atual Estrada de Ferro Central do Brasil, conectava os municípios 

da Região as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, foi no século XX, com a 

inauguração da Rodovia Presidente Dutra que juntamente com a atividade industrial a Região 

vivencia um intenso processo de urbanização.  

Atualmente, além da Rodovia Presidente Dutra, a RMVPLN é atravessada por 

importantes vias como as Rodovias dos Tamoios, Carvalho Pinto e Dom Pedro I, que 

possibilitam diversos níveis e tipos de articulação entre os seus 39 municípios, ao mesmo 

tempo, que insere a Região numa ampla rede de articulação intrarregional e até mesmo 

internacional, se considerado o Porto de São Sebastião e a relativa proximidade com 

importantes aeroportos do País.  

É neste contexto que se encontram os projetos de infraestrutura de transportes de 

ampliação e duplicação da Rodovia dos Tamoios e a ampliação do Porto de São Sebastião. 

Neste sentido, constata-se que embora tais obras consistam maior facilidade no escoamento da 

produção industrial e devam impor maior dinamismo econômico à Região, tais obras podem 

trazer sérias consequências socioespaciais e ambientais.  

Os pareceres técnicos elaborados pela CETESB nos anos de 2011, 2012 e 2013 e o 

estudo sobre impactos ambientais desenvolvido em 2015 pelo Instituto de Oceanografia da 

Universidade de São Paulo referentes às obras da Rodovia dos Tamoios e da ampliação do 

Porto de São Sebastião, respectivamente, apontam para os possíveis danos ambientais que tais 

empreendimentos ocasionarão nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião. A esse 
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respeito às informações aqui apresentadas mostram que trechos dos Contornos Norte e Sul 

serão construídos em áreas urbanas densamente ocupadas por bairros dos municípios de 

Caraguatatuba e São Sebastião. Do mesmo modo, túneis atravessarão trechos da Serra do Mar 

e as obras de expansão do Porto de São Sebastião se estenderão pela Baía do Araçá, 

comprometendo o ecossistema local.  Ainda sobre o Porto de São Sebastião, vale ressaltar o 

seu valor estratégico para o Brasil, principalmente, após a descoberta do Pré-Sal. Com base 

nessa premissa, constata-se que nas decisões políticas, o interesse econômico prevalece sobre 

os demais e que neste caso, o petróleo foi e é o fator motivador para essas grandes obras de 

infraestrutura de transportes na Região.  

Os interesses antagônicos do Estado, dos agentes econômicos e ambientais têm 

ganhado relevância, na medida em que um dos lados visa o aumento das arrecadações, do 

outro das atividades produtivas e o terceiro agente antecipa os possíveis danos ambientais a 

áreas de preservação da Mata Atlântica Paulista.  

A obra na Rodovia dos Tamoios tem como consequência positiva imediata à facilidade 

do acesso das demais cidades da RMVPLN às do Litoral Norte, o que certamente 

incrementará o setor de turismo na Região, dinamizando as atividades econômicas e 

possibilitando novos empreendimentos. A ampliação do Porto de São Sebastião aumentará a 

capacidade de escoamento da produção, intensificando o nível de transações econômicas entre 

os municípios e desses com o Mundo, tendo em vista a importância do porto na atual 

conjuntura do País. No entanto, é necessário afirmar que o rápido aumento nos fluxos de 

capital nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, certamente, motivará a migração de 

pessoas, aumentando a demanda por serviços urbanos básicos, habitação, entre outros. Daí a 

necessidade da atuação dos poderes públicos locais no efetivo planejamento urbano. 

Sobre esses efeitos e referente ao município de Caraguatatuba, a Lei complementar n. 

42 de 2011 que dispõe sobre o Plano Diretor chama atenção para o controle da “distribuição 

de usos e intensidades de ocupação do solo de forma equilibrada em relação à infraestrutura 

disponível, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar a ociosidade e sobrecarga 

dos investimentos coletivos”, consequências diretas de um possível aumento populacional. 

Sobre os efeitos do incremento populacional em São Sebastião por motivos da obra no Porto 

homônimo, o documento do STJ emitido em 2015 (ANEXO D) ressalta ao considerar a 

questão hídrica e de saneamento básico, que com a obra portuária, “a cidade crescerá e haverá 

a necessidade de tratar também os efluentes decorrentes desse acréscimo populacional”.  
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Considerando que as obras iniciadas em 2012 ainda estão em andamento e diante da 

atual conjuntura política e econômica do País, com forte recessão e queda nos investimentos, 

muito do que foi planejado precisou e precisará passar por novas releituras e reajustes. Neste 

sentido, o que realmente vai acontecer a partir da efetivação dessas obras é incerto.  

Como apresentado nesta pesquisa, são notáveis as transformações ocorridas nos 

últimos anos em todo o entorno da Rodovia dos Tamoios nos trechos de Planalto, Serra, bem 

como, nos trechos referentes aos Contornos Norte e Sul, este último, em direção ao Porto de 

São Sebastião. É neste contexto de transformações espaciais que os interesses do capital se 

tornam evidentes, conforme as palavras de Harvey (2001, p. 50) “no contexto da acumulação 

em geral, o aperfeiçoamento do transporte e da comunicação é visto como inevitável e 

necessário”.  

Durante a realização desta pesquisa, constituiu um problema o fato de tais obras e 

mesmo da intervenção do Estado em seus diversos níveis e de suas instituições jurídicas 

ocorrerem em período concomitantemente ao levantamento de dados.  

Desse modo, verifica-se a importância da elaboração de estudos e análises no campo 

do Planejamento Urbano e Regional que busquem acompanhar a evolução de tais projetos e 

que possam, assim, contribuir para a construção de caminhos que conciliem o 

desenvolvimento econômico e o social na Região. Entre os processos e aspectos que podem 

ser considerados com maior profundidade acadêmica, cabe aqui recomendar a análise dos 

impactos ambientais, econômicos e sociais provenientes das obras até o momento implantadas 

e posteriores a sua conclusão.  

Finalizando essa pesquisa, constata-se que o Estado, ao empreender o planejamento de 

setores estratégicos de forma centralizada, atua como elemento determinante no ordenamento 

territorial urbano-regional. As imagens e as informações obtidas e analisadas apontam para a 

supremacia de setores estratégicos frente aos demais setores que incidem sobre o território e 

mais que isso, sobre a vida que se dá neste território, sobre a paisagem, interferindo na 

identidade dos que o habitam. Ao analisar o poder do capital no território Santos (2016) 

enfatiza o olhar atento e a premente necessidade do Estado e de suas instituições como agente 

que atue no sentido de atender aos anseios sociais e não apenas às demandas do capital, em 

alguns casos, dependentes de investimentos em setores estratégicos. É neste sentido que o 

autor (2006, p.16) esclarece que,   
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a circulação ganha sobre a produção o comando da explicação, porque ganha sobre a 
produção o comando da vida. E essa lei se estende aos lugares. Quanto maior a 
complexidade das relações externas e internas, mais necessidades de regulação; e se 
levanta a necessidade de Estado; o Estado e os limites, o Estado e a produção; o 
Estado e a distribuição; o Estado e a garantia do Trabalho, o Estado e a garantia da 
solidariedade e o Estado e a busca da excelência na existência. 
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ANEXO A – Porto Organizado de São Sebastião.  

 
Fonte: Companhia Docas de São Sebastião, 2018. 
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ANEXO B – Projeto de ampliação do Porto de São Sebastião.  

 

 
Fonte: Companhia Docas de São Sebastião, 2018. 
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ANEXO C – Justiça Federal suspende licença de ampliação do Porto de São Sebastião.  

 
Fonte: Ministério Público Federal, 2018. 
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ANEXO D – Suspensão de liminar e de sentença - Porto de São Sebastião.  
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Fonte: Superior Tribunal de Justiça, 2018. 
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ANEXO E – Licenciamento da Ampliação do Porto de São Sebastião (IBAMA). 
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Fonte: Ibama, 2018. 
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ANEXO F – Justiça Federal invalida licença para ampliação do Porto de São Sebastião.  

 
Fonte: Ministério Público Federal, 2018. 
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	This thesis analyzes the State in its planning and execution of works directed to strategic sectors as a determining element of the urban-regional territorial planning in municipalities of the North Coast of the state of São Paulo. Over the last decade, projects related to the exploration of the Pre-Salt have motivated the Brazilian State to develop projects focused on the transportation infrastructure sector in municipalities of the Metropolitan Region of Vale do Paraíba and the Northern Coast (RMVPLN), including the duplication and expansion of the Tamoios Highway and the expansion of the Port located in São Sebastião. Although such projects had the objective of boosting the regional economy, the socio-spatial and environmental impacts foreseen in the medium and long terms in the urban-regional space, became the center of discussion by researchers and institutions in various areas. Itwas also evident the role of organized civil society and the State itself through its institutions, above all, in the definitive suspension of the environmental license of the port extension project, which took place in 2016. The current situation in the coastal municipalities shows a tendency of a fast populational growth and consequently the occupation of urban areas, due to the state projects, thus accentuating the existing urban problems. The expansion works of the Tamoios Highway determined a new urban-regional territorial order regarding the expropriation of lands, the construction of tunnels and viaducts causing considerable changes in the slopes of the Serra do Mar and the urban landscape of Caraguatatuba and São Sebastião. Despite being suspended, the expansion project of the Port of São Sebastião caused great social repercussion, mainly due to the environmental problems that its development could cause. These problems are mainly related to interventions in Baia do Araçá, an important estuary of marine life. Currently, the expansion project is being readjusted by the government of the state of São Paulo, in order to proceed with the work. The analysis of the theoreticians who dedicated themselves during the twentieth century and, more recently, have studied the Brazilian state's performance as an intervener or regulator in the social, economic and environmental spheres; the collection of information and institutional documents, the acquisition and registration of iconographic material confirm the thesis that the State in the context of economic planning, with emphasis on programs for strategic sectors, and determine the urban-regional territorial ordering.
	Keywords: State. Territorial policies. Planning of strategic sectors. Urban-regional planning.
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	1 INTRODUÇÃO

	Pesquisar e relacionar Estado, políticas públicas e o planejamento de setores estratégicos como elemento determinante do planejamento do ordenamento urbano-regional é uma tarefa que somente se torna possível na medida em que se busca entender o papel e a evolução do Estado e da sociedade no decorrer dos tempos, bem como da história econômica do Brasil. Os ciclos econômicos, de certa forma, foram determinantes na ocupação do território brasileiro. Para Schiffer (1999, p.77) “a estrutura social e produtiva, aliada às áreas restritas em que se desenvolveram essas atividades econômicas, gerou espaços econômicos estanques no território nacional”. 
	Ao analisar as dinâmicas regionais do capitalismo, Brandão (2015, p.14) afirma que,
	em uma perspectiva histórica de longa duração, constata-se uma enorme concentração de população e riqueza material ao longo do litoral do Brasil durante séculos. Mas foi a partir das primeiras décadas do século XX que as soldagens econômicas inter-regionais operaram no sentido de acentuar ainda mais essa aglomeração socioespacial litorânea de pessoas e atividades, bem como a capacidade de polarização, em relação ao resto do país.
	Além disso, a cada período, a humanidade aperfeiçoava-se e ampliava os fluxos sociais, culturais e de mercadorias e serviços entre os povos. Nas palavras de Souza (2008, p. 27),
	interações, fluxos de mercadorias e de informações, geração de novas técnicas, produtivas são características que sempre fizeram parte da existência humana. É certo que o aperfeiçoamento das técnicas se deu de modo mais rápido a partir do século XX, ampliando-se a capacidade da produção de bens e serviços e proporcionando maior interação entre as sociedades, mas tal processo, de modo algum, teve origem nesse século.
	O Estado brasileiro vivenciou a partir dos anos de 1930 a evolução de sua forma patrimonialista para a burocrática e, desta, para a gerencial no final do século XX, com base nas premissas do Estado Mínimo, regulador das relações econômicas e com pouca intervenção no mercado e nos meios de produção. Em ambas as mudanças, resquícios de sua antiga forma prevaleceram, sendo possível nos dias atuais encontrar setores altamente burocráticos, bem como, setores e segmentos com cultura altamente patrimonialista, sobretudo, no ambiente político. Para Dallari (1998) no Brasil prevalece a ideia do Estado Democrático, cujas premissas são a eliminação da rigidez formal, a supremacia da vontade do povo nas decisões e a preservação da liberdade e da igualdade. 
	Entretanto, no Brasil do século XX, prevaleceu também a vontade de uma minoria com influência política em detrimento da vontade dos demais, sobretudo, no planejamento econômico. Isso pode ser constatado num primeiro momento com a política em defesa do setor cafeeiro e, mais tarde, com a industrialização e o protecionismo da produção nacional de bens. 
	Em cada período da história econômica, as atividades preponderantes, mais rentáveis e aquelas que poderiam proporcionar maiores retornos ao país, em boa parte tiveram algum tipo de preferência na elaboração de políticas de desenvolvimento. São os chamados setores estratégicos da economia, aqueles que representam a base ou a preferência nos investimentos e o setor de infraestrutura, e de energia, de uma forma geral se enquadram nessa classificação, tendo em vista que são necessários para o funcionamento de todos os demais.  Tal fato, pode ser constatado no Programa de Metas do governo Juscelino Kubistchek (BRASIL, 1958), no I Plano Nacional de Desenvolvimento (BRASIL, 1971), no II Plano Nacional de Desenvolvimento (BRASIL, 1974) e no III Plano Nacional de Desenvolvimento (BRASIL, 1980). 
	No século XX, os setores infraestrutura de transporte e energia são identificados como os grandes gargalos para o desenvolvimento do País. Na atualidade, esses setores continuam sendo os desafios para a superação das desigualdades regionais e urbanas, juntamente com outros, como o de habitação e saneamento. No que se refere ao setor energético, Cavalcante (2017, p. 140) afirma que “a criação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), em 2004, e a reestruturação do sistema de planejamento com a aprovação de um novo marco regulatório representam mudanças importantes para a reestruturação do setor”. Quanto ao setor de transportes, esse mesmo autor (p. 141) afirma que “na área de transporte, a reestruturação do setor ocorre principalmente em 2007, com a publicação do Plano Nacional de Logística e Transportes”. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) lançado em 2007 promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura urbana, logística e energética do país, representando desta forma, a intervenção do Estado nos setores fundamentais e estratégicos para o desenvolvimento.
	De acordo com Brandão (2015, p.17),
	um ponto a ressaltar para a discussão da conjuntura brasileira e a persistência do movimento cíclico, recorrente, de aprofundamento da especialização em commodities e recursos naturais e as correlatas pressões políticas e econômicas pela premência em se investir em infraestrutura.
	No entanto, o Brasil, em sua ocupação e em suas diversas fases de crescimento e de desenvolvimento econômico passou por ajustes estruturais e institucionais significativos no que diz respeito a sua forma de organização territorial e financiamento de grandes obras e projetos. A obtenção de capital sempre foi um desafio considerando a escassez de poupança interna e a dificuldade em obter recursos para investimentos em setores de base, bem como na infraestrutura do País (LACERDA et al, 2010). 
	Com a descentralização política e administrativa advinda da Constituição Federal de 1988, os estados e municípios ampliaram seu poder de atuação na elaboração do planejamento e desenvolvimento regional. Tal autonomia permitiu aos entes federados instituírem políticas públicas de desenvolvimento local, ações isoladas, o que teve como consequência o aumento das disparidades regionais. O aumento das políticas públicas fragmentadas, políticas fiscais tendo por objetivo atrair investimentos privados teve como consequência a guerra fiscal. Embora sua pesquisa não seja especificamente sobre o caso brasileiro, Harvey (2001, p. 179) ao analisar a relação entre o capital e questão espacial menciona que “de fato, a redução das barreiras espaciais intensificou ainda mais a concorrência entre localidades, estados e regiões urbanas, pelo capital destinado ao desenvolvimento”. Tal situação leva o Estado a atuar como facilitador dos investimentos, nas palavras do mesmo autor (p. 180) “assim, a governança urbana se orientou muito para a oferta de um ambiente favorável para os negócios e para a elaboração de todo tipo de chamarizes para atrair esse capital para as cidades”. É o próprio poder público favorecendo a guerra dos lugares. 
	Na análise da influência do capital no território, Santos (2000, p. 48) afirma que,
	o território se apresenta como uma arena de movimentos cada vez mais numerosos, fundados sobre uma lei do valor que tanto deve ao caráter da produção presente em cada lugar como às possibilidades e realidades da circulação. O dinheiro é, cada vez mais, um dado essencial para o uso do território.
	Como forma de minimizar o aumento das desigualdades regionais, surgiram nas esferas federal e estadual políticas públicas setoriais e específicas e com isso o projeto de integração nacional se viu cada vez mais distante. Pensava-se em ações corretivas para as muitas desigualdades e muitas regiões desiguais e a cada ação aumentavam as diferenças (MORAES, 1999). Isso em grande parte deve-se a questão do federalismo político, sem definição clara quanto aos limites de planejamento nas diferentes esferas de poder. 
	A Constituição Federal de 1988 conferiu aos Estados autonomia para institucionalização de Regiões Metropolitanas, o que num primeiro momento ocorria por lei federal. Desse modo, o que se verifica, principalmente nos últimos anos, é um aumento significativo de tais arranjos territoriais no País. A criação de Regiões Metropolitanas a cargo dos estados da federação passou a constituir um plano de ação para alcançar recursos do governo federal e, dessa forma, aumentou a distância entre a “metropolização” em função da dinâmica urbana e regional e a “instituição de Regiões Metropolitanas” de cima para baixo, ou por meio de política de Estado (KLINK, 2009).
	As Regiões Metropolitanas passaram a integrar um novo território e esse arranjo torna comum aos municípios membros, os problemas e políticas regionais, o que demandaria ação conjunta e colaborativa entre as diferentes esferas de governo. No entanto, na prática isso é bastante diferente. A fragmentação das decisões tendo por base os diferentes interesses políticos dificulta a governança metropolitana, um dos maiores entraves para o planejamento regional. Nessa discussão acerca dos problemas regionais, não apenas as unidades da federação (em seus diferentes âmbitos) são chamadas a participar, mas também a sociedade civil organizada, o que legitimaria o processo democrático e participativo consagrado na Constituição Federal de 1988 (FREY, 2004). 
	Outro fator que provocou profundas transformações no Brasil foi a chamada “Reforma do Estado” que tinha por objetivo reduzir a área de atuação estatal por meio de políticas neoliberais e abrir à iniciativa privada a possibilidade de investir em grandes projetos. As concessões públicas nascem dessa medida: entrega-se ao setor privado o privilégio de explorar determinados serviços mediante a possibilidade de instituir cobrança de taxas (BRESSER PEREIRA, 2001). Com isso, observou-se a privatização de diversas empresas estatais e a entrega ao ente privado por meio de concessão, o gerenciamento, manutenção e a possibilidade de cobrar pedágios em diversas rodovias.
	Para além desta questão, este estudo tem como hipótese que no Brasil a determinação de uma escala de interesse econômico prevalece sobre áreas de interesse local, ou seja, o planejamento de setores estratégicos como o de energia e de transportes advindos de políticas de investimento das esferas estadual e, mesmo federal, determinam as políticas de ordenamento territorial do planejamento municipal, cujo território acolhe os maiores impactos dessas ações.
	Na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), a ampliação da Rodovia dos Tamoios e do Porto de São Sebastião, vista como necessária para o desenvolvimento regional ganha nova dimensão se analisada sob a perspectiva dos setores estratégicos de transportes e energético que a envolvem. A ampliação de tal Rodovia, assim como da área portuária, são medidas que extrapolam a lógica da facilidade de acesso às cidades do Litoral Norte do estado de São Paulo, cujas propostas derivam de uma política maior que parte da esfera estadual, que ao determinar o planejamento do ordenamento territorial urbano-regional desconsideram os impactos sociais, ambientais e econômicos nos municípios localizados na área em questão. 
	O planejamento urbano e regional elaborado e influenciado no meio político na maioria das vezes atende as necessidades do capital. Neste sentido, observa-se que tais práticas poderão ter como consequência imediata, importantes transformações urbanas nos municípios do Litoral Norte principalmente, em Caraguatatuba e São Sebastião – SP, município de chegada e município sede do Porto de São Sebastião, respectivamente. 
	Neste contexto, essa pesquisa tem por objetivo analisar o Estado no exercício do planejamento e execução de obras dirigidas a setores estratégicos como elemento determinante do ordenamento territorial urbano-regional em municípios do Litoral Norte do estado de São Paulo. De maneira específica, esta tese analisa a concessão e ampliação da Rodovia dos Tamoios e o projeto de ampliação do Porto de São Sebastião sob a ótica das possíveis consequências territoriais. 
	Desse modo, a presente tese encontra-se dividida em cinco seções organizadas de acordo com os respectivos temas. A Seção 2 intitulada “Considerações teóricas e suas aplicações ao objeto de pesquisa” apresentando o tema central e os aspectos iniciais e gerais da tese, tais como os objetivos, as hipóteses, a delimitação e a metodologia utilizada em cada etapa. Nesta seção o Estado brasileiro é conceituado no que se refere a sua forma de organização e às modificações ocorridas no decorrer do tempo – tais como a forma como ocorreu a transição do modelo Patrimonialista para o Burocrático e desse para o Estado Gerencial –, e analisado sob a perspectiva de seu novo papel diante do mundo globalizado e neoliberal. Nesse cenário, discute-se o papel das políticas públicas e suas diferentes fases tendo como ponto inicial a gestão democrática e participativa e o papel da sociedade civil nesse processo. A Seção 2 apresenta ainda as Parcerias Público-Privada como a nova forma de financiamento de projetos públicos, bem como, é composta por uma análise do processo de descentralização política, administrativa e tributária advinda da Constituição de 1988 e suas consequências para o planejamento urbano e regional, sobretudo, no que diz respeito ao pacto federativo brasileiro. Neste contexto, o território, as consequências da institucionalização de Regiões Metropolitanas no Brasil, a problemática da governança metropolitana, bem como, as relações interfederativas constituem o corpo teórico desta seção. Finalizando a Seção 2 e considerando a Constituição de 1988 e o Estatuto das Cidades é apresentada uma discussão sobre o planejamento urbano e a gestão das cidades. 
	A Seção 3 “Dinâmicas socioespaciais e econômicas no contexto regional: do Vale do Paraíba Paulista a RMVPLN” inicia com uma introdução histórica da ocupação e da formação econômica da Região do Vale do Paraíba Paulista, considerando o período de transição da economia agrária para a economia industrial e os espaços dessas atividades produtivas. Analisa a institucionalização da RMVPLN no ano de 2012, tendo como referência as promessas da implementação de políticas comuns aos municípios da Região Metropolitana e as perspectivas no que diz respeito a construção de um Plano Metropolitano Integrado com vistas ao desenvolvimento econômico regional. A Seção 3 é finalizada por meio da apresentação e análise de dados territoriais, econômicos e sociais dos 39 municípios da RMVPLN, e do aprofundamento dessas discussões com abordagem específica referentes aos municípios do Litoral Norte do estado de São Paulo: Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela.  
	A Seção 4 intitulada “Projetos de setores estratégicos e a repercussão no espaço urbano–regional da RMVPLN” apresenta a ampliação e duplicação da Rodovia dos Tamoios e o projeto de ampliação do Porto de São Sebastião como parte de um planejamento maior de setores estratégicos da economia do País, os setores de energia (petróleo) e de transportes. Analisa as consequências de tais obras no espaço urbano–regional e a forma estas determinam o ordenamento urbano–regional. Com base nas discussões abordadas na fundamentação teórica apoiada em referenciais teóricos produzidos por autores de diversos campos e após análise documental, visitas técnicas e pesquisa de campo na Rodovia dos Tamoios e Porto de São Sebastião, nesta seção é discutido o planejamento dos setores estratégicos de infraestrutura de transportes e de energia como determinante ao planejamento do ordenamento territorial dos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião. Esta Seção analisa, também, os aspectos que demonstram a contradição entre o planejamento oriundo de diferentes esferas governamentais, Federal, Estadual e Municipal estabelecem uma lógica no âmbito do planejamento urbano-regional.
	Cabe registrar que este trabalho dedicou-se a análise territorial sob as perspectivas política, econômica e social, não tratando, portanto, da análise ambiental devido à complexidade que envolve a temática e as limitações temporais de elaboração de uma tese. 
	Por fim, nas Considerações Finais é apresentada a sistematização das análises realizadas no decorrer da pesquisa e os principais apontamentos e reflexões acerca do papel do Estado na implementação de políticas direcionadas a setores estratégicos, com implicações no território urbano-regional da RMVPLN.
	1.1 Aportes teórico-metodológicos da pesquisa 

	Para tal análise, essa pesquisa inicia-se com a abordagem teórica sobre o Estado, políticas públicas e território, considerando os principais aspectos das transformações do Estado brasileiro. Salienta-se que no País, o Estado passou por diversas transformações no decorrer dos tempos e que sua forma de atuação acompanhou tal evolução. As políticas públicas, o território e a sociedade também mudaram na medida em que a dinâmica social moldava a relação que se dava no ambiente político. 
	No arcabouço bibliográfico e teórico, essa tese apresenta a redefinição do Estado diante do cenário neoliberal. O movimento mundial de globalização e de abertura do comércio mundial, bem como a crise fiscal brasileira ocorrida nas últimas décadas do século XX motivaram o Estado brasileiro a adotar novas formas de atuação na economia. A Reforma do Estado, meio através do qual a Administração Pública Gerencial passou a ser adotada no ambiente público, trazendo para o setor público, técnicas e modelos aplicados à iniciativa privada, firmaram o novo perfil do Estado. Advindo de tais mudanças, a administração pública voltada para os resultados, às privatizações e, mais tarde, à concessão pública como forma de obter recursos para grandes obras, marcaram esse período da economia do País. 
	A Constituição de 1988 formalizou a possibilidade de ampliação dos direitos sociais, coletivos e individuais. Além disso, a Constituição efetivou a descentralização de poder a partir da União em favor dos Estados e Municípios, no que se refere à questão tributária e às obrigações políticas voltadas à saúde, educação, saneamento, entre outros. A Constituição ainda conferiu aos governos estaduais a autonomia da criação de Regiões Metropolitanas, provocando a proliferação de tais arranjos territoriais, sobretudo, devido aos interesses em obter recursos financeiros destinados a essas Regiões. De modo semelhante, houve o aumento na criação de municípios – em 2013, segundo dados do IBGE, com 5.570 –, exigindo maior entendimento das questões e demandas urbanas e aplicabilidade das práticas do planejamento urbano. 
	No que se refere ao planejamento das cidades, por meio de emenda popular de difícil aprovação, a Constituição Federal trouxe de forma tímida um capítulo, com dois artigos destinados a Política Urbana. No entanto, a regulamentação de tais artigos ocorreu somente no ano de 2001 com a promulgação do Estatuto das Cidades. Este procurava regular o espaço urbano por intermédio de mecanismos como o Plano Diretor, o Imposto sobre Propriedade Urbana progressivo no tempo e incentivava a participação popular nas políticas e decisões com impactos na cidade. Com isso, “o Estado federal reassume sua função de estudar, planejar e normatizar o ordenamento territorial nas escalas nacional, regional e metropolitana, mas, agora, reconhecendo a autonomia dos municípios (GOMES, RESCHILIAN, UEHARA, 2018, p.162) ”
	No que se refere ao contexto local da área de pesquisa, a tese apresenta a contextualização do Vale do Paraíba com um breve relato histórico, destacando suas potencialidades econômicas há muito identificadas, bem como, a localização privilegiada, o que induziu atividades econômicas e que de uma certa forma, contribuiu para o desenvolvimento (MÜLLER, 1969). Mais tarde, principalmente após a segunda metade do século XX, alguns municípios, sobretudo aqueles localizados no entorno da Rodovia Presidente Dutra, passaram a ter sua economia baseada na indústria. Salienta-se que entre esses, São José dos Campos destacou-se por sediar importantes Institutos de Pesquisa, indústria bélica e aeronáutica (SOUZA, 2008).
	É substancial a quantidade de estudos que se referem a questões relacionadas à produção do espaço urbano-regional no Brasil e no Mundo. Neste contexto destacam-se os estudos da geografia produzidos por Bertha Becker, Cláudio Egler, David Harvey, George Benko, Marcelo Lopes de Souza, Maria Adélia de Souza, Milton Santos, Roberto Lobato Corrêa e Rogério Haesbaert; da economia, em especial, os produzidos por Celso Furtado, Clélio Campolina Diniz, Luiz Carlos Bresser-Pereira, Werner Baer e Wilson Cano. A compreensão das relações federativas no território nacional foi possível a partir dos apontamentos oriundos da área de sociologia, tais como os elaborados por Celina de Souza, Luiz Fernando Abrucio e Marta Arretche e do urbanismo, com destaque para os estudos de Ermínia Maricato, Jeroen Klink e Raquel Rolnik.
	Fontes primárias também consubstanciaram essa pesquisa. Desse modo, destacam-se os dados obtidos em instituições como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Fundação Sistema de Análise de Dados (SEADE), Prefeituras Municipais e Governo do Estado de São Paulo. Para o seu desenvolvimento foram ainda realizadas diversas pesquisas de campo à Companhia Docas, ao Porto de São Sebastião e as obras da Rodovia dos Tamoios a fim de obter informações técnicas e material iconográfico.
	2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS E SUAS APLICAÇÕES AO OBJETO DE PESQUISA

	Esta pesquisa fundamenta-se principalmente na teoria de Milton Santos e David Harvey sobre a influência do capital no território, o que está diretamente ligado à forma como as políticas, o planejamento territorial e as decisões quase sempre são direcionadas para atender os interesses econômicos. 
	Entender esse processo, bem como o papel do Estado na economia faz-se necessário, considerando que o objeto de pesquisa dessa tese se desenvolve a partir do entendimento de que o planejamento de setores estratégicos por parte do Estado tais como os voltados à defesa, aos transportes e à produção de energia, em boa parte, está direcionado a favorecer à economia em detrimento à lógica do planejamento do ordenamento territorial. 
	Em sua análise sobre a economia espacial, Santos (2003, p.14) afirma que até os anos de 1930 a teoria econômica fundamentava-se na ideia de auto regulação dos mercados ou no sistema do laissez-faire. A partir deste período, fundamentado nas ideias de Keynes, viu-se que o Estado possuía um importante papel na economia, ao regular os mercados e ao promover o desenvolvimento de setores estratégicos. 
	No entanto, as políticas, bem como os grandes projetos públicos em grande parte são pensados para atender uma parcela específica da sociedade e, principalmente, os interesses do capital. Santos (2003, p. 19) ao analisar essa questão afirma que “quando a economia começou a servir os interesses do capital, teve que se libertar do homem, isto é, da história”. Essa mesma questão é analisada por Harvey (2001) em diversos estudos nos quais o autor mostra o poder transformador do capital nos territórios. 
	Esta Seção visa analisar a atuação do Estado brasileiro no planejamento de setores estratégicos como elemento determinante do ordenamento urbano-regional. Inicia conceituando o Estado e suas principais formas de atuação no que se refere a políticas territoriais e à economia, sobretudo, diante do neoliberalismo. 
	No Brasil, com as teorias keynesianas que ganharam força mundial após a crise de 1929, o Estado passou a desempenhar um papel mais ativo na economia, sendo um dos responsáveis por criar as bases para a industrialização, sobretudo nas questões estruturais e nos meios de financiamento. Na Região do Vale do Paraíba Paulista, a existência de uma infraestrutura de transporte proveniente da economia cafeeira constituiu a base para o desenvolvimento industrial na Região (Müller, 1969). Após os anos de 1950, a Região do Vale do Paraíba, principalmente, em municípios transpostos pela Rodovia Presidente Dutra, vivenciou o processo de industrialização em diversos segmentos derivados do capital produtivo estatal, privado nacional e estrangeiro. Em São José dos Campos, como atesta Souza (2008), o processo de industrialização se firmou a partir do investimento estatal em instituições de ensino e pesquisa, na criação de empresas voltadas ao desenvolvimento do setor de defesa, mais especificamente, bélico e aeroespacial. Souza (2008) analisa esse fenômeno e sua contribuição para a especialização do lugar, o que segundo a autora, inseriu São José dos Campos no contexto de outras regiões mundiais. 
	Após um longo período de centralização política no Brasil, em 1988 com a promulgação da nova Constituição Federal, o País passa por uma série de descentralizações administrativas, tributárias e de poder em favor dos estados e municípios. Nesse mesmo período, diante da crise fiscal e das influências neoliberais, o Estado adota uma nova postura delegando ao setor privado as atividades produtivas e passa a ocupar posição de regulador da economia (LACERDA et al., 2010).
	Na década seguinte, grande parte das empresas públicas foram privatizadas. Surgem nesse cenário, as Parcerias Público Privada (PPP) e as Concessões Públicas. O Estado passa a realizar os investimentos necessários e entrega a exploração dos serviços à iniciativa privada, que poderia ou não repassar parte dos custos ao usuário, dependendo da modalidade de contrato (BRESSER PEREIRA, 2001).
	No início dos anos 2000, o Estado brasileiro ganha nova conotação e aumenta sua atuação nos setores econômicos e sociais. Essa nova fase passou a ser denominada “Novo Desenvolvimentismo”. Nesta fase o Estado atua no desenvolvimento de importantes projetos públicos tendo em vista a deficiência estrutural e habitacional do País (KLINK, 2013). Apesar disso, as PPPs e as Concessões Públicas continuaram presentes no cenário nacional, considerando a necessidade de recursos para grandes investimentos.
	Após a conceituação do Estado e dos principais aspectos aplicáveis a essa tese, a pesquisa avança para a discussão das políticas de ordenamento territorial. Inicia-se com a conceituação teórica dos principais termos utilizados, sempre tendo como parâmetro a análise do território ocupado (SANTOS, 2006). O levantamento histórico das políticas territoriais e suas principais repercussões no espaço urbano e regional surge na medida em que as decisões passam a ser tomadas por interesses políticos, o que nem sempre acompanha o interesse social (SOUZA, 1999). Isso tudo, contribui para o surgimento dos mais diversos problemas urbanos, em especial em Regiões Metropolitanas (MARICATO, 2000). 
	Em seguida analisa as Regiões Metropolitanas, com destaque para a RMVPLN instituída pelo governo do estado de São Paulo no ano de 2012.  A discussão inicia-se com a contextualização histórica do Vale do Paraíba, com destaque para o fator locacional, num primeiro momento fazendo ligação entre Minas Gerais e Rio de Janeiro e depois entre Rio de Janeiro e São Paulo. Esse fator facilitou a formação de cidades e consequentemente os fluxos econômicos entre as regiões (MÜLLER, 1969). Em 2012, a RMVPLN se tornaria mais uma das várias Regiões Metropolitanas existentes no País, com os mesmos problemas e desafios (KLINK, 2013).
	A discussão sobre as políticas de ordenamento territorial, a contextualização histórica do Vale do Paraíba, bem como da institucionalização da RMVPLN é necessária tendo em vista que essa pesquisa analisa os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, ambos pertencentes a essa Região Metropolitana.
	Partindo da discussão do ambiente macronacional e estadual – para ambiente micro – RMVPLN e municípios de Caraguatatuba e São Sebastião – essa pesquisa analisa o planejamento local e a gestão das cidades tendo como base a legislação urbana e a análise dos instrumentos de planejamento urbano-regional na visão de Marcelo Lopes de Souza (2001).
	Nesta pesquisa considera-se a análise sobre a necessidade e a efetivação do planejamento urbano realizada por Maricato (2000) e a mudança de um país rural para urbano e seus reflexos (BECKER; EGLER, 1992). O rápido crescimento urbano trouxe sérias consequências, como a urbanização irregular e precária (ROLNIK, 2006), a segregação socioespacial (ROLNIK, 2006) e especulação fundiária (CORRÊA, 1989). 
	A CF bem como o Estatuto das Cidades trouxe mecanismos de regulação do espaço urbano, no entanto, o grande desafio é aplicar tais mecanismos tendo em vista os interesses conflitantes dos agentes sociais (SOUZA, 2006). Uma promessa recente foi a promulgação do Estatuto das Metrópoles em 2015. As RMs constituem um dos espaços com maior índice de problemas urbanos, tendo em vista sua ingovernabilidade (MARICATO, 2011). A constante busca por uma governança metropolitana (KLINK, 2009) seria o caminho para a solução desse problema.  
	Tal discussão aplica-se ao objetivo dessa tese na medida em que na forma federada de governo, cada unidade da federação possui autonomia jurídica e institucional para definir seu próprio planejamento de forma independente, quase sempre os interesses são conflitantes.
	O planejamento de setores estratégicos por uma determinada unidade da federação pode sobrepor ao planejamento urbano. O que se nota é o interesse do capital prevalecendo sobre a lógica do planejamento, considerando que este se dá em um ambiente político. Essas conceituações teóricas construídas a partir da pesquisa bibliográfica constituem a base para essa tese. Além da análise bibliográfica e documental, utilizou-se da pesquisa de campo, tendo por finalidade obter informações e dados iconográficos sobre as obras de duplicação da Rodovia dos Tamoios e do Porto de São Sebastião.
	2.1 Estado, políticas públicas e sociedade

	Para iniciar as discussões acerca do tema da tese, torna-se necessário conceituar os principais termos utilizados: Estado, políticas públicas, sociedade e território ocupado, sendo este último, na definição de Santos e Silveira (2006), o local onde a interação humana acontece e onde ocorrem as relações e processos políticos. 
	Para Bonavides (2000, p. 73), o Estado tem sua origem na junção do termo grego “polis” ou a “cívicas” com o termo romano “respública”.  Isso principalmente na questão social ou no aspecto institucional do Estado como representante do povo em sua função política. Além disso, outra definição atribui ao Estado a obrigação de garantir direitos e prestar serviços públicos de interesse à coletividade, conforme afirma Valla (1998, p.8) “Estado moderno é um prestador de serviços e não apenas um garantidor das situações conquistadas pelos particulares”.  
	Quanto ao surgimento do Estado moderno, Bresser Pereira (2017, p. 155) afirma que “a história do surgimento do Estado moderno e da formação do estado-nação é uma história de grandes lutas políticas que deixam claro como as nações veem seu Estado – como seu instrumento fundamental de defesa de seus próprios interesses”. Ou seja, não é neutro, mas sofre interferências sociais, considerando os diferentes interesses das diferentes épocas.
	Diante do exposto, Estado pode ser definido como instituição representante do povo e promotora de ações e planos que levem aos objetivos esperados: refere-se a uma organização que exerce poder supremo sobre a população de um determinado território. Estado e poder são indissociáveis tendo em vista que nesse caso, este se dá de forma legítima garantido por leis e suas determinações e políticas são impostas sobre a sociedade. Esse poder sobre a sociedade é exercido de forma monopolística, não admitindo qualquer rivalidade no que diz respeito a esse tema (COELHO, 2009). 
	O Estado não é neutro e como instituição que representa a população em suas vontades e anseios, tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores das mais diferentes épocas da humanidade e nas mais diferentes abordagens: jurídicas, econômicas, históricas, filosóficas entre outras. Um ponto em comum entre os períodos e formas de abordagem é a inseparabilidade entre Estado, Políticas Públicas e Território e tal constatação pode ser analisada a partir do uso dos termos “Estado Social” e “Papel Social do Estado”. A presença humana no território modifica o meio e cria demandas específicas de cada grupo social, o que nos tempos atuais é solucionado com a elaboração de políticas públicas e atuação do Estado (STEINBERGER, 2013). 
	Santos e Silveira (2006) chamam atenção para o “território ocupado” ou território usado como sendo o local onde as transformações ocorrem de forma intensiva, “não natural” ou de maneira intencional em função da presença humana guiada, sobretudo, pelo interesse do capital na qual as políticas e ações governamentais em muitos casos agem no interesse de beneficiar essa lógica. 
	O território não é neutro, mas sofre influência dos diversos agentes sociais e está carregado de valores humanos. Essa afirmação pode ser confirmada na seguinte afirmação de Santos (2006, p.13) “o território é o lugar em que se desembocam todas as ações, todas as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas, isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações de sua existência”.   
	Sociedade pode ser definida como um conjunto de indivíduos, dotados de interesses e recursos de poder diferenciados, que interagem continuamente a fim de satisfazer às suas necessidades. Nesse caso, cabe a sociedade impor seu desejo e suas vontades diante do Estado para que este cumpra seu papel de representar os desejos e anseios de seu povo, isso através de aprovação de leis de interesse ou na determinação de políticas efetivas que garantam o cumprimento e as diretrizes estabelecidas pela maioria (RUA, 2009). 
	A sociedade organizada forma o Estado, entidade que representa suas necessidades por meio da elaboração de políticas públicas e aplicação de ações governamentais que busquem soluções para os diversos problemas e anseios. Para Norberto Bobbio et al. (1987), duas abordagens se fazem presentes no estudo das políticas públicas: na primeira, o foco é a história das políticas, seus avanços no tempo e a forma de como esta interagiu com as demais instituições existentes e com a sociedade. A segunda abordagem diz respeito a história das doutrinas políticas e a evolução do pensamento e o avanço das ideias. A abordagem interdisciplinar da história, filosofia, sociologia, ciência política, jurídica e econômica se fazem presente considerando o grande rol de possibilidades de abordar o assunto. 
	Política é um conceito amplo e envolve diversos aspectos entre os quais as soluções pacíficas para determinados conflitos sociais. Abrange também procedimentos formais e informais que expressam relações de poder e podem ser utilizadas para soluções de conflitos abrangendo os mais diversos ambientes: aspectos de direito público, privado e institucionais. Políticas públicas são ações discutidas em determinados ambientes políticos e que após consenso entre as partes (ou minimização das disputas entre os atores sociais após discussão) chega-se a determinado resultado ou possibilidade de decisão política. Decisão política por sua vez, envolve uma escolha dentre as várias alternativas que podem ser realizadas conforme a hierarquia das preferências dos diferentes atores sociais envolvidos. Tais medidas, embora possam envolver a sociedade civil e ser debatido na esfera privada, são impostas pelo Estado através de seu poder imperativo (RUA, 2009).
	Para Valla (1998), o termo “políticas públicas” está ligado a necessidade do Estado em montar a infraestrutura básica para que os objetivos sociais sejam atingidos. A sociedade pode participar de tal processo, e essa necessidade surge justamente das diferentes classes que a compõe, as demandas podem variar de acordo com cada caso. 
	Na busca de uma conceituação de políticas públicas, Celina de Souza (2007, p.69) afirma que:
	pode-se resumir política pública como campo de conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar ‘o governo em ação’ e/ ou analisar essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações, que produzirão resultado ou mudança no mundo real. 
	No entanto, a mesma autora (2007, p.68) ainda menciona que “não existe uma única, nem melhor definição do que seja política pública”. 
	O local onde ocorrem as discussões acerca das demandas necessárias e o consenso no que se refere às políticas públicas é chamado de “Arena Política”. Dessas discussões surgem as expectativas e a previsão de determinadas políticas entre os atores sociais (FREY, 2000). De acordo com o autor, as políticas podem ser caracterizadas como políticas distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutivas. 
	Sobre as políticas distributivas, o autor (2000, pp. 223-224) esclarece que, tratam-se de políticas “caracterizadas por um baixo grau de conflito dos processos políticos”. Continuando o autor diz que tais políticas “beneficiam um grande número de destinatários, todavia em escala relativamente pequena; potenciais opositores costumam ser incluídos na distribuição de serviços e benefícios”.  Para o autor (p. 224), as políticas redistributivas são aquelas cujo objetivo é “o desvio e o deslocamento consciente de recursos financeiros, direitos ou outros valores entre camadas sociais e grupos da sociedade”. Referente às políticas regulatórias, o autor (p. 224) observa que são as que “trabalham com ordens e proibições, decretos e portarias. Os efeitos referentes aos custos e benefícios não são determináveis de antemão; dependem da configuração concreta das políticas”. O autor ainda afirma que esse tipo de política oferece custos e benefícios (p. 224) que 
	podem ser distribuídos de forma igual e equilibrada entre os grupos e setores da sociedade, do mesmo modo como as políticas também podem atender a interesses particulares e restritos. Os processos de conflito, de consenso e de coalizão podem se modificar conforme a configuração específica das políticas.
	Sobre as políticas constitutivas, também denominadas de estruturadoras ou modificadoras de regras, Frey (2000, p. 224) esclarece que são aquelas que as “determinam as regras do jogo e com isso a estrutura dos processos e conflitos políticos, isto é, as condições gerais sob as quais vêm sendo negociadas as políticas distributivas, redistributivas e regulatórias”.
	A forma como as ações e políticas públicas são elaboradas, discutidas e implementadas são quase sempre conflitantes tendo em vista que os interesses em sua maioria são divergentes e não atendem todos os grupos de igual maneira. Outro aspecto a se considerar é a diferença entre política pública e política social, que, embora, multidisciplinares, interessando às mais diferentes áreas, cada qual adota um foco diferente em sua abordagem (SOUZA, 2007).
	Ao analisar a diferença entre uma política pública e uma política social, Souza (2007, p.71) esclarece que:
	existem importantes diferenças, notadamente em seus focos. Enquanto estudos em políticas públicas concentram-se no processo e em responder questões como “por quê” e “como’, os estudos em políticas sociais, tornam o processo apenas como “pano de fundo” e se concentram nas consequências das políticas, ou seja, o que a política faz ou fez. Estudos sobre política pública não focalizam necessariamente o conteúdo substantivo da política, daí porque não assume importância fundamental o objeto da política pública, dado que qualquer produção do governo em qualquer área/setor pode ser tomada como ilustração do processo. Estudos sobre política social, ao contrário, são demarcadas pelo objeto da política pública, focalizando sempre, as questões que a política “busca resolver”, os problemas da área e seus resultados. 
	A participação popular no processo político bem como na elaboração de políticas públicas foi uma conquista advinda da Constituição Federal de 1988 e suas emendas. O incentivo a participação dos diferentes segmentos da sociedade nas decisões políticas foi acompanhado pelo processo de descentralização de recursos da esfera federal para as estaduais e municipais, onde a participação da população ocorre por meio de fóruns participativos, sendo a criação destes, o fator condicionante para a obtenção de recursos (CORTÊS, 2007, p.126). Isso também está ligado ao processo decisório em nível local, o que aumenta sua eficácia e sua capacidade de sucesso a partir da contribuição da população, tendo em vista a maior proximidade com aqueles atores sociais envolvidos nos problemas (FREY, 2004).
	 A participação da sociedade na gestão de políticas públicas principalmente no âmbito municipal e especificamente na política urbana está prevista na Lei 10.257/2001 conhecida como Estatuto das Cidades que menciona em seu art. 1° a gestão democrática e participativa além de cooperação entre os governos nos assuntos de interesse comum (BRASIL, 2001). Entretanto, essa questão não é nova, mas é fruto da própria evolução social e do momento em que vivemos, tendo em vista que em praticamente todas as épocas o homem manifestou sua vontade e lutou pelos seus direitos, claro que, levando em consideração os diferentes costumes, épocas e liberdades políticas (ROCHA, 2008).
	No entanto, a participação popular nas políticas públicas ainda se encontra bastante vinculada ao fato do poder público criar condições para sua efetivação. Sobre essa questão, Cortês (2007, p.127) lembra que “a existência de espaços públicos institucionalizados de participação é condição necessária para que participantes se envolvam em suas atividades”. Ou seja, a participação popular deve ser possibilitada pelo poder público.
	Essa participação tem por objetivo garantir a governança democrática e participativa, ou fazer com que as três instâncias políticas da sociedade capitalista moderna: sociedade civil, Estado e Governo assumam novas formas e papéis e dessa forma garantam as condições necessárias para que as decisões sejam empreendidas com o apoio e participação de todos (BRESSER PEREIRA, 2001). 
	A participação da sociedade nas decisões locais também remete ao bom uso dos recursos públicos e como a sociedade participa do processo alocativo esperando que suas necessidades sejam ouvidas pelos governantes e que possam ser consideradas nas medidas políticas (VALLA, 1998). 
	A forma como se dá esse processo de participação tem evoluído a partir da Constituição Federal de 1988, que apesar de mencionar a forma representativa de governo e reduzir a distância entre o cidadão e seus representantes governamentais, basicamente obedece ao seguinte escopo: conselho gestores nos âmbitos: federal, estadual e municipal e de fundos de participação em cada esfera de governo. A importância da participação social nas decisões sobretudo no âmbito local está no desenvolvimento da própria cultura política de cada um, que passa a se sentir parte das decisões e do planejamento do espaço onde vive. Hoje essa participação extrapola a forma de representação tradicional qual seja: sindicatos, partidos políticos e avança para a criação de conselhos, comissões entre outras. 
	A partir de 2003 a participação popular tornou-se mais significativo nas políticas não apenas locais, mas também nas da esfera federal. Com o apoio do governo federal foram criadas diversas conferências nacionais conselhos e discussões sobre os mais diferentes assuntos. Entre 2003 e 2006 ocorreram um total de 43 conferências, sendo 38 nacionais e 5 internacionais que mobilizaram mais de 2 milhões de pessoas da sociedade civil e do poder público além da ampliação de consultas públicas sobre os mais diferentes temas, inclusive para definição de construção de rodovias federais, sobre o Plano Amazônia Sustentável, Plano Nacional de Recursos Hídricos entre outros. Além disso, no ano de 2003, a elaboração do Plano Plurianual – PPA com base na opinião popular representou um marco na história das políticas participativas no Brasil (ROCHA, 2008).    
	Para o planejamento do desenvolvimento regional, as necessidades locais, assim como as demandas da sociedade que vive o problema a ser solucionado, é de vital importância tendo em vista a política ser um sistema complexo e que pode ocasionar mudanças inclusive na identidade regional. Um avanço nesse aspecto foi a promulgação em 23 de maio de 2014 do Decreto 8.243/2014 que instituiu a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social, oficializando a participação das pessoas na formulação, execução, monitoramento e avaliação de programas e políticas públicas, assim como o aprimoramento da gestão pública com base em tais avaliações (BRASIL, 2014). 
	Na discussão das políticas urbanas, Oliveira et al (2016, p.17) defende a participação popular nesse processo ao mencionar que “os debates sobre a política urbana devem ocorrer sob a forma de uma gestão democrática das cidades, onde o poder público passa a incluir a sociedade civil no palco das discussões”. 
	De acordo com Dallabrida et al, (2016, p.43) 
	uma das inovações recentes nos territórios é a utilização de diferentes estruturas de governança territorial, por meio das quais uma sociedade organizada territorialmente gere os assuntos públicos a partir do envolvimento conjunto e cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, incluindo o Estado nas suas diferentes instâncias.
	A participação social nas decisões locais e regionais deve ocorrer de forma ativa e articulada de forma a conseguir alterar projetos e planos no interesse da população. Essa participação deve ir além da discussão acerca da alocação dos recursos orçamentários tal qual ocorre na discussão dos orçamentos participativos. Uma forma bastante eficaz e que se coloca como saída é a atuação de lideranças comunitárias, alguém que tenha discutido os problemas com a comunidade e que conheça as reais necessidades locais (BANDEIRA, 1999). 
	No entanto, Cortês (2007, p.127) lembra que “a constituição de canais participativos, entretanto não é garantia suficiente para que os participantes participem de fato no processo de decisão política”. Essa participação muitas vezes está condicionada na crença de que sua opinião será levada em consideração e que pode fazer a diferença nas decisões. 
	Outro fator importante é a sociedade perceber o apoio do poder público na participação das decisões, bem como nas reuniões de conselhos, conferencias ou outras formas de participação política. Sobre tal questão, Cortês (2007, p.128) afirma que, “a posição favorável ou não das autoridades municipais sobre participação pode também ser um fator determinante do êxito de processos participativos”. 
	2.1.1 A redefinição do papel do Estado diante do novo cenário neoliberal 

	O papel do Estado na promoção do desenvolvimento, bem como na intervenção econômica é um tema que apresenta posicionamentos diversos no decorrer dos tempos e na visão dos mais diferentes autores. Dallabrida, Birkner e Cogo (2013, p.3) afirmam que, 
	a questão do papel do Estado no processo de desenvolvimento (local, regional, territorial), já tem pautado muitos debates, com diferentes posicionamentos. Constatam-se, ainda, visões liberais e neoliberais que defendem a retirada do Estado do âmbito econômico, deixando o comando da economia às leis do livre mercado, a ponto de alguns autores chegaram a decretar o fim do Estado-Nação. No entanto, vários autores propõem a revitalização do papel do Estado nos processos de desenvolvimento
	Para discutir as políticas territoriais e as concessões públicas é necessário antes entender os avanços e a redefinição do papel do Estado diante da nova situação em que o País se encontrava. E para tanto, faz-se necessária uma pequena introdução da história econômica do Brasil. Após a Proclamação da República em 1989 até os anos de 1930, a atuação do Estado estava vinculada aos interesses dos cafeicultores, que determinavam as prioridades das diversas políticas públicas implementadas. A atuação do Estado no ordenamento do território brasileiro é recente. De acordo com Klink (2013, p. 23), “o período que antecede os anos 1930 caracterizava-se pela força das regiões, com as elites possuindo capacidade de moldar as relações federativas. A descentralização política e administrativa claramente beneficiava as elites regionais”. No que se refere à relação entre o poder central e o local, esse mesmo autor (p. 23) explica que, “na ausência de uma estratégia de desenvolvimento nacional, o governo federal não interferia nas questões locais”.
	No período pós 1930 o País passou por mudanças significativas, não apenas na política e na forma de atuação estatal, mas também na atividade produtiva preponderante, uma vez que a indústria ganhava novos contornos. A partir de então,
	a Revolução de 30 destruiu a hegemonia da burguesia cafeeira, mas nenhum outro setor das classes dominantes teve condições de assumi-la. A nova coalizão no poder constituiu um "Estado de compromisso", no qual se equilibraram de forma instável cafeicultores, oligarquias dissidentes (outros setores da burguesia agroexportadora ou produtora para o mercado interno), grandes comerciantes importadores e a burguesia industrial nascente, além das "categorias sociais de Estado" (militares, intelectuais e burocratas), como grupos sociais subordinados (FORJAZ, 1984, p.35).
	É a partir desse período que começa a formação do que Santos e Silveira (2006) denominaram de “Região Concentrada”, para se referirem à Região Centro Sul do País, na qual o desenvolvimento econômico e as altas taxas de urbanização, modernização e produção agropecuária e avançados padrões de consumo ocorreram de forma particularizada. Embora houvesse um projeto de integração econômica nacional, a questão da infraestrutura de transportes contribuiu para a concentração espacial. Santos & Silveira (p.42) afirmam que “essa integração começou pela região circunvizinha ao Estado de São Paulo, pois as relações comerciais eram facilitadas pela existência de um embrião de transportes modernos em rede”. Na concepção de Santos & Remoaldo (2017, p. 36), 
	desde a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, em 1930, consolidou-se no processo político brasileiro a aspiração para tornar o país uma potência industrial, condição percebida como necessária para a segurança nacional.
	O governo de Getúlio Vargas, sobretudo no período conhecido como Estado Novo representou a ruptura com a oligarquia cafeeira e criou as bases para a industrialização. Ressalta-se que as várias instruções da Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC) bem como as diversas instituições responsáveis pelo processo de financiamento, regulação e financiamento foram responsáveis por importantes transformações no Estado brasileiro.  Forjaz (1984, p.38) concorda com tal afirmação ao mencionar que 
	o Estado brasileiro durante esses 15 anos deixa de ser um Estado federal/oligárquico para transformar-se num Estado nacional/centralizado. A centralização político-administrativa e a modernização institucional sobressaem como as grandes tendências do desenvolvimento do Estado no Brasil.
	Ocorre com isso, uma diminuição da influência política de São Paulo e de Minas Gerais nas definições políticas do País, e isso principalmente pela ruptura da chamada “política café com leite”, também devido a nova atividade econômica subjacente, a industrial, bem como pelo “deslocamento do centro dinâmico da economia”, que deixa de ser agroexportadora para a industrial produzindo principalmente para o mercado interno (FURTADO, 2007). Sobre esse período da história do Brasil, em sua análise, Forjaz (1984) afirma que 
	a diminuição relativa do peso político de São Paulo no pós-30, apesar da manutenção da primazia econômica, liga-se evidentemente ao processo de agigantamento do Estado, que ocorre simultaneamente a seu "descolamento" das forças sociais hegemônicas da sociedade brasileira (p.39). A burguesia industrial é vista, pela grande maioria dos autores, como um grupo social permanentemente subordinado na nova coalizão dominante, cujos interesses econômicos são complementares aos da burguesia agrária. Sendo assim, ela é frágil, incapaz de obter autonomia político-ideológica e, portanto, de definir um projeto de industrialização nacional. Ou seja, não tem consciência dos próprios interesses e não constituiu um agente político importante na Revolução de 30 (p.35).
	Os anos 1930 marcaram um período de ruptura na política e na economia brasileira. Conforme explica Francisco de Oliveira (2015, p. 35), tal período “marca o fim de um ciclo e início de outro na economia brasileira: o fim da hegemonia agroexportadora e o início da predominância da estrutura produtiva de base urbano-industrial”. Essa mudança reflete mais tarde na mudança demográfica do país, quando um grande contingente populacional passa a viver nas cidades. 
	Sobre os primórdios da industrialização brasileira, Schiffer (1999, p.83) afirma que 
	a ascensão do setor industrial na economia brasileira, bem como os esforços para consolidar um mercado interno, ainda que restrito e delimitado territorialmente, entre 1930 e 1955, vinha ao encontro dos interesses tanto da classe dominante nacional como do capital estrangeiro. 
	Ao recorrer à história econômica do Brasil o ponto de partida são as profundas transformações ocorridas no Estado brasileiro e em especial na sua forma de financiamento. O período conhecido como “industrialização pesada” que teve início na segunda metade da década de 1950 contribuiu ainda mais para a concentração de renda em São Paulo. Esse processo contribuiu para “aumentar as diferenciações socioeconômicas inter-regionais na medida em que reforçou a desigual implantação das condições de homogeneização do espaço econômico” (SHIFFER, 1999, p.89).
	Ao se referir a esse período histórico, bem como ao Nacional Desenvolvimentismo, Jeroen Klink (2013, p. 23) afirma que 
	a partir dos anos 1950 esse quadro começou a mudar. Tanto em sua versão populista, quanto no formato autoritário, o regime nacional desenvolvimentista consolidou um papel central para o governo federal, no âmbito de uma estratégia pautada pela industrialização, pela substituição de importações e pela articulação de uma economia-espacial nacionalmente integrada 
	Sobre o Plano de Metas, Schiffer (1999, p.89) salienta que “territorialmente, esse estágio da industrialização brasileira significou uma concentração de capital e atividades produtivas, justamente onde já estava implantado o maior parque industrial do País”. 
	O elevado crescimento econômico no final da década de 1960 e nos primeiros anos da década de 1970, período conhecido como “milagre econômico brasileiro” justificava e “legitimava” o sistema político vigente. No que se refere à questão territorial, Becker e Egler (1998, p. 90) afirmam que  
	no início da década de sessenta, a configuração do Brasil exibia uma estrutura articulada, porém desigual, com o Sudeste, centralizando a maior parte da renda nacional, devido a expressiva concentração da produção industrial, principalmente no Estado de São Paulo. As outras regiões brasileiras se organizavam em uma vasta periferia em que cada parcela desempenhava funções peculiares na nova divisão territorial do trabalho resultante da industrialização do País.
	Ao analisar os avanços econômicos do Brasil, sobretudo no período do governo militar, os mesmos autores (1998) afirmam que
	o Brasil ingressou na modernidade pela via autoritária e o projeto geopolítico do Brasil Potência, elaborado e gerido pelas Forças Armadas deixou marcas profundas sobre a sociedade e o espaço nacionais. A economia brasileira alcançou a posição de oitavo PIB do mundo, seu parque industrial atingiu elevado grau de complexidade e diversificação, a agricultura apresentou indicadores flagrantes de tecnificação e dinamismo, e uma extensa rede de serviços interligou a quase totalidade do território nacional (BECKER; EGLER, 1998, p.169).
	No entanto, o crescimento econômico e as melhorias do setor produtivo e de infraestrutura urbano-regional não foram destinadas à sociedade como um todo, conforme Becker e Egler (1998, p. 169) esclarecem, pois, “a maioria da população brasileira não participou diretamente das benesses do crescimento econômico. O Brasil inaugurava a modernidade da pobreza”. Neste sentido, a concentração de renda, de terras, de uma industrialização concentrada no Centro-Sul do País, não refletiu positivamente para o desenvolvimento socioeconômico, ao contrário, contribuiu para acentuar as diferenças e os desequilíbrios regionais. 
	Com os choques do petróleo e a profunda recessão econômica do País no final das décadas de 1970 e 1980, houve escassez de recursos e a Reforma do Aparelho do Estado trouxe como alternativa as privatizações e a redução da atuação do Estado como agente produtivo. O segundo choque do petróleo em 1979 ocasionou um desequilíbrio ainda maior na economia. Com isso, ocorreu uma elevação nas taxas de juros internacionais que fizeram com que a dívida externa crescesse e provocasse elevados desequilíbrios cambiais, alta de inflação e crescimento negativo do Produto Interno Bruto (PIB). Lacerda et al (2010, p. 208) avança nesse entendimento ao afirmar que “a carência de investimentos na década de 1980 refletia-se na precariedade dos serviços de infraestrutura econômica, principalmente nas áreas de energia, telecomunicações, transportes e portos”.  
	Diniz e Bresser Pereira (2013, p.1) ao analisarem o período entre 1930 e 1980, o conhecido Nacional Desenvolvimentismo, afirmam que 
	entre 1930 e 1980, o país se industrializou e cresceu extraordinariamente sob o comando de uma coalizão política tendo sempre, como principais atores, os empresários industriais e a burocracia pública e, como estratégia de desenvolvimento econômico, o nacional - desenvolvimentismo caracterizado pela substituição de importações e pela forte presença do Estado na economia ou, em outras palavras, pelo Estado desenvolvimentista em lugar do Estado liberal.
	Em sua análise referente ao período posterior a 1980, Klink (2013, p. 25) afirma que,
	a partir de meados dos anos 1980, o regime nacional-desenvolvimentista deparou-se com um conjunto de desafios como a democratização, a reestruturação produtiva internacional e as turbulências no mercado internacional de capitais. As contradições intrínsecas tinham gerado hiperinflação, estagnação econômica e um moratório na dívida internacional, o que também preparou o terreno para uma abertura da economia e um processo de neoliberalização.
	A economia brasileira na década de 1980 apresentava sinais de crise intensa e forte recessão econômica devido às altas taxas de inflação e elevada dívida externa. Com a economia estagnada, inflação em alta combinada com baixo crescimento econômico e déficit na balança comercial, a situação econômica era crítica. Para romper a enorme crise, o Brasil recorre ao Fundo Monetário Internacional (FMI), que por meio do programa conhecido como Consenso de Washington impõe rígidos ajustes entre os quais a obtenção de superávits fiscais e comerciais. A saída proposta foi cortar gastos públicos, reduzir a demanda interna e priorizar as exportações. Lacerda et al (2010, p. 202) ao discutir sobre o Consenso de Washington afirma que “trata-se de um decálogo de medidas liberalizantes e de ajustes sugeridos para reformas nos países em desenvolvimento, concebido no âmbito de organizações sediadas ou vinculadas a Washington, como o FMI e Banco Mundial”.
	Em um estudo sobre essa mesma época, Diniz e Bresser Pereira (2013, p. 12) afirmam que, 
	nos anos 1980, porém, em um momento em que o modelo de substituição já se mostrava esgotado, o país enfrentou a grande crise da dívida externa, ao mesmo tempo em que, no plano global, a ideologia neoliberal se tornou hegemônica. A soma desses dois fatores levou o país, nos anos 1990, a se submeter às novas ideias que vinham de Washington, deixando, desde então, de ter uma estratégia nacional de desenvolvimento. Em consequência, o país entrou em um processo gradual de desindustrialização prematura combinado com taxas muito modestas de crescimento econômico.
	A abertura comercial bem como a inserção do Brasil no mercado global e mundial seguia uma tendência mundial de globalização. Os fluxos da globalização não eram apenas financeiros. Para Benko & Pecqueur (2001, p. 33),
	a partir dos anos 1970, observa-se um fenômeno de globalização intenso. Isto se expressa através das trocas de diferentes tipos: informações, capitais, bens e serviços, mas também pelo deslocamento de pessoas. Os fluxos são mundiais. 
	Segundo Santos (2012), do processo de mundialização originam-se dois espaços com características distintas, denominados pelo autor de lugares especializados e lugares complexos. Para o autor (p. 19), 
	os lugares especializados para responder a uma demanda mundializada consagram-se a uma tipologia limitada de atividades exigentes de infraestruturas precisas e também especializadas. Os lugares complexos são, habitualmente, as metrópoles e grandes cidades, onde o meio humano permite a floração de uma multiplicidade de atividades localmente complementares, e nos diversos subespaços metropolitanos, o meio técnico é diferenciado e adaptado para recebê-los.
	A importância dos lugares e dos atores globais na economia é explicado por Benko & Pecqueur (2001, p. 36) ao mencionarem que “ao longo dos anos setenta e oitenta, do século XX, descobre-se, que as relações de proximidade entre os atores locais desempenham um papel determinante na competitividade das atividades econômicas”.
	Ao analisar a abertura econômica e a privatização como solução diante da falência do Estado, Baer (2009, p. 322) afirma que “não só o governo planejava privatizar grandes empresas estatais, mas o processo de privatização era encarado como parte integrante de um programa que deveria modernizar a economia brasileira”. Acreditava-se que ao entregar as empresas estatais para a iniciativa privada, a competitividade do mercado levaria a eficiência.
	Ao explicar o processo de abertura econômica no Brasil, Lacerda et al. (2010, p.208) menciona que
	a abertura provocou uma profunda reestruturação industrial no Brasil, trazendo benefícios para os consumidores pela maior disponibilidade de bens e serviços, com melhores preços e tecnologia, embora com impactos negativos sobre o nível de emprego. A abertura brasileira se deu em condições particulares, sem que os fatores de competitividade sistêmica fossem adaptados, o que provocou um desafio exemplar para os produtores locais. Estes, ao contrário, dos concorrentes internacionais foram prejudicados com tributação e juros elevados, carência de infraestrutura e excessiva burocracia. 
	No que se refere ao papel do Estado como planejador do território, Brandão & Siqueira (2013, p. 11), afirmam que “nas décadas de 1980 e 1990 tivemos o desmonte da institucionalidade planejadora nos níveis federal e estadual, colocando a problemática e o planejamento regional, primeiro na periferia e depois fora da agenda do Estado”.
	De modo geral os objetivos de modernização industrial propostos pelo governo com a abertura econômica foram atingidos ao permitir a competição acirrada entre os diversos agentes econômicos. A industrialização, da forma como se deu no Brasil (via substituição das importações), criou uma estrutura ineficiente e pouco competitiva e que só se mantinha devido a excessiva proteção de mercado, prática comum no País desde seus primórdios (BAER, 2009). Sobre a globalização, Santos e Silveira (2006, p.108) esclarecem que “com a globalização, o país busca tornar-se viável ao enraizamento dos grandes capitais”. Para Benko & Pecqueur (2001, p.40),
	globalização não significa então, homogeneização do espaço mundial, mas ao contrário diferenciação e especialização. Grandes polos se constituem, formando uma economia em "oásis", ou em "arquipélagos", ou seja, uma rede de regiões mais dinâmicas que deixam atrás delas o resto do mundo.
	A globalização da forma como ocorreu, provocou profundas transformações sociais acirrando a desigualdade entre os países. O capital passou a ser o fator motivador das decisões e as pessoas, simples coadjuvantes nesse processo (SANTOS, 2000).
	Maricato (2000), ao mencionar o período político e o papel do Brasil no cenário internacional no período menciona que
	o final dos anos 1970 e toda a década de 1980 foram marcados pelo avanço da participação política no Brasil. A crise de hegemonia política das elites ficou bastante clara em vários momentos em que a oposição operária, parlamentar e popular avançou. Nos anos 1990, assistimos ã remontagem da tradicional coalizão em que se sustentou O poder conservador no Brasil, sob a liderança do sociólogo presidente. Há um evidente recuo da oposição (parte cooptada pelos procedimentos arcaicos) e um claro avanço do projeto neoliberal marcado pelo retorno da posição internacional imperial americana (MARICATO, 2000, p.187).
	Diante da nova situação econômica do País, em 1990 foi criado por intermédio da Lei Federal 8.031/1990 o Programa Nacional de Desestatização (PND), que tinha por objetivos: reduzir as dívidas do setor público, promover a competitividade da economia nacional e ampliar a democratização do capital das empresas nacionais. Baer (2009, p.306) afirma que “no início da década de 1990, o Brasil, durante a administração do presidente Collor, adotou um programa de privatização em larga escala como instrumento-chave econômico e político para revitalizar a economia”.
	Para Klink (2013, p. 25) “os anos 1990 marcaram um cenário particularmente complexo”.  Continuando o autor (2013, p. 25) salienta que, 
	de um lado, a democratização e descentralização, ancoradas na própria Constituição de 1988, consolidaram a emergência de novos agentes sociais, como os prefeitos eleitos e os movimentos sociais, que desempenharam papel central na elaboração de uma pauta urbano-regional e ambiental. De outro, o processo de reestruturação defensiva, ocorrendo em escala nacional, e o aprofundamento do movimento de liberalização desencadearam um reescalamento competitivo da atuação e organização territorial do Estado para o local. Essa tendência refletiu-se na proliferação de estratégias e práticas espaciais pautadas pela guerra tributária e desregulamentação competitiva entre estados e municípios com o intuito de atrair novos empreendimentos.
	Com isso, várias empresas estatais foram privatizadas, serviços públicos foram delegados a iniciativa privada e iniciou-se uma nova fase na economia brasileira. Nas palavras de Lacerda et al. (2010, p.218) “a partir de 1995, conferiu-se maior prioridade às privatizações e a privatização das estatais que atuam no segmento industrial foi praticamente concluída. O escopo do PND foi ampliado com as concessões de serviços públicos à iniciativa privada”.
	Ainda sobre as mudanças no Estado brasileiro, uma ampla reforma administrativa do País era defendida pelos setores do governo como necessária ao ajuste fiscal e econômico e sobretudo para a manutenção do poder de compra da moeda. Ao buscar uma explicação para a Reforma do Estado brasileiro, o então Ministro Bresser Pereira (1997, p.6) afirma que
	a Reforma do Estado envolve quatro problemas que, embora interdependentes, podem ser distinguidos: (a) um problema econômico político - a delimitação do tamanho do Estado; (b) um outro também econômico político, mas que merece tratamento especial - a redefinição do papel regulador do Estado; (c) um econômico administrativo – a recuperação da governança ou capacidade financeira e administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo; e (d) um político - o aumento da governabilidade ou capacidade política do governo de intermediar interesses, garantir legitimidade, e governar. Na delimitação do tamanho do Estado estão envolvidas as ideias de privatização, publicização e terceirização. A questão da desregulação diz respeito ao maior ou menor grau de intervenção do Estado no funcionamento do mercado. No aumento da governança temos um aspecto financeiro: a superação da crise fiscal; um estratégico: a redefinição das formas de intervenção no plano econômico-social; e um administrativo: a superação da forma burocrática de administrar o Estado. No aumento da governabilidade estão incluídos dois aspectos: a legitimidade do governo perante a sociedade, e a adequação das instituições políticas para a intermediação dos interesses.
	Ressalta-se que nos últimos anos, esse mesmo autor, mudou seu posicionamento acerca do papel do Estado na economia, defendendo o que convencionou-se chamar de “Novo Desenvolvimentismo”, ou a maior intervenção nas áreas sociais, a junção de crescimento e desenvolvimento econômico. Tal mudança é justificada pelo entendimento de que a industrialização é considerada como uma das etapas do desenvolvimento (BRESSER PEREIRA, 2014). 
	As bases do Plano Real foram fundamentadas na adoção da âncora cambial, na abertura comercial e nas reformas introduzidas no aparelho do Estado, principalmente porque com a entrada de recursos via privatizações a moeda pode sobreviver as inúmeras crises econômicas internacionais ocorridas no período. A estabilização econômica possibilitou o planejamento tanto empresarial quanto das contas públicas além de ter trazido enormes ganhos sociais tendo em vista que as classes menos favorecidas que não tinham seus rendimentos reajustáveis eram as mais prejudicadas pela inflação (BAER, 2009). 
	O Plano Real instituído em 1994 foi sem dúvida um marco no que diz respeito a políticas públicas em seus mais diversos níveis. Tal plano combateu a inflação que corroía os rendimentos principalmente das pessoas que viviam de salários e isso possibilitou diversas mudanças estruturais na economia. Entretanto, a política de estabilização e o acirrado controle cambial se por um lado serviam de âncora dos preços, estes mesmos mecanismos fizeram com que o produto nacional perdesse competitividade no mercado internacional, fator responsável em parte pela “desindustrialização” da economia brasileira.  Ao analisar o processo de desindustrialização do Brasil, Wilson Cano (2012, p.4) menciona que
	uma das causas principais tem sido a política cambial prevalecente, instaurada a partir do Plano Real. Com as reformas liberalizantes e a política de estabilização, o câmbio excessivamente valorizado cumpre, até hoje, o papel de âncora dos preços, no que recebe o devido apoio “logístico” da prática de juros reais absurdamente altos e da âncora fiscal. Isso produz parte do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado da insana trilogia foi a crescente perda de competitividade internacional da indústria nacional perante outros países.
	A ideia do “Estado Mínimo” que teve início no final do século XX, ganha novos contornos em 1995 no governo de Fernando Henrique Cardoso com a ideia de modernização do sistema burocrático através da reforma gerencial, ou seja, pela transferência ao setor privado de atividades tidas como “não típicas” de Estado. O cidadão deveria ser tratado como cliente, o sistema público deveria buscar a eficiência com vistas a metas e resultados. Os processos foram modernizados com a adesão de normas com vistas a responsabilidade fiscal, controle dos gastos públicos e transparência dos atos públicos (BRESSER PEREIRA, 1997). 
	Para Ianoni (2009), um fator que levou a criação do Plano Real, além da instabilidade econômica gerada pelas elevadas taxas de inflação foi a crise no Estado, ou seja, em sua financeirização que ocorria por meio da inflação. O ideário neoliberal ganhava espaço em um lugar em que o velho desenvolvimentismo ainda se fazia presente. 
	Ao explicar o neoliberalismo, David Harvey (2008, p. 6) menciona que
	o neoliberalismo é em primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. 
	As parcerias público-privadas nascem da busca por recursos para investimentos e do movimento neoliberal ocorrido na economia e na política brasileira nos anos finais da década de 1990. Tal situação foi reflexo da grave recessão econômica e da pressão por abertura da economia ao capital internacional que levou o país a uma ampla reforma administrativa que consistiu basicamente na transferência ao setor privado de parte das atividades realizadas pelo Estado. Uma das críticas ao sistema neoliberal é a questão da desigualdade social e entre os lugares, a seletividade do capital que na busca por melhores localizações para se instalar, agrava as desigualdades. Santos e Silveira (2006, p.302) esclarecem que
	a prática do neoliberalismo acarreta mudanças importantes na utilização do território, tornando esse uso mais seletivo do que antes e punindo, assim, as populações mais pobres, mais isoladas, mais dispersas e mais distantes dos grandes centros e dos centros produtivos. O neoliberalismo conduz a uma seletividade maior na distribuição geográfica dos provedores de bens e de serviços, levados pelo império da competitividade a buscar, sob pena do seu próprio enfraquecimento, as localizações mais favoráveis. 
	Em fevereiro de 1995 foi sancionada a Lei 8.987/1995 que tratou especificamente das concessões e da permissão de serviços públicos conforme art.175 da Constituição Federal de 1988. Tal lei além de disciplinar os aspectos citados, conceituava cada uma das partes envolvidas (setor público e setor privado) estipulava a forma de licitação para a concessão, bem como, de cobrança das tarifas e todos os demais requisitos para que, embora a efetiva prestação de serviços fosse prestada pelo particular, o controle seria exercido pelo poder público (BRASIL, 1995). Mais tarde, com a Lei 11.079/2005 ocorreu a promulgação das normas gerais para licitação e contratação de parcerias público-privada, forma de contratação analisada com mais profundidade quando da abordagem da concessão da Rodovia dos Tamoios. 
	Ronca e Vitale (2004, p. 141) ao mencionar as condições que levaram às concessões das rodovias brasileiras menciona que 
	nos anos 90, a situação das estradas federais e estaduais se torna caótica com o grande aumento da frota nacional de veículos e a estagnação das obras de duplicação e melhorias das estradas, em razão dos altos custos de manutenção e conservação das rodovias. Por essa razão, o Governo Federal dá início ao processo de concessão de rodovias federais a empresas privadas, em geral os principais eixos viários, com alto volume de tráfego. A primeira foi a Rodovia Presidente Dutra, em 1995, sob gerenciamento da Concessionária Nova Dutra S.A., desde 1996. Na esfera estadual, o início das concessões de estradas ocorre a partir de março de 1998, cabendo ao DER a responsabilidade pela fiscalização das estradas estaduais privatizadas e pela administração das não privatizadas – por exemplo, continuam a cargo do DER as estradas com baixo volume de tráfego, que não possuem atrativos para as empresas privadas. Com a arrecadação repassada pelas concessionárias privadas, o governo passa a investir em estradas de menor porte e sem interesse comercial. Em todos os casos, o projeto, a implantação e a manutenção das estradas seguem diretrizes governamentais não locais e de forte caráter setorial.
	No entanto, ao final da década de 1990, no aspecto econômico, o amadurecimento da economia brasileira convivia com antigos e novos problemas, entre os quais: baixos índices de crescimento econômico, déficits habitacionais e elevados índices de desigualdade social. A partir do governo Lula em 2003, a política macroeconômica do Estado vai além do chamado “Nacional Desenvolvimentismo”, propondo o que se convencionou chamar de “Novo Desenvolvimentismo”, uma preocupação com o desenvolvimento que ultrapassa os indicadores macroeconômicos de crescimento, mas que busca distribuição de renda, inclusão social e o combate à pobreza. Os avanços sociais conseguidos nos anos subsequentes com as políticas de distribuição de renda, minimização dos déficits habitacionais com o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), elevados investimentos públicos com obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), são ações atribuídas a essa nova forma de Estado (OLIVA, 2010).  
	Para Brandão (2017) são muitos os avanços sociais percebidos nos últimos anos, principalmente, se consideradas (p. 47) “as políticas sociais voltadas à proteção das camadas mais destituídas da população e na expansão do mercado interno de consumo popular”. Em sua análise, o economista (2017, p. 47) destaca 
	o avanço das políticas de transferência de renda, o crescimento formal do emprego, a valorização do salário mínimo, a expansão do volume e das linhas de crédito (inclusive o consignado), a expansão da capacitação e do ensino superior, etc., além de progressos localizados na luta mais geral das últimas décadas, travada pela permanência das conquistas e dos ganhos sociopolíticos da Constituição Cidadã de 1988, com melhorias na distribuição de renda e na qualidade do mercado de trabalho.
	Além do ganho social vale ressaltar as melhorias e investimentos ocorridos neste mesmo período em setores estratégicos. De acordo com Cavalcante (2017) os grandes projetos em infraestrutura foram implantados com o apoio governamental via o planejamento estratégico. Para o autor (2017, p. 135), 
	a partir de 2004, a atuação estatal na área de infraestrutura foi intensificada a partir do surgimento de uma série de instrumentos – como a Lei de Parcerias Público-Privada (PPP); o Novo Modelo do Setor Elétrico, de 2004; o Projeto Piloto de Investimentos (PPI), em 2005; o Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), de 2007; e o Programa de Investimentos em Logística (PIL), de 2012. Desses, o PAC representa uma das principais iniciativas para a área de infraestrutura, sinalizando a retomada do papel do Estado de financiador dos investimentos em infraestrutura no país. 
	Resende (2013), mostra em sua pesquisa os importantes avanços sociais e econômicos no Brasil a partir da década de 2000, ou período conhecido como “Novo Desenvolvimentismo”, principalmente no que se refere à diminuição das desigualdades regionais e sociais, com grandes investimentos no setor produtivo e melhorias nos índices das regiões norte e nordeste superiores à média nacional. Para Brandão & Siqueira (2013, p. 13)
	 a partir do início do Governo Lula, em 2003, mas, sobretudo no período de crescimento 2004/2008, uma série de políticas de desenvolvimento foi promovida, mas a política regional não ganhou centralidade na agenda pública. Caberia destacar, a expansão do ensino superior, o crescimento formal do emprego, o avanço das políticas de transferência de renda, a valorização do salário mínimo, a expansão do volume e das linhas de crédito e a luta pela permanência das conquistas e dos ganhos sociopolíticos da constituição cidadã.
	As políticas sociais desse período, iniciando-se com o Programa Fome Zero e mais tarde com o Bolsa Família criado em 2003, de acordo com Baer (2009, p. 258) atendiam em 2005 “6,6 milhões de família, número que deveria chegar a 11,2 milhões no final de 2006 (ou cerca de 44 milhões de pessoas). Calculou-se que esse programa de investimento social totalizasse 0,5% do PIB”. O valor investido em termos de PIB é baixo se considerado os importantes benefícios trazidos com essa medida de distribuição de renda.
	Tal programa de transferência de renda, além de possuir importantes benefícios sociais, mostra uma tendência de diminuição das disparidades regionais. Tânia Bacelar de Araújo (2013, p.44) menciona que 
	Salienta-se que o reconhecimento na melhoria do padrão de vida das pessoas é algo que ultrapassa os limites nacionais, sendo destaque no Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano no ano de 2013 que teve como tema “A Ascenção do Sul: Progresso Humano num Mundo Diversificado”. Neste documento é mostrado que houve crescimento em praticamente todos os países do mundo, mas o crescimento maior ocorreu nos países do Sul, o que mostra uma tendência de diminuição das desigualdades a longo prazo (PNUD, 2013). 
	O modelo de desenvolvimento é caracterizado em parte pela visão política do governante, bem como do partido político em que este faz parte e isso pode ser constatado no período recente do Brasil. Para Machado et al. (2017, p.7), 
	as últimas décadas têm sido marcadas por intensas transformações no padrão de atuação estatal na área de infraestrutura no Brasil. Essas transformações, por sua vez, guardam estreitas conexões com a orientação político-ideológica dos governos acerca do papel do Estado na promoção do desenvolvimento e na redução de desigualdades.
	Ainda, na busca de uma conceituação e explicação para Estado Desenvolvimentista, Ianoni (2014, p. 86) esclarece que “pode ser caracterizado como aquele que promove o desenvolvimento econômico – que abrange crescimento, produtividade e competitividade”. Esse autor ainda avança em tal entendimento ao afirmar (p. 87) que estes “têm uma determinada perspectiva de relação com a atividade econômica, desempenham um papel ativo na busca do crescimento econômico e, em alguns casos, na redução da pobreza”. Trata-se assim de um Estado cuja atuação ocorre pela junção de planejamento e de políticas econômicas com políticas e programas sociais.
	Apesar de avanços significativos nas políticas sociais no período pós 2003, uma crítica realizada por Brandão & Siqueira (2013, p. 13) é a de que
	foram criadas institucionalidades e políticas de cunho territorial e uma retórica para buscar vencer o caráter setorial e fragmentado das políticas públicas. Foi incentivada a expansão do mercado interno e avançou um conjunto de políticas sociais voltadas à proteção das camadas mais destituídas da população. Também teve os méritos de iniciar o reaparelhamento dos quadros burocráticos do Estado e de promover políticas públicas que tiveram todas, pelo menos na “letra”, a elaboração discursiva territorial. Entretanto, a legitimação de políticas regionais de natureza explícita não ocorreu como o esperado e não se caminhou para transitar de uma política de governo para uma política de Estado.
	Apesar dos avanços sociais apresentados, bem como da nova postura do Estado, passando de regulador para regulador e interventor nas políticas econômicas e sociais, embora não seja objeto dessa pesquisa, salienta-se a ruptura política ocorrida em 2015 e a profunda crise econômica, da mesma época. No entanto novas demandas surgem a cada dia: saúde, segurança pública, educação (políticas que garantam não apenas o acesso, mas também a qualidade do ensino), transportes, planejamento urbano, crescimento e desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e regional entre outros. Um projeto de nação engloba muito mais do que o crescimento econômico, mas possui como objetivo maior o desenvolvimento em todos seus aspectos (SEN, 2010). O progresso econômico dos povos depende de um conjunto de fatores que extrapolam o simples crescimento do PIB per capita, mas, precisa ter impacto direto na vida das pessoas. Entre tais fatores estão: a liberdade, a qualidade de vida e a realização pessoal (BRESSER PEREIRA, 2014).
	Quanto à maior participação do Estado nos mais diversos setores, Dallabrida, Birkner e Cogo (2013, p.2) afirmam que, 
	o reingresso do Estado nas agendas políticas e acadêmicas – já não mais como problema senão como solução, junto às apelações por seu fortalecimento, se sustenta no reconhecimento da presença do Estado como condição necessária para o desenvolvimento equitativo das sociedades.
	2.1.2 A Constituição Federal de 1988 e o pacto federativo brasileiro

	Para analisar políticas públicas e Estado é necessário discutir as leis que regulam as atividades humanas no território. No arcabouço jurídico do País, a Constituição Federal de 1988 norteia todas as leis, decretos e regulamentos definindo as formas de legislar e instituir mudanças de todos os âmbitos governamentais. O que ultrapassa a hierarquia da Constituição Federal é tido como inconstitucional e, portanto, não pode ser aplicado.
	O campo das políticas públicas nas últimas décadas do século XX foi marcado por dois acontecimentos que fizeram a diferença: reformas das instituições políticas em especial a abertura política com a retomada das eleições diretas e a promulgação da Constituição de 1988 que recuperou as bases federativas do Estado. A retomada das eleições diretas era uma antiga reinvindicação popular tendo em vista que desde 1964 o Brasil vinha sendo governado por militares e a promulgação da nova Constituição possibilitava descentralizar o poder em favor dos estados e, sobretudo dos municípios, ampliando a participação popular e as políticas sociais, fator que levou a Constituição de 1988 ser conhecida como “Constituição Cidadã” (ARRETCHE, 2002). 
	A abertura política e a redemocratização do Brasil ocorreram principalmente pela mobilização social e pela grave crise fiscal ocasionada pela descontinuidade do elevado crescimento econômico do final da década de 1960 e início de 1970. A década de 1980 ficou conhecida como “década perdida” em razão do grave descontrole econômico, sobretudo nas contas públicas (LACERDA et al., 2010). 
	Com a Constituição Federal de 1988 os municípios ganharam autonomia política e financeira e foram elevados ao nível de ente federado em conjunto com os estados e União. Entretanto, essa descentralização de poder agravou alguns problemas já existentes como o aumento das disparidades econômicas regionais e levou ao surgimento de vários novos municípios pela questão da vantagem de arrecadação tributária, sobretudo, no que diz respeito ao recebimento de transferências financeiras (SALLES, 2010). 
	Desse modo emergiu a problemática do pacto federativo. De acordo com Grin & Abrucio (2018, p.1) “desde 1988 há um paradoxo no federalismo brasileiro”.  Continuando, os autores (p. 1) esclarecem que “de forma inédita nas federações, os municípios transformaram-se em entes federativos, com status similar aos estados e à União”. 
	Outro fator significativo nesse período pós Constituição de 1988 foi o surgimento de diversos novos municípios. Grin & Abrucio (2018, p. 1) afirmam que “a maioria das municipalidades não tinha todas as condições para exercer esse novo poder político-administrativo e autonomia auferida”.  
	Ao discutir sobre a necessidade da construção de políticas fundiárias e de planejamento urbano no País, Rolnik (2006, p. 202), afirma que “com a Constituição de 1988 houve também uma maior facilidade para que se criassem novos municípios”. Conforme a autora (2006, p. 202),
	em 1940, o Brasil contava com 1.572 municípios. Em 2003, esse número chegou a 5.562. Em 50 anos, de 1940 a 1992, foram criados 2.912 municípios, enquanto que apenas na última década foram instaladas 1.077 novas administrações, provocando em curto período de tempo, importantes transformações na geografia político-administrativa brasileira.
	A emancipação política de pequenos vilarejos ao status de município passou a ser considerada muito mais por uma questão de arrecadação do que pela lógica espacial urbana. Os critérios para classificação do que é urbano e rural, advém da lei, conforme explicado por Pinheiro (2010, p.17),
	o conceito de urbano e rural vem do Decreto-Lei n. 311 de 1938 que transformou em cidades todas as sedes municipais independentemente de suas características estruturais e funcionais e do impacto que geram no ecossistema. Por isso, contabiliza como urbana toda a população de povoados, vilarejos e até aldeias indígenas situadas dentro do perímetro urbano dos municípios.
	A relação urbano/rural é analisada por Monte-mor (2006, p.10) o qual afirma que “cada vez mais as fronteiras entre o espaço urbano e o rural são difusas e de difícil identificação”. Nesse contexto, a separação do que é urbano e o que é rural é um dos problemas surgidos a partir da Constituição Federal. Pinheiro (2010, p.17) esclarece que 
	para alguns acadêmicos, a grande maioria dos nossos municípios são rurais, com o meio natural pouco impactado pela urbanização. Para outros, com os avanços tecnológicos, são cada vez mais intensas as relações entre a cidade e o campo, o que torna difícil essa classificação. 
	O avanço sobre essa questão é encontrado em estudo de Arrais (2008), para o qual (p.84) “a simples correlação entre área, população e o número de municípios dá ideia da complexidade dos recortes municipais e regionais brasileiros e dos desafios políticos e interpretativos”. Esse fator colabora para a dificuldade no planejamento regional, tendo em vista a falta de padronização do que é urbano e o que é rural nos municípios brasileiros. Passados trinta anos, verifica-se que no processo de emancipação de novos municípios, permanece a dificuldade de implementar conceitos definitivos e politicamente aplicáveis para a categorização de áreas urbanas e rurais.
	No início da década de 1990, a crise fiscal do Estado inaugura uma nova forma de atuação do Estado brasileiro, cuja base foi a da adoção de mecanismos empresariais tendo em vista a forte regulação do mercado, enxugamento das funções estatais e privatizações. A descentralização de políticas públicas com a transferência de serviços à iniciativa privada difere da descentralização de poder entre esferas de governo, pois a ideia era a de que, ao Estado caberia o planejamento estratégico e o controle das empresas privatizadas, enquanto ao setor privado caberia a execução do que fora planejado pelo Estado. 
	A chamada Reforma do Estado instituída na década de 1990 por intermédio do Plano Diretor da Reforma do Estado consistiu num aparato de medidas que buscava a modernização e eficiência na administração pública, por meio dos ideais de Estado regulador. No ambiente macroeconômico, tais medidas tinham por objetivo reduzir o tamanho do Estado e consagrar o chamado “Estado Gerencial” no qual o foco das ações seria o resultado e não necessariamente a forma como este era alcançado, proposta do Estado Burocrático (ABRUCIO, 2007). 
	Com a forma Gerencial o Estado ganha nova dimensão no que diz respeito a políticas sociais e intervenção na economia. De acordo com a interpretação de Souza (2007, p.78), “a partir da influência do que se convencionou chamar de “gerencialismo público” e da política fiscal restritiva de gasto adotada por vários governos, novos formatos foram introduzidos nas políticas públicas, todos voltados para a busca de eficiência”. A partir dessa justificativa, o Estado e a Administração Pública incorporaram valores encontrados na iniciativa privada, em que o público passou a ser considerado um cliente e a busca por resultados tornava-se prioritário em detrimento do modo de obtê-los. 
	Conforme já mencionado nesta pesquisa, o Plano Diretor da Reforma do Estado teve como precursor o Ministro Bresser Pereira, ocupante do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE). As medidas efetivadas, embora tenham tido efeitos mais significativos no serviço público, foram responsáveis por mudar paradigmas ao alterar o modo de participação do governo nos setores econômicos e sociais. Deixava-se para a iniciativa privada as atividades de produção e para o setor público ficariam as funções típicas de Estado. Ressalta-se que os setores estratégicos continuariam sob o comando do Estado (BRESSER PEREIRA, 1997). 
	É interessante notar que no ano de 2013, esse mesmo autor reconhece os efeitos da adesão às recomendações do Consenso de Washington para a economia brasileira e para o empresariado brasileiro.  Nas palavras de Diniz e de Bresser Pereira (2013, pp. 3-4), 
	no início dos anos 1990, a submissão do país ao Consenso de Washington ou à ortodoxia liberal significou para os empresários industriais a diminuição significativa de poder político e, para o país, a perda de uma estratégia nacional de desenvolvimento. Agora, a política econômica redefine suas prioridades privilegiando o setor financeiro, em detrimento da indústria.
	Os pressupostos do Estado Gerencial baseados no desenvolvimento das atividades produtivas pela iniciativa privada e no cumprimento das funções públicas – educação, saúde, segurança e administração da justiça – pelo Estado coincidem com as premissas do neoliberalismo. Ao analisar a reforma dos anos de 1990, Costa (2008, p.869) enfatiza que aquela “foi precedida de uma crise que desmantelou e sucateou a máquina administrativa brasileira, criando ensejo para a crítica neoliberal”. Isso porque na busca de novas formas de financiamento da economia, abriram-se as portas para o capital privado internacional. 
	A descentralização de poder, bem como a autonomia tributária traz importantes reflexões no que diz respeito aos deveres e obrigações de cada esfera de governo. De acordo com Arretche (2002, p.29),
	a democratização – particularmente a retomada de eleições diretas para todos os níveis de governo – e a descentralização fiscal da Constituição de 1988 alteraram profundamente as bases de autoridade dos governos locais. A autoridade política de governadores e prefeitos voltou a ser baseada no voto popular direto. Paralelamente, estes últimos também expandiram expressivamente sua autoridade sobre recursos fiscais – uma vez que se ampliou a parcela dos tributos federais que é automaticamente transferida aos governos subnacionais –, assim como passaram a ter autoridade tributária sobre impostos de significativa importância.
	Outra disparidade encontrada na forma federada e no fortalecimento municipal foi o aumento da arrecadação dos municípios que além de poder cobrar tributos passaram a receber transferências constitucionais da União por intermédio do Fundo de Participação dos Municípios e dos governos estaduais pela parte arrecadada via o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). O aumento dos valores financeiros arrecadados não foi acompanhado, na mesma proporção, das obrigações dos poderes públicos locais em relação aos serviços que deveriam ser prestados à população, gerando enormes desníveis de arrecadação e sobrecarga de serviços públicos à União (SALLES, 2010). 
	A descentralização advinda da CF de 1988 não foi apenas política e administrativa, mas veio acompanhada da descentralização tributária a favor dos estados e municípios. Em sua pesquisa sobre o federalismo e as políticas sociais no período posterior à Constituição de 1988, Arretche (2004, p. 18) afirma que “no sistema atual, a arrecadação tributária é bastante concentrada: os cinco principais impostos são responsáveis por mais de 70% da arrecadação total, sendo quatro deles arrecadados pela União”. No que se refere ao percentual de arrecadação em cada esfera de governo, a mesma autora (p.18) esclarece que “70,1% do total da arrecadação tributária foi realizado pela União, 25,5% pelos Estados e 4,3% pelos municípios”.   
	No que se refere à desigualdade no sistema tributário e na arrecadação, Arretche (2004, p. 18) afirma que 
	a arrecadação de tributos é extremamente desigual no plano horizontal, isto é, entre os governos subnacionais. No interior de cada Estado, municípios de mesmo tamanho apresentam enorme diversidade de arrecadação. Excetuando-se as capitais – com arrecadação até dez vezes superior à dos demais municípios de seu próprio Estado –, os municípios de maior porte não revelam melhor desempenho do que os pequenos, independentemente do nível de renda do Estado em que estão localizados.
	Tais desníveis na capacidade de arrecadação e na distribuição tributária entre os entes da federação apresentam um desafio na concretização de políticas sociais. Na análise de Grin & Abrucio (2018, p. 1), 
	além das heterogeneidades que caracterizam o país em relação à geografia, à demografia e à desigualdade socioeconômica, o maior desafio federativo está no seguinte fato: a Constituição e as leis posteriores repassaram autonomia e a responsabilidade pela implementação de boa parte das políticas públicas aos municípios, sem que a maioria deles tivesse, porém, capacidade administrativa e gerencial para realizar essa tarefa.
	A distribuição de poder na federação brasileira ocorre não apenas em razão dos diferentes partidos e coalizões realizadas para possibilitar a governança, mas também na disputa por investimentos e arrecadação tributária. A tributação separada por fontes de arrecadação entre as diferentes esferas tem suas origens na Constituição Federal de 1891, porém, no século XX, ocorreram duas mudanças significativas nesse aspecto, sendo a primeira, a Reforma Tributária (1965 -1968), durante o período militar, com características centralizadoras e a segunda referente à Constituição de 1988, na qual os estados e municípios ganharam autonomia para instituir seus próprios tributos e, desse modo, determinar seu próprio planejamento local (ARRETCHE, 2004). 
	Como forma compensatória, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 157 instituiu a repartição das Receitas Tributárias, na qual parte dos valores arrecadados pela União é destinada a Estados e Municípios e do valor da arrecadação realizada pelos Estados, parte é repassada aos municípios (BRASIL, 1988).  Sobre essa questão, Baer (2009) diz que “a Constituição de 1988 exerceu um duplo impacto regional”. Para o autor (p. 380), 
	primeiro incluiu uma transferência automática de receitas fiscais federais para as regiões pobres do País, ou seja, 3% de toda a receita fiscal deveria ser direcionada para os Estados do Nordeste, Centro-Oeste e Norte por intermédio de suas instituições financeiras, a fim de fortalecer o setor de produção. Segundo, obrigou o governo central a transferir 21,5% de sua receita fiscal aos Estados e 22,5% aos municípios.
	A descentralização por si só não garantiu um nível de democracia local satisfatório, pois, houve o aumento da arrecadação sem que este tenha sido acompanhado pelo poder decisório no uso dos recursos arrecadados, o que em muitos casos são atrelados a programas e metas traçadas num nível decisório muito superior ao do município. O recurso chega aos municípios com destinação específica sem margem para que se possa planejar seu uso em função das reais necessidades (SALLES, 2010). 
	No que se refere à tentativa de articulação entre os diferentes níveis de governo na busca de soluções integradas, Grin e Abrucio (2018) destacam a criação do Comitê de Articulação Federativa (CAF) criado no ano de 2003. Segundo esses autores (p. 2), “considerava-se necessário institucionalizar um fórum para construir uma agenda compartilhada e uma contratualização federativa com os municípios para que deixassem de ser coadjuvantes na construção de políticas públicas federais”.
	Apesar de apresentar alguns avanços, principalmente nas discussões e nas propostas encaminhadas, o resultado ficou muito aquém do esperado. Grin & Abrucio (2018, p. 18) destacam que,
	a forma de cooperação territorial instituída pelo CAF não foi exitosa para promover capacidades estatais nos municípios por sua falta de poder intragovernamental. A proposta para a cooperação federativa não logrou êxito sustentável, apesar de ter obtido alguns resultados positivos. A inovação inicial não resistiu à fragilidade de uma arena sem poder transversal sobre os ministérios e a lógica setorial dos sistemas nacionais, que é mais forte do que fóruns federativos territoriais.
	Qualquer tentativa no sentido de se institucionalizar uma arena política compartilhada para discutir problemas comuns, enfrentará além dos obstáculos citados, a questão cultural centralizadora, tão presente na cultura política brasileira. 
	Em artigo publicado em 2001, sobre questões relacionadas à economia regional, porém, em escala mundial, Benko e Pasqueur discutem sobre os processos de mundialização da economia, metropolização do espaço, bem como, sobre a articulação entre o global e o local. Sobre este último, em especial sobre a delegação de competência do poder central para o poder local a fim de instituir políticas de planejamento, os autores esclarecem que (p. 37) “as políticas de planejamento territorial, ao encargo do poder central até os anos oitenta, foram igualmente delegadas às coletividades locais territoriais”. 
	2.2 Políticas de ordenamento territorial

	Para iniciar a discussão sobre políticas de ordenamento territorial torna-se pertinente a explicação de Santos, o qual esclarece que, 
	o território não é apenas um conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas; o território tem de ser entendido como território usado, não o território em si. O território usado não é chão, mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida (SANTOS, 2006, p. 14). 
	Ou seja, a análise que se busca nesta tese, está fundamentada na visão do território a partir se seu uso e da forma como ocorrem as diferentes interações em seu interior. Território este carregado de identidades, de valores e de diversas outras formas de interferência social, principalmente, no âmbito político, que interagem e transformam o lugar e a paisagem.
	Essa discussão é composta por três partes sendo a primeira destinada a apresentar conceitos dos termos região e território e analisar a forma como as políticas territoriais estão inseridas no contexto brasileiro; na segunda seção são analisados os processos de institucionalização e de governança considerando as relações interfederativa das Regiões Metropolitanas brasileiras. Por fim, na terceira seção é discutido o planejamento local e a gestão das cidades considerando o Plano Diretor, o Estatuto das Cidades, Leis de Zoneamento e a forma como estes instrumentos de lei tem sido utilizado no planejamento urbano.
	2.2.1 Políticas de planejamento e de desenvolvimento regional

	Quando os assuntos são planos e políticas de planejamento e desenvolvimento regional dois termos precisam ser esclarecidos: “território” e “região”. Esses são termos frequentemente estudados em geografia e economia e entre outras ciências humanas e sociais, apresentando conceitos distintos. Em geral território é entendido não apenas como espaço, mas, como local de produção social em que o poder político, bem como, outras formas de poder, se faz presente, sendo controlado por um povo ou grupo. 
	Conforme Santos (1988) para a Geografia interessa o que se denomina território usado ou como o mesmo autor diz, o espaço habitado entendido como o espaço cuja presença humana ocasiona modificações. Sobre essa questão, Santos (2000, p. 47) afirma que 
	o território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence.
	Maria Adélia Aparecida de Souza (2003, p.17) corrobora com Santos ao afirmar que “o território, modernamente, é entendido não apenas como limite político administrativo, senão também, como espaço efetivamente usado pela sociedade e empresas”. 
	Para o geógrafo Roberto Lobato Corrêa (1991, p. 26), “a palavra região vem do latim regia, que por sua vez deriva do verbo regere, isto é, governar, reinar”. Continuando o autor (1991) esclarece que o conceito de região tem sido utilizado para fins de ação e controle de determinado território pelas classes dominantes, bem como pelo Estado. De acordo com o autor a legitimação ou adequação para fins políticos, administrativos ou econômicos conferem a região um constante processo de mudanças conforme interesses pré-estabelecidos por esses agentes. A esse respeito o autor (p. 26) diz que
	são eles que, por outro lado, levam as unidades territoriais de ação e controle, as regiões, a serem organizadas de modos diferentes: de um lado, a partir de um governo de nível hierárquico inferior ao do núcleo de dominação; de outro, de um mais ou menos complexo sistema de planejamento especializado. Ambos cumprindo o papel de ação e controle.
	Estudar formas e políticas de planejamento e desenvolvimento regional parte da premissa de que cada local possui características específicas, o que faz com que cada um dos agentes políticos e econômicos pensem formas e ações localizadas para solucionar determinados problemas. A tentativa de conciliação de interesses em torno de um objetivo comum é o que se espera (LIMA; SIMÕES, 2009).
	Sob o enfoque econômico, a questão regional é avaliada por outros critérios, sendo o capital e sua dinâmica em determinado local o ponto mais relevante. Estudar a região sob esse aspecto é estudar o resultado da problemática do capital nas desigualdades das forças produtivas em determinado espaço a partir da atuação dos diferentes atores que integram esse bloco hegemônico (THEIS; GALVÃO, 2013). 
	Segundo Diniz (2009) foi em 1929 com a crise econômica derivada da queda da bolsa de valores de Nova York com repercussão mundial que a existência de países industrializados com sérias desigualdades regionais tornou-se evidente. Segundo o autor é na primeira metade do século XX que países cientes das desigualdades regionais e do papel do Estado com base na teoria Keynesiana passam a adotar medidas a fim de suplantar o problema das desigualdades regionais, por meio da criação de instituições específicas. 
	Isso remete ao planejamento orientado ao desenvolvimento territorial discutido por Dallabrida et al. (2016). Para os autores (p.59), 
	esse processo pressupõe governança territorial [...] como um conjunto de iniciativas ou ações que expressam a capacidade de esta sociedade gerir os assuntos públicos a partir do envolvimento coletivo e cooperativo dos atores sociais, econômicos e institucionais, incluindo o Estado nas suas diferentes instâncias.
	Desde seus primórdios, a ocupação do território brasileiro era uma preocupação e ocorreu mais por uma lógica política do que por um efetivo planejamento. Nas palavras de Celso Furtado (2007, p.27) “o início da ocupação econômica do território brasileiro é em boa medida uma consequência da pressão política exercida por Portugal e Espanha pelas demais nações europeias”. De acordo com Furtado (2007, p.27) para os portugueses “tornava-se cada dia mais claro que se perderiam as terras americanas, a menos que fosse realizado um esforço de monta para ocupá-las permanentemente”. Desta forma, o processo de ocupação territorial se deu pela lógica do capital e de acordo com as atividades mais rentáveis em cada período da história econômica do País. 
	O crescimento desigual e a diminuição das disparidades econômicas regionais foram e continuam sendo o grande desafio para o País. As desigualdades regionais foram persistentes no decorrer dos tempos e bastantes presentes nos anos de 1950. Celso Furtado (2007, p. 329) menciona que “se pela metade do século, a economia brasileira havia alcançado um certo grau de articulação entre as distintas regiões, por outro, a disparidade de níveis regionais de renda havia aumentado notadamente”.
	No século passado estudos elaborados pela Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL) e, mais especificamente, a valiosa contribuição de Celso Furtado, mostraram-se inovadores pela forma de pensar a economia e a política para o planejamento e desenvolvimento regional. Na década de 1950, estudos sobre a economia nacional e o atraso econômico apresentado pelo Brasil em relação aos países centrais apontavam a necessidade do desenvolvimento de uma economia industrial para a diminuição das disparidades internas, bem como, para a saída do Brasil da condição de um país subdesenvolvido. Para tanto, a atuação do Estado no sentido de promover o setor industrial no País e o desenvolvimento econômico via o planejamento estratégico, fazia-se necessária (DINIZ, 2009). 
	Nascia-se assim, o estruturalismo cepalino que tinha como propósito promover a industrialização no País por meio de políticas e planos governamentais a exemplo do Plano de Metas na década de 1950 e dos I e II Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) na década de 1970. Entretanto, as desigualdades regionais se acentuaram exibindo uma dinâmica territorial baseada nas relações centro-periferia. A esse respeito Becker e Egler (1994) esclarecem que,
	no início da década de sessenta, a configuração do Brasil exibia uma estrutura articulada, porém desigual, com o Sudeste, centralizando a maior parcela da renda nacional, devido a expressiva concentração da produção industrial, principalmente no Estado de São Paulo. As outras regiões brasileiras se organizaram em uma vasta periferia em que cada parcela desempenhava funções peculiares na nova divisão territorial do trabalho resultante da industrialização do país (BECKER; EGLER, 1994, p. 90).
	Com o processo de industrialização em franco desenvolvimento na Região Sudeste, mais especificamente, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e ainda com a modernização das técnicas de produção no campo e, consequentemente, com a liberação de mão de obra campesina, o processo de urbanização é intensificado. Com um contingente cada vez maior de pessoas vivendo nas cidades e as marcantes desigualdades regionais resultantes de uma modernização da produção concentrada na Região Sudeste do País, fez-se necessária a implementação de políticas públicas voltadas ao planejamento urbano e regional.
	Com atividades econômicas concentradas e com pouco poder e interferência do Estado na coordenação do projeto de Integração Nacional, o crescimento econômico ocorreu de forma desigual e dispersa no território.  Santos (2012, p.41) avança nessa análise ao esclarecer que “o último meio século marca um enorme esforço nacional de equipamento do território e, desenvolvimento econômico, cujas etapas, beneficiam, toda, a metrópole paulistana, onde, cumulativamente, vêm instalar-se os fatores de crescimento”. 
	No final dos anos de 1980, em razão da forte recessão econômica, ocorre uma significativa perda na capacidade do Estado em intervir no planejamento territorial pela insuficiência de recursos econômicos e pela diminuição significativa dos créditos internacionais além, do endividamento externo e da inflação. Tal situação contribuiu para o enfraquecimento do projeto de integração territorial e, consequentemente, para o surgimento de políticas em programas setoriais não articulados (MORAES, 1999). 
	Para Souza (2006, p.31), o enfraquecimento do planejamento ocorreu de forma concomitante com a nova forma de administração pública. Ao abordar esse assunto, o autor menciona que este novo momento, “combina bem com a era do pós-fordismo e da desregulamentação e do estado mínimo”.
	Ao analisar a questão territorial do Brasil, bem como de outros países de formação colonial, Moraes (1999, p.44) menciona que “nesses países, mais do que em qualquer outra parte, o Estado, aparece antes de tudo como um organizador do espaço, um gestor do território”.  Uma crítica apresentada por Souza (2006, p.31) é a de que “o enfraquecimento do planejamento se faz acompanhar pela popularização do termo gestão”, ou seja, seguindo a lógica do capital. Tal autor, ao discorrer sobre o uso do termo “gestão” nas políticas territoriais ainda menciona que (p.31) o “hiperprivilegiamento da ideia de gestão em detrimento de um planejamento consistente representa o triunfo do imediatismo e da miopia dos ideólogos ultraconservadores do ‘mercado livre’”. 
	Ao abordar a questão da urbanização brasileira e o desenvolvimento econômico, principalmente nos países de Terceiro Mundo, Santos (2012, p.41) menciona que “o processo de desenvolvimento econômico do país é inseparável do próprio processo de crescimento, diversificação e afirmação da economia urbana”. Com essa dinâmica vieram as grandes desigualdades regionais e a concentração de renda, o que dificultava o planejamento regional pela imensa heterogeneidade das regiões brasileiras. 
	Em seu estudo sobre o desenvolvimento regional, Araújo (2013, pp.39-40) afirma que “o Brasil possui três heranças principais, quando visto pela ótica da história da ocupação humana e econômica de seu território, a saber: a forte concentração nos espaços litorâneos, a diversidade regional e a desigualdade regional". 
	Interessante notar que as questões relacionadas ao meio ambiente passaram a compor a arena política apenas na década de 1980. Moraes (1999) diz que ao mesmo tempo em que ocorria o enfraquecimento do Estado como instituição investidora na economia e principal ator na elaboração de políticas de planejamento e gestão do território, ocorria também o aumento das políticas de proteção ambiental, e com isso o planejamento teve de se adaptar às normativas ambientais vigentes, bem como ao forte apelo popular para a conservação. Diante disso, em 1981 ocorreu a promulgação da Política Nacional de Meio Ambiente e em 1988 a criação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
	No Brasil as diversas mudanças econômicas e sociais fizeram com que as políticas públicas não apresentassem os mesmos efeitos no decorrer dos anos. As próprias mudanças na estrutura demográfica do país influenciaram tal processo: de um País agrário que apresentava a maioria da população vivendo fora das cidades, chegou-se ao final do século XX com uma situação totalmente inversa: a maioria da população brasileira estava vivendo nas cidades. Ao analisar o Brasil em seu aspecto econômico e social, Becker e Egler (1998, p.169) afirmam que
	o Brasil ingressou modernidade pela via autoritária, e o projeto geopolítico do Brasil-Potencia, elaborado e gerido pelas forças armadas, deixou marcas profundas sobre a sociedade e o espaço nacionais. A economia brasileira alcançou a posição de oitavo PIB do mundo, seu parque industrial atingiu elevado grau de complexidade e diversificação, a agricultura apresentou indicadores flagrantes de tecnificação e dinamismo, e uma extensa rede de serviços interligou a quase totalidade do território nacional. No entanto, a maioria da população não participou das benesses do crescimento econômico. 
	No que diz respeito a políticas de desenvolvimento regional no Brasil, esta é uma questão que merece destaque tendo em vista a enorme disparidade entre as diferentes regiões do País. A diversidade econômica, ambiental e cultural do Brasil faz com que seja necessária uma visão específica para cada local quando o assunto é o planejamento regional. Os lugares se desenvolveram de forma desigual em todo o território nacional e com o avanço do capitalismo transnacional, as relações de troca se intensificaram fazendo com que a disparidade aumentasse (SANTOS; SILVEIRA, 2006). É importante salientar que a articulação ocorre de forma coordenada entre os âmbitos político e econômico. A esse respeito Santos (2012, p.43) explica que a “instância econômica e instância política são, ao mesmo tempo, fator de regulação e de comando da economia, da sociedade e do território”. 
	No ano de 2007 por meio do Decreto Federal 6.047/2007 foi promulgada a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), com o objetivo de ordenar o desenvolvimento das regiões, reduzir as desigualdades nos níveis de vida, além de ordenar programas e ações federais no território nacional. Esse fato marcou uma nova fase nas políticas públicas de desenvolvimento regional tendo em vista que as ações passaram a ser pautadas nesse novo escopo jurídico, tanto na questão do planejamento urbano quanto no planejamento regional (BRASIL, 2007).
	Também na primeira década do século XXI, as políticas públicas direcionadas ao ordenamento econômico passaram a ganhar novos destaques no ambiente político. O foco deixou de ser unicamente econômico voltando-se também para políticas regionais de desenvolvimento endógeno, político, cultural e social. Essas políticas e ações visavam à diminuição da concentração de renda e das distorções inerentes ao próprio desenvolvimento econômico a partir do aumento da renda (BAER, 2009).
	O crescimento desigual e a diminuição das disparidades econômicas regionais foram e continuam sendo o grande desafio para o País. A questão é como se pensar e planejar o espaço regional a partir de visões fragmentadas de território onde cada estado e município visam seus próprios interesses. Constata-se que as ações e políticas territoriais que tenham por finalidade a diminuição da desigualdade regional e a busca do desenvolvimento, devem ser integradoras, ao mesmo tempo, devem buscar a mitigação da fragmentação. Para Souza (2006) “desenvolvimento é mudança, decerto: uma mudança para melhor. Um ‘Desenvolvimento’ que traga efeitos colaterais sérios não é legítimo, e, portanto, não merece ser chamado como tal”. Desenvolver, integrar o território, diminuir as desigualdades regionais beneficiando o conjunto social é o que se espera de qualquer política de desenvolvimento. 
	Nas políticas e projetos de desenvolvimento, um fator a ser analisado é a integração territorial. Para Francisco de Oliveira (1993) “a não integração nacional” no que se refere ao planejamento regional integrado e de forma ampla em todo território nacional refere-se ao individualismo político de algumas regiões isoladas do Brasil, como no caso de São Paulo, que não tinha em seus planos favorecer avanços econômicos e sociais em outras regiões do País, mas, pensar seu próprio crescimento e desenvolvimento econômico. Tal situação contribuiu e contribui para o aumento das desigualdades regionais. 
	Estudos mostram que com vistas ao desenvolvimento econômico e consequente diminuição das disparidades entre o Brasil e países economicamente centrais, a partir da década de 1950, políticas foram criadas a fim de promover o processo de industrialização no País. Entretanto, a maioria das indústrias foram implantadas em locais servidos por infraestrutura urbana e regional pré-existente. A instalação de indústrias e o rápido aumento populacional, principalmente na capital paulista e cidades vizinhas demonstraram a necessidade de políticas de planejamento voltadas também para a escala urbana. Sobre os problemas das cidades brasileiras, Rolnik (2006, p. 199) afirma que 
	no vasto e diverso universo de 5.564 municipalidades, são raras as cidades que não têm uma parte significativa de sua população vivendo em assentamentos precários. De acordo com estimativas do Ipea, baseadas em metodologia do UN-Habitat e em dados do Censo Demográfico, estão nessa condição aproximadamente 40,5% do total de domicílios urbanos brasileiros, ou 16 milhões de famílias, das quais 12 milhões são famílias de baixa renda, com renda familiar mensal abaixo de cinco salários mínimos.
	2.2.2 Regiões Metropolitanas: governança e relações interfederativas

	Conforme já mencionado, o modelo de desenvolvimento econômico adotado no País ao longo do século XX pautou-se no processo de modernização das técnicas produtivas. A industrialização orientada pelo Estado, aliada a outros fatores políticos e econômicos, contribuiu para a concentração das atividades econômicas na Região Sudeste, mais especificamente, no estado de São Paulo. A criação pelo Governo Federal das Superintendências de Desenvolvimento Regional a começar com a do Nordeste (SUDENE) em 1959 e das demais, foram tentativas de promover o desenvolvimento econômico de outras áreas do Brasil. Na década de 1970, o Estado como forma de controlar a dinâmica do capital instituiu políticas que tinham como foco o planejamento e desenvolvimento regional, tal como os I e II Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs). 
	A criação de unidades político-administrativas regionais no Brasil, tiveram início na década de 1970, mais precisamente, no ano de 1973, quando por meio da Lei Complementar 14, promulgada a partir da Constituição Federal de 1967, foram criadas as Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte/MG; São Paulo/SP; Recife/PE; Porto Alegre/RS; Curitiba/PR; Salvador/BA; Fortaleza/CE e Belém/PA. Tal situação em pleno governo militar demonstrava de uma certa forma o centralismo político do governo federal em manter o controle no planejamento do desenvolvimento e na forma de organização política e territorial dos estados e municípios (KLINK, 2009).
	Na classificação das escalas de planejamento regional a Região Metropolitana é considerada como nível macro local. Sobre tal escala de planejamento, Souza (2001, p. 108) explica que 
	equivale a uma espécie de "nível local ampliado" e corresponde a situação típica das metrópoles (e, formalmente "regiões metropolitanas" ou áreas metropolitanas), em que diversas unidades mesolocais (cidades, municípios) se integram de modo denso, formando uma espécie de "minissistema urbano". Esse "minissistema urbano" é costurado por fluxos como o commuting de trabalhadores e, eventualmente (e desejavelmente), a integração de certos serviços públicos de interesse comum. Embora a possibilidade de se formar uma visão de conjunto seja ainda mais difícil que no caso do nível mesolocal, uma certa imagem de relativa unidade, derivada da proximidade e de problemas comuns, assim como dos próprios fluxos de integração (que incluem, além dos deslocamentos residência trabalho residência entre municípios distintos, também integradores ligados as coisas tão diversas como redes criminosas, deslocamentos em busca de lazer), está sempre presente (SOUZA, 2001, p. 108). 
	Com a redemocratização e a promulgação da Constituição Federal de 1988, o ordenamento das cidades e o planejamento regional tornam-se efetivos na esfera legislativa e constitucional do País. O parágrafo 3º do artigo 25 rege sobre os estados da federação esclarecendo que os mesmos poderiam, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Ocorre assim, a descentralização de poder da União para os entes federados e a autonomia dos municípios em definir suas políticas de planejamento e de desenvolvimento territorial (BRASIL, 1988).
	Isso ocasionou a possibilidade de os estados se utilizarem de critérios distintos, muitas vezes por interesses outros que não o de planejamento do território, para a formação de tal arranjo, o que levou ao aumento das regiões metropolitanas no País. Em 2010 no Brasil existiam 14 metrópoles com mais de um milhão de habitantes, dos quais, 80% viviam em favelas, com péssimas condições sanitárias e de saúde pública, o que sinalizava a necessidade imediata de planejamento e de se discutir a eficácia de tal arranjo da forma como se encontrava (MARICATO, 2011).
	Nos últimos anos, regiões metropolitanas têm surgido demasiadamente em diversos países do continente americano em razão do elevado crescimento demográfico e da urbanização irregular das cidades (WILSON et al., 2011). No caso brasileiro os limites municipais podem se tornar empecilhos para a efetivação de políticas públicas conjuntas isso devido à própria competição política e econômica que se efetiva entre os lugares.
	A dificuldade na governança metropolitana não é um problema apenas no Brasil. Na América do Sul, a Colômbia enfrenta dificuldades por ser um Estado central em que o território não é dividido como no caso brasileiro. O governo nacional assume todo o poder de decisão em detrimento ao poder local “com autoridades frágeis” que se torna impotente para planejar e coordenar o desenvolvimento regional (FREY, 2007).
	Outras formas de institucionalização, organização e gestão de regiões metropolitanas são apresentadas por Capobianco (2004) que mostra como tal situação se encontra nos Estados Unidos da América, Canadá e Alemanha. Embora seja realizado um estudo comparativo de tais situações e a partir daí sugestões para o caso brasileiro, um aspecto de destaque no estudo de Capobianco (2004) é a importância de se atenuar a problemática do pacto federativo brasileiro no planejamento e a elaboração de políticas de desenvolvimento regional, ou seja, de diminuir a individualidade política no processo de planejamento e coordenação do desenvolvimento.
	Em teoria, são vários os benefícios que justificam a criação de Regiões Metropolitanas, entre os quais, o que indica que o arranjo político regional, induz à criação de políticas públicas de interesse comum capazes de orientar o desenvolvimento econômico e social na escala regional. Desde a década de 1970, a criação de regiões metropolitanas no Brasil é decidida por meio de processos verticais, cujos movimentos políticos ocorrem de cima para baixo. 
	Neste sentido, a esfera estadual com sua autonomia constitucional decide pela formação dessas unidades político-administrativas regionais e os municípios passam a fazer parte de tal arranjo, embora a individualidade nas ações e políticas de planejamento em âmbito local sejam mantidas. Tal situação, ao invés de favorecer a melhoria dos padrões regionais ocasiona dispersão de esforços e enfraquecimento das ações de planejamento na escala regional (MARICATO, 2011).
	Nos diferentes estados da federação o gerenciamento das Regiões Metropolitanas ocorre por meio das Agências de Desenvolvimento, Fundos Metropolitanos e Conselhos de Desenvolvimento. Tal formato de gestão não tem apresentado bons resultados principalmente quanto à integração administrativa, sendo as políticas de controle do solo, o tema preponderante (MARICATO, 2011).
	No entanto, a maneira como a ordenação do território e a formação de regiões metropolitanas está colocada na esfera legal pouco tem contribuído para garantir o pleno desenvolvimento urbano e metropolitano. As diferentes competências entre União, estados e municípios reconhecidos como entes federados independentes e com poder de legislar e implantar ações de forma independentes entre si visando seus próprios interesses, ocasiona o pensar e agir isolado.  
	A tradição municipalista resgatada com a Constituição Federal de 1988 e por uma antiga reivindicação social, fortaleceu os municípios e possibilitou a estes elaborarem políticas tributárias e de incentivos fiscais, contribuindo para a efetivação da guerra fiscal. A esse respeito Vainer (2007) afirma que,
	se os grandes projetos, enquanto modo de apropriação e organização territorial, são os dos anos 60 e 70, a disputa entre municípios e estados para atrair capitais é fato mais recente entre nós, passando a assumir relevância na última década do século passado. A guerra fiscal expressa, de um lado, o vácuo de políticas territoriais na escala federal e, de outro, a emergência de novas formas de articulação entre capitais e forças políticas que favorecem uma redefinição das relações entre as escalas subnacionais (municipal, estadual, regional), nacional e global (VAINER, 2007, p. 12).
	Os estados da federação por sua vez se beneficiaram com a institucionalização de Regiões Metropolitanas por garantirem recursos do PAC do Governo Federal voltados a investimentos em habitação e saneamento, além de programas estaduais de transporte destinados às Regiões Metropolitanas. Essa situação legal se torna complexa na medida em que incentiva ações de interesses particulares à esfera estadual, bem como, à esfera municipal, porém, pouco integradas entre si (MARICATO, 2011).
	No estado de São Paulo, os estudos, o planejamento e a implementação de Regiões Metropolitanas estão a cargo da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (EMPLASA), criada em 1975, inicialmente, para coordenar a Região Metropolitana de São Paulo. Atualmente, entre os estudos desenvolvidos pela Emplasa está o da “Macrometrópole Paulista”, uma grande área administrativa formada por diversas regiões metropolitanas do estado de São Paulo.
	Ao analisar a cronologia da questão metropolitana brasileira, Andrade, Souza e Gomes (2017, p.6) esclarecem que
	em alguns dos arranjos institucionais criados, questiona-se a validade dos critérios de sua formação, sem referência, muitas vezes, a realidades de ordem demográfica ou socioespacial, e nem aos processos físicos de urbanização e conturbação. Neste sentido, para além da recusa dos modelos convencionais de entendimento da metropolização e definição de RMs, nota-se a falta de discussão sobre a atualidade do fenômeno de metropolização e, por conseguinte, sobre os critérios para a definição de RMs
	No que se refere ao crescimento demográfico nas Regiões Metropolitanas Paulistas, dados da EMPLASA (2014) mostram que o crescimento populacional foi de 1,1%, enquanto que o crescimento proveniente do movimento pendular nas regiões que compõem a Macrometrópole Paulista foi de 8,7% ao ano. Essa situação ocorre entre outros fatores devido às condições socioespaciais e as disparidades econômicas entre os municípios que a integram, induzindo a população a buscar melhores salários, rendas e condições de vida em outros municípios e, implica, também, em desafios a serem enfrentados na gestão metropolitana (CUNHA et al., 2013).
	A busca de soluções para os problemas metropolitanos, assim como, de ações voltadas ao desenvolvimento regional e não apenas ao desenvolvimento local, deve ter como base aspectos institucionais e legais. A autonomia estadual para instituir regiões metropolitanas e a autonomia municipal para legislar em seu território – inclusive na implementação de políticas de incentivos fiscais para o desenvolvimento local –, não encontra parâmetros gerais no aparato legislativo e institucional na esfera federal, exceto na Constituição Federal de 1988. Isso por si só, mostra a fragilidade do planejamento do desenvolvimento regional no Brasil que se repete mesmo em outras formas de arranjos territoriais (KLINK, 2009).
	Avanços na discussão do planejamento urbano, também, puderam ser percebidos nos últimos anos. Com a Lei Federal 10.257/2001 ocorreu a regulamentação dos artigos 181 e 182 da Constituição Federal que tratavam da Política Urbana. O “Estatuto da Cidade”, forma como foi chamada tal lei, inovou por traçar regras e diretrizes e por instituir mecanismos para o ordenamento urbano tais como o Plano Diretor, o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) progressivo no tempo e as regras de zoneamento territorial. 
	O Estatuto da Cidade definiu, ainda, como princípios básicos, a função social da propriedade conforme diz o texto constitucional e a gestão participativa, este último mais relacionado ao plano diretor dos municípios que deveria contar com a participação da sociedade civil na elaboração, concretização, e no acompanhamento dos resultados (BRASIL, 2001). Procurava-se, dessa forma, lançar as bases legais para o ordenamento da ocupação e do uso de áreas urbanas a partir de uma lei federal, estabelecendo para isso, a obrigatoriedade aos municípios de instituírem mecanismos locais de planejamento territorial.
	No que se refere à legislação com abordagem para o Planejamento Regional, em fevereiro de 2007 foi instituído com o Decreto Federal 6.047/2007 a Política Nacional de Desenvolvimento Regional que tinha por objetivo ordenar o desenvolvimento das regiões e reduzir as desigualdades nos níveis de vida, além de ordenar programas e ações federais no território nacional. Esse fato marcou uma nova fase nas políticas públicas de planejamento e desenvolvimento regional tendo em vista que a partir de então as ações passaram a ser pautadas na lei. (BRASIL, 2007). 
	Recentemente, em 12 de janeiro de 2015 foi sancionada a Lei Federal 13.089/2015 que instituiu o Estatuto da Metrópole, o qual estabelece as diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados. O Estatuto das Metrópoles inaugura uma nova etapa no planejamento metropolitano. Para Andrade, Souza e Gomes (2017, p.2) “Nesta recém-criada lei, o planejamento para as Regiões Metropolitanas (RMs) seguirá o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), cujo prazo de adequação encerra-se no ano de 2018”.  Salienta-se que o prazo foi prorrogado para 2021 conforme dados do governo de São Paulo. 
	Neste tópico buscou-se apresentar os principais instrumentos de lei que formam o arcabouço institucional construído a partir da década de 1970 – relativo às políticas territoriais, mais especificamente, as relacionadas ao planejamento e governança metropolitana –, implementadas no País. Com este objetivo verificou-se que tais instrumentos legais, embora em sua essência buscassem diminuir as desigualdades socioeconômicas e territoriais, somente no passado recente passaram a promover ações articuladas visando o planejamento interfederativo, bem como a participação de diferentes atores sociais. Considerando a participação popular neste processo destaca-se o Estatuto da Cidade e, mais recentemente, a Política Nacional de Participação Social (PNPS) instituída em 2014 pelo Decreto 8.243, com o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil. 
	2.2.3 O planejamento local e gestão das cidades

	O entendimento da trajetória do planejamento urbano no Brasil, bem como da problemática das cidades está estritamente ligado ao papel do Estado, suas responsabilidades e atuação nos problemas urbanos e nas cidades no decorrer dos tempos (RANDOLPH, 2007).  
	Em sua pesquisa sobre as cidades e as alternativas para a crise urbana, Maricato (2013, p. 15) afirma que “a urbanização da sociedade brasileira tem constituído, sem dúvida, um caminho para a modernização, mas, ao mesmo tempo, tem contrariado, aqueles que esperam ver, nesse processo a superação do Brasil arcaico”.
	O planejamento urbano e o urbanismo são palavras frequentemente associadas ao ordenamento das cidades, mas que possuem origem diferente quanto ao termo. Para Villaça (1999, p. 205), “no Brasil a palavra planejamento associada ao urbano é mais recente que urbanismo, e sempre teve uma conotação associada à ordem, à racionalidade e a eficiência, enquanto urbanismo ainda guardava resquícios de embelezamento”. 
	O planejamento urbano teve início com as mudanças dos anos de 1930, quando a cidade ganha nova conotação diante do utilitarismo e do enfrentamento aos mais diversos problemas que começavam a ser identificados nas cidades. Maricato (2000) esclarece que
	a partir de 1930, agora sob a hegemonia da burguesia urbana, a eficiência, a ciência e a técnica começam a substituir os conceitos de melhoramento e embelezamento. A cidade da produção precisa ser eficaz. Mas é justamente nesse momento que tem início um período de inconsequência com inutilidade da maioria dos planos elaborados no Brasil. De um lado estava dada a impossibilidade de ignorar os "problemas urbanos", de outro a impossibilidade de dedicar o orçamento público apenas às obras, especialmente às obras viárias, vinculadas à lógica do capital imobiliário, de maneira aberta ao debate, sem sofrer críticas (MARICATO, 2000, p. 138).
	O pensar as cidades, bem como formas de regular o processo de ocupação do espaço urbano começam a ganhar força na medida em que ocorre o crescimento das cidades. Sobre isso, Souza (2010, p. 118) afirma que “a ideia de uma reforma urbana, já havia feito seu aparecimento nos anos 50: naquela época, porém, o problema da escassez de moradias centralizava excessivamente as atenções, em detrimento de sua compreensão mais ampla dos problemas urbanos”.
	A relação entre cidade e produção industrial sempre esteve presente nos estudos urbanos no País. Souza (1999) chama atenção para a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano presente no II PND. Segundo a autora (p. 117) 
	naquele momento toda a dificuldade residia no fato de produzir uma política urbana que incorporasse o espaço como social e consequentemente a compreensão de que as concentrações urbanas refletiam uma concentração de renda. Logo, a ideia de distribuição deveria estar respaldada em uma visão de economia, mas também sobre uma compreensão mais atualizada sobre o espaço geográfico brasileiro (SOUZA, 1999, p.117).
	Continuando Souza (1999) esclarece que na década de 1970 pensava-se a cidade como o locus da indústria, atividade que conduziria ao desenvolvimento econômico do País. Desse modo, com base na política urbana vigente no II PND a autora (p. 127) afirma que esta “assumia a cidade como uma unidade de produção específica, envolvendo, através de processos originais um certo número de produtos [...]”.
	No entanto, o período que marcou o início dos projetos de planejamento e a gestão das cidades coincide com o de menor participação social nesse processo. De acordo com Ribeiro (2003, p. 12) “as primeiras notícias do que hoje chamamos de Estatuto das Cidades datam de 1976, quando vazou para a imprensa a existência de um “anteprojeto de desenvolvimento urbano” elaborado pelo antigo Conselho Nacional de Política Urbana”. Um tempo em que as ações eram pensadas e realizadas de cima para baixo, demonstrado a centralização política exercida pelo governo federal. 
	Também na década de 1970 e sobre o planejamento urbano no Brasil, Maricato (2000, p. 138) diz que “foi durante o regime militar que a atividade de planejamento urbano mais se desenvolveu no Brasil”. A autora cita o II PND e a partir deste a criação de dois órgãos federais voltados ao planejamento urbano: a Secretaria de Articulação entre Estados e Municípios (SAREM) e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU). 
	Nesta década, o planejamento das cidades brasileiras também se destaca em nível local com a criação de órgãos públicos municipais voltados à área, bem como, no meio acadêmico, alimentando segundo Maricato (2000, p. 139) “muitas atividades intelectuais”. O tema passou a compor estudos em diversos níveis e instituições do País, bem como, motivou a realização eventos da área do planejamento urbano, conforme corrobora a mesma autora.
	Com o rápido crescimento das cidades e os problemas advindos desse processo, o planejamento urbano e a forma de se pensar a cidade ganharam conotação por parte da sociedade. Para Randolph (2007), “apesar de sua oposição ao então Estado e Governo, são os próprios movimentos sociais urbanos, influenciados por teorias críticas – marxistas ainda dos anos 70 a respeito da Reforma Urbana, que reconhecem a centralidade da agência do Estado”. A mobilização social no sentido de reivindicar maior participação na elaboração de políticas públicas urbanas, quando da realização do Fórum de Reforma Urbana nos anos de 1980, é discutida por Maricato (2000). Segundo a autora participaram da criação dessa entidade setores da Igreja Católica de tendência progressista, setores não governamentais, técnicos de assessoria aos movimentos sociais urbanos e pelas lideranças de movimentos urbanos.
	Com o avanço da industrialização, ocorreu a migração de pessoas do campo para as cidades e, consequentemente, o aumento da urbanização desordenada. De modo relevante Becker e Egler (1992) destacam que o processo de industrialização, mais precisamente, a modernização tecnológica vivenciada foi acompanhada pela intensificação da pobreza nas cidades brasileiras. Na análise dos autores (p. 170) “a modernização conservadora gerou uma pobreza específica, associada à modernidade. A problemática social da semiperiferia se manifesta em um grande descompasso entre expansão das redes de serviços e de questionamentos coletivos e o precário estado-social da nação”.
	Brandão (2017) concorda com aos autores ao afirmar a exclusão como característica do processo de urbanização brasileira. O Brasil, segundo o autor (p.54), ao longo de sua história, se caracterizou “como uma máquina potente de produção de cidades e simultaneamente por processo de rápida urbanização precarizada e marcada por várias expressões de destituição para a maioria de sua população”.
	Estudos apontam sobre a rapidez em que o processo de urbanização ocorreu no País, sobretudo, no século XX. Becker e Egler (1992, p. 181) afirmam que o Brasil se transformou em um país urbano, em poucas décadas, comprimindo no tempo um processo que alhures se fez muito mais lentamente. 
	Considerando a mesma questão, Rolnik (2006, p. 199), chama atenção sobre o rápido processo de urbanização vivenciado no País entre as décadas de 1940 e 1980. Segundo a autora em 40 anos ocorreram os “movimentos socioterritoriais mais rápidos e intensos de que se tem notícia, a população brasileira passou de predominantemente rural para majoritariamente urbana”. Esse processo foi excludente e contribuiu para o aumento da pobreza e da urbanização irregular nas cidades brasileiras. Segundo a mesma autora (p.199), 
	este movimento – impulsionado pela migração de um vasto contingente de pobres – ocorreu sob a égide de um modelo de desenvolvimento urbano que basicamente privou as faixas de menor renda da população de condições básicas de urbanidade, ou de inserção efetiva na cidade. Além de excludente, o modelo de urbanização foi também concentrador: 60% da população urbana vive em 224 municípios com mais de 100 mil habitantes, dos quais 94 pertencem a aglomerados urbanos e regiões metropolitanas com mais de um milhão de habitantes.
	A exclusão e a precariedade das condições urbanas para a população carente também compõem o discurso de Maricato (2000). A autora diz que 
	boa parte do crescimento urbano se deu fora de qualquer lei ou de qualquer plano, com tal velocidade e independência que é possível constatar que cada metrópole brasileira abriga, nos anos 1990, outra, de moradores de favelas, em seu interior. Parte de nossas cidades podem ser classificadas como não cidades: as periferias extensas, que além das casas autoconstruídas, contam apenas com o transporte precário, a luz e a água (esta não tem abrangência universal, nem mesmo em meio urbano). E é notável como essa atividade referida, de pensar a cidade e propor soluções para seus problemas, permaneceu alienada dessa realidade que estava sendo gestada (MARICATO, 2000, p. 140). 
	Ao retomar a discussão sobre o planejamento urbano e considerando a década de 1980 – fim do período militar e o início do processo de redemocratização do país –, observa-se o surgimento de novos movimentos no sentido de incluir na pauta política as questões urbanas. Em estudo sobre gestão democrática urbana, Reschilian (2010, p. 278) afirma que “o debate pela reforma urbana iniciado em 1963 acabou eclipsado pelo regime militar no período de 1964 até 1985, sendo retomado no período de redemocratização do país, com destaque para o processo constituinte de 1988”. Do mesmo modo, Souza (2010, p.118) lembra que no processo constituinte de 1988 “foi aberta a possibilidade para que a própria sociedade civil apresentasse diretamente ao Congresso, propostas legislativas, denominadas “emendas populares”. E uma dessas emendas foi justamente a inserção da política urbana, por meio dos artigos 182 e 183 no texto constitucional. 
	O art. 182 da Constituição Federal ao dispor sobre a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal afirma a obrigatoriedade do Plano Diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes; exigência do cumprimento da função social da propriedade; a possibilidade de desapropriação de imóveis urbanos, por fim, a exigência do pleno aproveitamento do solo urbano, sob pena de “I - parcelamento ou edificação compulsórios; II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo e III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública [...]. Ressalta-se que como mencionado o art. 183 também compõe a pauta sobre política urbana da Constituição Federal, dispondo sobre o uso e posse da propriedade urbana. 
	A obrigatoriedade da elaboração do Plano Diretor descrita em um documento constitucional provocou segundo Souza (2010) um entusiasmo uma vez que pela primeira vez a política urbana passava compor a carta magna do País. Porém, o mesmo autor (2010) realiza uma crítica sobre a prioridade dada ao planejamento propriamente em detrimento ao social. De acordo com Souza (p.120) “ao mesmo tempo em que a atenção se voltava cada vez mais para uma discussão técnica em torno dos instrumentos de planejamento, e também para questões legais, o contexto social mais amplo, o que dá sentido a todo o resto, era banalizado”. 
	Além do exposto, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 30 menciona que, compete aos municípios “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. Ao Estado cabe a função de gestão e organização do território com base no poder de polícia e na possibilidade de legislar tendo por objetivo a regulação do espaço. Assim, constata-se que o planejamento do uso e ocupação do território é função estatal por excelência. De acordo com Corrêa (1989, p.24) “o Estado atua também na organização espacial da cidade. Sua atuação tem sido complexa e variável, tanto no tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade da qual é parte constituinte”. 
	Os anos 1990, segundo Rolnik (2006, p. 203) “representaram também no país um período de intenso debate, no seio da sociedade civil, dos partidos e governos acerca do papel dos cidadãos e suas organizações na gestão da cidade”. Atenta sobre a forma de se pensar a questão urbana e a gestão das cidades, a autora (2006, p. 203) diz que nesta década houve “avanços institucionais no campo do direito à moradia, do direito à cidade, do fortalecimento jurídico da noção de função social da propriedade e do reconhecimento dos direitos de posse”.
	Somente em 2001 com a promulgação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) é que a política urbana por meio dos artigos 182 e 183 da CF foi regulamentada. Reschilian (2010, p.279) lembra que “a promulgação da Lei pode ser considerada o cumprimento de uma etapa do processo de discussão em torno da reforma urbana no Brasil que tem suas origens na década de 1960, com Fórum de Reforma Urbana”. 
	Neste contexto, diversas inovações passaram a fazer parte do planejamento das cidades, além do Plano Diretor, o Estatuto da Cidade instituiu como instrumentos da política urbana a gestão orçamentária participativa e o uso do imposto predial e territorial urbano (IPTU) como forma de se fazer cumprir a função social da propriedade (BRASIL, 2001). 
	A regulamentação dos instrumentos de política urbana não refletiu efetivamente no planejamento das cidades. Aliás, como diz Rolnik (2006, p. 203) “as iniciativas importantes na área do desenvolvimento urbano ocorreram, fundamentalmente, no plano institucional”. Este é o caso do IPTU progressivo no tempo, cuja aplicação deveria conduzir ao cumprimento da função social da propriedade. Para Souza (2010, p.125) “o IPTU progressivo no tempo nada mais é do que o IPTU normal, só que tornado progressivo no tempo, com uma finalidade punitiva, para coibir a especulação imobiliária”. Neste aspecto, tal medida visa incentivar a ocupação de espaços vazios nas cidades e induzir a construção, e desse modo, garantir a função social da propriedade, conforme dispõe a Constituição de 1988.
	Maricato (2000) e Souza (2006) reconhecem a importância do IPTU progressivo no tempo para o planejamento urbano por constituir num instrumento legitimado pela Constituição de 1988 e por permitir que a cidade tenha seus espaços utilizados de modo a coibir o mau uso do espaço urbano, entre os quais se destaca a prática da especulação imobiliária. 
	Na discussão do planejamento e gestão das cidades, uma afirmação que se faz necessária é a de que o espaço urbano não é neutro e sofre influência dos mais diversos agentes. Na obra intitulada “O que é cidade” (1995), Rolnik (p.21) lembra que “a relação, morador da cidade/poder urbano pode variar infinitamente em cada caso, mas o certo é que desde sua origem, cidade significa ao mesmo tempo, uma maneira de organizar o território e uma relação política”. Sobre os moradores da cidade a autora (1995, p.21), diz que “ser habitante de cidade significa participar de alguma forma da vida pública, mesmo que em muitos casos essa participação seja apenas a submissão a regras e regulamentos”. 
	Rolnik (1995) analisa o espaço urbano a partir das seguintes relações: a cidade como ímã, no sentido de atrair pessoas em busca dos mais diversos serviços, a cidade como escrita, salientando a necessidade dos registros e planejamento, a “civitas” ou a cidade política, tendo em vista a relação direta entre o Estado e o espaço urbano, e por fim, a cidade como mercado, tendo em vista as relações mercantis e a interferência do capital no ambiente urbano.
	Outra análise possível sobre as cidades é a encontrada no livro “Por uma geografia de poder” de autoria de Claude Raffestin (1993). Em sua discussão o autor esclarece que o território como um todo é lócus das relações de poder, sendo a cidade, sua produção e reprodução constante, um local de disputas entre os mais diversos agentes. Segundo o autor no processo de produção do espaço participam diversos agentes em diversas escalas espaciais. Com base nesta afirmação Raffestin (pp.152-153) diz que 
	de fato, o Estado está sempre organizando o território nacional por intermédio de novos recortes, de novas implantações e de novas ligações. O mesmo se passa com as empresas ou outras organizações, para as quais o sistema precedente constitui um conjunto de fatores favoráveis e limitantes. O mesmo acontece com um indivíduo que constrói uma casa ou, mais modestamente ainda, para aquele que arruma um apartamento. Em graus diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, somos todos atores sintagmáticos que produzem “territórios. [...] Todos nós elaboramos estratégias de produção, que se chocam com outras estratégias em diversas relações de poder”.
	Numa outra abordagem encontra-se a visão de Maricato (2000). A gestão das cidades, bem como a ocupação do solo está diretamente ligado ao que a autora denomina de cidade legal e cidade oficial. Segundo a autora (p. 122) “a exclusão urbanística, representada pela gigantesca ocupação ilegal do solo urbano, é ignorada na representação da "cidade oficial". Nem sempre o planejamento e os planos urbanísticos são colocados em práticas e efetuados de forma que o planejamento e a gestão das cidades atinjam sua plenitude e sua eficácia social. Rolnik (2006, p. 199) avança nesse entendimento ao mencionar que 
	excluídos do marco regulatório e dos sistemas financeiros formais, os assentamentos irregulares se multiplicaram em terrenos frágeis ou em áreas não passíveis de urbanização, como encostas íngremes e áreas inundáveis, além de constituir vastas franjas de expansão periférica sobre zonas rurais, eternamente desprovidas das infraestruturas, equipamentos e serviços que caracterizam a urbanidade.
	A governança urbana com a perspectiva de atrair novos empreendimentos segue a lógica que favorece o empresariado contribuindo para que se instale a concorrência interurbana por investimentos (HARVEY, 2001). Essa prática governamental fomenta a exclusão social e aumenta as desigualdades socioespaciais. 
	Rolnik corrobora com Harvey ao analisar a relação entre o capital e o Estado nas cidades. Segundo a autora (1995, p.54) “como o próprio espaço urbano se torna campo de investimento do capital, a pressão da classe capitalista sobre a ação do Estado se dará no sentido de este beneficiar a maximização da rentabilidade e o retorno dos investimentos”. A relação entre capital e Estado pode levar o poder público a agir no interesse de determinados grupos com maior poder de influência na esfera política, em detrimento de políticas e medidas de planejamento urbano que tragam maior benefício para a coletividade. 
	De acordo com Rolnik (2006) na maior parte das cidades brasileiras, mesmo aquelas com menos de 20 mil habitantes, é possível encontrar assentamentos informais demonstrando a existência de “poderosas engrenagens da máquina de exclusão territorial que bloqueia o acesso dos mais pobres às oportunidades econômicas e de desenvolvimento humano [...]”. Segundo a autora (p. 200) “essa situação de exclusão é muito mais do que a expressão das desigualdades sociais e de renda: ela é agente de reprodução dessa desigualdade”.
	Nos estudos sobre as práticas do planejamento urbano no Brasil, frequentemente, são encontradas afirmações que demonstram que não é apenas a ausência de políticas públicas que faz com que as cidades sejam o lugar da exclusão e das desigualdades socioespaciais, mas o modo como o planejamento urbano é realizado no País. Maricato (2000, pp. 124-125), diz que
	como convém a um país onde as leis são aplicadas de acordo com as circunstâncias, o chamado Plano Diretor está desvinculado da gestão urbana. Discurso pleno de boas intenções, mas distante da prática. Conceitos retificados, reafirmados em seminários internacionais, ignoram a maioria da população. A habitação social, o transporte público, o saneamento e a drenagem não têm o status de temas importantes (ou centrais, como deveriam ser) para tal urbanismo. O resultado é: planejamento urbano para alguns, mercado para alguns, lei para alguns, modernidade para alguns, cidadania para alguns (MARICATO, 2000, pp.124-125).
	Outra questão apontada nos estudos sobre o planejamento urbano no Brasil refere-se à qualidade dos planos. Souza (2010), diz que em geral o planejamento urbano não está alinhado às reais necessidades sociais, assim como, não há real vontade política para implementar o que planejado (SOUZA, 2010, p.108).
	O planejamento urbano considera uma escala de análise e implementação de políticas em escala municipal, ao contrário do planejamento urbano-regional que considera o agrupamento de municípios em uma dada região, sem, no entanto, desvincular-se das diferentes escalas integrantes de um projeto macro: regional e local. Souza (2006) diz que o planejamento regional, ao abordar de forma macro a organização do território em seus aspectos socioespaciais permite ao gestor, analisar a ocupação e a organização a partir de uma visão ampla. Já o planejamento urbano, ou o planejamento das cidades é mais focado e permite trabalhar a problemática inerente a ocupação dos lugares de forma mais aproximada dos diversos agentes que compõem esse espaço.
	Independente da escala de ação das políticas públicas a intervenção do Estado no território pode ocorrer de forma impositiva ou com a participação social. Uma tentativa de mudar esse quadro pode estar no maior engajamento popular nas decisões políticas do município. No entanto, o que se vê é um engajamento muito tímido da população nas discussões sobre políticas urbanas. A ideia de que não fará diferença no contexto das decisões prevalece – uma vez que a abertura política para a participação social é apenas uma exigência legal –, considerando que em grande parte as decisões já foram deliberadas e são impostas pelo poder público. Sobre a gestão democrática das cidades por meio da participação popular nas decisões e na política urbana, Souza (2006, p.359) esclarece que 
	os conselhos de desenvolvimento urbano, ao lado dos conselhos do orçamento participativo, são as instituições-símbolo de um esforço consistente de democratização da cidade. Enquanto os conselhos de orçamento participativo vinculam-se a gestão urbana (uma vez que o orçamento público, embora possua uma dimensão de planejamento, e, principalmente um mecanismo de gestão), os conselhos de desenvolvimento urbano são instâncias participativas referente ao planejamento da cidade: definição, confecção e acompanhamento da implementação de políticas públicas e intervenção diversas, tais como planos diretores, políticas setoriais de transporte  e meio ambiente, programas de urbanização de favelas etc. 
	Um fator a se considerar na gestão democrática das cidades é conseguir atender as diferentes demandas dos grupos, bem como os diferentes interesses na elaboração do planejamento participativo. De acordo com Souza (2006, p. 326) “o Estado tende a produzir, maior vetor resultante em termos de ações, intervenções conforme os interesses dos grupos e classes dominantes, que dispõem de maiores recursos e maior capacidade de influência”. A tentativa de minimizar as diferenças e os interesses em muitos casos conflitantes e buscar formas de atender as demandas geradas nas diversas arenas políticas são as saídas para o planejamento participativo.
	Após a análise temporal da evolução do Estado, das políticas públicas, das políticas de ordenamento territorial e a forma de organização do território, esse capítulo finaliza com a apresentação do planejamento local e a gestão das cidades, bem como aos mecanismos inerentes a esse processo. Isso torna-se importante nos próximos capítulos onde serão considerados os aspectos locais da pesquisa, bem como a análise do objeto de estudo.
	3 DINÂMICAS SOCIOESPACIAIS E ECONÔMICAS NO CONTEXTO REGIONAL: DO VALE DO PARAÍBA PAULISTA A RMVPLN

	Esta seção foi desenvolvida a partir de pesquisa bibliográfica e documental, bem como, por meio de pesquisa de campo, foram obtidas imagens que compõem o material iconográfico presente neste trabalho. Os dados documentais acerca da ampliação e implantação de melhorias na Rodovia dos Tamoios e do projeto de duplicação do Porto de São Sebastião foram obtidos junto a sítios eletrônicos de institutos de pesquisa, do Governo do Estado de São Paulo, das Prefeituras dos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião e, também, junto a Companhia Docas de São Sebastião, administradora e autoridade portuária no Litoral Norte do estado.
	Inicialmente é apresentado um breve histórico do processo de ocupação da Região do Vale do Paraíba Paulista e em seguida discute-se a institucionalização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), apresentando as atuais características demográficas e econômicas da Região, mais especificamente dos seus municípios litorâneos. Embora a duplicação da Rodovia dos Tamoios e o projeto de ampliação do Porto de São Sebastião possam trazer consequências aos municípios do entorno, entre os quais: São José dos Campos, Jambeiro, Paraibuna, Ubatuba e Ilhabela, os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião foram escolhidos pelo fato de o primeiro conectar por meio da Rodovia dos Tamoios a Região do Vale do Paraíba ao Litoral Norte e o segundo por sediar o Porto homônimo para o qual existe um projeto de ampliação de sua infraestrutura. 
	Acredita-se que os impactos socioespaciais serão diretamente sentidos nesses dois municípios, considerando que Caraguatatuba, caso o projeto de ampliação do Porto se concretize, poderá vivenciar um acelerado crescimento urbano ocasionado pelo adensamento populacional, consequente do aumento das atividades econômicas em São Sebastião. Tal fenômeno socioespacial será reflexo da dinâmica econômica que ocorrerá em razão da maior facilidade de acesso a esses municípios e ao aumento das atividades portuárias.
	Nessa parte da pesquisa ressalta-se a correlação entre o planejamento de setores estratégicos e o planejamento urbano–regional – considerando desse modo, as estratégias governamentais adotadas nos níveis Federal, Estadual e Municipal – sem se esquecer das transformações socioespaciais derivadas de tais projetos.
	3.1 Atividades econômicas na Região do Vale do Paraíba Paulista: breve caracterização histórica 

	Nesta seção é apresentada uma síntese dos processos de ocupação e de implantação de infraestrutura de transportes, correlacionando-os ao desenvolvimento econômico urbano-regional da atual Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN). 
	Para isso, inicia-se com uma breve discussão acerca dos ciclos econômicos e do processo de ocupação territorial no Vale do Paraíba, ainda no período colonial, para chegar ao Brasil do século XX e sua economia industrial. 
	O processo de ocupação e de formação de uma rede de vias de circulação na Região do Vale do Paraíba Paulista vincula-se ao desenvolvimento de atividades econômicas realizadas em outras localidades do Brasil no período colonial, sobretudo, da mineração ocorrida no estado de Minas Gerais. O escoamento da produção em direção ao Porto de Paraty no estado do Rio de Janeiro passava pela Região, bem como, por ela passavam produtos provenientes de outras regiões do estado de São Paulo em direção a área da mineração. É neste período que segundo Müller (1969) surgem os primeiros e pequenos núcleos de urbanização na Região do Vale do Paraíba Paulista.
	Com a produção cafeeira no século XIX a Região do Vale do Paraíba Paulista vivencia a chegada de um significativo contingente populacional proveniente das zonas de mineração, cuja atividade entrara em declínio. A atividade cafeeira criou as bases econômicas e um conjunto de infraestrutura, principalmente viária, necessárias para a intensificação do processo de urbanização e, mais tarde, no século XX, para a formação dos primeiros núcleos urbano-industriais na Região.
	A partir de meados do século XVII, com a interiorização e o surgimento dos primeiros núcleos urbanos a partir da Província de São Paulo de Piratininga tem início o processo de ocupação da Região do Vale do Paraíba Paulista. Este processo é analisado e denominado por Müller (1969, p. 13) como a “expansão ecológica dos habitantes da área ‘core’”. A autora ressalta que a atividade mineradora e a necessidade de transporte de mercadorias para os núcleos mineradores e da produção desses em direção ao litoral estão entre os fatores que contribuíram para o povoamento da Região, possibilitando, desta forma, iniciar uma articulação territorial em nível intra e inter-regional.
	No século XIX com a produção cafeeira a Região inicia um período de maior dinamismo econômico e demográfico. Para Müller (p. 30), esse dinamismo será marcado ainda pela intensificação do processo migratório a partir de Minas Gerais em razão da decadência da mineração. No entanto, no final do mesmo século, conforme esclarecido pela autora (p. 81) o declínio da produção cafeeira, exige a criação de novas possibilidades econômicas. Com as bases criadas pela cafeicultura, entre as quais, o acúmulo de capital, inicia-se o processo de industrialização, expandindo a ocupação da Região.
	A localização privilegiada da Região do Vale do Paraíba, entre os dois principais polos econômicos do país – São Paulo e Rio de Janeiro –, contribuiu para que no século XX, a Região – mais especificamente, os municípios de Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Guaratinguetá e Pindamonhangaba atravessados pela Rodovia Presidente Dutra, inaugurada em 1950 –, se firmasse como uma das principais áreas da produção industrial no País.  Ronca e Vitale (2004, p. 141) afirmam que “o principal eixo viário regional é a Rodovia Presidente Dutra que, ao unir Rio de Janeiro a São Paulo, estruturou o desenvolvimento à sua margem, em especial das principais cidades da Região que se localizam em sua extensão”.
	Em 1968, a Rodovia Presidente Dutra, foi duplicada, implicando maior facilidade de escoamento de mercadorias e o acesso a matérias-primas utilizadas pelas indústrias, atraindo novas instalações e contribuindo para a diversificação da produção industrial na Região (SOUZA, 2008). No que se refere à importância dos transportes, Villaça (2001, p. 20) lembra que “quer no espaço intra-urbano, quer no regional, o deslocamento de matéria e do ser humano tem um poder estruturador bem maior do que o deslocamento da energia ou das informações”. Esse mesmo autor (p. 20) ainda esclarece que “a estruturação do espaço regional é dominada pelo deslocamento das informações, da energia, do capital constante e das mercadorias em geral – eventualmente até da mercadoria, força de trabalho”.
	A partir da década de 1960, por meio de medidas voltadas ao desenvolvimento econômico regional, orientadas pelo Governo Federal, a concentração industrial na Grande São Paulo começa a se dispersar em direção a outros municípios do interior do estado e de outras regiões do País (VIEIRA, 2009). No entanto, conforme estudo de Costa (1982) o fenômeno de descentralização industrial a partir da cidade de São Paulo, segue uma lógica estabelecida pelos eixos de transportes/circulação que se inicia na década de 1930, quando, por meio de um processo que o autor denomina de “suburbanização industrial”, cidades localizadas no entorno das ferrovias Santos-Jundiaí e Central do Brasil são atingidas. Costa (1982) esclarece que na década de 1950 a descentralização industrial atinge municípios localizados próximos as Rodovias Anchieta, Anhanguera e Presidente Dutra e na década de 1960, municípios localizados a uma distância aproximada de 100 Km da cidade de São Paulo, mais especificamente Campinas, Sorocaba e São José dos Campos.
	Salienta-se que a industrialização do Vale do Paraíba foi orientada pela Doutrina da Segurança Nacional (DSN) e nesse contexto, a instalação de indústrias bélicas e aeronáutica tiveram forte influência nesse processo (SOUZA, 2008). Na análise de Santos e Remoaldo (2017, p. 32), 
	as instituições de pesquisa vinculadas às unidades militares estabelecidas na região e as empresas criadas para atender à segurança nacional contribuíram para o desenvolvimento do Vale do Paraíba. Os resultados demonstram a ação do Estado para a formação de um complexo militar-industrial na região e, associada ao capital privado, para a industrialização da região. O desenvolvimento regional decorreu da instalação de um complexo industrial-militar correlacionado pela política de segurança nacional.
	De acordo com Schiffer (1999, p.104), no Vale do Paraíba Paulista, “São José dos Campos tornou-se o terceiro parque industrial paulista desde 1970, atestando, ademais expressiva diversidade de ramos industriais que aí se instalaram a partir da década de 1960”. Sobre o mesmo município a autora (p. 104) diz que “implantaram-se ainda [...] um centro de desenvolvimento de tecnologia militar e aeroespacial, grandes empresas nesses setores, incluindo a estatal Embraer, além de cinco importantes centros de pesquisa”. Isso contribuiu para que mais tarde, a especialização das atividades de pesquisa, ciência e tecnologia do município fosse comparada ao Vale do Silício nos Estados Unidos e, também, conforme Souza (2008) o município se consolidasse como o centro brasileiro da produção científica e tecnológica do setor aeroespacial.
	Ronca e Vitale (2004, p.140) correlacionam o modelo de desenvolvimento econômico adotado no País à questão rodoviária ao afirmarem que 
	o modelo nacional de desenvolvimento adotado a partir de 1950 baseava-se na dotação de infraestruturas para propiciar o processo de industrialização no país como forma de atingir o crescimento econômico. Dentre as infraestruturas que foram implementadas no Estado de São Paulo, em especial na Região do Vale do Paraíba, destaca-se o setor rodoviário, devido à opção pelo transporte rodoviário enquanto infraestrutura viária principal para o fomento e o escoamento da produção econômica.
	Percebe-se assim uma relação profícua entre a produção industrial e a expansão dos eixos de transportes. A exemplo do apontado por Costa (1982), que demonstra esta relação no estado de São Paulo, a partir da década de 1950, no País, o que se verifica é a elaboração e adoção de políticas de transportes voltadas, predominantemente, à implantação de infraestrutura rodoviária. O desenvolvimento econômico com base na industrialização e o antigo projeto de integração nacional fomentaram o aumento e a criação de estradas de rodagem no País. A esse respeito, Santos e Silveira (2006, p. 69), afirmam que, 
	na segunda metade do século XX, a construção de diversas infraestruturas de circulação contribui para ligar as diversas regiões entre si e com a Região Concentrada do País. É assim que a extensão da rede rodoviária brasileira passa de 302.147 quilômetros em 1952 para 1.657.769 quilômetros em 1995, sendo seu maior crescimento na década de 1970.
	Ao analisar a importância dos transportes para as cidades, Souza (1999, p.128) menciona que essa é uma “função importante para concretizar o sistema de relações entre as cidades e dar maior fluidez à mobilidade da população no interior da cidade”. Brandão (2017, p.58), avança nesse entendimento ao mencionar que “na escala metropolitana se percebe de forma mais nítida, do que em qualquer outra escala espacial, o papel da mobilidade do trabalho”. O transporte constitui-se em tema central da política urbana e regional, dada a sua visão setorial e estratégica.
	Santos e Silveira (2006) chamam atenção, ainda, para a distribuição das estradas de rodagem no País, ressaltando que a maior extensão se encontra na região denominada Concentrada, com destaque para o estado de São Paulo. A esse respeito os autores (p.65) esclarecem que “o ritmo de construção de rodovias desenvolvidas pela União foi acompanhado e mesmo ultrapassado, durante os anos 60 e 70, pelas políticas públicas do estado de São Paulo”. Continuando, os autores (p. 68) relacionam o desenvolvimento de atividades econômicas com a densidade rodoviária, mostrando que as atividades agrícolas e industriais explicam a densidade de rodovias municipais no estado de São Paulo, como revelam os municípios de São José do Rio Preto e Barretos de forte produção agrícola e municípios Campinas e São José dos Campos de alto desenvolvimento industrial.
	A questão locacional pode se tornar um fator decisivo no desenvolvimento de uma determinada região. Ao analisar tal fator a partir de uma visão marxista do papel do Estado nesse processo, David Harvey (2001, p. 141) esclarece que “a organização espacial é necessária para superar o espaço” no sentido de que os fatores como transporte e comunicação podem contribuir para as decisões locacionais no que se refere à instalação do capital. 
	No caso específico da Região do Vale do Paraíba, Ronca e Vitale (2004, p. 142) afirmam que “as indústrias se localizaram no eixo da Via Dutra, a maior parte em São José dos Campos, concentrando cerca de metade do valor de transformação industrial da região”. Continuando os autores esclarecem que, a cidade passa a ser uma das mais importantes da Região “gerando ainda nos anos 70 um intenso saldo migratório para a região, acentuado pelo processo de descentralização industrial da Grande São Paulo para o interior do estado, portanto, ao longo do eixo da Via Dutra”.
	Dado o exposto, constata-se o papel da Rodovia Presidente Dutra na Região do Vale do Paraíba Paulista por colocar a Região em contato com os principais centros econômicos do País, São Paulo e Rio de Janeiro. Ressalta-se ainda a relativa proximidade dos municípios do Vale do Paraíba Paulista com os localizados na área litorânea e, portanto, com o Porto de São Sebastião, responsável, já na década de 1950, por abastecer os municípios industrializados com os insumos necessários à produção industrial, tais como sulfato de sódio, cereais, produtos siderúrgicos, máquinas e equipamentos, entre outros tipos de cargas. 
	No que se refere ao planejamento regional, a Região do Vale do Paraíba vivenciou algumas experiências na busca pelo desenvolvimento integrado, entre as quais a criação do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP) em 1970. O Codivap foi pioneiro no Brasil e nasceu tendo como principal objetivo a aproximação dos municípios da Região na busca por soluções de problemas comuns. Previa-se que a Região do Vale do Paraíba, por estar no maior corredor econômico do País, cortado pela Rodovia Presidente Dutra, se tornaria uma área de intensa movimentação econômica, o que exigiria soluções comuns para problemas comuns. Ressalta-se que os municípios litorâneos de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião ingressaram no consórcio apenas no início da década de 1980 (VIEIRA, 2009). 
	Diversos estudos foram realizados pelo Codivap e entres os quais destaca-se o intitulado “Caracterização e avaliação dos conhecimentos existentes sobre a Região do Vale do Paraíba e diagnósticos resultantes” publicado em 1971. O estudo inventariou e mapeou de uma forma geral cinco aspectos relacionados aos âmbitos ecológico, urbanístico, socioeconômico, sociocultural e institucional evidenciando a heterogeneidade regional já na década de 1970.
	Outro estudo sobre política de desenvolvimento regional elaborado na década de 1970 foi o Plano Regional do Macro-eixo Paulista (PAM). Elaborado pelo governo do estado de São Paulo, tinha por objetivo integrar as políticas e ações de desenvolvimento do eixo Rio de Janeiro – São Paulo. Sua abordagem incluía quatro áreas específicas, sendo cada uma, um anexo do plano: proteção aos mananciais do Macro-eixo Paulista; condicionantes sociais; caracterização setorial/espacial do crescimento do setor secundário na região macro eixo; as transformações e a escala de produção das atividades agrárias na região macro eixo paulista (SÃO PAULO, 1978). Em sua análise sobre o Plano Regional do Macro-eixo Paulista, Vieira (2009, p.115) menciona que “a diferença em relação ao Codivap é a inclusão dos municípios do Litoral Norte e a exclusão dos da Grande São Paulo”.
	Em 1992, por meio da parceria entre o Codivap e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), foi elaborado o estudo intitulado “Macrozoneamento da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte do Estado de São Paulo (MAVALE)”, o qual na referida década tornou-se um importante referencial para as práticas de ordenamento territorial na Região. De acordo com Andrade, Souza e Gomes (2017, p. 11), os objetivos do MAVALE foram o de “dar suporte ao Consórcio de Municípios na atualização de diretrizes de ordenamento do uso do solo que contribuam ao desenvolvimento harmônico e sustentado da Região”, bem como “colocar à disposição da comunidade técnico-cientifica do País uma metodologia de planejamento regional baseada no uso de dados de sensoriamento remoto orbital”. 
	3.2 Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN): interações inter e intrarregional

	Ao longo das últimas décadas a Região do Vale do Paraíba foi se constituindo num espaço heterogêneo, no que se refere aos aspectos econômicos e demográficos. Na Região encontram-se municípios altamente industrializados e urbanizados como São José dos Campos – reconhecido no Brasil e no exterior como o centro da tecnologia aeroespacial do País –, Taubaté, Caçapava, Jacareí e municípios cujas atividades econômicas predominantes são as desenvolvidas nas áreas rurais. Nesta situação encontram-se os municípios de Natividade da Serra, Paraibuna, Jambeiro e Monteiro Lobato, cujo percentual da população rural, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2010), é superior ao da população urbana. 
	Nesta seção é realizada uma análise da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), apontando como aspecto favorável ao desenvolvimento econômico, sua localização geográfica, entre os dois maiores polos econômicos do País, Rio de Janeiro e São Paulo e a relativa proximidade de municípios industrializados com o litoral norte do estado de São Paulo, mais especificamente, com o Porto de São Sebastião, o qual, há várias décadas, facilita o acesso a equipamentos, máquinas entre outros e o escoamento da produção industrial realizada na Região. Cabe ressaltar que a Região possui ainda importantes vias como as Rodovias Presidente Dutra, dos Tamoios, Carvalho Pinto e Dom Pedro I, que favorecem as relações econômicas inter e intrarregionais.
	De acordo com a EMPLASA, a proposta de criação da RMVPLN foi concebida no contexto da Macrometrópole Paulista, ocorrendo de forma rápida e imposta pelo governo do estado de São Paulo. O marco inicial desse processo ocorreu em abril de 2011 com a retomada dos estudos técnicos e jurídicos relativos à unidade Regional do Vale do Paraíba. Neste mesmo ano com o Projeto de Lei Complementar 66/2011 e os estudos técnicos da EMPLASA foi analisada a possibilidade da criação da nova região metropolitana, sendo o projeto de lei posteriormente aprovado pela Assembleia Legislativa do estado de São Paulo (SÃO PAULO, 2012, p.21). 
	Localizada no extremo leste do estado de São Paulo a RMVPLN instituída pelo governo do estado no ano de 2012 é composta por 39 municípios (Figura 1). Estima-se segundo dados de 2017 que a RMVPLN possua uma população de 2.425.293 distribuída em uma área de 16.192,67 km2 que corresponde a 32,41% da Macrometrópole Paulista; 6,52% da área do estado de São Paulo e 0,19% do território nacional. 
	Em 2015, conforme dados da Fundação Seade, o Produto Interno Bruto (PIB) da RMVPLN correspondia a R$ 102.603.525,64, o que representava 5,28% do PIB do Estado de São Paulo, cujo montante foi de R$ 1.939.890.056,24. Embora os números sejam expressivos, a distribuição do PIB é bastante desigual, fruto das diferentes atividades econômicas preponderantes em cada município (Figura 1). 
	Figura 1 – Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte
	Fonte: IBGE, 2010 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	Em relação ao PIB per capita, dados do mesmo ano revelam que na Região, este foi de R$ 43.047,96, correspondendo 95% do valor R$ 45.064,93 apresentado no Estado de São Paulo. 
	Referente à qualidade de vida, dados de 2010 sobre educação, renda e longevidade do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) revelam que, de um modo geral, os municípios da RMVPLN encontram-se numa faixa do IDHM considerada de alto desenvolvimento humano. Entre os 39 municípios, São José dos Campos, com 0.804 é o que apresenta o maior Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e Natividade da Serra, com 0.655 o menor IDHM da Região.  
	De acordo com a Emplasa (2012, pp.71-92), são potenciais econômicos na RMVPLN as atividades turísticas, a produção industrial diversificada, com grande expressão nos setores dinâmicos da economia; os centros de pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico, especializados no setor aeroespacial; a oferta diversificada de produtos e serviços de consumo pessoal; a boa qualidade da água e do ar.  A malha rodoviária existente na Região permite o contato intrarregional, ao mesmo tempo, que conecta a RMVPLN aos Aeroportos Internacionais de Guarulhos, SP e Viracopos no município de Campinas, SP. A região é atravessada por importantes Rodovias como a Rodovia Presidente Dutra, Rodovia dos Tamoios, a Rodovia Carvalho Pinto e a Rodovia Dom Pedro I (Figura 2). Na RMVPLN, desde 1955, o Porto de São Sebastião constitui, segundo a Emplasa (2012), um dos Portos de maior movimento e capacidade de transporte de petróleo e derivados da Região Sudeste. 
	O crescimento urbano acentuou-se nos últimos anos em razão do aumento das atividades industriais e do fluxo econômico regional. Multiplicaram-se, assim, as interdependências entre as diversas cidades. Na RMVPLN o deslocamento pendular ocorre em razão da maior oferta de empregos e de instituições de ensino em determinadas cidades da Região, sendo São José dos Campos, Taubaté e Jacareí os principais destinos.
	Apenas para exemplificar, dos 39 municípios segundo dados do ano de 2015 do Ministério da Educação (MEC), São José dos Campos com 16 unidades é o município que abriga o maior número de instituições de Ensino Superior na Região, seguido por Taubaté e Jacareí, ambos com sete unidades. 
	Figura 2 - Sistema de transportes na RMVPLN
	     Fonte: IBGE, 2010 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	As diversas rodovias e a grande infraestrutura de transportes possibilitam a ligação da RMVPLN como um todo a diferentes localidades do País, bem como, conforme o verificado, é forte a articulação entre os municípios que a compõem. Historicamente, o porto de São Sebastião, localizado em município de mesmo nome, foi e continua sendo determinante para o contato da Região com outras localidades do País e do Mundo. O acesso ao Porto ocorre por meio da SP-099, denominada Rodovia dos Tamoios, cujo traçado ocorre entre as cidades de São José dos Campos e Caraguatatuba. Desta última a ligação ao Porto de São Sebastião é realizada por meio da BR-101, conhecida como Rio-Santos.  
	3.2.1 Considerações sobre os aspectos socioeconômicos das sub-regiões da RMVPLN

	A divisão territorial do estado de São Paulo para fins de planejamento é uma realidade já constatada em período anterior à RMVPLN. Com essa finalidade, no ano de 1967, por meio da promulgação do Decreto Estadual 48.162/1967, o estado de São Paulo foi dividido em 10 regiões, comportando 48 Sub-regiões. É dessa época a oficialização da Região do Vale do Paraíba, dividida em três Sub-regiões e com um total de 32 municípios. Ressalta-se que, de acordo com essa divisão, os municípios litorâneos de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, não foram incluídos. 
	No ano de 1984, mediante o Decreto Estadual 22.970/1984, o Governo instituiu as Regiões de Governo, divisão até hoje utilizadas por alguns institutos de pesquisa, entre os quais a Fundação Seade, e que mais tarde, em 2012, a RMVPLN seguiria a mesma lógica quanto aos municípios que compõem cada uma de suas Sub-regiões.
	Ao ser instituída, a RMVPLN teve seus 39 municípios agrupados em cinco Sub-regiões, as quais, possuem em seu interior uma dinâmica econômica e social diferenciada, a exemplo do que ocorre na própria RMVPLN. Com base em análises de dados obtidos nas páginas eletrônicas do IBGE e da Fundação Seade, esta seção, apresenta considerações acerca dos aspectos socioeconômicos da RMVPLN no contexto de suas sub-regiões (Figura 3). 
	Figura 3 -  Sub-regiões da RMVPLN
	Fonte: Adaptado da Emplasa, 2016 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2016.
	Com uma população estimada no ano de 2018 em 1.061.833 habitantes, a Sub-região 1 é a mais populosa da RMVPLN. Dados do IBGE de 2010 mostram que do total de 975.338 habitantes, 926.646 ou 95%, vivem em área urbana, sendo somente os municípios de Jambeiro, Paraibuna e Monteiro Lobato os que possuem população rural superior à urbana. São José dos Campos com 629.921 habitantes é o mais populoso da Sub-região 1. Por outro lado, nesta Sub-região encontra-se o município de Monteiro Lobato com uma população de apenas 4.120 habitantes e Jambeiro, cujo percentual de população rural, 52%, demonstra uma concentração populacional maior em área rural.  Em 2015, com o PIB de R$ 36, 398 bilhões e um PIB per capita de R$ 54.119,06, São José dos Campos continuou, como nas décadas anteriores na liderança dos demais municípios da Sub-região 1, bem como da RMVPLN. Os mesmos dados mostram que Monteiro Lobato, apresentou em 2015, os menores PIB e PIB per capita da Sub-região 1. O mesmo contraste entre os municípios de São José dos Campos e Monteiro Lobato é constatado quando analisada a renda per capita. Enquanto o primeiro por apresentar o valor de R$ 3.446,89 se destaca como o de maior renda o segundo, com o valor de R$ 1.732,72 é o menor entre os municípios da Sub-região 1 (Tabela 1).
	Tabela 1 - Dados demográficos e socioeconômicos dos municípios da Sub-região 1 – população total, urbana e rural (2010); PIB e PIB per capita (2015) 
	Municípios
	População Total (2010)
	População Urbana (2010)
	População Rural (2010)
	PIB (2015) R$
	PIB per capita (2015) R$
	Renda per capita
	(2016) R$
	Caçapava
	84.752
	72.517
	(85%)
	12.235
	(15%)
	3.547.468,57
	40.154,26
	2.909,87
	Igaratá
	8.831
	7.005
	(79%)
	1.826
	(21%)
	164.329,04
	18.107,88
	1.830,57
	Jacareí
	211.214
	208.297
	(99%)
	2.917
	(1%)
	10.665.065,80
	48.454,89
	2.944,22
	Jambeiro
	5.349
	2.561
	(48%)
	2.788
	(52%)
	275.824,36
	47.197,87
	2.735,28
	Monteiro Lobato
	4.120
	1.778
	(43%)
	2.342
	(57%)
	54.277,15
	12.628,47
	1.732,72
	Paraibuna
	17.388
	5.242
	(30%)
	12.146
	(70%)
	254.493,08
	14.290,14
	1.850,52
	Santa Branca
	13.763
	12.140
	(88%)
	1.623
	(12%)
	244.064,85
	17.459,39
	1.806,23
	São José dos Campos
	629.921
	617.106
	(98%)
	12.815
	(2%)
	36.398.100,25
	54.119,06
	3.446,89
	Total Sub-Região 1
	975.338
	926.646
	(95%)
	48.692
	(5%)
	51.603.623
	49.000,00
	3.266,96
	Fonte: IBGE (2010); Seade (2018). Elaboração: o autor.
	Com uma população estimada no ano de 2018 em 600.080 habitantes (SEADE, 2018) e exata de 557.197 conforme dados do IBGE (2010), a Sub-região 2 é a segunda mais populosa da RMVPLN. Dados do mesmo ano mostram que com 278.686 habitantes, o município de Taubaté é o mais populoso desta Sub-região, seguindo pelo município de Pindamonhangaba com 146.995 habitantes. Do mesmo ano, os dados mostram que, embora Campos do Jordão com 47.789 habitantes, seja o terceiro entre os municípios mais populosos da Sub-região 2, é o que apresenta o maior percentual de população urbana, com 99% de seus habitantes instalados em área urbana. O maior PIB (2015), no valor R$ 14.703 bilhões, foi alcançado pelo Município de Taubaté, seguido por Pindamonhangaba, ambos, reconhecidos pela forte vocação industrial. Esses municípios são os que em 2015 apresentaram o maior PIB per capita da Sub-região 2. Considerando os mesmos dados observa-se que Natividade da Serra, com um PIB per capita de R$ 9.544,95 compõe o grupo de municípios que apresenta os menores valores da RMVPLN (Tabela 2). 
	Tabela 2 - Dados demográficos e socioeconômicos dos municípios da Sub-região 2 – população total, urbana e rural (2010); PIB e PIB per capita (2015) 
	Municípios
	População Total (2010)
	População Urbana (2010)
	População Rural (2010)
	PIB (2015) R$
	PIB per capita (2015) R$
	Renda per capita
	(2016) R$
	Campos do Jordão
	47.789
	47.491
	(99%)
	298
	(1%)
	1.093.066,91
	22.308,85
	1.923,10
	Lagoinha
	4.841
	3.138
	(65%)
	1.703
	(35%)
	54.378,88
	11.286,61
	1.666,99
	Natividade da Serra
	6.678
	2.788
	(42%)
	3.890
	(58%)
	63.750,73
	9.544,95
	1.404,03
	Pindamonhangaba
	146.995
	141.708
	(96%)
	5.287
	(4%)
	6.640.809,60
	42.581,03
	2.775,32
	Redenção da Serra
	3.873
	2.213
	(57%)
	1.660
	(43%)
	51.258,09
	13.324,17
	1.602,98
	Santo Antônio do Pinhal
	6.486
	3.855
	(59%)
	2.631
	(41%)
	91.449,76
	13.963,93
	1.593,50
	São Bento do Sapucaí
	10.468
	5.040
	(48%)
	5.428
	(52%)
	173.238,88
	16.528,85
	1.593,60
	São Luiz do Paraitinga
	10.397
	6.180
	(59%)
	4.217
	(41%)
	142.299,82
	13.587,30
	1.706,28
	Taubaté
	278.686
	272.673
	(98%)
	6.013
	(2%)
	14.703.591,83
	50.049,33
	2.958,75
	Tremembé
	40.984
	36.936
	(90%)
	4.048
	(10%)
	659.008,70
	15.067,88
	2.312,05
	Total Sub-Região 2
	557.197
	522.022
	(94%)
	35.175
	(6%)
	23.672.853
	39.449,49
	2.733,73
	Fonte: IBGE (2010); Seade (2018). Elaboração: o autor.
	Os dados referentes ao PIB per capita apresentados pelos municípios de Taubaté e Natividade da Serra coincidem com os da Renda per capita colocando-os na mesma posição. Neste sentido, considerando os dados de 2016, Taubaté com o valor de R$ 2.958,75 e Natividade da Serra com o valor de R$ 1.404,03 ocupam respectivamente, a primeira e a última posição entre os municípios que compõem a Sub-região 2. 
	Com uma população total estimada em 2018 de 341.618 habitantes (SEADE, 2018), a Sub-região 3 com 329.061 habitantes, conforme Censo de 2010 possui 90% de população vivendo em áreas urbanas. Com 112.072 habitantes Guaratinguetá é o município mais populoso desta Sub-região e Canas com 4.385 o de menor população. Aparecida com 99% e Cunha com 56% são os municípios de maior e menor população urbana da Sub-região (Tabela 3).  
	Tabela 3 - Dados demográficos e socioeconômicos dos municípios da Sub-região 3 – população total, urbana e rural (2010); PIB e PIB per capita (2015) 
	Municípios
	População Total (2010)
	População Urbana (2010)
	População Rural (2010)
	PIB (2015) R$
	PIB per capita (2015) R$
	Renda per capita
	(2016) R$
	Aparecida
	35.007
	34.498
	(99%)
	509
	(1%)
	929.139,06
	26.274,33
	1.905,67
	Cachoeira Paulista
	30.091
	24.572
	(82%)
	5.519
	(18%)
	530.142,61
	16.978,15
	2.062,74
	Canas
	4.385
	4.070
	(93%)
	315
	(7%)
	153.281,99
	32.385,80
	1.791,76
	Cunha
	21.866
	12.167
	(56%)
	9.699
	(44%)
	197.269,58
	9.092,02
	1.683,24
	Guaratinguetá
	112.072
	106.762
	(95%)
	5.310
	(5%)
	4.764.611,60
	41.271,34
	2.725,88
	Lorena
	82.537
	80.173
	(97%)
	2.364
	(3%)
	2.132.041,11
	25.185,65
	2.372,86
	Piquete
	14.107
	13.212
	(94%)
	895
	(6%)
	144.086,09
	10.421,39
	2.120,99
	Potim
	19.397
	14.709
	(76%)
	4.688
	(24%)
	191.557,05
	9.557,78
	1.950,39
	Roseira
	9.599
	9.116
	(95%)
	483
	(5%)
	233.516,56
	23.024,71
	1.942,04
	Total Sub-Região 3
	329.061
	299.279
	(90%)
	29.782
	(10%)
	9.275.646
	27.152,10
	2.365,74
	Fonte: IBGE (2010); Seade (2018). Elaboração: o autor.
	Dados de 2015 revelam que município de Guaratinguetá detém os maiores valores de PIB e PIB per capita da Sub-região 2 representados pelo total de R$ 4.764 bilhões e R$ 41.271,34 respectivamente. Este mesmo município é o que apresenta com o valor R$ 2.725,88, segundo dados do ano de 2016, a maior renda per capita da Sub-região 3 e o município de Cunha por apresentar o valor de R$ 1.683,24, o menor. 
	Com uma população estimada em 125.869 habitantes para o ano de 2018 (SEADE, 2018), a Sub-região 4 da RMVPLN, composta por oito municípios, é a menos populosa da RMVPLN, totalizando em 2010, conforme censo do IBGE, 121.219 habitantes. Além disso, na Sub-região 4 estão o grupo de municípios com os menores PIB e PIB per capita da RMVPLN, correspondentes em 2015 aos valores de R$ 2.768 bilhões e de R$ 21.996,58, respectivamente. Nessa mesma Sub-região, o município de Silveiras destaca-se como o único município com população majoritariamente rural, ou seja, 51% de seus habitantes vivem no campo.  No entanto, o município de Cruzeiro por apresentar uma renda per capita igual a R$ 3.016,34 se destaca por ser o segundo município de maior renda da RMVPLN sendo superado apenas pelo município de São José dos Campos (Tabela 4). 
	Tabela 4 - Dados demográficos e socioeconômicos dos municípios da Sub-região 4 – população total, urbana e rural (2010); PIB e PIB per capita (2015) 
	Municípios
	População
	Total (2010)
	População Urbana (2010)
	População Rural (2010)
	PIB (2015) R$
	PIB per capita (2015) R$
	Renda per capita
	(2016) R$
	Arapeí
	2.493
	1.875
	(75%)
	618
	(25%)
	24.213,78
	9.795,22
	1.509,21
	Areias
	3.696
	2.478
	(67%)
	1.218
	(33%)
	36.822,42
	9.808,85
	1.446,31
	Bananal
	10.223
	8.157
	(80%)
	2.066
	(20%)
	184.707,26
	17.721,12
	1.696,72
	Cruzeiro
	77.039
	75.076
	(97%)
	1.963
	(3%)
	2.101.940,81
	26.748,72
	3.016,34
	Lavrinhas
	6.590
	6.049
	(92%)
	541
	(8%)
	105.843,98
	15.379,83
	1.811,85
	Queluz
	11.309
	9.275
	(82%)
	2.034
	(18%)
	210.361,88
	17.455,97
	1.863,96
	São José do Barreiro
	4.077
	2.869
	(70%)
	1.208
	(30%)
	44.699,02
	10.987,96
	1.787,57
	Silveiras
	5.792
	2.879
	(49%)
	2.913
	(51%)
	60.098,67
	10.019,79
	1.569,67
	Total Sub-Região 4
	121.219
	108.658
	(90%)
	12.561
	(10%)
	2.768.688
	21.996,58
	2.643,53
	Fonte: IBGE (2010); Seade (2018). Elaboração: o autor.
	A Sub-região 5 da RMVPLN, constituída unicamente pelos quatro municípios do Litoral Norte do estado de São Paulo, é a menor, considerando esse quesito, da RMVPLN. Possuía no ano de 2010, de acordo com dados do IBGE, uma população de 281.779 habitantes. Atualmente, a população estimada é de 317.121 habitantes (SEADE, 2018). Em todos os municípios da Sub-região 5, a maioria da população, totalizando a média percentual de 97%, vivem em áreas urbanas. O maior PIB desta Sub-região é o de Ilhabela, totalizando em 2015, valor superior a R$ 7.164.bilhões. Com R$ 230.852,05, esse mesmo município se destaca não apenas como o maior PIB per capita da Sub-região 5, mas, da RMVPLN. Esse elevado valor ocorre em razão da participação do município nos royalties do petróleo, fato que tem conferido à Ilhabela um lugar no grupo dos municípios de maior PIB per capita do País. Quando considerados os valores da renda per capita, verifica-se que São Sebastião supera os demais da Sub-região 5, do mesmo modo que com o valor de R$ 2.756,88 encontram-se entre os sete municípios de maior renda per capita da RMVPLN. Tal fato deve-se ao considerável número de empregos gerados pelos setores petroquímico, portuário e turístico executados no município (Tabela 5). 
	A distribuição dos valores do PIB em cada um dos 39 municípios da RMVPLN por grupos de atividades econômicas (Seade 2018) revelam que, com exceção dos municípios de Jambeiro e Ilhabela, na Região ocorre a predominância do setor terciário – composto pelos serviços e comércio –, sobre os demais setores (Tabela 6). 
	Tabela 5 - Dados demográficos e socioeconômicos dos municípios da Sub-região 5 – população total, urbana e rural (2010); PIB e PIB per capita (2015) 
	Municípios
	População
	Total (2010)
	População Urbana (2010)
	População Rural (2010)
	PIB (2015) R$
	PIB per capita (2015) R$
	Renda per capita
	(2016) R$
	Caraguatatuba
	100.840
	96.673 (96%)
	4.167
	(4%)
	2.720.210,86
	24.956,52
	2.310,54
	Ilhabela
	28.196
	28.002
	(99%)
	194
	(1%)
	7.164.724,12
	230.852,05
	2.204,48
	São Sebastião
	73.942
	73.109
	(99%)
	833
	(1%)
	3.691.903,69
	45.567,41
	2.756,88
	Ubatuba
	78.801
	76.907
	(98%)
	1.894
	(2%)
	1.705.877,21
	20.334,69
	1.908,03
	Total Sub-Região 5
	281.779
	274.691
	(97%)
	7.088
	(3%)
	15.282.716
	48.192,06
	2.320,55
	Fonte: IBGE (2010); Seade (2018). Elaboração: o autor.
	Tabela 6 – Valor adicionado total (%) da RMVPLN por grupos de atividades econômicas em 2015
	Municípios
	PIB (2015) R$
	Industrial 
	Serviços e 
	Comércio
	Agropecuário
	Aparecida
	929.139,06
	9,27
	90,56
	0,17
	Arapeí
	24.213,78
	5,72
	87,25
	7,02
	Areias
	36.822,42
	3,41
	76,76
	19,83
	Bananal
	184.707,26
	26,33
	68,85
	4,81
	Caçapava
	3.547.468,57
	45,03
	54,54
	0,43
	Cachoeira Paulista
	530.142,61
	11,57
	85,91
	2,52
	Campos do Jordão
	1.093.066,91
	12,12
	87,44
	0,43
	Canas
	153.281,99
	35,52
	63,19
	1,29
	Caraguatatuba
	2.720.210,86
	15,84
	83,82
	0,34
	Cruzeiro
	2.101.940,81
	34,74
	64,96
	0,30
	Cunha
	197.269,58
	5,87
	82,06
	12,07
	Guaratinguetá
	4.764.611,60
	38,05
	61,27
	0,68
	Igaratá
	164.329,04
	17,37
	80,83
	1,81
	Ilhabela
	7.164.724,12
	68,36
	31,59
	0,05
	Jacareí
	10.665.065,80
	47,46
	52,21
	0,33
	Jambeiro
	275.824,36
	53,90
	43,61
	2,48
	Lagoinha
	54.378,88
	8,69
	79,91
	11,40
	Lavrinhas
	105.843,98
	29,82
	65,95
	4,22
	Lorena
	2.132.041,11
	31,44
	68,01
	0,56
	Monteiro Lobato
	54.277,15
	8,65
	85,37
	5,97
	Natividade da Serra
	63.750,73
	6,76
	82,79
	10,45
	Paraibuna
	254.493,08
	19,48
	76,12
	4,40
	Pindamonhangaba
	6.640.809,60
	44,49
	55,07
	0,44
	Piquete
	144.086,09
	12,76
	84,81
	2,43
	Potim
	191.557,05
	16,60
	82,75
	0,65
	Queluz
	210.361,88
	11,68
	86,72
	1,60
	Redenção da Serra
	51.258,09
	8,99
	70,50
	20,51
	Roseira
	233.516,56
	27,53
	70,82
	1,65
	Santa Branca
	244.064,85
	32,89
	64,10
	3,01
	Santo Antônio do Pinhal
	91.449,76
	7,23
	83,85
	8,91
	São Bento do Sapucaí
	173.238,88
	6,65
	75,43
	17,93
	São José do Barreiro
	44.699,02
	4,68
	80,21
	15,11
	São José dos Campos
	36.398.100,25
	43,14
	56,81
	0,04
	São Luiz do Paraitinga
	142.299,82
	5,78
	79,19
	15,04
	São Sebastião
	3.691.903,69
	10,10
	89,62
	0,28
	Silveiras
	60.098,67
	5,15
	83,30
	11,55
	Taubaté
	14.703.591,83
	41,88
	57,96
	0,15
	Tremembé
	659.008,70
	23,73
	75,28
	0,99
	Ubatuba
	1.705.877,21
	13,35
	85,49
	1,16
	Fonte: Seade (2018). Elaboração: o autor.
	Mesmo nos municípios historicamente reconhecidos como altamente industrializados, como são os casos de São José dos Campos e Taubaté, o setor terciário é o de maior participação no PIB municipal (Tabela 6). No entanto, dados sobre os rendimentos médios por setores disponíveis em instituições como a Fundação Seade mostram que é da indústria que provem os maiores salários da RMVPLN. 
	Um dos grandes desafios da RMVPLN para os próximos anos é a elaboração de um planejamento metropolitano coordenado entre os municípios, de modo a conciliar interesses muitas vezes conflitantes devido à peculiaridade de cada local. De acordo com Andrade, Souza e Gomes (2017, p.11), 
	os problemas ocasionados pelos processos de industrialização e urbanização no decorrer de aproximadamente cinco décadas, inserem-se no bojo dos atuais desafios do planejamento metropolitano. As peculiaridades socioeconômicas regionais dão lugar à questão espacial, norteada pela tomada de decisão dos gestores na organização do território e na autonomia que lhes foram conferidas.
	3.2.2 Caracterização socioespacial dos municípios do Litoral Norte de São Paulo

	Este tópico finaliza a seção 3 intitulada “Dinâmicas socioespaciais e econômicas no contexto regional: do Vale do Paraíba Paulista a RMVPLN”. Neste procurou-se analisar com maior profundidade os dados demográficos e socioespaciais referentes aos municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela localizados no Litoral Norte do estado de São Paulo e, como já observado, compõem a Sub-região 5 da RMVPLN (Figura 4). 
	Com base em pesquisa bibliográfica principalmente em artigos, livros e em documentos obtidos juntos a Institutos de Pesquisa como IBGE, IPEA e Seade são apresentadas informações referentes aos aspectos demográficos e de infraestrutura urbana a fim de elaborar uma caracterização socioespacial identificando as particularidades de cada um desses municípios. 
	Com este objetivo, verificou-se que juntos, Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela totalizam uma área de 1.941,84 KM2 (Figura 4) e uma população, segundo estimativa do Seade (2018), de 317.121 habitantes, sendo 97,63% composta por população urbana. 
	Figura 4 - Litoral Norte de São Paulo - destaque para Caraguatatuba e São Sebastião
	Fonte: IBGE, 2010 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	Em 2012, o Instituto Pólis realizou um estudo intitulado “Resumo Executivo – Litoral Sustentável” para os municípios do Litoral Norte, contendo informações sobre os aspectos urbanos e os possíveis impactos derivados dos projetos de exploração do Pré-sal nesses municípios. O aumento populacional em razão do maior dinamismo das atividades econômicas nessas cidades é apontado com maior preocupação pelo Documento. Associados ao crescimento do número de habitantes diversos fenômenos urbanos são previstos – tais como a intensificação de empreendimentos imobiliários voltados à construção de edificações verticais, de loteamentos, de condomínios fechados de alto-padrão, bem como, da ocupação de áreas de encosta e de mangues –, consolidado o processo de segregação em curso em tais cidades desde a década de 1970. Neste contexto, é perceptível a necessidade de que toda e qualquer política pública considere as características locais a fim de evitar impactos sociais, econômicos e ambientais negativos.  
	O município de Caraguatatuba com uma população estimada de 113.208 habitantes no ano de 2018 é o mais populoso entre os municípios da Sub-região 5 da RMVPLN, e Ilhabela como uma população de 32.474 habitantes o município com a menor população (Tabela 7).
	Tabela 7 - População total, urbana e rural (2010) e população estimada (2018).
	População
	Caraguatatuba
	Ilhabela
	São Sebastião
	Ubatuba
	1991
	Total
	52.878
	13.538
	33.890
	47.398
	Urbana
	52.729 (99,72%)
	13.286 (98,14%)
	33.702 (99,45%)
	46.333 (97,75%)
	Rural
	149 (0,28%)
	252 (1,86%)
	188 (0,55%)
	1.065 (2,25%)
	2000
	Total
	78.921
	20.836
	58.038
	66.861
	Urbana
	75.251 (95,35%)
	20.589 (98,81%)
	57.452 (98,99%)
	65.195 (97,51%)
	Rural
	3.670 (4,65%)
	247 (1,19%)
	586 (1,01%)
	1.666 (2,49%)
	2010
	Total
	100.840
	28.196
	73.942
	78.801
	Urbana
	96.673 (95,87%)
	28.002 (99,31%)
	73.109 (98,87%)
	76.907 (97,60%)
	Rural
	4.167 (4,13%)
	194 (0,69%)
	833 (1,13%
	1.894 (2,40%)
	2018
	Total
	113.208
	32.474
	84.569
	86.870
	Urbana
	108.917 (96,21%)
	32.250 (99,31%)
	83.613 (98,87%)
	84.837 (97,66%)
	Rural
	4.291 (3,79%)
	224 (0,69%)
	956 (1,13%)
	2.033 (2,34%)
	Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD, 2018; Seade 2018. Elaboração: o autor.
	Apresentando 6,16% de crescimento populacional entre os anos de 1991 a 2000, entre os municípios do Litoral Norte de São Paulo, São Sebastião destaca-se como aquele que obteve maior índice de crescimento, seguido por Ilhabela com 4,91%, Caraguatatuba com 4,55% e Ubatuba com 3,90%. Ressalta-se que, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, nessa mesma época, a taxa média de crescimento populacional registrada no estado de São Paulo foi de 1,78% e no Brasil foi de 1,63%.
	O crescimento populacional superior à média nacional dos municípios do Litoral Norte de São Paulo também foi constatado entre os anos de 2000 a 2010. Dados do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil mostram que nesse período, a taxa média de crescimento populacional no Brasil foi de 1,17%, enquanto que no município de Ilhabela foi de 3,07%, São Sebastião 2,45%, Caraguatatuba 2,48% e Ubatuba com 1,63%. 
	Na projeção da Fundação Seade (2018), a taxa geométrica anual de crescimento da população dos municípios do Litoral Norte para o período de 2010 a 2018 também foi alta, com Ilhabela apresentando 1,81%, seguido por São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba (Tabela 8, Gráfico 01). 
	Tabela 8 - Taxa média anual de crescimento da população em % – 1991 a 2010 e estimada em 2018.
	Municípios
	Taxa média anual de crescimento da população (1991 a 2000).
	Taxa média anual de crescimento da população (2000 a 2010).
	Taxa geométrica anual de crescimento da população (2010 a 2018).
	Caraguatatuba
	4,55%
	2,48%
	1,48%
	Ilhabela
	4,91%
	3,07%
	1,81%
	São Sebastião
	6,16%
	2,45%
	1,72%
	Ubatuba
	3,90%
	1,66%
	1,24%
	Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil - PNUD (2018). Elaboração: o autor.
	Gráfico 1 - Taxa média anual de crescimento da população em % – 1991 a 2010 e estimada em 2018.
	Fonte: Atlas Brasil - PNUD (2018). Elaboração: o autor.
	O aumento populacional bem como a projeção de crescimento no total de domicílios nos municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba são preocupante na medida em que tais cidades não dispõem de infraestrutura necessária para abrigar de forma satisfatória esse contingente populacional. De acordo com o Instituto Pólis, “o município de São Sebastião poderá ter acréscimo de 54,9% em seus domicílios totais entre 2009 e 2040. Nesse período, os domicílios permanentes poderão aumentar em 72,3% e os domicílios ocasionais e vagos em 34%”. Considerando o período de 2020 a 2040 observa-se que entre os quatro municípios, Ilhabela com 24.490 moradias previstas para 2040, apresentará o maior crescimento do período, totalizando um acréscimo de 35%, enquanto São Sebastião com 65.086 habitações apresentará o menor percentual de crescimento no número de domicílios (Tabela 9, Gráfico 02 e 03).
	Tabela 9 - Estimativa de domicílios totais (2020 - 2040).
	Municípios
	2020
	2040
	Acréscimo de domicílios (%)
	Caraguatatuba
	77.301
	102.048
	24.747 (32%)
	Ilhabela
	18.074
	24.490
	6.416  (35%)
	São Sebastião
	52.554
	65.086
	12.532 (24%)
	Ubatuba
	71.778
	92.149
	20.371 (28%)
	Total
	219.706
	283.773
	64.067 (29%)
	Fonte: PÓLIS, 2012. Elaboração: o autor.
	A previsão do aumento no número de domicílios em Ilhabela é estimada com base nas características do sítio geográfico do município, tal como o apontado no Documento Pólis Ilhabela. Neste (2012, p. 7), consta que, 
	o retrato da ocupação da cidade em 2011 mostra a orla voltada ao continente integralmente ocupada, entretanto com uma ocupação fragmentada, com muitos vazios entre as áreas urbanizadas, potenciais para o mercado imobiliário, áreas que se valorizam mais a cada dia, potenciais para imóveis de segunda residência de alto padrão.
	Gráfico 2 - Estimativa de domicílios totais (2020 - 2040).
	Fonte: PÓLIS, 2012. Elaboração: o autor.
	Gráfico 3 - Percentual crescimento nos domicílios totais em % (2020 – 2040).
	Fonte: PÓLIS, 2012. Elaboração: o autor.
	Desde julho de 2014, conforme informações divulgadas pelo Ministério Público Federal no ano de 2017, as obras de ampliação do porto de São Sebastião foram suspensas pela justiça. Porém, diante de um possível recurso e obtenção de autorização para as obras, os efeitos socioespaciais decorrentes do aumento dos fluxos de capitais no local serão perceptíveis no decorrer dos anos. De acordo com Santos & Rodrigues (2016, p. 37), “o conceito de desenvolvimento, aplicado às características da cidade portuária, deve considerar as demandas socioambientais com enfrentamento adequado às questões históricas que permeiam o ambiente portuário”.  Outro dado constatado por esses mesmos autores é a de que (p. 37),
	cidades portuárias atraem massa migratória, especialmente nas etapas de grandes obras civis para instalação e construção da infraestrutura portuária”. Após o término da construção, os trabalhadores permanecem na cidade, ocupando o território no entorno do porto, criando, como já argumentado, bairros proletarizados (SANTOS; RODRIGUES, 2016, p.37).
	O aumento populacional nos municípios da Sub-região 5 da RMVPLN, verificado nas últimas décadas, atrelado à estimativa de aumento dos domicílios totais – moradias fixas e casas de veraneio – em parte pode ser atribuído ao maior dinamismo da economia local advindo das obras da Rodovia dos Tamoios e ao Porto de São Sebastião. Tal dinamismo pode ainda ser verificado quando analisados os registros de empregos formais por setores da economia – indústria, comércio, serviços e construção civil – com percentuais elevados em comparação à média do estado de São Paulo e da RMVPLN (Tabela 10, Gráfico 04). 
	Tabela 10 - Participação dos empregos formais nos setores da economia (%) 2016.
	Participação dos setores nos empregos formais (%) 2016
	Estado SP
	RMVPLN 
	Sub-região 5
	Indústria
	17,93
	20,18
	3,37
	Comércio
	20,09
	21,54
	27,56
	Serviços
	55,24
	51,52
	61,58
	Construção 
	4,4
	5,17
	7,23
	Agricultura, pecuária e pesca
	2,34
	1,59
	0,26
	Fonte: Seade, 2018 – Elaboração: o autor.
	Na Sub-região 5, os dados mostram que, no que se refere à participação dos empregos formais nos setores da economia, com exceção do setor industrial, do agropecuário e da pesca, em todos os demais, a participação é maior do que o registrado no restante da RMVPLN e no estado de São Paulo. 
	O baixo percentual (0,26%) do segmento agricultura, pecuária e pesca da Sub-região 5 em relação à RMVPLN e ao Estado de São Paulo pode ser explicado se considerarmos que em geral, nos quatro municípios, a pesca se desenvolve a partir do trabalho informal. Sobre essa questão e considerando apenas o município de Caraguatatuba, o estudo Pólis (2012, p. 12) revela que “a pequena participação da agropecuária, que engloba a pesca, pode indicar a existência de uma considerável taxa de informalidade neste segmento”. Informações obtidas junto ao Ministério da Previdência Social (2018) mostram que a atividade pesqueira é dividida entre pescador individual, pescador profissional e empreendedor. No primeiro caso encontra-se boa parte dos trabalhadores informais, no segundo caso os funcionários de empresas pesqueiras e no último, aqueles que montam seu próprio negócio, sendo que apenas o segundo e o terceiro grupo compõem as estatísticas oficiais de emprego e previdência.
	Gráfico 4 - Participação dos empregos formais nos setores da economia (%) 2016.
	Fonte: Seade, 2018. Elaboração: o autor.
	No entanto, um fator considerável nesses dados é a taxa elevada da participação do setor de construção no total de empregos formais, em comparação à registrada no Estado de São Paulo e da RMVPLN. Na análise dessa participação, verifica-se que a participação dos empregos formais no setor de construção é 64% maior se comparado à registrada no Estado de São Paulo, e 40% se comparado à média registrada na RMVPLN. No caso específico do município de São Sebastião, o estudo Pólis (2012, p. 13) esclarece que em 2010, “o mercado local da construção civil era formado por 131 empresas”, representando 68% a mais do o número de empresas existentes em 2006. 
	Os dados apresentados mostram uma tendência de que as atividades que compreendem o setor da construção sejam intensificadas nos próximos anos devido à existência de áreas ainda não ocupadas e à demanda por moradias de uso permanente ou sazonal. Sobre o processo de ocupação do município de Ilhabela dados do Instituto Pólis (2012, p. 7) revelam que em 2011 a orla orientada para o continente encontrava-se “integralmente ocupada, entretanto com uma ocupação fragmentada, com muitos vazios entre as áreas urbanizadas, potenciais para o mercado imobiliário”. 
	Dados do PNUD para o ano de 2010 referentes à formalização do trabalhador, via carteira assinada mostram que em toda a Sub-região 5, o percentual de trabalhadores nessa condição é menor que a soma dos trabalhadores sem carteira assinada e autônomos. Entre os municípios, São Sebastião com 53,16% é o que em 2010 possuía o maior percentual de pessoas com carteira assinada e Ubatuba com 42,05% o de menor percentual nessa condição. Referente ao setor público, Caraguatatuba com 5,17% é o município que mais emprega neste setor (Tabela 11, Gráfico 05).
	Tabela 11 - Condições de trabalho (pessoas com 18 anos ou mais) (%) 2010.
	Municípios
	Empregados com carteira 
	Empregados sem carteira 
	Trabalhadores do setor público 
	Trabalhadores por conta própria 
	Caraguatatuba
	48,13
	19,77
	5,17
	23,29
	Ilhabela
	46,38
	23,1
	4,77
	19,98
	São Sebastião
	53,16
	19,79
	5,0
	18,08
	Ubatuba
	42,05
	25,15
	4,07
	24,19
	Fonte: PNUD, 2018. Elaboração: o autor.
	Gráfico 5 - Condições de trabalho (pessoas com18 anos ou mais) (%) 2010.
	Fonte: Atlas Brasil - PNUD (2018). Elaboração: o autor.
	Dados obtidos no Atlas Brasil mostram que em 2010 todos os municípios da Sub-região 5 encontravam-se na faixa do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) considerada alta. Entre os quatro municípios São Sebastião, com 0,772 foi o que apresentou o maior IDHM e o município de Ubatuba com o índice de 0,751 apresentou o menor IDHM.
	Empreendimentos relacionados à exploração do Pré-Sal e a ampliação e modernização de rodovias e áreas portuárias certamente impactarão no ritmo e na qualidade de vida da população residente na Sub-região 5. O aumento populacional derivado desses empreendimentos, acrescido da expansão urbana e da demanda por serviços públicos já é uma realidade constatada. 
	Quando analisada a porcentagem de população com acesso a serviços de abastecimento de água encanada, coleta de lixo e energia elétrica para 2010, os casos mais preocupantes são o de São Sebastião e Ubatuba com apenas 74,14% e 75,35% da população, respectivamente, em domicílios com água encanada. De um modo geral, a população em domicílios com coleta de lixo e com energia elétrica é atendida (Tabela 12, Gráfico 06). 
	Tabela 12 – Condições de vida da população Sub-região 5 – habitação (%) 2010.
	% da população em domicílios com água encanada 2010
	% da população em domicílios com coleta de lixo 2010
	% da população em domicílios com energia elétrica 2010
	Caraguatatuba
	97,8
	99,73
	99,62
	Ilhabela
	81,89
	99,45
	99,09
	São Sebastião
	74,14
	99,92
	99,95
	Ubatuba
	75,35
	99,63
	99,04
	Fonte: PNUD, 2018. Elaboração: o autor.
	Gráfico 6 - Condições de vida da população Sub-região 5 – habitação (%) 2010
	Fonte: PNUD, 2018. Elaboração: o autor.
	No que se refere a estabelecimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) no ano de 2009, São Sebastião se apresentou como o município com maior número de unidades, num total de 40, seguido por Ubatuba com 37. O pior resultado foi Ilhabela, com apenas 11 Unidades de Saúde no mesmo ano. No entanto, quando analisada a relação entre o número de estabelecimentos do SUS e a população, o melhor resultado novamente é o encontrado em São Sebastião. Neste, existe uma unidade para cada grupo de 1.848,55 habitantes. O resultado mais crítico é o encontrado em Caraguatatuba, na qual cada unidade do SUS atente um grupo de 4.384,35 habitantes. Tais constatações não se repetem quando realizada uma análise proporcional entre o total de habitantes e o número de Unidades do SUS. Neste caso, entre os quatro municípios, Ilhabela aparece com a situação mais crítica. Mesmo sendo o município com o menor número de habitantes, Ilhabela é também o município com o menor número de Unidades. Assim, o que se verifica é um percentual de 9,09% da população para cada estabelecimento do SUS (Tabela 13, Gráfico 07).
	Tabela 13 – Estabelecimentos Sistema Único de Saúde - SUS, 2009.
	Municípios
	População total
	(2010)
	Número de
	Unidades do SUS
	Habitante/unidade
	SUS
	Percentual da população por unidade SUS
	Caraguatatuba
	100.840
	23
	4.384,35
	4,35%
	Ilhabela
	28.196
	11
	2.563,27
	9,09%
	São Sebastião
	73.942
	40
	1.848,55
	2,5%
	Ubatuba
	78.801
	37
	2.129,76
	2,7%
	Fonte: IBGE, 2018. Elaboração: o autor.
	Gráfico 7 – Relação habitante por estabelecimentos Sistema Único de Saúde - SUS, 2009
	Fonte: IBGE, 2018. Elaboração: o autor.
	A heterogeneidade dos municípios da Sub-região 5 não é apenas nos aspectos demográficos e sociais, mas também no econômico. No que se refere ao recebimento de royalties de petróleo e gás natural, Ilhabela com um total de R$ 228.291.361,22 foi o que teve a maior participação e Ubatuba com R$ 2.551.421,84 a menor no ano de 2017. No que se refere à tributação municipal, o município com a maior arrecadação de impostos foi São Sebastião, com R$ 263.479.121,89, sendo também o município com maior arrecadação de Imposto Sobre Serviços (ISS) no ano de 2017 (Tabela 14, Gráfico 08).
	 Tabela 14 – Royalties e arrecadação tributária nos municípios da Sub-região 5 (2017).
	Municípios
	Recebimento de Royalties
	Impostos Municipais
	IPTU
	ISS
	Caraguatatuba
	81.950.366,34
	127.104.421,82
	60.195.714,33
	40.887.361,02
	Ilhabela
	228.291.361,22
	42.733.348,56
	25.908.763,52
	8.398.187,61
	São Sebastião
	87.336.743,14
	263.479.121,89
	156.510.893,02
	62.318.168,56
	Ubatuba
	2.551.421,84
	91.428.933,56
	58.586.251,30
	13.009.661,98
	Fonte: Governo do Estado de São Paulo; PMEBC; PMI; PMSS; PMU (2018). 
	Elaboração: o autor.
	Gráfico 8 - Royalties e arrecadação tributária nos municípios da Sub-região 5 (2017).
	Fonte: Governo do Estado de São Paulo; PMEBC; PMI; PMSS; PMU (2018). Elaboração: o autor.
	A participação nos royalties do petróleo é significativa para os municípios, se comparado tais valores com a arrecadação derivada dos impostos municipais. Quando analisado o total de impostos municipais arrecadados pelo município de Ilhabela no ano de 2017, que representa 18,7% do total recebido em royalties no mesmo ano, constata-se a grandiosidade de tal participação nas finanças municipais. 
	O programa de exploração do Pré-Sal iniciado em 2006, foi, entre outros fatores, o motivador das obras da Rodovia dos Tamoios, do projeto de Ampliação do Porto de São Sebastião, bem como, principal indutor das transformações socioespaciais mais recentes ocorridas nos municípios de Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba. Tal projeto foi amplamente discutido no livro 2 do PAM (EMPLASA, 2015).  
	No entanto, o maior dinamismo econômico e as possíveis transformações trazem preocupações quanto às repercussões no espaço urbano-regional. O aumento populacional, o crescimento desordenado da área urbana, bem como, a possibilidade de poluição ambiental com a exploração e transporte de petróleo e derivados, poderão impactar diretamente no ambiente natural desses municípios, em especial de Ilhabela e São Sebastião, em razão das obras do Porto.
	No caso específico do município de Ilhabela, uma das mudanças previstas, o aumento populacional, torna-se um fator preocupante tendo em vista as próprias características locais. Ilhabela destaca-se como a maior ilha oceânica brasileira, com mais de 80% de sua área coberta por Mata Atlântica preservada, na qual encontra-se o Parque Estadual de Ilhabela, declarado como Reserva da Biosfera pela Unesco. O crescimento populacional ocorrido nos últimos anos e a perspectiva de que esse crescimento se acentue em razão dos diversos investimentos no setor de energia e transportes previstos para os próximos anos torna-se preocupante. De acordo com o Instituto Pólis (2012, p.12),
	há em Ilhabela uma preocupação generalizada de que os investimentos relacionados à cadeia de petróleo e gás afetem a Ilha negativamente. Ainda que haja consciência dos benefícios que alguns deles possam trazer à cidade, a maioria dos relatos aborda os investimentos como nocivos. Dentre eles destacam-se seis projetos: Ampliação do Porto de São Sebastião; Plataformas marítimas (prevista a construção de 22 no campo Mexilhão até 2020); Ampliação do terminal privativo Marítimo da Petrobras –TEBAR; Unidade de Tratamento de Gás de Caraguatatuba – UTGCA; Nova Estrada de contorno Caraguatatuba – São Sebastião; Duplicação da Tamoios (SP-99).
	Finalizando esta análise, constata-se que o dinamismo econômico ocasionado pela facilidade no acesso aos municípios do Litoral Norte, pode trazer como consequência o aumento da migração de trabalhadores temporários, os quais, na sua maioria podem após o término das obras, permanecerem morando em tais municípios. O esperado aumento sazonal de pessoas nos finais de semana, com a facilidade de acesso a esses municípios, certamente, provocará mudanças no setor imobiliário com a construção de novas casas de veraneio, hotéis, pousadas e, tudo isso, atrelado a pouca capacidade dos municípios em abrigar tamanho contingente populacional. Há décadas, tal situação, principalmente a dos transtornos na mobilidade urbana, é vivenciada, por aqueles que vivem e visitam os municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo.
	4 PROJETOS DE SETORES ESTRATÉGICOS E A REPERCUSSÃO NO ESPAÇO URBANO–REGIONAL DA RMVPLN

	Neste tópico os projetos de duplicação da Rodovia dos Tamoios e de melhorias do Porto de São Sebastião – promovidos, respectivamente, pelo governo do estado de São Paulo e pelo governo federal – são correlacionados à dinâmica econômica regional, tendo como perspectiva que tais obras representam principalmente para os municípios mais industrializados da RMVPLN, uma possibilidade de ampliação dos fluxos de mercadorias, ao mesmo tempo, que para os municípios de Caraguatatuba e São Sebastião mudanças nos aspectos socioespaciais e econômicos. Nestes, também, é realizada uma análise sobre o modo como as referidas obras de infraestrutura que referem-se a setores estratégicos repercutem no espaço urbano-regional, uma vez que tais setores são considerados como fundamentais para o desenvolvimento econômico e social. Sobre essa questão, Cavalcante (2017, p. 135) esclarece que “os setores de energia e de transportes são considerados como estratégicos na área de infraestrutura, já que a existência de uma matriz energética estável e de um sistema de integração nacional vigoroso são fatores essenciais para o desenvolvimento econômico”. 
	Investimentos nessas áreas dependem em grande parte da política de governo. Nas palavras de Machado et al (2017, p.10) “as políticas de infraestrutura dependem do protagonismo do investimento estatal. Assim, há momentos em que o poder público, em especial o governo federal, promove ações voltadas à elevação dos investimentos no setor”. Esses mesmos autores, ao realizarem uma explanação histórica acerca das políticas de investimento em setores estratégicos no Brasil, afirmam que,
	o período entre 1964 e 1980, em que vigia a ditadura militar no Brasil, foi marcado por um pico de investimento público em infraestrutura. Em especial nos anos 1970, o desenvolvimento de infraestrutura econômica ocupou espaço privilegiado no pensamento tecnocrático e no ideário desenvolvimentista do período. Esses investimentos se concentraram no fortalecimento de setores considerados estratégicos para o desenvolvimento nacional, tais como energia e transportes (2007, p.11).
	A partir dos anos de 1990, a forma de atuação do Estado brasileiro nesses setores muda, passando de interventor a regulador do mercado e, desse modo, atendendo a nova realidade política do País. Machado et al (2017, p.12) afirmam que com a desestatização “emergiu a figura jurídica das agências reguladoras, que tiveram o objetivo de dotar o Estado de capacidade para regular as licenças e exigir contrapartidas na prestação dos serviços públicos”.
	No início do século XXI, o País recupera parte de sua capacidade em realizar grandes investimentos em setores estratégicos, sobretudo, em infraestrutura de transportes e energia e na escala urbana os segmentos de habitação e saneamento urbano. Machado et al (2017, p.15) afirmam que “o PAC 1 possibilitou que o investimento público em infraestrutura passasse de 1,62% do PIB, em 2006, para 3,27% do PIB, em 2010. A segunda edição (2011-2014) ampliou em 72% o volume de recursos investidos, totalizando mais de R$ 1 trilhão”. 
	A escassez de recursos bem como a busca de parcerias com a iniciativa privada fez com que em 2012 fosse lançado pelo governo federal o Programa de Investimento em Logística (PIL). Previa-se um pacote de concessões à iniciativa privada para investimento na infraestrutura logística brasileira, em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Os investimentos previstos totalizavam R$ 133 bilhões e deveriam ser realizados num prazo de 20 a 25 anos (MACHADO, 2017). Embora a análise do referido Programa não seja contemplada por este estudo, deve-se ressaltar que, em virtude da crise política e econômica vivenciada pelo País ao longo dos últimos anos, apenas parte dos investimentos foi efetivada. 
	No caso especifico dessa pesquisa, são considerados os setores estratégicos de transportes e energia. Portanto, considera-se a ampliação da Rodovia dos Tamoios e do Porto de São Sebastião como infraestruturas necessárias ao setor de transporte e de energia, respectivamente. Certamente tais obras infraestruturais levarão ao aumento dos fluxos de capitais entre a Região do Vale do Paraíba, mais, especificamente, entre São José dos Campos e São Sebastião afetando diretamente os municípios do Litoral Norte do Estado de São Paulo, em especial, Caraguatatuba e São Sebastião.
	4.1 Setores estratégicos 

	São setores estratégicos, aqueles essenciais para o funcionamento do sistema econômico e, portanto, de interesse nacional. No caso específico desta pesquisa, a análise e discussão ocorrem com base nos setores estratégicos de infraestrutura de transporte e de energia. 
	Haesbaert (2006, p. 42) ao analisar os setores estratégicos, mais, especificamente, o de energia, afirma que “o petróleo é considerado estratégico pelos países do mundo na medida em que estes possuem elevado grau de dependência deste produto”. Por outro lado, no mundo globalizado onde o sistema de trocas entre os lugares tornou-se tão importante quanto os recursos naturais, o setor de transportes na sua completude deve ser analisado como setor estratégico na medida em que possibilitam os fluxos de mercadorias, pessoas e informação. É neste sentido que Santos (2012, p. 113) esclarece que 
	a circulação de produtos, das mercadorias, dos homens e das ideias ganhou uma tal expressão, dentro do processo global de produção, que a urbanização passou a ser um dado fundamental na compreensão da economia. 
	Além do mais, o transporte é determinante para as atividades econômicas e, em geral, e está diretamente relacionado à dinâmica do capital, contribuindo desta forma, para a concorrência entre os lugares. Na explicação de Harvey (2001, p. 179), 
	com a diminuição dos custos dos custos de transporte e consequentemente redução das barreiras espaciais para o movimento de bens, pessoas, moedas e informações, realçou-se a importância das qualidades do local, e se fortaleceu consideravelmente o vigor da concorrência interurbana para o desenvolvimento capitalista (investimentos, empregos, turismo etc.).
	As rodovias, assim como o aumento das infraestruturas de acesso a determinados locais provocam consequências a médio prazo para as cidades, conforme esclarece Villaça (2001, p. 82), “a medida em que a cidade cresce, ela se apropria e absorve os trechos urbanos das vias regionais, como no caso das rodovias antigas que, com o tempo, se transformam em vias urbanas”. Sobre a importância de uma via no contexto regional, Villaça (2001, p.80) esclarece que “o primeiro efeito que uma via regional ou terminal de transporte urbano provoca nos terrenos adjacentes é a melhoria de sua acessibilidade, e daí sua valorização”. Esse fator provoca o aumento de construções e a valorização da terra nas proximidades de onde tais obras são implantadas, ao mesmo tempo em que dinamiza a economia local e contribui para a intensificação do processo de urbanização. 
	Diante do exposto, os projetos de duplicação da Rodovia dos Tamoios e de ampliação do Porto de São Sebastião são analisados nessa pesquisa sob o viés dos setores estratégicos de transporte e de energia, respectivamente.
	4.2 A ampliação da Rodovia dos Tamoios 

	Implantada na década de 1930, a Rodovia dos Tamoios liga os municípios localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra aos localizados no litoral da RMVPLN. Com 82 Km de extensão, a Rodovia atravessa os municípios de São José dos Campos, Jambeiro, Paraibuna e Caraguatatuba e passa pelo extremo leste do município de Jacareí.
	Desde a sua pavimentação em 1957, a Rodovia dos Tamoios é o principal acesso ao Porto de São Sebastião, utilizado para o escoamento da produção industrial, bem como, para a entrada de maquinários e matérias-primas utilizados pelas indústrias localizadas no Vale do Paraíba Paulista, em especial, pelos municípios mais industrializados da Região. O turismo nos municípios litorâneos é outra atividade econômica que também se desenvolveu a partir das melhorias realizadas na Rodovia. 
	Ao longo de sua existência diversos trechos passaram por melhorias e até mesmo foram reconstruídos, como o ocorrido na década de 1960, quando uma forte chuva provocou o deslizamento de terras no trecho serrano da Rodovia. Em 2012, iniciaram-se as obras de duplicação da Rodovia, a fim de atender as demandas de diversos segmentos produtivos, entre os quais o setor petroquímico, possibilitando maior acesso ao Porto de São Sebastião, imprimindo nova dinâmica com o aumento dos fluxos na Rodovia. 
	Em 2011 a empresa estatal Desenvolvimento Rodoviários S/A (DERSA) realizou diversas obras na Rodovia dos Tamoios e serviços de duplicação de pontes, recapeamento da pista e dos acostamentos somando 52,9 Km de extensão. Em 2013, iniciou-se o projeto de duplicação, ampliação e concessão da Rodovia dos Tamoios. 
	O “Projeto Tamoios”, como denominado, previa a duplicação do trecho entre o município de São José dos Campos e a Serra do Mar no município de Caraguatatuba e, também, a construção a partir do trecho de Serra de duas novas extensões, sendo uma, referente ao Contorno Norte em direção ao município de Ubatuba e a outra ao Contorno Sul em direção ao município de São Sebastião. Ao todo o Projeto Tamoios previa obras em área de 121 Km de extensão (DERSA, 2017). 
	Relatórios elaborados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) nos anos de 2011, 2012 e 2013 indicam os impactos sociais e ambientais que o empreendimento geraria. A desapropriação de terras ao longo de diversos trechos da antiga Rodovia é apontada como uma necessidade ao projeto de duplicação, bem como, para a implantação dos Contornos Sul e Norte. 
	O Parecer Técnico 243/2011 sobre a área classificada como Sub-Trecho Planalto, trecho da Rodovia dos Tamoios que perpassa os municípios de São José dos Campos, Jacareí, Jambeiro e Paraibuna previa entre outras ações, a ampliação da largura das pistas e a implantação de vias marginais, sobretudo, em trechos de adensamento urbano (Figura 5). 
	Figura 5 - Rodovia dos Tamoios, Km 45 - Paraibuna - SP
	Elaboração: o autor, 2017.
	Imagens dos anos de 2011 e 2017 revelam as mudanças no entorno da Rodovia, mais precisamente no Km 45, em período anterior e posterior às obras de duplicação. Nestas é possível observar que num período de seis anos, houve a intensificação da ocupação da área urbana com o aumento do número de residências em condomínio de alto padrão instalado às margens da Rodovia, bem como, a implantação de uma passarela para pedestres e a diminuição das áreas de campo/pastagens (Figuras 06 e 07). Ressalta-se que embora possa ser observado importantes alterações no entorno da rodovia, os condomínios da referida área são de período anterior às obras analisadas. 
	Figura 6 - Uso do solo no trecho da Rodovia dos Tamoios Km 45, Paraibuna–SP (2011).
	Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	Figura 7 - Uso do solo no trecho da Rodovia dos Tamoios Km 45, Paraibuna–SP (2017)
	Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	Referente ao Trecho Serra, entre os km 48, 60 e 82 nos municípios de Paraibuna e Caraguatatuba, o Parecer Técnico 221/2013 da CETESB previa a implantação de uma segunda pista a partir no trecho de interseção com os Contornos Norte e Sul, totalizando aproximadamente 21,5 km de extensão. Nas figuras 08 e 09 é possível verificar as transformações ocorridas no período de 2011 a 2017 na referida área. Neste mesmo trecho, está previsto ainda a construção de cinco túneis no município de Caraguatatuba e, em áreas do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). Embora ainda em execução, as transformações em razão das obras são notáveis conforme registro fotográfico obtido em 2017 (Figura 10).
	Figura 8 - Uso do solo na Rodovia dos Tamoios – Trecho Serra do Mar, Caraguatatuba–SP (2011).
	Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	Figura 9 - Uso do solo na Rodovia dos Tamoios – Trecho Serra do Mar, Caraguatatuba–SP (2017).
	Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	Figura 10 - Trecho de Serra da Rodovia dos Tamoios
	Elaboração: o autor, 2017.
	Em toda a extensão do empreendimento, os traçados do Contorno Sul com 31,8 Km e do Contorno Norte com 6 Km são os que perpassam áreas mais densamente ocupadas, sendo, portanto, áreas mais suscetíveis a desapropriação. O Contorno Norte, com apenas 6 Km de extensão corresponde a menor área de todo o empreendimento. Conforme parecer técnico 433 (2012, p. 54) o trecho se estenderá por solos rurais e por área urbana respectiva a diversos bairros do município de Caraguatatuba, afetando 36ha e um total de 74 edificações. As transformações ocorridas no local podem ser observadas nas figuras 11, 12 e 13.
	Figura 11 - Rodovia dos Tamoios - Trecho do Contorno Norte, Caraguatatuba–SP (2011).
	Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	Figura 12 - Rodovia dos Tamoios - Trecho do Contorno Norte, Caraguatatuba–SP (2017).
	Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	Figura 13 - Rodovia dos Tamoios - Contorno Norte
	Elaboração: o autor, 2017.
	Referente ao Contorno Sul, informações obtidas no Parecer Técnico da CETESB mostram que a obra perpassará por solos rurais e se estenderá por área urbana respectiva aos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, desapropriando 323 ha e um total de 1.222 edificações.  Deste total, 398 edificações localizam-se nos bairros de Olaria, Itinga, Topolândia e Morro do Abrigo do município de São Sebastião. Juntos, constituem uma área urbana densamente ocupada e predominantemente residencial, localizada entre o PESM e as instalações da Petrobras, onde, de acordo com o Parecer (2012, p. 64), “o impacto de desapropriação e reassentamento será mais crítico”. As figuras 14, 15 e 16 mostram as transformações ocorridas no trecho que perpassa o bairro do Morro do Abrigo. 
	Figura 14 - Uso do solo na Rodovia dos Tamoios - Trecho do Contorno Sul, São Sebastião–SP (2011).
	Fonte: Google Earth – maio 2011 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	Figura 15 - Uso do solo na Rodovia dos Tamoios - Trecho do Contorno Sul, São Sebastião– SP (2017).
	Fonte: Google Earth – maio 2017 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	Figura 16 - Rodovia dos Tamoios - Contorno Sul - Morro do Abrigo
	Elaboração: o autor, 2017.
	Desde o início o projeto de duplicação e ampliação da Rodovia dos Tamoios objetivava uma maior articulação dos municípios litorâneos da RMVPLN com outras localidades da própria Região, bem como, com outras localidades do País. Referente ao Contorno Sul da Rodovia, pode-se afirmar que foi projetado com vistas a atender aos projetos de ampliação do Porto de São Sebastião, considerando principalmente a ampliação do Terminal Multicargas e do Terminal Marítimo Almirante Barroso (TEBAR) da Petrobras, este último, nas demandas relacionadas ao Pré-Sal.
	Ainda no contexto das formas de articulação regional, encontra-se a exploração de gás natural no Pré-Sal da Bacia de Santos. Ao receber, por meio de gasoduto, a unidade de tratamento de gás instalada no município de Caraguatatuba processa o gás natural e o distribui via gasoduto e, também, por carretas pela Rodovia dos Tamoios aos municípios da RMVPLN.
	A duplicação da Rodovia dos Tamoios e as melhorias e ampliação do Porto de São Sebastião constituem um empreendimento vultoso em infraestrutura de transportes que tiveram como fator indutor a questão do petróleo e que atendem também aos interesses do capital, principalmente no que se refere a demanda industrial e de demais capitais existentes na Região. É neste sentido que a atual RMVPLN, se insere no contexto apresentado por Santos e Silveira (2006, p.64), os quais afirmam que “é a circulação em sentido amplo, que viabiliza a criação e a continuidade das áreas de produção”.
	4.3 O projeto de ampliação do Porto de São Sebastião

	Para iniciar a discussão acerca do projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, faz-se necessário uma explanação sobre a legislação portuária. No Brasil, a competência para exploração portuária é da União, o que será feito de forma direta ou delegada, conforme estabelece a Constituição Federal em seus artigos 21, 22.  A Lei Federal 12.815/2013, conhecida como “Lei dos Portos” estabelece a regulação portuária, os critérios e as formas de exploração dos serviços, o que se dá de forma direta ou delegada. A forma indireta ou delegada ocorre por meio das concessões públicas, conforme critério estabelecido por esta mesma Lei. 
	A administração do Porto de São Sebastião do modo como se encontra atualmente, é realizada pelo convênio de delegação da União a favor do Estado de São Paulo, de forma específica à Companhia Docas de São Sebastião. 
	Criada em 2007, a Companhia Docas de São Sebastião é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Logística e Transportes do Estado de São Paulo e que tem por competência: executar as atribuições constantes no convênio de delegação de 15 de junho de 2007, firmado entre a União Federal por meio da Secretaria Especial de Portos e o governo do estado de São Paulo, nos termos da Lei Federal nº 9.277/96, para administração e exploração do Porto Organizado de São Sebastião (ANEXO A). Entre as atribuições encontram-se as de construir, reformar, ampliar, melhorar, manter, arrendar e explorar a infraestrutura do Porto e a de exercer a administração portuária, atuando também como Autoridade Portuária no Litoral Norte do estado de São Paulo (DOCAS, 2017).
	Desde a sua inauguração oficial no ano de 1955, o Porto de São Sebastião passou por diversas melhorias. No período de 2011 e 2017 sua área operacional foi ampliada de aproximadamente 110.000 mts² para 400.000 mts² (Figura 17). 
	O cais do Porto de São Sebastião é formado por cinco berços de atracação. Na parte externa com profundidade de 8,2 mts² encontra-se o berço 101. Esse berço comtempla 150 metros de cais e dois “dolfins”, ou instalação portuária destinada a auxiliar a amarração de navio durante o processo de atracação, totalizando 225 metros. Os berços internos (201, 202, 203 e 204) possuem área total de 212 metros, com profundidade de 7,0 metros (Figuras 18 e 19).
	A área portuária é dividida em quatro pátios, cada qual com suas características específicas. O pátio 1, com 31.000 mts² é destinado a carga geral, o pátio 2 com 35.000 mts² possui capacidade para 3.000 veículos, o pátio 3 possui 110.000 mts² e 3 armazéns com 2.000mts² cada e o pátio 4, em construção, terá 95.000 mts² (Figura 20). 
	Dados obtidos na pesquisa de campo realizada na área portuária bem como junto à Companhia Docas de São Sebastião mostram que o pátio 4 está sendo aterrado com a terra proveniente das obras da Rodovia dos Tamoios. Isso faz parte de um acordo realizado entre a Companhia Docas e o governo do estado de São Paulo (Figura 21). 
	Figura 17 - Porto de São Sebastião (1962, 1972, 1987, 1994, 2005, 2017)
	Fonte: Material institucional do Porto de São Sebastião, 2016.
	Elaboração: o autor.
	Figura 18 – Área portuária – Porto de São Sebastião
	Fonte: Companhia Docas de São Sebastião, 2018.
	Elaboração: o autor.
	Figura 19 - Comparativo da área operacional do PSS (2011 - 2017)
	Fonte: Companhia Docas de São Sebastião, 2017.
	Figura 20 - Porto Público (PSS - 2017).
	Fonte: Companhia Docas de São Sebastião, 2017.
	Figura 21 - Pátio 4 do Porto de São Sebastião
	Elaboração: o autor, 2017.
	Atualmente, o Porto de São Sebastião configura-se como o principal meio de entrada e saída de mercadorias da RMVPLN por vias marítimas.  Dados disponibilizados pelos Relatórios de Administração da Companhia Docas referentes aos anos de 2010, 2013 e 2016, mostram que anualmente atracam no Porto de São Sebastião navios de diversas localidades do Mundo trazendo toneladas de sais como a barrilha e o sulfato de sódio, do mineral ulexita e de outros produtos como o malte e cevada, utilizados entre outros tipos pelas indústrias de fabricação de vidros, celulose, fertilizantes e de bebidas localizadas na Região.
	Do mesmo modo, os mesmos relatórios revelam que a partir do Porto são exportados para diversos países veículos fabricados por indústrias automobilísticas localizadas na Região. O volume em unidades de veículos é revelado pelo relatório de 2016 no qual consta que no ano, a movimentação atingiu 49.167 unidades, sendo 39.208 unidades destinadas à exportação e 9.959 unidades à importação.
	Esses mesmos dados mostram que referente ao Terminal Privativo da Petrobras Almirante Barroso (TEBAR), operado pela Transpetro, anualmente, uma média de 600 navios que atracam e partem do Porto movimentam toneladas de petróleo e derivados. Ainda que grande parte da movimentação para o refino e distribuição dos derivados seja realizada via oleoduto, a exemplo, do abastecimento de petróleo a partir do Porto em direção à Refinaria Henrique Lage na cidade de São José dos Campos, a distribuição para os municípios da Região ocorre via transporte rodoviário. Neste caso, incluem as cidades litorâneas e as atravessadas pela Rodovia dos Tamoios, cujos postos distribuidores de combustíveis são abastecidos por caminhões tanques. Dados da página institucional da Petrobras revelam que a Refinaria Henrique Lage, fornece 80% do querosene de aviação do mercado nacional, suprindo integralmente o Aeroporto de Internacional de Guarulhos.
	A área portuária de São Sebastião compreende além do porto comercial o TEBAR, que o interliga às mais diferentes regiões do País (Figura 22). 
	Figura 22 - Infraestrutura petroquímica
	 Fonte: Fonte: IBGE, 2010 – Acervo do Observatório da RMVPLN/PLUR/UNIVAP – 2017.
	Com vistas à ampliação e modernização portuária frente à nova demanda advinda do setor de energia, mais especificamente, com o Pré-Sal, no ano de 2009 foi aprovado o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de São Sebastião. Tal instrumento previa um conjunto de medidas e obras referentes às necessidades de atracação com instalações terrestres. Esse plano culminou no Plano Integrado Porto Cidade (PIPC) São Sebastião, um estudo elaborado com base no Relatório de Impacto Ambiental e que apresentava as potencialidades do Porto e a necessidade de sua ampliação. Ressalta-se que esse estudo foi elaborado por uma empresa privada com vistas a atender às exigências de parte da legislação ambiental vigente, bem como ao Termo de Referência do projeto (ANEXO B).
	As obras contemplavam a ampliação de área do Porto dos atuais 400 mil mts2 para 1,2 milhões mts2. Previa-se a cobertura parcial da Baia do Araçá com uma laje de concreto em pilastras, permitindo, segundo o PIPC a manutenção da vida marinha, com a possibilidade de movimentação dos animais para o canal de São Sebastião, para fora da cobertura da laje. Sendo formado por quatro fases, o projeto teria início em 2014 e seria finalizado com a construção do píer independente para atração de carga líquida no ano de 2029 (Figura 23). 
	Figura 23 - Projeto de ampliação do Porto de São Sebastião.
	Fonte: Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, 2011.
	Elaboração: o autor.
	Para o contexto econômico, a ampliação teria um grande impacto, considerando que a movimentação portuária seria intensificada. Se por um lado a obra reduziria o período de espera para o embarque e desembarque de mercadorias, assim como possibilitaria maior fluxos de capital, por outro lado, a efetivação da obra teria um impacto imediato na paisagem local, tendo em vista que parte do estuário da Baia do Araçá seria coberta e ocupada por contêineres e outros itens (Figura 24). 
	Figura 24 - Perspectiva da ampliação do Porto de São Sebastião.
	Fonte: Secretaria de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, 2011.
	Elaboração: o autor.
	Em dezembro de 2013 o IBAMA concedeu a Licença Prévia 474/2013 para o projeto, sendo suspensa em caráter provisório com base na ação civil pública conjunta de n° 0000398-59.2014.4.03.613 movida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a Companhia Docas de São Sebastião e IBAMA, julgada no ano de 2014 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Na decisão judicial de suspensão da Licença Prévia, além da questão ambiental, um dos fatores mencionados no documento foi o dos impactos urbanos no município de São Sebastião, principalmente quanto ao possível adensamento populacional, inclusive relacionando-os às obras da Rodovia dos Tamoios (ANEXO C). 
	No pedido de suspensão de liminar e de sentença, julgada pelo STJ no ano de 2015, o governo do estado de São Paulo, bem como a Companhia Docas de São Sebastião alegaram que a suspensão causaria grave lesão à ordem e a economia, considerando a importância de tal projeto. No mesmo pedido ressaltaram sobre a importância do Porto no contexto da logística portuária e às deficiências do setor enfrentadas pelo País (ANEXOS D). Do mesmo modo, o IBAMA, contestou a decisão do STJ por meio de um Parecer Técnico, no qual justificava a emissão da licença prévia para o desenvolvimento da obra (ANEXO E).
	No ano de 2016, a Justiça Federal invalidou a Licença Ambiental em caráter liminar e definitivo, tendo por base os efeitos negativos de tal obra à mobilidade urbana e ao meio natural (ANEXO F).
	Considerando os resultados advindos da ação civil pública aqui analisada, fica a evidência do poder de algumas instituições, tal qual a demonstrada pelo Ministério Público Federal e do Estado de São Paulo, na proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, conforme o estabelecido no art. 129 da CF de 1988. 
	Entretanto, por se tratar de um setor estratégico e de interesse nacional, a pergunta que fica é até quando uma ação civil pública conseguirá interferir em um projeto estatal? Acredita-se que a ampliação do Porto de São Sebastião terá sua continuidade, ainda que adaptado a uma nova realidade que vise atender aos interesses econômicos. É o poder do capital no território, ou a lógica do dinheiro prevalecendo sobre as demais. É nesse sentido que o discurso de Santos sobre o dinheiro e o território torna-se atual, ainda nos dias de hoje. Ao explicar essa relação, o autor (2006, p.18), diz que
	é desse modo que as lógicas do dinheiro se impõem ao resto da vida social. Assim, o dinheiro cria sua lei e a impõe aos outros, forçando mimetismos, adaptações, rendições, a partir de duas outras lógicas complementares: a das empresas e dos governos mundiais. 
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

	A investigação empreendida nesse estudo teve por objetivo compreender a tese de que o Estado ao implementar políticas e ações que visem o planejamento de setores estratégicos para o País, atua como elemento determinante no ordenamento urbano-regional. Isso porque, tais setores são de interesse nacional, elementares ao desenvolvimento e, portanto, são considerados prioridades na arena política. 
	Com base nessa premissa, a análise realizada associou os setores estratégicos de transportes e de energia às obras de duplicação e ampliação da Rodovia dos Tamoios e o projeto de ampliação do Porto de São Sebastião, ambas tendo como principal motivador a descoberta em 2006 de petróleo em águas profundas, ou na camada denominada Pré-Sal. Ressalta-se a importância de tais projetos ao contexto econômico nacional, considerando a relevância econômica do eixo Rio – São Paulo e sua ligação com o Litoral Norte do Estado, mais especificamente com o Porto de São Sebastião. 
	Para compreender essa questão, buscou-se conceituar e analisar o Estado e as políticas públicas adotadas no País no decorrer das últimas décadas do século XX ao período recente. A mudança na concepção do Estado brasileiro em grande parte seguiu uma tendência mundial e foi analisada, sobretudo, em sua forma de financiamento e nas relações econômicas. No que se refere às políticas públicas no Brasil, a Constituição de 1988 inovou ao ampliar direitos individuais e coletivos além de incentivar a participação popular nas decisões políticas. Mais tarde a participação social no processo democrático foi sendo regulamentada com outros dispositivos legais.  
	Até as últimas décadas do Século XX, as grandes obras e projetos nacionais eram realizados de forma direta pelo Estado, ocorrendo por intermédio de financiamentos e empréstimos internacionais. Com a crise econômica mundial na década de 1970 em função da elevação do preço do petróleo no mercado mundial, houve o esgotamento da capacidade de investimento estatal e a grave recessão na década de 1980. 
	Tais fatores contribuíram para o processo de abertura econômica ao capital internacional nos anos de 1990 e com isso, importantes alterações na forma de atuação do Estado. Ao acatar as premissas neoliberais, ocorreu a privatização de empresas públicas, tais como, as atuais Vale S.A e Embraer S.A., sendo algumas adquiridas de forma direta pelo capital internacional. As elevadas taxas de juros abriram espaço ao capital financeiro especulativo e o Estado passou de agente investidor a agente interventor no sistema econômico. Nesse cenário, são criadas as Concessões Públicas. O Estado constrói determinada obra e concede sua administração e exploração à iniciativa privada, que pode ou não, cobrar do usuário a prestação do serviço, dependendo da modalidade de concessão.
	No início da primeira década do século XXI, o Estado inicia um período de recuperação de parte da capacidade de investimento direto por intermédio do PAC e do PMCMV, ambos direcionados aos setores estratégicos de habitação e infraestrutura. Ressalta-se que, embora essa pesquisa tenha mencionados tais programas como parte da nova postura estatal, não houve uma análise aprofundada quanto aos resultados alcançados e que, devido à ruptura política presidencial ocorrida no ano de 2016 e a grave crise econômica, parte de tais projetos foram diretamente afetados. 
	No que concerne às políticas de ordenamento territorial e, em especial, às voltadas à criação de RMs observa-se que com a Constituição Federal de 1988 e a autonomia atribuída aos estados da federação, bem como, com a destinação de recursos para o desenvolvimento de Programas Sociais, tal como o já mencionado PMCMV em tais unidades político-administrativas, houve um aumento significativo no número de RMs, totalizando, segundo dados do IBGE, 69 unidades no ano de 2017, sendo seis localizadas no estado de São Paulo. De igual maneira, no período pós CF, ocorreu o aumento significativo de novos municípios, pequenos vilarejos que viram na emancipação política a possibilidade de participação nos Fundos de Participação dos Municípios. Com isso, o problema do pacto federativo foi ampliado, considerando as profundas desigualdades entre os lugares, nesse caso específico, principalmente na questão fiscal e na capacidade de arrecadação. Ressalta-se que, embora ainda recente no cenário brasileiro, a promulgação do Estatuto das Metrópoles no ano de 2015 foi uma tentativa de uniformizar os procedimentos para a institucionalização de RMs no Brasil. 
	No entanto, o Brasil teve alguns avanços nas políticas de ordenamento territorial principalmente quando considerada a gestão das cidades. Embora ainda seja alvo de críticas, considerando os problemas enfrentados nas cidades brasileiras, o Estatuto da Cidade, instituído em 2001, inovou ao trazer mecanismos de gestão, planejamento e controle das cidades. Na prática, alguns desses instrumentos de gestão do espaço urbano como a participação popular nas políticas urbanas e a aplicação do imposto progressivo no tempo como forma de coibir a especulação imobiliária, encontrou e continua encontrando dificuldade na efetiva aplicação, considerando os diversos grupos de interesse na arena política.
	Uma vez analisada a formação do Estado brasileiro, as políticas territoriais e urbanas, bem como o planejamento e gestão das cidades, este estudo voltou-se a análise dos processos de ocupação do Vale do Paraíba e institucionalização da RMVPLN. 
	O estudo do processo de ocupação da Região do Vale do Paraíba Paulista mostra que desde o século XVII a Região se caracteriza como local de circulação de mercadorias e de pessoas. Tal fato é evidenciado se considerarmos o movimento no século XVIII proveniente das áreas de mineração em direção as cidades litorâneas do estado do Rio de Janeiro e a formação dos primeiros núcleos urbanos na Região. No final do século XIX, para atender, em especial, a produção cafeeira foi inaugurada a Estrada de Ferro Dom Pedro II. Ao atravessar o Vale do Paraíba Paulista, a atual Estrada de Ferro Central do Brasil, conectava os municípios da Região as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, foi no século XX, com a inauguração da Rodovia Presidente Dutra que juntamente com a atividade industrial a Região vivencia um intenso processo de urbanização. 
	Atualmente, além da Rodovia Presidente Dutra, a RMVPLN é atravessada por importantes vias como as Rodovias dos Tamoios, Carvalho Pinto e Dom Pedro I, que possibilitam diversos níveis e tipos de articulação entre os seus 39 municípios, ao mesmo tempo, que insere a Região numa ampla rede de articulação intrarregional e até mesmo internacional, se considerado o Porto de São Sebastião e a relativa proximidade com importantes aeroportos do País. 
	É neste contexto que se encontram os projetos de infraestrutura de transportes de ampliação e duplicação da Rodovia dos Tamoios e a ampliação do Porto de São Sebastião. Neste sentido, constata-se que embora tais obras consistam maior facilidade no escoamento da produção industrial e devam impor maior dinamismo econômico à Região, tais obras podem trazer sérias consequências socioespaciais e ambientais. 
	Os pareceres técnicos elaborados pela CETESB nos anos de 2011, 2012 e 2013 e o estudo sobre impactos ambientais desenvolvido em 2015 pelo Instituto de Oceanografia da Universidade de São Paulo referentes às obras da Rodovia dos Tamoios e da ampliação do Porto de São Sebastião, respectivamente, apontam para os possíveis danos ambientais que tais empreendimentos ocasionarão nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião. A esse respeito às informações aqui apresentadas mostram que trechos dos Contornos Norte e Sul serão construídos em áreas urbanas densamente ocupadas por bairros dos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião. Do mesmo modo, túneis atravessarão trechos da Serra do Mar e as obras de expansão do Porto de São Sebastião se estenderão pela Baía do Araçá, comprometendo o ecossistema local.  Ainda sobre o Porto de São Sebastião, vale ressaltar o seu valor estratégico para o Brasil, principalmente, após a descoberta do Pré-Sal. Com base nessa premissa, constata-se que nas decisões políticas, o interesse econômico prevalece sobre os demais e que neste caso, o petróleo foi e é o fator motivador para essas grandes obras de infraestrutura de transportes na Região. 
	Os interesses antagônicos do Estado, dos agentes econômicos e ambientais têm ganhado relevância, na medida em que um dos lados visa o aumento das arrecadações, do outro das atividades produtivas e o terceiro agente antecipa os possíveis danos ambientais a áreas de preservação da Mata Atlântica Paulista. 
	A obra na Rodovia dos Tamoios tem como consequência positiva imediata à facilidade do acesso das demais cidades da RMVPLN às do Litoral Norte, o que certamente incrementará o setor de turismo na Região, dinamizando as atividades econômicas e possibilitando novos empreendimentos. A ampliação do Porto de São Sebastião aumentará a capacidade de escoamento da produção, intensificando o nível de transações econômicas entre os municípios e desses com o Mundo, tendo em vista a importância do porto na atual conjuntura do País. No entanto, é necessário afirmar que o rápido aumento nos fluxos de capital nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, certamente, motivará a migração de pessoas, aumentando a demanda por serviços urbanos básicos, habitação, entre outros. Daí a necessidade da atuação dos poderes públicos locais no efetivo planejamento urbano.
	Sobre esses efeitos e referente ao município de Caraguatatuba, a Lei complementar n. 42 de 2011 que dispõe sobre o Plano Diretor chama atenção para o controle da “distribuição de usos e intensidades de ocupação do solo de forma equilibrada em relação à infraestrutura disponível, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar a ociosidade e sobrecarga dos investimentos coletivos”, consequências diretas de um possível aumento populacional. Sobre os efeitos do incremento populacional em São Sebastião por motivos da obra no Porto homônimo, o documento do STJ emitido em 2015 (ANEXO D) ressalta ao considerar a questão hídrica e de saneamento básico, que com a obra portuária, “a cidade crescerá e haverá a necessidade de tratar também os efluentes decorrentes desse acréscimo populacional”. 
	Considerando que as obras iniciadas em 2012 ainda estão em andamento e diante da atual conjuntura política e econômica do País, com forte recessão e queda nos investimentos, muito do que foi planejado precisou e precisará passar por novas releituras e reajustes. Neste sentido, o que realmente vai acontecer a partir da efetivação dessas obras é incerto. 
	Como apresentado nesta pesquisa, são notáveis as transformações ocorridas nos últimos anos em todo o entorno da Rodovia dos Tamoios nos trechos de Planalto, Serra, bem como, nos trechos referentes aos Contornos Norte e Sul, este último, em direção ao Porto de São Sebastião. É neste contexto de transformações espaciais que os interesses do capital se tornam evidentes, conforme as palavras de Harvey (2001, p. 50) “no contexto da acumulação em geral, o aperfeiçoamento do transporte e da comunicação é visto como inevitável e necessário”. 
	Durante a realização desta pesquisa, constituiu um problema o fato de tais obras e mesmo da intervenção do Estado em seus diversos níveis e de suas instituições jurídicas ocorrerem em período concomitantemente ao levantamento de dados. 
	Desse modo, verifica-se a importância da elaboração de estudos e análises no campo do Planejamento Urbano e Regional que busquem acompanhar a evolução de tais projetos e que possam, assim, contribuir para a construção de caminhos que conciliem o desenvolvimento econômico e o social na Região. Entre os processos e aspectos que podem ser considerados com maior profundidade acadêmica, cabe aqui recomendar a análise dos impactos ambientais, econômicos e sociais provenientes das obras até o momento implantadas e posteriores a sua conclusão. 
	Finalizando essa pesquisa, constata-se que o Estado, ao empreender o planejamento de setores estratégicos de forma centralizada, atua como elemento determinante no ordenamento territorial urbano-regional. As imagens e as informações obtidas e analisadas apontam para a supremacia de setores estratégicos frente aos demais setores que incidem sobre o território e mais que isso, sobre a vida que se dá neste território, sobre a paisagem, interferindo na identidade dos que o habitam. Ao analisar o poder do capital no território Santos (2016) enfatiza o olhar atento e a premente necessidade do Estado e de suas instituições como agente que atue no sentido de atender aos anseios sociais e não apenas às demandas do capital, em alguns casos, dependentes de investimentos em setores estratégicos. É neste sentido que o autor (2006, p.16) esclarece que,  
	a circulação ganha sobre a produção o comando da explicação, porque ganha sobre a produção o comando da vida. E essa lei se estende aos lugares. Quanto maior a complexidade das relações externas e internas, mais necessidades de regulação; e se levanta a necessidade de Estado; o Estado e os limites, o Estado e a produção; o Estado e a distribuição; o Estado e a garantia do Trabalho, o Estado e a garantia da solidariedade e o Estado e a busca da excelência na existência.
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