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UM ESTUDO DE DISPERSÃO URBANA NA MICRO-REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS: A SISTEMATIZAÇÃO DE NOVAS FORMAS DE ASSENTAMENTOS 

HUMANOS 

 

RESUMO 

 

A Micro-Região administrativa de São José dos Campos, localizada no 
Estado de São Paulo, é formada por oito municípios, são eles: Igaratá, Santa 
Branca, Jacareí, São José do Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé e 
Pindamonhangaba. Esta micro-região tem apresentado um intenso crescimento 
periférico, caracterizado por uma dispersão urbana. Observa-se a proliferação de 
loteamentos clandestinos e de conjuntos residenciais de baixo padrão e o aumento 
no número de loteamentos voltados para a classe média/alta, em espaços de auto 
segregação, revelados por meio dos conjuntos residenciais de alto padrão. Nesse 
sentido, o objetivo dessa dissertação foi mapear e caracterizar a dispersão urbana 
no Vale do Paraíba, com ênfase no eixo urbano dos municípios que integram a 
micro-região administrativa de São José dos Campos, área na qual a urbanização 
alcançou uma dimensão crescente e complexa, evidenciando seu caráter 
expansionista e dispersivo, tendo as formas condominiais e conjuntos de bairros 
como elemento chave das pesquisas e exemplo claro destas novas formas de tecido 
urbano. Estes municípios tiveram papel essencial na reestruturação urbana de toda 
a região do Vale do Paraíba e conheceram mudanças profundas em seu espaço 
intra-urbano. Para a elaboração desta pesquisa, o uso de Sistemas de Informações 
Geográficas foi de fundamental importância no processo de mapeamento da 
dispersão urbana em toda micro-região administrativa de São José dos Campos. Por 
meio deste mapeamento, quantificamos as áreas de dispersão e perfilamos, dentro 
destas áreas de dispersão, segmentos de classes e estratos socioeconômicos com 
padrões diferentes de ocupação. Procuramos, também, quantificar dados de 
distanciamento e radiação da dispersão em relação às áreas centrais de seus 
respectivos municípios, tudo amparado e mediado por um levantamento bibliográfico 
e sistematização de dados. O intuito de um olhar mais regional, e não 
especificamente um único município, veio da necessidade de preencher e 
decodificar estes novos processos como uma condição sistêmica da urbanização 
contemporânea, em consonância e inerentes ao que o espaço intra-urbano é 
atualmente, reafirmando o caráter dispersivo dos conjuntos de bairros, não como 
ocasional, rarefeito ou esporádico, mas sim, como mencionado, como uma condição 
sistêmica dessas novas formas de urbanização contemporânea.  

 

Palavras-chave: Dispersão Urbana; Urbanização; Geotecnologias; Segregação 
Sócio-Espacial. 



 

  

URBAN SPRAWL STUDY IN THE SUBREGION OF SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: 

SYSTEMATIZATION OF NEW FORMS OF URBANIZATION 

 

ABSTRACT 

 

The Micro Region of São José dos Campos, located at state of Sao Paulo, is 
composed by eight municipalities: Igaratá, Santa Branca, Jacareí, São José dos 
Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé and Pindamonhangaba. This micro-region 
has experienced an intense peripheral growth, characterized by an urban sprawl. In 
our research we observed an increasing of slums and low standard houses and of 
middle and upper class residences, in areas of not imposed segregation. In this 
sense, the goal of this thesis was to map and characterize urban sprawl in the 
Region of Valley of Paraíba, with emphasis on the micro-administrative region of São 
José dos Campos, an area where urbanization has achieved a complex dimension 
and growing. It was demonstrated the urban area of the Region studied has a 
dispersive character, assuming forms of condominium, which is a key element of this 
research and an example of these new forms of urbanization. These municipalities 
had an important responsibility in urban restructuring of the entire region of the Valley 
of Paraíba and they had deep changes in their intra-urban space. The use of 
Geographic Information Systems was very important to this research to produce 
mappings of urban sprawl in the micro-region of São José dos Campos. Through this 
mapping, we quantified urban sprawl and classified it in segments of social classes 
with different patterns of occupation. We also quantified how distant from city centers 
this urban sprawl is in the respective municipalities. This regional approach was 
followed by this research to comprehend this process not just in a single area but to 
verified if it is possible to establish a regional pattern, explaining this urbanization 
process and decoding it as a systemic condition of contemporary urbanization, 
reaffirming this dispersive character of occupation not as occasional, rare or 
sporadic, but, as mentioned before, as a systemic condition of these new forms of 
contemporary urbanization. 

 

 

Keywords: urban sprawl, urbanization, geotechnologies, socio-spatial segregation. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Professor Milton Santos, Santos (1994), ao discorrer sobre os conceitos 

do espaço, ressalta que o mesmo é uma instância da sociedade, ao mesmo 

título que a instância econômica e a instância cultural-ideológica. “Isso significa 

que, como instância, ele contém e é contido pelas demais instâncias, assim 

como cada uma delas o contém e é por ele contida” (santos, 2008). Sua 

essência é social, ou seja, ele não é definido apenas pelos objetos geográficos, 

é tudo isso e mais a sociedade. O autor salienta que cada lugar tem, é claro, a 

cada momento, um papel próprio no sistema produtivo e este é formado a partir 

da produção propriamente dita, circulação, distribuição e consumo. Apesar 

destes processos terem suas particularidades e movimentos distintos, eles 

ocorrem segundo um jogo de fatores que interessa a todas as outras frações 

do espaço. Como os circuitos produtivos se dão, no espaço, de forma 

desagregada, embora não desarticulada, a importância que cada um daqueles 

processos tem, a cada momento histórico a cada caso particular ajuda a 

compreender a organicidade do espaço. Nesta organicidade tem-se a clara 

noção de hierarquização entre os lugares, mas esta hierarquia, “passou a 

dever grandemente, a esses novos elos do sistema produtivo” (SANTOS, p.14, 

2008). Temos aí a importância da totalidade e das relações elevada, viés que 

esta pesquisa elenca como primordial. “O espaço deve ser considerado como 

uma totalidade, a exemplo da própria sociedade que lhe dá vida” (SANTOS, 

1994, p.15). 

Num momento em que já não existe um único ponto do globo que possa 

ser considerado isolado, o espaço assume importância fundamental. Como o 

Professor Milton Santos (2008) evidencia, as necessidades do processo 

produtivo atingem, direta ou indiretamente, todos os lugares e esta 

necessidade de produção provocará uma hierarquização do território e sua 

importância dependerá de suas virtualidades, naturais ou sociais (pré 

existentes ou adquiridas). É o viés globalizatório que evidencia as 

particularidades e as diferenças entre os lugares, diferenciações que nesta 

pesquisa são estudadas no âmbito da dispersão urbana nos municípios que 

integram a micro-região do município de São José dos Campos. 
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 O que procuramos investigar neste trabalho são os movimentos de 

dispersão urbana que remetem a estruturação modular do espaço urbano que, 

como afirma Villaça (2001), não pode ser apenas considerada sinônimo de 

cidade como elemento físico, como um todo material, sem considerar a inter-

relação de seus elementos. Os elementos de estrutura-reestruturação urbana 

não é uma simples alteração do espaço urbano, a mudança em um elemento 

da estrutura provoca mudanças em outros elementos. Segundo o professor 

Villaça (2001), as estruturas são dotadas de movimentos e o grande desafio 

intelectual residiria em desvendar as fontes desse movimento. Seriam 

considerados elementos dessas estruturas, por exemplo, o centro principal da 

metrópole (a maior aglomeração diversificada de empregos, comércio e 

serviços), as áreas industriais, os subcentros de comércio e serviços (que 

podem ser estruturados de forma dispersiva), os sistemas de transporte e 

saneamento e, o enfoque principal de nossa pesquisa, os conjuntos de bairros 

dispersos segundo suas classes sociais. Imbricar esta última estrutura às 

demais, inclusive àquelas para as quais as concepções não são territoriais, 

como a estrutura econômica, política e mesmo ideológica e sua aplicabilidade é 

o grande desafio desta pesquisa. O que queremos deixar claro é a importância 

do viés relacional entre todos estes componentes e a importância do conceito 

“espaço total” para a pesquisa, principalmente na nossa revisão de literatura, 

sabendo das limitações de análise, em função da magnitude da proposta. 

A dispersão urbana, percebida num processo no qual se verifica que 

diferentes camadas sociais tendem a se concentrar cada vez mais em 

diferentes regiões ou conjuntos de bairros de cidades, configurando-se sob a 

égide do capitalismo, num alastre da própria (re) organização dos sistemas 

produtivos, vem a reboque de uma (re) organização estrutural urbana. Temos, 

assim, um quadro quase “impositivo” e “auto-impositivo” de dispersão urbana, 

no qual uma alta densidade populacional se estabelecem áreas longínquas dos 

chamados centros ou em locais onde a condição natural se mostra 

extremamente desfavorável (morros e encostas íngremes), desprovidos de 

bens e serviços coletivos de autoria do poder público (que prioriza seus 

investimentos de infra-estrutura para áreas onde residem segmentos 

populacionais de maior poder aquisitivo), é o ônus de áreas consideradas 

menos valorizadas pelo mercado imobiliário regular. E a outra face deste 
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mesmo processo também ocorre na formatação reversa e antagônica a este 

quadro, onde é crescente a tendência à dispersão da população de mais alta 

renda, num modelo que nossa pesquisa reconhece como “auto” segregação, 

vide o poder de escolha e domínio que estas classes têm na produção do 

espaço. “Torna-se cada vez mais acentuada a divisão de nossas metrópoles 

em duas cidades divorciadas uma da outra” (VILLAÇA, 2001, p.311). E a 

análise do quadro de dispersão urbana denotaria esta realidade dual e 

antagônica, na forma, da produção do espaço urbano, embora sejam 

resultantesde um mesmo processo.  

O processo de periferização dispersa dos segmentos populacionais mais 

pobres, numa via mais impositiva, merece um exercício de detalhamento, pois, 

trata-se, como Botelho (2007) afirma, do lado perverso da dispersão urbana. O 

autor lembra que ainda há poucos estudos realizados com o intuito de detalhar 

esta realidade segregacional dispersa por esta via, considerando que os 

estudos sobre os condomínios horizontais e loteamentos fechados, ou seja, os 

espaços de auto segregação, das classes mais abastadas, são mais estudados 

e amparados pelas pesquisas. Assim, estabelecemos como o intuito desta 

pesquisa definir, dentro de nosso objeto de estudo, não só os vetores de 

dispersão da área urbana via residências da população de renda média e alta, 

revelada muitas vezes pelo crescimento de chácaras e condomínios 

horizontais/loteamentos fechados, mas também de sua contraposição, a 

dispersão da moradia da população mais pobre, concentrada em bairros de 

precária infra-estrutura e de parcelamento territorial típicas de loteamentos 

clandestinos. A produção imobiliária volta-se tanto para os modelos dispersivos 

de alto padrão quanto para os modelos populares, e levantar e mapear dados e 

tendências nesse sentido são objetivos desta pesquisa. 

Devemos lembrar aqui que, devido à complexidade e a abrangência que 

o tema traz à tona, temos a plena percepção de que não esgotaremos as 

possibilidades de discussão que o mote “dispersão urbana” estabelece, nem o 

aparato teórico, nem na confirmação deste aparato em nosso objeto de estudo, 

ainda mais se tratando de uma sistematização intra-urbana relativamente 

recente, não só como processo, mas também com análises teóricas recentes. 

O professor Nestor Goulart (REIS, 2009) em entrevista a agência FAPESP, 
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afirma que o processo de dispersão ainda não é totalmente conhecido. Assim, 

buscamos levantar e entender o quadro geral da sistematização da dispersão 

nos municípios que integram a área de estudo. 

O processo de dispersão urbana que queremos deflagrar é aquele que 

ocorre dentro da dinâmica intra-urbana dos municípios, este sim um aspecto 

novo dentro do padrão de urbanização. Não é o modelo dispersivo em “ilhas” 

que pretendemos caracterizar (este mais generalizado e conectado ao passado 

urbano histórico brasileiro), dentro de um viés supra-regional, de escala 

nacional. É um trabalho que busca entender a questão da dispersão dentro de 

um espectro regional, que, claro, sofre influência das novas funcionalidades 

metropolitanas que a micro região assume (e que o trabalho não reconhece 

como um único motivo catalisador da dispersão), mas passa também pelas 

realidades municipais, de seu espaço intra-urbano. No intra-urbano há 

dispersão. O intra-urbano, na realidade das cidades, explodiu e se dispersou, e 

o estudo de sua sistematização nos municípios que integram a micro-região de 

São José dos Campos demonstra essa situação. 

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo deste trabalho foi mapear e caracterizar a dispersão urbana 

no Vale do Paraíba, com ênfase no eixo urbano dos municípios que integram a 

micro-região administrativa de São José dos Campos, área na qual a 

urbanização alcançou uma dimensão crescente e complexa, evidenciando seu 

caráter expansionista e dispersivo, tendo as formas condominiais e conjuntos 

de bairros como elemento chave das pesquisas e exemplo claro destas novas 

formas de tecido urbano. Como objetivos específicos, definimos: 

 

 Mapear e quantificar as áreas de dispersão; 

 

 Perfilar, dentro destas manchas de dispersão, os segmentos de classes 

e estratos sócioeconômicos; 
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 Quantificar e qualificar dados desta dispersão urbana, para a micro-

região como um todo como para os municípios que a compõem, tais 

como: área das manchas urbanas contíguas e dispersas, estabelecendo 

separação de ambas; estratificação socioeconômica dos conjuntos 

residenciais; distanciamento e radiação da dispersão em relação às 

áreas contíguas e centrais de seus respectivos municípios. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Diante das novas abordagens sobre o urbano, criou-se uma 

necessidade, para nós, de reafirmarmos todas estas novas formas de 

expansão e dispersão in loco, no Vale do Paraíba Paulista, mais 

especificamente, nos municípios que integram a micro-região administrativa de 

São José dos Campos. Estes municípios tiveram papel essencial na 

reestruturação urbana de toda a região do Vale do Paraíba, conheceram 

mudanças profundas em seu espaço intra-urbano, sendo caracterizados como 

participantes um espaço metropolizado, desempenhando tais funções 

metropolitanas. O intuito de um olhar mais regional, e não especificamente a 

um único município, veio da necessidade de preencher e decodificar estes 

novos processos como uma condição sistêmica da urbanização 

contemporânea, em consonância e inerentes ao que o espaço intra-urbano é 

atualmente, reafirmando o caráter dispersivo dos conjuntos de bairros não 

como ocasional, rarefeito ou esporádico, mas sim, como já dito, como uma 

condição sistêmica dessas novas formas de urbanização contemporânea. 
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METODOLOGIA 

 

Dentro da metodologia, o trabalho se voltou, num primeiro momento, ao 

aporte teórico. Para a concretização desta pesquisa, realizamos diversos 

levantamentos bibliográficos de forma a, embasar as análises dos dados 

levantados, amparando-os e servindo de “bússola” para os estudos.  

Após este levantamento do aporte teórico-bibliográfico, nos voltamos ao 

processo de mapeamento e classificação da dispersão urbana nos municípios 

da área de estudo, São José dos Campos, Igaratá, Santa Branca, Jacareí, 

Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé. (figura 1). 

 

Figura1 Limites municipais da microrregião de São José dos Campos. No destaque, em 
circulo amarelo, a área urbana mapeada.  

 

 Esse mapeamento teve como base primeira de informação uma imagem 

obtida pelo sensor TM, do satélite Landsat 5, obtida em outubro de 2010. 

Utilizando esta imagem, que não possui um bom detalhe espacial, foram 

gerados polígonos referentes às áreas urbanas contíguas, aqui consideradas 
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como áreas antigas de ocupação urbana, e as áreas de dispersão urbana. Na 

figura 2 e 3 temos a demonstração de um polígono construído tendo-se como 

base essa imagem TM, georeferenciada. O software de mapeamento foi o 

ArcMap 9.2, um sistema de informação geográfica que permite realizar estes 

mapeamentos, respeitando-se as referências de coordenadas geográficas. 

Esta Imagem foi cedida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

No capítulo IV, no subcapítulo “Metodologia Utilizada e Objeto de Estudo”, 

apresentamos mais detalhes quanto às ferramentas utilizadas, bem como o 

processo de mapeamento que se desenvolveu. 

 
Figura 2 Limites municipais e mancha urbana. As linhas vermelhas representam os 
limites e as amarelas o mapeamento da mancha urbana que, no caso da imagem, foram 
feitos em Caçapava, Taubaté e Tremembé. 
 

Caçapava 

Taubaté 

Tremembé 

Pinda 
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Figura 3 Exemplo de mapeamento da mancha urbana: a área contígua da mancha urbana 
central de Taubaté. 

 

Assim, o escopo geral do mapeamento seguiu as seguintes etapas: 

 Primeiramente, buscamos estabelecer por meio deste mapeamento, as 

manchas urbanas destes municípios, como um todo, sem qualquer tipo 

de classificação. Seqüencialmente, procuramos estabelecer uma 

classificação para a área central e contígua de cada município, a partir 

de seu centro consolidado. A partir desta centralidade, estabelecemos a 

mancha urbana contígua a esta centralidade.  

 Após esta etapa, mapeamos as manchas urbanas não contíguas a esta 

mancha urbana central, ou seja, mapeamos a dispersão, de fato, como 

exemplificado na figura 4. Estabelecida a dispersão urbana, procuramos 

caracterizar os conjuntos de residências e moradias, os conjuntos de 

bairros. Por último, definimos uma tipologia para estes conjuntos de 

bairros segundo suas classes sociais. Nesta última etapa, vale lembrar, 

não classificamos todos os substratos socioeconômicos destas classes 

sociais, mesmo porque levantar isso somente por bases interpretativas 

de imagens de satélite seria, no mínimo, pouco profícuo. Pretendemos 

sim estabelecer uma divisão entre condomínios de luxo, de alto padrão, 
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de chácaras (fechados ou não), com os conjuntos de bairros de classe 

média, caracterizados por equipamentos urbanos mínimos sem a 

ostentação e os ornamentos dos condomínios de luxo e ainda os 

conjuntos residenciais mais populares, de baixo padrão (clandestinos ou 

não). Foram definidas apenas três tipologias. Assim, ficamos mais 

próximos das bases interpretativas das imagens, do que é possível 

extrair delas.  

 Ressaltamos que as imagens de satélite disponíveis no  Google™ Earth 

foram de fundamental importância nesta etapa, principalmente em 

função da resolução espacial, como podemos verificar na figura 5 e 6, 

sendo mais propositivas para interpretarmos estas tipologias sociais. A 

existência de um aplicativo do ArcMap, o Xtools pro, possibilitou a 

conexão do mapeamento a estas imagens. Devido aos poucos estudos 

que se voltam a estabelecer uma base comparativa de movimentos 

ambivalentes e discrepantes de dispersão é que decidimos estabelecer 

esta divisão entre estes vetores de periferização e dispersão urbana. A 

dispersão urbana não é exclusiva de determinado segmento 

populacional, é sim um movimento ambivalente, e demonstrar isto nesta 

pesquisa é um de nossos principais objetivos.  

 Num momento posterior a este mapeamento, sistematizamos e 

articulamos a análise de dados obtidos. Os dados foram arrolados, 

sistematizados, comparados, a fim de oferecer um quadro da realidade 

mais verossímil possível, relacionando-os ao levantamento bibliográfico, 

permitindo formatar a base de resultados da pesquisa, bem como seus 

textos finais. Por fim, após este caminho percorrido, a análise e 

elaboração final do texto foi elaborada. Nesta última etapa, procuramos 

relacionar as problemáticas levantadas e elucidadas, amparando o 

quadro final de dispersão das cidades da área estudada. 
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Figura 4 Área central contígua (cinza claro) e Área dispersiva (preto) após 
mapeamento e classificação  
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Figura 5 Imagem da dispersão no software Google Earth. Acima a cidade de Taubaté e no 
detalhe mais próximo área dispersiva com base em alto padrão repleta de chácaras de 
lotes grandes e com piscinas. Boa resolução no Google Earth. 
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Figura 6  Bairro residencial popular. Padrão arquitetônico das casas e boa imagem do 
Google Earth permitem boa interpretação de um conjunto residencial de médio-baixo 
padrão. 
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CAPÍTULO I 

QUESTÃO URBANA NA CONTEMPORANEIDADE 

 

1.1 GLOBALIZAÇÃO E A CIDADE 

Antes de ampliarmos a discussão para a discussão sobre a dispersão 

urbana, é importante situarmos os caracteres gerais da cidade, principalmente 

a cidade dos chamados países de economia periférica, periferização 

aprofundada ainda mais sob a via globalizatória-neoliberal que se deu nas 

últimas décadas (em relação aos ganhos reais advindos do bojo de uma escala 

relacional supra-nacional tão característico deste período). Como a cidade de 

uma país de economia periférica se comporta neste processo? 

Sob a ótica capitalista, Carlos (2001) afirma que 

“(...) a cidade enquanto espaço da reprodução do capital (...) é 
condição geral da produção, e este fato impõe uma determinada 
configuração ao urbano, aparecendo enquanto fenômeno concentrado, 
fundamentado numa complexa divisão espacial do trabalho, formando 
uma aglomeração que, no capitalismo, tem em vista o processo de 
acumulação. Um aglomerado que busca diminuir a distância (medida 
pelo tempo) entre processo de produção da mercadoria e seu 
processo de consumo. Nessa perspectiva a cidade é o locus da 
concentração dos meios de produção e de pessoas ligadas à divisão 
técnica e social do trabalho, articuladas ao processo produtivo. Assim, 
a cidade é analisada enquanto concentração de instrumentos de 
produção, serviços, mercadorias, infra-estruturas, trabalhadores e 
reserva de mão-de-obra” (CARLOS,2001, p. 73). 

 

Segundo Carlos (2003), o desenvolvimento da grande aglomeração se 

dá em detrimento de outras parcelas do espaço, caracterizando o capitalismo 

monopolista que, por meio da criação de grandes unidades produtoras e da 

internacionalização da produção, aprofunda a hierarquização e diferenciação 

espacial. “Isso tende a acelerar as desigualdades espaciais, uma vez que a 

produção espacial está voltada para a maior eficiência do sistema tendo em 

vista a produção e realização da mais-valia” (p.76). 

“O modo de produção capitalista produz um espaço como todo modo 
de produção. Mas aqui a produção só ocorrerá se permitir a 
valorização do capital. Na produção do capital há algo mais, um lado 
estratégico e político de grande importância, pois não é uma produção 
qualquer” (CARLOS, 2001, p.76). 
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A rapidez com que cresceram as cidades do bloco de países de 

economia periférica , bem como sua população urbana, caracterizam um 

fenômeno mais amplo que ocorre nestes países e, como Santos (1980) avalia, 

esta cidade exibe um drama de dois gêneros diferentes de civilização, e até 

mesmo opostos, onde modernos edifícios e tantos sinais de conforto 

contemporâneo convivem com a pobreza e os problemas de sua região de 

influência, tanto nas funções que realiza, quanto na paisagem. A função 

comercial e de serviços é, essencialmente, duas das principais características 

das grandes cidades do mundo subdesenvolvido e, inúmeras outras funções 

que, agregadas  a estas, surgem, muitas vezes, a título mais ou menos 

subordinado. Por exemplo, os serviços que a cidade oferece à região ligam-se 

intimamente a esse papel administrativo-comercial e as funções culturais se 

ligam também, ao papel de gestão da cidade, gestão dos negócios do Estado e 

de negócios particulares. 

  Ligada à natureza das suas funções está uma concentração de 

recursos sem proporção, ou mesmo ligação, com o papel produtivo da cidade. 

A cidade é um pólo de atração de capitais, mas que não são usados, senão em 

reduzida proporção, para a mudança da situação atual, não raro contribuindo 

para agravá-la, a dissonância das injustiças sociais. 

“A cidade não tem poder para forçar a evolução regional de que 
depende o seu próprio desenvolvimento. As possibilidades de 
evolução regional são criadas fora região e da cidades, de acordo com 
os interesses do mundo industrial. Se a cidade constitui o instrumento 
dessa evolução, age, todavia, como uma espécie de manivela, 
acionada de fora. É o desenvolvimento da função industrial que rompe 
a barreira do subdesenvolvimento, criando condições pra que a cidade 
exerça influência positiva a região em seu entôrno (...) mas, tanto 
maior seu subdesenvolvimento regional, tanto menos a cidade tem 
força para modificá-lo, tanto mais ela se ressente da pobreza de sua 
zona de influência” (SANTOS, 1965, p.7). 

  

O atual momento globalizatório, estabelecido nas últimas décadas numa 

via neoliberal, corrobora com este movimento estruturador de discrepâncias e 

de desigualdades sociais na cidade (muito embora atravessemos um momento 

de inflexão deste modelo, sendo ele descaracterizado ou mesmo destituído de 

suas clássicas funções, com o Estado por exemplo voltando a ter papel mais 

central em seus ditames político-econômicos).  
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Segundo Chomsky (2002), o neoliberalismo sugere um sistema de 

princípios que, ao mesmo tempo que é novo, baseia-se em idéias liberais 

clássicas. Segundo o autor, este sistema doutrinário também poderia ter a 

alcunha do “Consenso de Washington” que consistiria em: 

“(...) um conjunto de princípios orientados para o mercado, traçados 
pelo governo do Estados Unidos e pelas instituições financeiras 
internacionais que ele controla e por eles mesmos implementados de 
formas diversas-geralmente, nas sociedades mais vulneráveis, como 
rígidos programas de ajuste estrutural. Resumidamente suas regras 
são: liberalização do mercado e do sistema financeiro, fixação dos 
preços do mercado (“ajuste de preços”), fim da inflação (“estabilidade 
macroeconômica”) e privatização. Os governos devem “ficar fora do 
caminho”-portanto, também a população, se o governo for 
democrático-embora essa conclusão permaneça implícita. As decisões 
daqueles que impões o “consenso” têm, é claro, um grande impacto 
sobre a ordem global. Alguns analistas assumem uma posição ainda 
mais incisiva. A imprensa de negócios internacional se referiu a essas 
instituições como o núcleo de um “governo mundial de fato” de uma 
“nova era imperial” (CHOMSKY, 2002, p.22)”. 

 

Para o autor, os “arquitetos” do “consenso de Washington” são os 

senhores da economia privada, representantes de empresas gigantescas que 

controlam grande parte da economia internacional e têm meios efetivos de ditar 

a formulação de políticas e a estruturação do pensamento e opinião. Assim, o 

neoliberalismo seria (é) o paradigma econômico e político que define o nosso 

tempo. Ele consiste em:  

“(...)um conjunto de políticas e processos que permitem a um número 
relativamente pequeno de interesses particulares controlar a maior 
parte possível da vida social com o objetivo de maximizar seus 
benefícios individuais. Inicialmente associado a Reagan e Thatcher, o 
neoliberalismo é a principal tendência da política e da economia 
globais nas últimas duas décadas, seguida, além da direita, por 
partidos políticos de centro e boa parte da esquerda tradicional. Esses 
partidos e suas políticas representam os interesses imediatos de 
investidores extremamente ricos e de menos de mil grandes empresas 
(...), qualquer atividade que se interponha ao domínio da sociedade 
pelas grandes empresas é imediatamente considerada suspeita, 
porque estaria se interpondo ao funcionamento do livre mercado, tido 
como o único alocador racional, justo e democrático de bens e 
serviços” (MCCHESNEY apud CHOMSKY, 2002, p. 7-8). 

 

Para McChesney apud  Chomsky (2002), há uma exigência, ante a este 

modelo, de amparar uma fé religiosa na certeza da não existência de falhas do 

mercado desregulado, que remonta a teorias do século XIX que pouco têm a 

ver com a estrutura da sociedade atual. Desta forma, o grande trunfo dos 
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defensores do neoliberalismo é a alegada inexistência de alternativas, 

considerando que sociedades comunistas e estados de bem estar social, por 

exemplo, falharam em suas respectivas condutas político-econômica, ou seja, 

o neoliberalismo seria o único caminho viável e possível de ser seguido. 

“As conseqüências econômicas dessas 
políticas têm sido as mesmas em todos os lugares e são exatamente 
as que se poderia esperar: um enorme crescimento da desigualdade 
econômica e social, um aumento marcante da pobreza absoluta entre 
as nações e povos mais atrasados do mundo, um meio ambiente 
global catastrófico, uma economia global instável e uma bonança sem 
precedente para os ricos. Diante desses fatos, os defensores da ordem 
neoliberal nos garantem que a prosperidade chegará inevitavelmente 
até as camadas mais amplas da população-desde que ninguém se 
interponha à política neoliberal que exacerba todos estes problemas 
(...)” (MCCHESNEY apud CHOMSKY, 2002, p.8). 

 

 A globalização é o ápice do processo de internacionalização do mundo 

capitalista e, desde o final do século XX e graças ao avanço das ciências 

“produziu um sistema de técnicas presidido pelas técnicas da informação, que 

passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e 

assegurando ao novo sistema técnico uma presença planetária” (SANTOS, 

2004,p.23). Sendo reflexo e o sistema das técnicas, a globalização é 

condicionante, e também condicionada, de um mercado dito global, 

responsável por processos políticos altamente eficazes. 

“Os fatores que contribuem para explicar a arquitetura da globalização 
atual são: a unicidade técnica, a convergência de momentos, a 
cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na 
história, representada pela mais-valia globalizada. Um mercado global 
utilizando esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa 
globalização perversa” (SANTOS, 2000,p.24). 

   

Como Santos ressalta, “vivemos num mundo confuso e confusamente 

percebido” (2004, p.17)”. A globalização, segundo Santos (2004), atua como 

“fábula”, erigindo certo número de fantasias que, repetidas sistematicamente, 

tornam-se concretudes ideológicas, movimentando e dando continuidade a 

este sistema. O mito da aldeia global está aí a comprovar tal fábula, quando na 

verdade um “mercado avassalador dito global é apresentado como capaz de 

homogeneizar o planeta quando, na verdade, as diferenças são aprofundadas” 

(SANTOS, 2004,p.19). A globalização como “perversidade” também é evocada 

pelo o autor: 
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“O desemprego crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as 
classes médias perdem em qualidade de vida. O salário médio tende a 
baixar. A fome e o desabrigo se generalizam em todos os continentes 
(...), doenças, supostamente extirpadas, fazem seu retorno triunfal. A a 
mortalidade infantil permanece, a despeito dos progressos médicos e 
da informação. A educação de qualidade é cada vez mais inacessível. 
Alastram e aprofundam-se males espirituais e morais, como os 
egoísmos, os cinismos, a corrupção. A perversidade sistêmica (...) tem 
relação com a adesão desenfreada aos comportamentos competitivos 
que atualmente caracterizam as ações hegemônicas. Todas estas 
mazelas são diretamente ou indiretamente imputáveis ao presente 
processo de globalização” (SANTOS, 2000, p.19-20).  

 

Sinteticamente, segundo Spósito (1996), em relação ao modelo de 

expansão do capital, o que se tem é o desenvolvimento do modo de produção 

capitalista (historicamente formado nos países ocidentais) e a expansão em 

outros territórios, subordinando suas economias nacionais ao capitalismo 

“central”, dos países já caracterizados “desenvolvidos”, a partir da 

industrialização. Em conjunto com sua última “vestimenta”, o neoliberalismo, 

este modelo de desenvolvimento econômico ocasionou uma relação de 

dependência específica; que influiu decisivamente na questão da pobreza e 

nos níveis de desigualdades e discrepâncias sócio-espaciais na cidade de 

países subdesenvolvidos 

Em relação ao crescimento populacional experimentado por estas 

cidades, Santos (1965) sentencia que estas crescem não porque tenham um 

dinamismo próprio, mas, exatamente, por falta de dinamismo. Interpelando a 

gênese deste crescimento (décadas de 1950 e 1960), a população que encheu 

ruas e superlotou estes espaços urbanos (atribuindo finalidades específicas a 

estes) é, em grande parte, atraída pela cidade, ou mesma expulsa por uma 

zona rural incapaz de sustentá-la. A cidade não dispõe de força própria, capaz 

de atrair a população, pela oferta de emprego. Mas, as diferenças foram, e são, 

tão grandes entre ela e sua região, que o camponês viu na grande cidade a 

esperança de uma existência melhor, mesmo que esta esperança signifique 

muito mais dentro de um encargo “simbólico”, de aspectos psicológicos, afinal, 

o “espetáculo da modernização” estava ocorrendo ali. “Entre ser pária no 

campo e ser pária na cidade, ele prefere a última alternativa” (SANTOS, 1965, 

p.8). 

 “(...)se aproximadamente 10% da população era urbana no final do 
século XIX, no final do século XX aproximadamente 20% dela é rural. 
Essa grande massa que se instalou nas cidades, o fez por sua própria 
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conta e risco. Nessas condições podemos dizer que a ocupação ilegal 
de terras é parte intrínseca desse processo. Ela é, de fato, 
institucional. Se considerarmos que todos os moradores de favelas 
existentes no município de São Paulo invadiram terra para morar (a 
definição da favela está exatamente na relação jurídica de não 
propriedade) estamos nos referindo a aproximadamente dois milhões 
de pessoas. O número é aproximado, pois o rigor nos obrigaria a 
descontar os moradores de aluguel, nas favelas. De qualquer modo, a 
dimensão confirma a assertiva de que a exceção é a regra. Curitiba, 
tomada como cidade modelo de planejamento urbano, está cercada 
por uma coroa formada de numerosos núcleos de terras invadidas, 
muitos dos quais estão em áreas de proteção ambiental. Nenhuma 
grande cidade brasileira foge ao destino aqui descrito. E cada vez mais 
as cidades de porte médio seguem o mesmo caminho. Basta ver o 
aumento do número de cidades com favelas a cada ano(...)” 
(MARICATO, 2003,p.158-159 ).  

Como se vê, mesmos aquelas cidades que, de fato, buscaram estruturar 

um melhor planejamento urbano entorno da questão não se eximem de 

problemas e, cidades consideradas de médio porte, como São José dos 

Campos, são a nova transposição deste movimento crescente, populacional e 

de crescente segregação espacial, como será descrito adiante. O crescimento 

destas cidades encontra paralelo também nas altas taxas de natalidade que, 

em consonância com a baixa mortalidade (embora, esta seja ainda alta se 

comparada as taxas dos países “centrais”), sobretudo infantil, vive a melhora 

do nível sanitário geral. Assim, as cidades do mundo subdesenvolvido tiveram 

acréscimo populacional tanto em virtude de uma migração maciça quanto de 

um movimento vegetativo ascendente e, o fato dos desequilíbrios serem a 

tônica dentro das estruturas relacionais que a modelam é reflexo direto de suas 

funções, que não aumentam na mesma proporção. O crescimento da 

população não tem medida comum com o crescimento dos recursos, assim: 

“Não é de admirar, por conseguinte, a proliferação, na cidade, de 
inúmeras formas de subemprego, ao lado do desemprego declarado. 
Uma grande porcentagem da população vive de rendimentos 
ocasionais, de biscates. Estes, e os que não trabalham, vivem, 
praticamente, às custas dos que têm uma atividade: é o famoso 
parasitismo urbano do mundo subdesenvolvido (...). Desse 
desequilíbrio entre população ativa e população global resulta o 
desequilíbrio social dos níveis de vida dentro da cidade, problema 
responsável por grande parte dos problemas urbanos nos países 
subdesenvolvidos. Desse desequilíbrio social provém as marcantes 
diferenças no “habitat” e nos padrões de vida, as dificuldades de 
organização interna e até mesmo da administração municipal, em 
virtude da insuficiente matéria tributável” (SANTOS, 1965, p.9). 
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Ainda segundo o autor, a cidade dos países pobres, nesta processo de 

urbanização, apresenta três estratos de classes de certo modo 

intercomunicáveis: as classes altas, formadas pela aristocracia da terra e pelas 

novas classes dos industriais, comerciantes, especuladores de todo tipo e 

“novos ricos da terra”; as classes médias, constituída pela alta classe média, 

que participa dos modos de vida da altas classes, sem, entretanto, contar com 

os mesmos rendimentos; e as classes pobres, que seriam os pobres 

propriamente ditos, que dispões de um emprego modesto, mas fixo, como os 

operários e pequenos comerciários e os muito pobres ou miseráveis, que vivem 

do dia a dia, ou seja, procuram dividendos para aplacar a necessidade do dia; 

ou não. 

Como Santos (1965) afirma, deve-se alentar para o fato de que apenas 

“demonizar” este senso de crescimento urbano seria por demais simplório e, 

que somente após superar certa cifra, certo número populacional, pode uma 

cidade ser dotada de força capaz de lhe criar serviços que o universo industrial 

geralmente possui. O aparecimento de indústrias de transformação depende da 

superação de certo limite demográfico, dentro de um amparo urbano 

minimamente complexo. A população, que tão bem demonstra suas fraquezas, 

constitui, também, sua força.  

 

1.2 QUANDO O URBANO VIRA PALCO DA HISTÓRIA BRASILEIRA 

 

Como Santos (2005) afirma, depois de um longo período de urbanização 

social e territorial seletiva hoje a urbanização da sociedade e do território é fato 

consumado. Depois de ser litorânea (antes e mesmo depois da mecanização 

do território), a urbanização brasileira tornou-se praticamente generalizada em 

meados do século XX, evolução quase contemporânea da atual fase de 

macrourbanização e metropolização. 

“O turbilhão demográfico e a terceirização são fatos notáveis. A 
urbanização se avoluma e a residência dos trabalhadores agrícolas é 
cada vez mais urbana. Mais que a separação tradicional entre um 
Brasil urbano e um Brasil rural, há hoje, no país, uma verdadeira 
distinção entre um Brasil urbano (incluindo áreas agrícolas) e um Brasil 
agrícola (incluindo áreas urbanas). No primeiro, os nexos essenciais 
devem-se, sobretudo, a atividades de relação complexas e, no 
segundo, a atividades mais diretamente produtivas” (SANTOS, 2005, 
p.9). 
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Segundo Maricato (1998), o modelo de urbanização que iria consolidar-

se no Brasil, durante todo o século XX, tendo como princípio uma 

modernização excludente, ou seja, tendo uma diferenciação na forma como o 

solo é ocupado, estruturando ora uma “cidade” hegemônica e oficial ora uma 

“cidade” segregada e clandestina, têm vínculos ao seu passado de 

discrepâncias tão comuns aos dias de hoje. “Se na cidade imperial os escravos 

viviam junto a seus proprietários, a cidade da República separa o trabalho do 

ócio. Expulsa os negros e brancos pobres para as periferias, para os subúrbios, 

para os morros ou para as várzeas” (MARICATO,1998,p.30). Trata-se, 

sobretudo, de uma nova disciplina espacial, que não se restringe apenas aos 

aspectos culturais, formais e ideológicos, aqui, as edificações e, por 

conseqüência, o solo que a estrutura torna-se uma mercadoria capitalista. 

Durante séculos, o Brasil foi um país agrário e a urbanidade é uma 

condição moderna, embora tenha laços estreitos com seu passado colonial , 

propício à exclusão social. “A tragédia urbana brasileira (...) tem suas raízes 

muito firmes em cinco séculos de formação da sociedade brasileira, em 

especial a partir da privatização da terra (1850) e da emergência do trabalhador 

livre (1888)” (MARICATO, 2001,p23). O fato é que a revolução burguesa no 

Brasil não foi completada. Como Florestan Fernandes afirma (2006), com o 

sufocamento do trabalho escravo no Brasil, um dos últimos países 

mantenedores deste regime, com a emergência de uma nova (para o Brasil) 

divisão social do trabalho, se inicia uma etapa no qual o regime capitalista se 

baseia numa realidade parcialmente autônoma, com tendências bem definidas 

à vigência universal e à integração nacional. Modulou-se uma sociedade aberta 

e democrática, idealizada em seu projeto de modernidade que cedeu lugar à 

constatação efetiva de que ela é apenas aberta para a minoria que gozou 

(goza) do privilégio de participar desta modernidade; e fechada para a maioria 

que é eliminada das benesses trazidas para ela. 

 Segundo Santos (1994), a cidade era mais uma expressão de um poder 

longínquo, querendo acercar de “seu” território. Para o autor, somente a partir 

do século XVIII que um primário urbanismo torna a casa da cidade mais 

importante para o senhor de engenho do que sua propriedade rural e, somente 
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no século XIX, que a urbanização amadurece, levando ainda mais um século 

para adquirir as características com as quais a conhecemos hoje. Tratava-se 

muito mais de uma evolução das cidades do que a efetivação da urbanização. 

Pontos importantes para esta efetivação urbana foram a agricultura comercial e 

a exploração mineral, tendo estas relações estreitas com os processos de 

povoamento e na ampliação da vida de relações no litoral e no interior; a 

mecanização da produção (com a cana-de-açúcar) e do território impulsionam 

este processo. 

Como avalia Santos (1994), a urbanização brasileira conheceu dois 

grandes regimes. Um após os anos de 1940-1950, quando os nexos 

econômicos ganham relevo, e se impõem às dinâmicas urbanas na totalidade 

do território e, antes desse momento, quando o papel das funções 

administrativas tem um grande significado na maior parte dos Estados. O Brasil 

foi, durante séculos, um grande arquipélago, formado por subespaços que 

evoluíam segundo lógicas próprias, ditadas em grande parte por suas relações 

com o mundo exterior. Havia, sem dúvida, para cada um desses subespaços, 

para cada uma dessas regiões, pólos dinâmicos internos, que ressaltava 

determinada característica de produção, mas que tinham escassa relação entre 

si, não sendo interdependentes. 

Só com o advento da produção cafeeira, a partir do século XIX, quando 

São Paulo torna-se um pólo dinâmico de áreas que abrangem estados mais ao 

sul, além de Minas Gerais e Rio de Janeiro, é que este quadro relacional em 

“ilhas” é, de certa forma, quebrado. 

“(...) a explicação pode ser buscada nas mudanças ocorridas tanto nos 
sistemas de engenharia (materialidade), quanto no sistema social. De 
um lado, a implantação de estradas de ferro, a melhoria dos portos, a 
criação de meios de comunicação atribuem uma nova fluidez potencial 
a essa parte do território brasileiro. De outro lado, é aí também onde se 
instalam, sob influxos do comércio internacional, formas capitalistas de 
produção, trabalho, intercâmbio, consumo, que vão tornar efetiva 
aquela fluidez” (SANTOS, 2005, p.29). 

 

Apesar destas mudanças, Santos (2005) ainda observa que esta 

integração é limitada, tanto do espaço quanto do mercado, pois participam 

delas apenas parte do território nacional. O que marca este período é o fator 

diferenciação das regiões Sudeste-Sul em relação ao resto do território 
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nacional e, desta nova dinâmica, o processo de industrialização se fomentará 

sendo que, a partir da década de 1930, novas condições políticas e 

organizacionais permitem que a industrialização ganhe uma nova impulsão, 

vinda do poder público, que permite que o mercado interno adquira um papel 

(consumo) que se mostrou crescente, estruturando novas lógicas econômicas 

e territoriais e, por conseqüência, uma nova lógica urbanizatória. 

Como Maricato (2001) ressalta, o setor agrário exportador deixa de ser o 

epicentro da economia brasileira. Sobre este período pós 1930, a autora traça 

uma ligação entre a urbanização resquícios da sociedade colonial e 

fortalecimento de uma burguesia, afirmando que 

“O Estado passa então a investir decididamente em infra-estrutura 
para o desenvolvimento industrial visando a substituição de 
importações. A burguesia industrial assume a hegemonia política na 
sociedade sem que se verificasse uma ruptura com os interesses 
hegemônicos estabelecidos. Essa ambigüidade entre ruptura e 
continuidade, verificada em todos os principais momentos de mudança 
na sociedade brasileira, marcará o processo de urbanização com as 
raízes da sociedade colonial, embora ela ocorra em pleno século XX, 
quando formalmente o Brasil é uma República independente. A 
questão fundiária, que ocupou nos conflitos vividos pelo país, no 
século XIX, se referia fundamentalmente ao campo. A crescente 
generalização da propriedade privada da terra, a partir de 1850, com a 
confirmação do poder político dos grandes proprietários nas década 
seguintes, e a emergência do trabalho livre, a partir de 1888 (...), se 
deram antes da urbanização da sociedade. No entanto a urbanização 
foi fortemente influenciada poe esses fatores: a importância do 
trabalho escravo (inclusive para construção dos edifícios e das 
cidades), a pouca importância dada à reprodução da força de trabalho 
mesmo com a emergência do trabalhador livre, e o poder político 
relacionado ao patrimônio pessoal (MARICATO, 2001, p.17-18) 

 

A partir dos anos de 1950, essa lógica da industrialização prevaleceu, 

entrando numa nova etapa, como um processo social complexo, que inclui a 

formação de um mercado nacional, estruturado, a uma melhor e maior 

integração. O país passa a produzir bens duráveis e bens de produção e o 

centro das decisões torna-se cada vez mais externo ao país e seu epicentro se 

distancia cada vez mais das necessidades internas. Como Maricato (2001) 

afirma, a dependência se aprofunda em relação à fase anterior, e se amplia a 

inserção subalterna do país na divisão internacional do trabalho. 

O grau de dependência externa sempre interferiu decisivamente na 

produção do ambiente construído e na urbanização do Brasil. Cada ciclo 
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econômico utiliza os melhores esforços e a energia do país, “mas estes são 

imobilizados e abandonados quando o produto que é objeto desse movimento 

deixa de ser demandado pelo mercado externo. Mas resta arrasado também, o 

território, como aconteceu com a cana, o ouro, o café etc” (PRADO JR. apud 

MARICATO, 2001, p.19). 

A urbanização que se verifica neste período é contemporânea de um 

forte crescimento demográfico, resultado de uma natalidade elevada e de uma 

mortalidade em decréscimo, cujas causas essenciais são os progressos 

sanitários, a melhoria relativa dos padrões de vida e da urbanização. 

O Brasil apresentou intenso processo de urbanização nesta segunda 

metade do século XX, como os dados revelam: 

“Em 1940, a população urbana era de 26,3% do total. Em 2000 ela é 
de 81,2%. Esse crescimento se mostra mais impressionante ainda se 
lembrarmos os números absolutos: em 1940 a população que residia 
nas cidades era de 18,8 milhões de habitantes e em 2000 ela é de 
aproximadamente 138 milhões (...), em sessenta anos os 
assentamentos urbanos foram ampliados de forma a abrigar mais de 
125 milhões de pessoas. Considerando apenas a última década do 
século XX, as cidades brasileiras aumentaram em 22.718.968 
pessoas. Isso equivale a mais da metade da população do Canadá ou 
a um terço da população da França” (MARICATO, 2001,p.16). 

 

Como argumenta Santos (2005), num período relativamente curto, o 

Brasil acelera a mecanização do território e enfrenta uma nova tarefa, isto é, a 

constituição, sobre áreas cada vez mais vastas, desse meio-técnico-científico-

informacional. No atual momento histórico, o espaço se dará condicionado aos 

conteúdos das ciências, das técnicas e da informação. 

“(...) as remodelações se impõem,  tanto no meio rural quanto no 
urbano(...), aparecem mudanças importantes, de um lado, na 
composição técnica do território pelos aportes maciços de 
investimentos em infra-estruturas, e, de outro lado, na composição 
orgânica do território, graças à cibernética, às biotecnologias, às novas 
químicas, à informática e a eletrônica. Isso se da de forma paralela à 
cientifização do trabalho, que se torna cada vez mais científico e cuja 
presença se dá em paralelo a uma informatização também crescente 
do território (...), uma vez que o trato do território supõe o uso da 
informação, que está presente também nos objetos” (SANTOS, 2005, 
p.40). 
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Santos (1994) discute esta nova via urbanizatória brasileira a partir da 

soma de alguns fatores. Um destes fatores refere-se à quantidade de trabalho 

intelectual produzido que aumenta substancialmente no Brasil. Não que a 

população tenha se tornado mais culta, ela tornou-se sim mais letrada, 

ocasionando relação direta com período técnico-científico em que vivemos. 

Tudo isso “conduz à amplificação da terceirização (ou quarteirização?) que, 

nas condições brasileiras quer dizer também urbanização” (SANTOS, 1994, 

p.49). 

Outro fator seria o desenvolvimento da configuração territorial brasileira, 

configuração formada por um conjunto de sistemas de engenharia que o 

homem vai superpondo à natureza, que vem atrelada também ao 

desenvolvimento exponencial do sistema de transportes e do sistema de 

telecomunicações e da produção de energia.  

Outro aspecto seria o desenvolvimento de novas formas econômicas, 

que influiu no fator consumo da sociedade brasileira, que aumentou 

exponencialmente. Saúde, educação e lazer (produção não-material) são 

consumidos junto às televisões e geladeiras (produção material), às idéias e 

informação. O campo se moderniza, requerendo “(...) máquinas, implementos, 

insumos materiais e intelectuais indispensáveis à produção, ao crédito, à 

administração pública e privada, o mecanismo territorial da oferta e da 

demanda de bens e serviços (...)” (SANTOS, 1994, p.50).  

O sistema urbano é modificado pela presença de indústrias agrícolas 

não urbanas, de cunho hegemônico, com grande poder de mudança 

tecnológica e de transformações institucionais, que impõe ao território tensões 

e mudanças variadas, por vezes rápidas e mortais, impedindo ao território uma 

melhor absorção dos “impactos” que fatalmente irão ocorrer. Tudo contribuindo 

à ampliação dos fenômenos urbanos. As cidades, antes “locais” e de perfil 

“regional”, hoje são “cidades econômicas”, centros de consumo, estoque de 

capital de giro, de mão de obra dos mais diversos níveis, centros de 

transportes, de comunicação, de pólos de difusão de mensagens e ordens. 

A relação industrialização-urbanização, como foi visto, adquire papel de 

grandiloqüência nesta nova etapa da estrutura capitalista. Campos Filho (1992) 

ressalta os processos completamente distintos em que esta relação 
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(industrialização-urbanização) adquire dependendo do lugar de sua 

aplicabilidade, afirmando que, nos países desenvolvidos, a população está, via 

de regra, integrada com a economia de mercado; ali, as mudanças (estruturais,  

que permearam novos modos de produção, trabalho, serviços...) ocorrem na 

medida que as inovações tecnológicas “amadurecem”. Nos países 

subdesenvolvidos (ou “em desenvolvimento” como querem acercar, ou de 

economia periférica), como no caso brasileiro, ramos inteiros de produção são 

implantados, numa tecnologia “pronta”, de uma só vez, submetendo a estrutura 

econômica a choques muito mais profundos, oferecendo pontes mais estreitas 

ao escamoteamento da realidade. Neste viés, pode se ressaltar que: 

“(...) a indústria (...) para se desenvolver pressupõe a concentração 
espacial beneficiando-se daquilo que os economistas chamam de 
“economias de aglomeração”; infra-estrutura, mão de obra, 
proximidade de outras indústrias complementares, mercado 
diversificado e economia dos gastos de produção. A indústria 
aproveita, ao máximo, dessas vantagens enquanto socializa as 
desvantagens (poluição, congestionamentos, etc) (...). A eficiência é 
outro fator importante a ser buscado na produção e nisso as vias de 
circulação têm papel determinante. Essa articulação é bem estruturada 
pelas grandes empresas, particularmente as multinacionais (...). A 
produção em grande escala, com grande número (absoluto) de 
empregados, pressupõe a concentração da população e do próprio 
capital em determinados pontos” (CARLOS, 2001, p.35-36). 

 

“(...) a ideologia capitalista impregna a ciência e a tecnologia e produz 
o saber parcelado e especializado, reproduzindo, na esfera da ciência, 
as técnicas de dominação (...), o processo de industrialização, ao 
provocar uma profunda alteração na divisão social e espacial do 
trabalho, implica mudança radicais na vida do homem. A aglomeração 
da população, dos meios de produção e capitais num determinado 
ponto do espaço, multiplica os pontos de concentração e produz uma 
rede urbana articulada e hierarquizada” (CARLOS, 2001, p. 34-35). 

 

Assim, temos a estruturação de um espaço urbano caótico e 

desordenado e, por uma rede urbana articulada e hierarquizada. Pode-se 

entender um estado de “coisas” moldadas num âmbito global, num nível macro, 

com reflexos díspares numa escala menor, num movimento perpetuador de 

“desigualdades combinadas”, propícias ao cenário de segmentações sociais 

dispersas, as quais discutimos nos capítulos seguintes, assim como o aspecto 

relacional da especulação imobiliária com o crescimento urbano. 
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1.3 ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA: A TERRA COMO 
INSTRUMENTALIZAÇÃO DE RIQUEZA E PODER 

 

Um enfoque importante que deve ser abordado para explicar a dispersão 

urbana refere-se ao papel desempenhado pela especulação imobiliária e a 

atuação do Estado nesse processo. Os especuladores imobiliários atuam de 

forma a reservar as melhores áreas da perímetro urbano para mercado futuro, 

o que contribui para a formação  de extensos vazios nos arredores da cidade. 

A especulação imobiliária ocorre “(...) tanto com a terra rural nas vizinhanças 

das cidades na expectativa que se tornem urbanas como há especulação 

imobiliária com as terras urbanas no interior das cidades, que se apresenta 

com grande intensidade nos países de capitalismo periférico” (CAMPOS 

FILHO, 1992, p.46). Consistiria numa forma pela qual os proprietários da terra 

recebem uma renda transferida dos outros setores produtivos, especialmente 

por meio de investimentos públicos na infraestrutura e serviços urbanos, 

garantidos pelo Estado. 

Rodrigues (2003) demonstra que no Brasil, como nos demais países 

capitalistas, a terra urbana e as edificações integram as mercadorias do modo 

de produção capitalista. A terra urbana é permanente, nunca se desgasta, “e as 

edificações sobre esta terra têm propiciado a oportunidade de acumular 

riquezas (...) e, historicamente, esta tem sido um dos repositórios mais comuns 

e importantes da acumulação de riquezas” (RODRIGUES, 2003, p.16). 

Diferente de todo bem que necessita de trabalho para valorizar-se a autora 

pontua: 

“Há um consenso, aceito sem a menor contestação por todas as 
correntes de pensamento: só o trabalho cria valor. A terra é uma 
mercadoria que tem preço, que é vendida no mercado, e que não é 
reproduzível, ou seja, tem um preço que independe de sua produção. 
É uma mercadoria sem valor, no sentido de que seu preço não é 
definido pelo trabalho na sua produção, mas pelo estatuto jurídico da 
propriedade da terra, pela capacidade de pagar de seu possíveis 
compradores (...). A terra é, também, uma espécie de capital, que está 
sempre se valorizando. É, na verdade, um falso capital, porque é um 
valor que se valoriza, mas a origem de sua valorização não é atividade 
produtiva. Investe-se capital-dinheiro em terra e “espera-se” a 
valorização” (RODRIGUES, 2003, p.17). 
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Retrospectivamente, antes das mudanças verificadas nas relações de 

trabalho e na economia, a terra era tratada com espírito de coletivismo, 

segundo o qual todos compartilhavam a mesma terra e a propriedade privada 

era inexistente. A terra ganhará um status de “produto” para troca quando esta 

passa a ser explorada com a finalidade de atender o mercado, principalmente 

quando se transforme em mercadoria escassa e adquire valor.  Neste viés, 

apresentamos um pequeno histórico das teorias sobre renda da terra, 

sublinhando o papel mercadológico e de produto que a terra adquire através 

dos tempos.  

Três autores foram fundamentais para se construir a Teoria da Renda da 

Terra: Adam Smith, David Ricardo e Thomas Malthus. Adam Smith fundamenta 

o liberalismo econômico, segundo o qual o Estado se submeteria ao direito que 

garantiria ao indivíduo direitos e liberdades inalienáveis, especialmente o direito 

de propriedade. Era a expurgação institucionalizada do “coletivismo” da terra 

em prol da propriedade privada. A partir de então, reconhecidamente, a 

ascensão socioeconômica do indivíduo dependeria obrigatoriamente da posse 

ou não da terra, sendo ela exemplo único de mecanismo de garantir riqueza e 

acumulação. Não há pessoa rica sem “posses”. Não que, em períodos 

anteriores à teoria de Smith, a terra já não era tida como garantia de lucro, a 

grande questão aqui é que esta teoria ganha verniz institucional e de direito, 

ganhando complexidade de valores desde então. 

Como Lenz (1981) destaca, dentro de sua análise sobre a renda da terra 

e sobre as concepções malthusianas, Thomas Malthus constrói uma teoria que 

remete à valorização da terra quando afirma, em sua obra, após a observação 

do crescimento da população no mundo, que a produção de alimentos crescia 

em progressão aritmética e a população em progressão geométrica. Era a 

explosão demográfica que possibilitaria o controle populacional e sublinharia 

uma maior demanda por terra, que se tornaria escassa para produção de 

alimentos, valorizando-a. 

Para Lenz (1981), David Ricardo, utilizando a teoria de Malthus, propôs, 

em sua obra, que a terra e seu valor era diferente em sua fertilidade e que elas 

poderiam ser ordenadas da mais fértil para a menos fértil, além de afirmar que 

a concorrência sempre igualava a taxa de lucro dos fazendeiros capitalistas 
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que arrendassem terras dos proprietários. Desta forma, Ricardo estabelece a 

“Lei da Renda Fundiária”, segundo a qual o produto das terras férteis são 

produzidos a custo menor mas são vendidos ao mesmo preço dos demais (é o 

mercado ganhando autonomia), proporcionando a seus proprietários uma 

renda fundiária igual à diferença de produção. Para ele, o preço da terra era 

dado em função da pior terra, desta forma, a melhor terra tinha o maior preço e 

esta diferença de renda entre estas terras é o que ele chamará de “renda da 

terra”. 

De acordo com Lenz (1981), mais tarde, Karl Marx, em “O Capital”, iria 

ampliar o conceito estruturado por Ricardo, embasando nuances mais 

complexas da expansão do capital. Ele estabeleceu quatro tipos de renda da 

terra: Renda Absoluta, Renda de Monopólio e as Rendas Diferenciais I e II. A 

Renda Absoluta era obtida pelo próprio solo, de forma direta, ou seja, as 

características físicas de relevo ou de área resultariam em renda. A Renda de 

Monopólio seria determinada pela condição única do solo em relação ao 

mercado, com seu respectivo dono tendo monopólio absoluto sobre 

determinada característica deste solo, advindo também renda exclusiva. A 

Renda Diferencial I seria determinada pelas características naturais do solo 

que seriam exploradas pelo capitalista. Os elementos em destaque eram a 

fertilidade e a localização desta terra, pois permitiam menores gastos por m² a 

mesma quantidade de produtos que no pior terreno. Já a Renda Diferencial II é 

determinada pela quantidade de capital investido no solo através de 

equipamentos de irrigação e drenagem por exemplo, acarretando um maior 

volume de produção por m² do que num solo que não recebeu aporte de 

recursos extras. 

Lojkine (1997) fez uma atualização dos tipos de renda definidos por 

Marx (de viés agrícola) para a terra urbana. Nesta transposição para o espaço 

urbano, o autor define Renda Diferencial I como resultado das diferenças de 

“construtibilidade” dos terrenos urbanos, ou seja, a potencialidade de se 

construir algo em uma determinada área. Nesta atualização, a Renda 

Diferencial II seria produzida pelos investimentos capitalistas (que podem estar 

atrelados ou mesmo “sendo” o próprio Estado), tais como todo um conjunto de 

equipamentos e infra-estrutura urbana. O autor também evidencia a 

importância da substituição definitiva do termo “solo” por “terra”, considerando 
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que o primeiro termo está associado ao conceito fundiário antigo, segundo o 

qual somente o solo era aproveitado. O termo “terra” agrega outras instâncias, 

referindo-se não somente ao solo, mas também ao subsolo e todos os 

pavimentos construídos acima dela, a terra, evidenciando o fato de que o 

espaço, como um todo, possui valor (e inúmeras possibilidades de uso). 

Se para Marx, a fertilidade do solo era fator determinante do valor de uso 

da terra agrícola, Villaça (2001) ressalta o fato de que a localização definirá o 

valor da terra urbana. O autor utiliza como exemplo o lote vago que, apesar de 

estar vago, isto é, não ser produzido, e não ser utilizado, tem o seu valor 

aumentado tanto por investimentos públicos de infra-estrutura em seu entorno, 

quanto por sua localização. Este valor de uso ou terra-localização terá um 

preço que irá variar de localização para localização em uma mesma cidade. 

Neste viés, e na atual conjuntura urbanizatória,não só nos países de 

economias centrais mas também nos países ditos de economia periférica, a 

terra urbana revela-se não uma mercadoria qualquer, mas uma mercadoria-

produto de características próprias: ela é intransponível e sua localização fixa e 

única confere privilégios de monopólio ao seu proprietário. A terra pode ser 

utilizada de várias formas com cada indivíduo ou proprietário determinando seu 

uso. No entanto, este uso deve ser referenciado por normas jurídicas.  A 

principal delas, o zoneamento foi criado com o objetivo de normatizar a 

competição entre diferentes usos e atividades no espaço urbano. Muitos 

autores classificam o zoneamento como uma “colcha de retalhos” porque a 

definição dos usos é estabelecida, na maioria das vezes, de acordo com os 

interesses do grande capital. 

Considerando que não é o trabalho que define o valor da terra, o 

aspecto de sua jurisdição ganha relevo, daí a importância do Estado e sua 

relação com o mercado imobiliário e a especulação. 

Villaça (2001) ressalta ainda que a população de mais alta renda 

controla a produção do espaço urbano por meio do controle de três 

mecanismos: um de natureza econômica, o mercado, constituído pelo mercado 

imobiliário (que se metamorfoseia conforme os interesses dessa classe); outro 

de natureza política, caracterizando controle do Estado e, o último por meio da 

ideologia.  Assim, o autor evidencia: 
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“Quanto ao controle do mercado imobiliário (...) as áreas onde tendem 
a se segregar as burguesias interagem com o centro principal, fazendo 
com que  este se transforme e simultaneamente se desloque no 
sentido que os fazem aquelas classes, revolucionando-o segundo seus 
interesses e produzindo os centros expandidos ou os novos centros. 
Tudo isso se dá concomitantemente com a reprodução dos bairros 
residenciais das burguesias. Assim, a segregação não se limita às 
áreas residenciais, mas também as eras de comércio e serviços” 
(VILLAÇA, 1998,p.336). 

 

Como se vê, terrenos com as mesmas dimensões, as mesmas 

características topográficas, terão preços diferentes, dependendo da 

localização na cidade. 

O controle sobre o Estado, por meio do mercado, também se daria 

através de três mecanismos, segundo Villaça (1998): o primeiro é a localização 

dos aparelhos do Estado, tais aparelhos seguem os percursos territoriais das 

camadas de mais alta renda, da mesma maneira que o comércio e os serviços 

privados, como se os mesmos estivessem sujeitos às leis do mercado; o 

segundo seria a produção de infra-estrutura e o terceiro, o Estado, atuaria por 

meio da legislação urbanística. “Esta, é sabido, é feita pela e para as 

burguesias. Isso se revela pelo fato de colocar na clandestinidade e na 

ilegalidade a maioria dos bairros e das edificações de nossas metrópoles” 

(VILLAÇA, 1998, p.338). 

O alto valor dos lotes em áreas urbanas que eleva o preço final da 

moradia pode ser relacionado à escassez de terras nestes locais que são 

especulados por sua localização e por tudo que oferece. Em relação ao 

loteamento clandestino (modelo comum de “segregação” nas grandes cidades), 

Gouvêa (2003) lembra que este mecanismo que rege o valor da propriedade 

urbana, encarecendo o valor da terra nestas áreas, não acontece da mesma 

forma para os loteamentos clandestinos. Normalmente, estes se encontram em 

áreas mais afastadas, em periferias sem muitas condições de habitabilidade, 

muitos em áreas rurais com acessos precários e sem nenhuma infra-estrutura. 

Isto, associado ao fato de ser um empreendimento clandestino, ilegal, sem 

infra-estrutura e precário, torna o valor destes lotes mais baixo, acessível à 

população de baixa renda, que muitas vezes estruturará estes loteamentos por 

meio da auto-construção. 



 

 

43

 

 Santos (1994) acrescenta a esta discussão a intrínseca relação entre 

urbanização corporativa, “espraiamento” das cidades (vastas superfícies 

urbanas, entremeadas de vazios) e especulação imobiliária. Para o autor, 

diversas categorias espaciais são condicionadas a estas relações: tamanho 

urbano da cidade, modelo rodoviário, carência de infra-estruturas, problemas 

de transporte, periferização da população, que gera um modelo centro-periferia 

muito peculiar. 

“(...) as cidades são grandes porque há especulação e vice-versa; há 
especulação porque há vazios e vice-versa; porque há vazios as 
cidades são grandes. O modelo rodoviário urbano é fator de 
crescimento disperso e do espraiamento da cidade. Havendo 
especulação, há criação mercantil da escassez e o problema do 
acesso à habitação se acentua. Mas o déficit de residências também 
leva à especulação e os dois juntos conduzem à periferização da 
população mais pobre e, de novo, ao aumento do tamanho urbano. As 
carências em serviços alimentam a especulação, pela valorização 
diferencial das diversas frações do território urbano. A organização dos 
transportes obedece a essa lógica e torna ainda mais pobres os que 
devem viver longe dos centros, não apenas porque devem pagar caro 
por seus deslocamentos como porque os serviços e bens são mais 
dispendiosos nas periferias. E isso fortalece os centros em detrimento 
das periferias, num verdadeiro círculo vicioso.”(SANTOS, 1994,p. 96). 

 

De acordo com Campos Filho (1992), o papel desempenhado pelo 

Estado neste movimento especulativo é o de mentor e motor econômico, 

privilegiando determinados setores e grupos econômicos. Assim, o Estado 

“divide” o controle de setores estratégico da economia em diversas “mãos”, 

escolhe os beneficiados de sua política , retirando a confiança do poupador no 

investimento produtivo, fazendo com que o ganho econômico “(...)seja não o 

resultado do trabalho e risco do investidor, mas o de escolha privilegiada 

governamental, onde os riscos foram eliminados ou limitados a alguns casos 

de flagrante má gerência e incúria dos negócios (...)” (CAMPOS FILHO, 1992, 

p.48). É o mercado,  auxiliado pelo Estado, definindo o acesso à moradia e os 

movimentos de dispersão urbana. 

 

1.4 ESPAÇO URBANO CONSTRUÍDO: DISSONÂNCIAS ENTRE O LEGAL E O 
ILEGAL 

Nessa seção nos deteremos à discussão dos direitos, da dicotomia entre 

legalidade e ilegalidade do uso da terra urbana, dos aparelhos legislativos, 
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naquilo que afere sobre questões habitacionais e uso do solo urbano, 

ponderando que esta dicotomia sobre o que é legal ou não será (é) um dos 

motes essenciais dentro do que se discute sobre crescimento - espraiamento 

do tecido urbano. 

 Segundo Maricato (2003), dentro da realidade brasileira, conceituar 

sobre a existência de um “Estado paralelo” (no que tange a ilegalidade de 

diversas instâncias que “movem” o país, não só aquela destinada à 

“clandestinidade” das ocupações) seria por demais simplório, visto que um viés 

mais complexo ocorre, e um senso extremamente ambíguo entre o legal e o 

ilegal perpassa pelo conjunto da sociedade, incluindo as instituições públicas. 

Atente-se à falta de prestígio dessas instituições (como na justiça e na polícia, 

por exemplo), o caminho e o trânsito entre os módulos legal/ilegal torna-se 

mais estreito, factível, comum. Transitamos todos entre estes dois módulos 

que, no Brasil, tornam-se um só, um único universo institucional. 

Assim, aqui também um paralelo entre a expansão do modelo de 

acumulação capitalista e a forma como a legislação urbana é planejada pode 

ser traçado. Vejamos: 

“O caso do Brasil mostra que o processo de produção da legislação 
urbana deve ser entendido a partir da perspectiva dos mesmos 
interesses que levaram à acumulação capitalista sem controle nas 
cidades (...). Ao invés de ser uma questão técnica cuja resposta é de 
ser encontrada dentro dos limites do universo jurídico, a produção da 
legislação urbana constitui um processo político, já que é uma 
dimensão do mesmo conflito social que se encontra na raiz da 
produção da cidade”. (FERNANDES, 2006, p.206) 

 

 Mais recentemente, o campo da legislação urbana têm também servido 

de ferramenta aos setores interessados na mudança dessa cidade (a 

elaboração do “Estatuto da Cidade” seria um exemplo deste processo). Assim, 

como Alfonsin apud Saule Júnior (1999) avalia, o Direito tem sido instrumento de 

disputa por um modelo de cidade, de interesses díspares: de um lado os 

interesses capitalistas (traduzidos pelos grandes incorporadores de terra, 

especuladores imobiliários ou mesmo o poder público, como foi visto em 

capítulo anteriores) e, de outro, os movimentos sociais. 
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 Pode se estabelecer como momento chave, no papel diferenciado 

desempenhado pela legislação urbanística, a promulgação da Constituição 

Federal, de 1988, quando se incluiu um Capítulo que estabelece uma política 

urbana voltada a dar cumprimento à função social da cidade e à propriedade 

urbana. Após muita disputa entre os diversos setores envolvidos, a inclusão 

deste novo capítulo serviu de chamariz para um efeito em cadeia altamente 

positivo para os movimentos de reforma urbana, a partir destas “sutis” 

mudanças na Constituição Federal, a seguinte reação é esboçada: 

 

“(...) multiplicam-se os casos de legislações inferiores, especialmente 
municipais, como Leis orgânicas e Planos Diretores, que incorporam 
não só instrumentos elencados pela Constituição Federal como 
diversos outros destinados a fazer cumprir a Função Social da cidade 
e da propriedade urbana e que, efetivamente, mudaram a cara da 
legislação urbanística brasileira em um sentido tendente à reforma 
urbana” (ALFONSIN, apud SAULE JÚNIOR, 1999)  

 

 A partir de então, embora ainda longe do ideal (com aplicabilidade ainda 

muito reduzida, com distorções em prol de determinados grupos sendo ainda 

bastante factíveis, mesmo em torno desta atual legislação) novas ferramentas 

são fundamentadas no entorno destas questões urbanas, dos movimentos 

segregacionais, das questões do uso terra e da moradia. Assim, a eclosão de 

um maior número de rupturas no engendramento e na gênese destas injustiças 

sociais, históricas no país, tornam-se mais comuns dentro desta “nova” (pelo 

menos no que diz respeito ao trato das leis e dos direitos) ótica urbana. Um 

exemplo seria o aumento dos conflitos urbanos no que tange à legalidade-

ilegalidade de loteamentos clandestinos, favelas ou ocupações, dentro do 

espectro urbano brasileiro. 

Traçando uma conceituação dentro dos aspectos de 

ilegalidade/legalidade destes espaços segregados, Maricato (2003) afirma que 

a ilegalidade é, sem dúvida nenhuma, um critério que permite a aplicação de 

conceitos, tais como exclusão, segregação ou até mesmo “apartheid” 

ambiental, numa escala dos melhores para os piores lugares, daqueles 

propícios à moradia (aparados pela lei e com aporte de infra-estrutura e 

serviços adequados) ou não (à margem da lei, em espaços pouco afeitos à 
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construção de edificações urbanas, como morros, encostas íngremes ou áreas 

degradadas pela poluição urbana). Deve-se atentar ao fato que também a elite 

brasileira não deixa de recorrer ao expediente ilegal quando lhe convém (só 

que aqui o caminho de transformação daquilo que é ilegal para o legal é menos 

tortuoso, mais cabível de transformação dentro dos meandros da lei). Dentro 

de um viés histórico, a autora ainda lembra que, até 1850, a ocupação de 

terras no Brasil era uma forma legítima de conseguir sua posse e, somente 

com a ascensão do trabalhador livre é que uma legislação mais direcionada 

para questão da terra se fundamentou, garantindo a continuidade do domínio 

dos latifundiários. Por conseqüência, concomitante a esta legislação, têm-se a 

criação de um mercado imobiliário. Maricato ainda afirma: 

“Os Códigos Municipais de Posturas, elaborados no final do século XIX 
tiveram um claro papel de subordinar certas áreas da cidade ao capital 
imobiliário acarretando a expulsão da massa trabalhadora pobre do 
centro da cidade. A nova normatividade contribui para a ordenação do 
solo de uma parte da cidade mas também contribui, ao mesmo tempo, 
para a segregação espacial. A escassez alimenta a extração da renda 
imobiliária. A submissão da terra aos capitais de promoção, construção 
e financiamento imobiliário não se tornou homogênea como nos países 
avançados, convivendo com formas arcaicas de produção do espaço 
como a autoconstrução em loteamentos ilegais ou em áreas invadidas, 
simplesmente” (MARICATO, 2003, p.154). 

 

Em síntese, o mercado imobiliário residencial privado e legal brasileiro 

exerce extrema restrição, sendo de pouca abrangência, num capitalismo que 

interage, ao mesmo tempo, com modernas técnicas de produção e ainda 

esparçados e prolíficos mecanismos de subsistência, subsistência esta que 

pode ser espacializada, ser sinônimo de produção habitacional à margem da 

lei, sem financiamentos e planejamentos definidos pelo poder público. 

“A relação legislação/mercado restrito/exclusão talvez se mostre mais 
evidente nas regiões metropolitanas. É nas áreas rejeitadas pelo 
mercado imobiliário privado e nas áreas públicas, situadas em regiões 
desvalorizadas, que a população trabalhadora pobre vai se instalar: 
beira de córregos, encostas dos morros, terrenos sujeitos a enchentes 
ou outros tipos de riscos, regiões poluídas, ou... áreas de proteção 
ambiental (onde a vigência de legislação de proteção e ausência de 
fiscalização definem a desvalorização)” (MARICATO, 2003, p.154). 

 Ainda segundo a autora, a legislação pode justificar tanto uma “ação 

quanto uma inação”, sendo que, apoiados dentro daquilo que a lei relaciona 

como legal ou ilegal, de direito ou não direito à um determinado bem ou 
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serviço, empresas públicas como a Sabesp ou a Bandeirantes (responsáveis, 

respectivamente, pelo saneamento básico e fornecimento de energia no Estado 

de São Paulo), por exemplo, podem resignar ou não amplos segmentos 

populacionais à falta de seus serviços. Nesse aspecto, a ilegalidade das 

chamadas ocupações “clandestinas” e, mesmo em espaços considerados 

“arteriais” no mote dos grandes centros urbanos, como as favelas das grandes 

metrópoles, causa atritos quanto ao atendimento adequado a estes lugares (ou 

“não lugares”, vide o desenrolar deste processo...), perfeitamente cabíveis, 

afinal, a legislação justifica e / ou fornece instrumentos para isso. O fato é que 

este “reveses” de atendimento por parte do poder público, tanto no “estender” 

de sua rede energética quanto no precário fornecimento de água e saneamento 

(entre inúmeros outros aportes de recursos ou serviços), influi decisivamente 

no aumento de doenças crônicas mais afeitas ao início do século passado e, 

por conseqüência, no aumento dos índices de mortalidade infantil. 

Outro ponto a ser lembrado refere-se ao quanto a ilegalidade  em 

relação à posse da terra amplia a senso de exclusão em outros níveis pois, 

aqui, a exclusão fundamenta-se no cerne da própria condição humana, com a 

legislação oficial não sendo seguida nestes espaços segregados, a polícia e 

mesmo os tribunais acabam sendo vistos como ameaças. As relações sociais, 

neste contexto, acabam também margeadas por este senso de “ilegalidade”, 

com os moradores, seja de uma favela, cortiço ou ocupação, assumindo as 

vestes deste “tom” ilegal, vendo a si mesmo como um não detentor dos 

mesmos direitos e deveres de um cidadão comum, mesmo em questões que 

nada têm relação com a terra ou com habitação. Os direitos à saúde, 

educação, segurança, transporte e tantos outros muitas vezes lhes são 

negados em sua totalidade, e adequações são aferidas. “Não é de se estranhar 

que em tais situações pode ocorrer o desenvolvimento de normas, 

mecanismos, procedimentos extralegais que são impostos à comunidade pela 

violência ou que são aceitos espontaneamente e até desejados“ (MARICATO, 

2003, p.155).  

“A indisponibilidade estrutural dos mecanismos oficiais de ordenação e 
controle social e a ausência de mecanismos não oficiais comunitários 
criaram uma situação que designarei por privatização possessiva do 
direito. [...] A privatização possessiva do direito constitui-se por uma 
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dialética entre a tolerância extrema e a violência próxima” (SOUZA 
SANTOS apud MARICATO, 2003, p. 155).  

Como Maricato (2003) defende, a questão central não está na lei em si, 

ou seja, na sua inadequação, mas na sua aplicação arbitrária. A justiça é 

questionada e não a lei, embora seja preciso reconhecer que a clareza e a 

precisão do texto legal nunca estão completamente desvinculadas de sua 

aplicação. Existe correlação e limites são transpostos segundo o caráter da 

legislação. O problema é sua desvirtualização que, se não “rompem” com a lei 

“original”, a flexibiliza em prol de determinados grupos. Há alterações, mesmo 

que imperceptíveis.  

“Tanto a Constituição Federal de 1988, em seus capítulos dedicados à 
política urbana (nos.182 e 183), como o Estatuto da Cidade não 
resultaram textos de fácil aplicação. A primeira porque o adversários 
da chamada Reforma Urbana preconizada pelos movimentos sociais 
conseguiram incluir na redação alguns detalhes que remeteram à 
aplicação de alguns instrumentos, como o IPTU progressivo para 
imóveis não utilizados ou subtilizados, para lei complementar. O 
segundo porque remeteu à utilização dos instrumentos de reforma 
urbana à elaboração do Plano Diretor. Isto é, com exceção dos 
instrumentos de regularização fundiária, os demais, que dizem respeito 
ao direito à habitação e à cidade, ficam dependentes de formulação 
contida no Plano Diretor. O que parece ser uma providência lógica e 
óbvia resultou em um travamento na aplicação das principais 
conquistas contidas na lei”(MARICATO, 2003,p.160) 

 Como se verifica, instrumentos garantidores de direitos sociais 

fundamentais, como o direito à habitação, mesmo em instrumentos legislativos 

novos, têm seu sentido refratado que, se não são esquecidos, são relegados à 

uma esfera menor, por vezes de segundo plano. 

 A sociedade brasileira protelou longamente as providências para o 

enfrentamento dos problemas urbanos, dos quais a questão fundiária / 

imobiliária / legislação, citadas neste capítulo, é fundamental, mas não a única. 

“O novo século se inicia sem que o Brasil, Estado e sociedade apresentem 

políticas sociais para as cidades minimamente eficazes para conflitos que 

passaram a adquirir dimensões gigantescas” (MARICATO, 2003, p.161). A 

dicotomia entre espaço legal-ilegal, concomitantes a estruturação do espaço 

intra-urbano são exemplos das dissonâncias que ocorrem no seio da sociedade 

capitalista, propensas às injustiças (espaciais, sociais, econômicas, políticas, 

culturais...), exemplificadas até aqui, e à sensos contraditórios, como a relação 

de complementaridade que o espaço legal e o espaço ilegal adquire no atual 
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quadro urbano brasileiro. É o espaço urbano construído sendo resultado desta 

complementariedade, que se materializará de forma eloqüente nos espaços de 

crescimento do tecido intra-urbano. 
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CAPÍTULO II 

A DISPERSÃO URBANA 

 

2.1 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, NOVA FORMA DE 
REGIONALIZAÇÃO E METROPOLIZAÇÃO DOS ESPAÇOS: O CASO SÃO 
PAULO 

 

Diante destes novos modelos de urbanização e, dada a localização de 

nosso objeto de estudo (a região administrativa de São José dos Campos), tão 

próxima da região metropolitana de São Paulo, devemos nos atentar neste 

capítulo a discutir uma nova maneira de falar da relação entre metropolização e 

regionalização. 

Dada a reestruturação do capitalismo, as grandes metrópoles assumem 

maior hegemonia, e as regionalizações do espaço e os processos de 

metropolização devem ganhar novas vias de discussão. A metrópole de São 

Paulo, progressivamente nas últimas décadas e, reafirmando a verve 

globalizatória, passa a ter uma escala relacional supra-regional e supra-

nacional mais consistente. Embora entre os sistemas urbanos nacionais as 

relações se tornem mais fluidas, são as relações com as redes internacionais 

que redefinirão mudanças profundas no interior da própria metrópole, “(...) tanto 

que algumas atividades aí desenvolvidas parecem estar fora de qualquer 

relação com o território nacional. Diretamente ligam-se ao global” (LENCIONI, 

2004, p. 153). 

Nesta sentido, pensado no atual período técnico-científico-informacional, 

o “não lugar” se estrutura, representado pelo setor das telecomunicações, 

indústria da informação e ciberespaço, como instância de decisão, controle e 

poder, colocando em questão o verdadeiro papel do lugar e da cidade como 

entidades econômicas. Sassen (1998) afirma que esta linha conceitual, que 

nega ao lugar relevância na produção da economia global, é apenas parcial. 

Assim ela define: 
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“Ao lado da dispersão das atividades econômica (...) surgiram novas 
formas de centralização territorial, relativas ao gerenciamento no nível 
dos altos escalões e ao controle das operações. Os mercados 
nacionais e globais, bem como as operações globalmente integradas, 
requerem lugares centrais, onde se exerça o trabalho da globalização. 
Além disso, as indústrias da informação necessitam de uma vasta 
infra-estrutura física que contenha nós estratégicos, com uma 
hiperconcentração de determinados meios. Finalmente, até as mais 
avançadas indústrias de informação possuem um processo produtivo” 
(SASSEN, 1998, p. 13). 

 

Desta forma, Sassen (1998) define que há dispersão das atividades 

econômicas, inclusive esta de escala não física, mas há também uma 

reafimação das centralizações territoriais, considerando que as tecnologias da 

informação necessitariam de um aporte de uma vasta infra-estrutura física, 

sendo os locais de produção e o lugar também pertencente ao global e desta 

mesma economia da informação. A autora ainda afirma que, quando as 

telecomunicações foram introduzidas em larga escala nos aparelhos industriais 

na década de 1980, os maiores centros empresariais do mundo, como Nova 

York, Los Angeles, Londres, Sydney, Tóquio e São Paulo, por exemplo, 

atingiram uma densidade, de negócios e empresas, jamais pensadas. O alto 

custo da localização das áreas centrais desta metrópole seria exemplo deste 

processo. O fato aqui é que esta grandes cidades não se tornaram absolutas 

diante das telecomunicações e de uma economia globalizada, sua importância 

e centralização foi sim sublinhada em muitos aspectos, mas, o que 

salientamos, são os novos papéis que este espaço metropolitano 

institucionalizado assume, empurrando velhas funções, polarizações e novas 

centralidades para outros espaços, num transbordamento metropolitano (que 

será decisivo para a questão dispersão), desmitificando teorias consolidadas 

sobre regionalizações. 

Como Lencione (2004) afirma, devemos dar novos significados às idéias 

de hierarquização urbana, aos sistemas de polarizações e de território de 

influência. Os processos sócioespaciais são mais amplos e obedecem a 

lógicas mais complexas, e o processo de metropolização dos espaços é uma 

destas lógicas. São Paulo, cada vez mais, é uma cidade referência dentro de 

uma rede mundial de cidades globalizadas e, dentro desta lógica, no qual ela 
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cumpre novas funcionalidades, a territorialização da dinâmica metropolitana 

para outros espaços demonstra a urgência de contextualizarmos novas escalas 

de regionalizações. É a dispersão das funcionalidades da metrópole, que agora 

aporta nova vestimenta, agregada a antiga e, por isso, ampliando seu leque de 

tipologias relacionais. Não há como institucionalizar a delimitação da região 

metropolitana neste contexto. Há um avanço territorial da metrópole e a divisão 

regional de São Paulo pode ser olhada e pensada sobre outros prismas.  

Como ponto focal para este extravasamento da metrópole devemos 

pontuar a interiorização da indústria como primordial, no sentido de que esta 

interiorização fez (faz) movimentar uma reestruturação produtiva sobre o 

território. Assim, cidades de urbanização e adensamento demográficos 

incipientes tornaram-se cidades de referência hierárquica, agora postuladas 

com porte de cidade média, como é o caso das cidades de Jacareí, Taubaté e 

São José dos Campos, por exemplo, sendo esta última, um técno-pólo de 

evidência supra-regional e, todas, exemplares e objetos desta pesquisa.  

Devemos salientar que não é pretensão desta pesquisa esgotar a 

discussão conceitual do que poderia ser considerado cidade média ou não. A 

intenção aqui não é esta. Temos, sim, a pretensão de averiguarmos o 

exponencial crescimento urbano e demográfico, a evidente industrialização, o 

metamorfoseamento de perfil produtivo e de funcionalidades que estas 

localidades tiveram. 

Tradicionalmente, como Lencioni (2004) afirma, dividi-se o Estado de 

São Paulo em cinco partes: a região metropolitana de São Paulo, o entorno 

metropolitano, o litoral, e a quarta e quinta partes sendo áreas do interior. Para 

a autora, as transformações recentes do território paulista tornaram 

insatisfatórias a expressão capital-interior. A capital e o interior não deveriam 

ser colocados como duas realidades distintas e opostas, no qual a primeira 

estaria associada às idéias de indústria, centralidade econômica, expansão e 

complexidade intra-urbana e a segunda às atividades agrárias, industrialização 

insipiente, inexpressiva ação antrópica e desenvolvimento lento. A autora 

afirma que houve uma intensificação de capitalização no interior, num primeiro 

momento voltado às atividades agrárias (no início da segunda metade do 

século XX) e, logo após, e quase concomitantemente, a capitalização veio ao 
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reboque da intensa industrialização que espraiaria os processos produtivos fora 

do eixo metropolitano. 

Como referencial analítico, Lencioni (2004) atenta para o proceder de 

uma regionalização com método e critérios, distante de teorias viciadas, a fim 

de decodificar esta nova realidade. Num destes critérios, a autora coloca como 

fundamental a delimitação e distinção, não estanques, entre os espaços 

metropolizados e os espaços não metropolizados, nesta busca por uma 

percepção mais acurada destas funcionalidades metropolitanas implodidas em 

novos espaços. 

 

“(...) espaços metropolizados se referem a espaços estreitamente 
vinculadas às grandes cidades e aos grandes eixos de urbanização 
nos quais os fluxos de pessoas, mercadorias e capitais são intensos e 
permanentes. Os espaços não metropolizados, por outro lado, 
referem-se, segundo sua expressão, aos “espaços restantes” que se 
caracterizam por serem fundamentalmente heterogêneos, com 
densidade demográfica, taxa de urbanização e fluxos de pessoas, 
mercadorias e capitais, menores(...). Convém frisar que a distinção 
entre os espaços metropolizados está longe de significar a elaboração 
de uma dualidade espacial. Essa distinção constitui um instrumental 
que em vez de conduzir a uma diferenciação dual, excludente e 
contraposta (...) permitiu compreender a existência de uma diversidade 
regional” (LENCIONI, 2004, p. 155-156). 

 

Voltando-se ao Estado de São Paulo, delineando este processo de 

metropolização dos espaços, a autora ainda argumenta: 

 

“(...)o Estado de São Paulo pode ser constituído em cinco regiões. 
Nesse sentido, se aproxima da divisão regional que é apresentada em 
muitos textos oficiais e acadêmicos, mas num outro sentido se 
distancia deles porque deixa explícito o critério de distinção, o qual é 
fundado no processo de metropolização dos espaços, produzido no 
bojo da da reestruturação produtiva(...). Cinco regiões, em que cada 
uma delas expressa sua particularidade. No seio de cada uma 
desenvolvem-se tempos que são simultaneamente desiguais e 
contemporâneos, ocorrem ritmos de desenvolvimento diferenciados e 
concomitantes tornando anacrônica a idéia de uma dinâmica interna à 
região na qual o tempo se apresenta homogêneo” (LENCIONI, 2004, p. 
156-157). 
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A autora coloca como ponto referencial nesta nova regionalização a 

dinâmica metropolitana e postula o Estado de São Paulo com determinadas 

especificidades típicas somente a ele. Segundo a autora,  deve este novo olhar 

regional ter como ponto de partida um determinado cenário delineado, 

acoplando estas novas dinâmicas à própria expansão do capital, à sua própria 

expansão (re) produtiva. 

 

“(...) a dinâmica urbana dos dias atuais no Estado de São Paulo não 
busca urbanizar espaços rurais ou desenvolver cidades. Esse 
processo já está consolidado. Agora, a questão é de metropolizar os 
espaços urbanos existentes. Ou seja, trata-se de imprimir aos espaços 
urbanos características da metrópole, porque muitas atividades, até 
então exclusivas da metrópole, necessitam ser exclusivas fora dela 
para que a reprodução do capital em geral continue sua expansão” 
(LENCIONI, 2004, p. 157). 

 

 A autora ressalta como fundamental as últimas décadas do século XX 

como período catalisador deste extravasamento da dinâmica metropolitana 

paulista, fora de seu eixo institucional, que iria se expressar por meio de 

adensamento urbano e industrial, dada a contextualização e afirmação 

definitiva, neste período, do conceito de megalópole nesta área entre a região 

metropolitana de São Paulo e a região metropolitana do Rio de Janeiro. É essa 

área na qual se organiza nosso objeto de estudo, o Vale do Paraíba Paulista e 

a região administrativa de São José dos Campos. A ampliação dos espaços 

metropolizados, da dinâmica metropolitana, Lencioni (2004) atribui à magnitude 

de investimentos, ao aumento do setor de serviços, ao trabalho não material, 

ao aumento dos espaços de exclusão e segregação, ao desenvolvimento das 

atividades de gestão e administração, ao aumento da criminalidade e violência 

urbana, ao desenvolvimento de vários centros comerciais, ao estilo de vida e 

consumo da população residente semelhante à metrópole institucionalizada. 

Uma somatória de cenários e processos que confirmam este novas 

polarizações de dinâmicas metropolitanas, num cenário estruturador, resultado 

e resultante de uma nova complexidade urbana. 

Assim, neste novo modelo regional, Lencioni (2004) irá definir novas 

tipologias de divisão. Vejamos: 
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 Uma primeira divisão seria no interior do Estado de São Paulo, 

composta por regiões metropolizadas nas áreas mais distantes e não 

conurbadas com o espaço metropolizado institucionalizado, 

representada pelas Regiões de Governo de Araraquara, São Carlos, 

Catanduva, São José do Rio Preto, Barretos, Franca, São Joaquim da 

Barra, Ribeirão Preto e São João da Boa Vista.  

 Uma segunda divisão seria a região não metropolizada do Estado de 

São Paulo, no qual predominam os municípios pequenos (somando 

quase que a metade total dos municípios do Estado), com índices de 

urbanização e densidade populacional menores que a média do Estado 

e pequeno investimento na atividade industrial, não cunprindo as 

funcionalidades metropolitanas aqui estipuladas, sua área seria 

composta pela Regiões de Governo de Itapeva, Avaré, Botucatu, Jaú, 

Ourinhos, Bauru, Lins, Marília, Assis, Dracena, Tupã, Dracena, 

Adamantina, Presidente Prudente, Araçatuba, Andradina, Votuporanga, 

Jales e Fernandópolis.  

 A terceira regionalização refere-se ao litoral, que deveria ser 

compreendido como um “recorte” característico, com uma unidade, mas 

com divisões dentro de si, sendo sua porção sul, a mais pobre do 

Estado e a área que convive, ao mesmo tempo, com o turismo, vida 

caiçara, resíduos de espaços metropolizados e bolsões de pobreza; a 

parte central, com o porto de Santos, fundamentando a maior expressão 

econômica do litoral e área extremamente ligada a São Paulo. Isso faz 

parte do entorno metropolitano, sendo Santos o “porto” da cidade de 

São Paulo; e a parte norte, já postulada à região de lazer metropolitano 

e a que vem conhecendo e projetando profundas alterações 

socioeconômicas no presente e nos anos vindouros e, como a parte sul 

do litoral, também mantém um amálgama entre funções metropolitanas, 

vida caiçara, turismo e muita diversidade interna. 

 A outra regionalização seria a região do entorno metropolitano, e esse 

“entorno metropolitano constitui-se, como dissemos, em área de 

expansão da região metropolitana” (LENCIONE, 2004, p.159). Aqui se 

insere nossa área de estudo, se caracteriza um nítido adensamento 

territorial, explode não só as funcionalidades e as dinâmicas 
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metropolitanas mas também constitui-se a expansão da região 

metropolitana institucionalizada. Este entorno metropolitano seria 

composto pelas Regiões de Governo de Santos (esta região, como já 

dito anteriormente, fazendo parte não só do recorte litorâneo mas 

também deste entorno e continuum urbano), Jundiaí, Bragança Paulista, 

Campinas, Limeira, Rio Claro, Piracicaba, Sorocaba, Itapetininga, 

Cruzeiro, Guaratinguetá, Taubaté e São José dos Campos. 

 

“Esse entorno metropolitano e a região metropolitana conformam uma 
paisagem bastante contínua que se compõe de uma grande mancha 
urbana que apresenta várias cidades conurbadas, sobretudo num raio 
de 100 quilômetros ao redor da metrópole, tornando difícil reconhecer, 
ao se percorrer uma estrada, em que município nos encontramos. 
Praticamente podemos atravessar num continnum urbano, desde a 
cidade de São Paulo. Nesse raio, em direção a Campinas, temos sete 
municípios estreitamente conurbados: Campo Limpo Paulista, Várzea 
Paulista, Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas (...). As 
cidades de Campinas, Sorocaba e São José dos Campos são 
importantes núcleos dessa região que desempenham funções de 
gestão e controle do capital indicando que a localização dessas 
atividades não é tão única e particular da cidade São 
Paulo”(LENCIONI, 2004, p. 159). 

  

É a confabulação destas novas polarizações e, ainda neste viés, à luz 

deste extravasamento metropolitano, tem-se o interfaceamento das questões 

levantadas neste capítulo com outras questões levantadas por esta pesquisa, 

como o crescimento do tecido intra-urbano, as novas percepções das 

distâncias e deslocamentos entre as cidades e a proliferação de áreas 

condominiais distantes das centralidades institucionalizadas dos municípios, 

processos que eclodirão na formatação de uma macrometrópole, 

compreendida pela metrópole de São Paulo, sua região metropolitana e o 

chamado entorno metropolitano. 

 

“Nessa região do entorno metropolitano alguma área são reforçadas 
(...), outras se tornam esgarçadas. Nessa área é comum a migração 
pendular dizendo respeito às pessoas que moram no interior e 
trabalham na região metropolitana. Aí proliferam condomínios 
fechados que buscam garantir qualidade de vida a seus moradores(...). 
Esse fato, o da expansão crescente dos deslocamentos urbanos 
cotidianos entre estas cidades e São Paulo, exprime a unidade de uma 
região que podemos denominar de macrometrópole. A constituição 
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desta macrometrópole significa uma mudança de escala metropolitana 
no qual se percebe a presença de bacias de hábitat e de emprego 
mais ou menos polarizadas em torno de algumas cidades” (LENCIONI, 
2004, p. 160). 

 

Neste momento técnico-científico-informacional, as distâncias são as 

mesmas, sua percepção e os tempos é que são outros, principalmente neste 

contexto de macro-metrópole, onde a percepção das distâncias entre as 

cidades se modificou por causa dos meios de transporte e comunicação. 

Assim, Lencioni (2004) afirma que não houve abolição do espaço pelo tempo, 

esta revolução da técnica produziu sim uma diferenciação nas velocidades que 

iriam implicar novas relações entre o espaço e o tempo. E é nessa 

macrometrópole que estas novas relações de espaço e tempo são mais densas 

e intensamente possíveis de se concretizar. 

Formatando e dando base a esta macrometrópole se encontra um 

adensamento territorial e social, modulados por um emaranhado de aparatos e 

processos urbanos. 

 

“Por meio dos inúmeros fluxos dessas redes e de várias outras, bem 
como por meio dos tradicionais fluxos de mercadorias e pessoas, a 
trama espacial dos fluxos redesenha reterrioraliza a metrópole de São 
Paulo, bem como reconverte, progressivamente, os espaços não 
metropolizados em espaços metropolizados” (LENCIONI, 2004, p. 
160). 

 

Assim, elencados estes processos, temos a emolduração da quinta 

regionalização, que seria o centro desta macrometrópole e deste universo 

urbano contíguo, ou seja, a metrópole de São Paulo. Voltamos a discussão do 

início deste capítulo, que coloca em evidência novas funcionalidades 

desempenhadas pela metrópole institucionalizada. Como base desta divisão, 

Lencioni (2004) ressalta a preponderância do setor de serviços no espaço 

metropolitano institucionalizado de São Paulo nas últimas décadas, num 

mesmo momento em que ela conhece uma desindustrialização relativa, 

afirmando-se, como já dito, como centro de serviços, informação, gestão e 

coordenação do capital. 
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“Os serviços agora funcionam como uma indústria; quer sejam 
serviços de informação, consultoria, marketing, propaganda, etc., que 
fazem que nessa cidade a dinâmica dos fluxos imateriais predomine 
sobre as demais formas da cidade significa uma redefinaçãode sua 
posiçãode liderança como centro dinâmico que se realiza por meio de 
concentração de trabalho imaterial e da natureza do seu terciário, 
reafirmando, assim, sua primazia(...), nessa cidade, novas formas de 
propriedade imoboliárias surgem a cada dia(...). Hotéis de grandes 
redes internacionais se instalam para usufruir do desenvolvimento do 
turismo de negócios. Ao mesmo tempo, o analfabetismo e o mundo da 
internet dividem o espaço em que se misturam e superpõem tempos 
históricos diferentes (...). Quanto à trama urbana da metrópole de São 
Paulo, essa se apresenta com grande descontinuidade no padrão de 
ocupação do solo. As favelas convivem com os chamados edíficios 
inteligentes. Essa segregação que tomava o sentido centro-periferia, 
vem assumindo novos contornos (...).O estranhamento no compartilhar 
da vida urbana significa a derrocada da possibilidade de construção de 
uma cidania(...)”(LENCIONI, 2004, p. 161-162). 

 

Assim, a região metropolitana de São Paulo é emoldurada como uma 

divisão em si, sendo o centro de outra subdivisão, a região do entorno 

metropolitano correspondente a áreas conurbadas com a metrópole 

institucionalizada. A terceira divisão seria correspondente as áreas 

metropolizadas fora do eixo de conurbação, ou seja, regiões com funções 

metropolitanas descontínuas da metrópole institucional. A quarta divisão 

voltada ao litoral, com as disparidades diversas. E a quinta parte 

correspondente aos espaços não metropolizados, com uma realidade mais 

próxima ao que se convencionou ser o interior. 

Reiterando: cidades metropolizadas são cidades com ampla infra-

estrutura de serviços, presença significativa de trabalho imaterial, um forte 

parque industrial, vínculos frequentes com outras cidades em escala regional e 

nacional e mesmo com as chamadas cidades globais, praça financeira 

expressiva, tecido urbano que contém centralidades fora do eixo institucional e 

espraiamento e fragmentação do tecido intra-urbano. Enfim, são nuances 

processuais que encontram eco em nosso objeto de estudo, constituindo um 

espaço metropolizado, ao contrário dos espaços não metropolizados, onde 

estes processos não se revelam de forma concomitante, sendo pontuais ou 

mesmo inexistentes. 
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2.2  DISPERSÃO URBANA E NOVAS FORMAS DE URBANIZAÇÃO: 
DESMONTE PRETÉRITO E A SISTEMATIZAÇÃO DO NOVO 

 

Um primeiro fato a constatar quanto à expansão urbana são as 

características novas desta expansão, não que elas não existissem, afinal, 

expansão, crescimento urbano e do sentido de urbanidade já existiam. O que 

não existia era a forma, o jeito, o modelo, a maneira e os simbolismos no qual 

se dão estas expansões da “malha” urbana por nossos dias, formatada num 

caráter muito mais dispersivo do que foi em qualquer época, apresentando 

características antes inexistentes, sendo ela, a dispersão, de fato, uma nova 

modalidade de tecido urbano.  

Como Reis (2006) afirma, a mudança não é só física, não é só da forma. 

Estas novas modelagens de tecido urbano são uma completa mudança de 

estado, constituindo um fenômeno novo e “os processos que afetam nosso 

objeto de estudo já não são os mesmos e outras são as relações que lhes dão 

fundamento” (REIS, 2006. p. 18). Estas novas modelagens de tecido urbano se 

dão de tal forma que não podemos apontar uma “evolução” das cidades, pois 

há um processo de desmonte da forma tradicional de se conceituar a cidade, 

segundo a qual a mistura de centros históricos, cidades novas, subúrbios e 

megalópoles, não funcionariam “ao modo de um mito encarregado de prevenir 

a impotência e a angústia, e não dissimulariam a inadequação entre a palavra 

e a coisa” (CHOAY apud REIS, 2006, p. 18), ou seja, as delimitações, muitas 

vezes racionalista de se equacionar o urbano são exíguas, revelando um olhar 

muitas vezes empobrecido e distante deste novo estágio das formas de tecido 

urbano e de assentamentos humanos.  

Reiterando: não é uma evolução, é uma mutação do urbano, pois este 

não é um prolongamento posterior de relações pré-existentes, é sim uma 

mutação de estado. A dispersão se mostra como a passagem de um estado 

para o outro, ela não existia antes nesse formato atual, de fato, como modelo 

concreto, como parte indissociável do processo urbanizatório e, embora ela 

possa ter estágios diferentes de saturação, atualmente, de forma alguma, ela 

pode ser negada. Como relatado, há um radicalismo nas mudanças, as formas 

se subdividem rapidamente sobre o território e, como nunca é demais lembrar, 
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não só como processos físicos, mas também decorrentes (e fazendo parte) de 

processos sociais e, por isso, tão enraizados a esta nova modelagem 

urbanizatória. 

 

“Retomando a frase de Marx, divulgada e atualizada por Marshall 
Berman (1987) e reconhecendo as bases sociais do processo e suas 
causas, poderíamos dizer que tudo que é sólido desmancha sobre o 
território. Essa comparação também nos obriga a rever as críticas que 
tendem a defender o congelamento das formas das cidades dos 
séculos XIX e XX, como seus projetos urbanísticos e as características 
de uma etapa do processo de urbanização, que lhe deram origem. Se 
as configurações do espaço urbano são suporte e resultado da vida 
social, as mudanças na existência social devem compreender novas 
modalidades de urbanização e novas configurações” (REIS, 2006, 
p.19)  

 

A urbanização dispersa é um processo concomitante a outros, sendo 

resultado de uma extensão dos modos de vida metropolitanos, os 

simbologismos de circulação e consumo inerente a qualquer espaço, 

corroborando a tese da moradia distante que, dado o poder de um automotivo 

individual, não teria obstáculos; dado a customização dos mesmos desejos por 

meio de um comércio cada vez mais globalizado e a reestruturação 

organizacional dos processos produtivos e mudança de perfil dos setores rurais 

que, por sua vez, promoveram novos tipos e escalas de adensamentos 

urbanos , tem-se um quadro que corrobora com as questões levantadas aqui. 

 

2.3 DISPERSÃO URBANA: CONCEITO E CAUSAS 

 

Segundo Botelho (2007) a dispersão urbana pode ser caracterizada: 

 

a) pelo espaçamento dos tecidos urbanos dos principais  centros; 

b) pela formações de constelações ou nebulosas de núcleos urbanos de 

diferentes dimensões, integrados em uma área metropolitana ou em um 

conjunto ou sistema de áreas metropolitanas; 

c) pela transformação de um sistema de vias de transporte diário inter-
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regional, ferroviário e rodoviário, em apoio ao transporte diário 

intermetropolitano de passageiros; 

d) pela adoção de modos metropolitano de consumo, também este 

disperso pela área metropolitana ou sistema de áreas metropolitanas, 

como já ocorre em São Paulo. 

 

 Reis (2006) afirma que a “urbanização dispersa” pode ser considerada 

como uma modalidade de metropolização extensiva, dispersa, descontínua e 

policêntrica. A “dispersão urbana” permitiria ainda evidenciar as tendências à 

distribuição de pontos urbanizados sobre a totalidade dos territórios atingidos 

pelo processo, em meio a áreas tipicamente rurais. 

 Botelho (2007) ainda afirma que a dispersão não ocorre só pela via da 

moradia e dos condomínios residenciais. Outras formas de construção, 

destinadas a outros fins, como centros comerciais, zonas industriais, áreas de 

lazer, entre outros, também fazem parte da urbanização dispersa. O autor 

estipula ainda as seguintes conceituações sobre as causas da dispersão 

urbana: 

A. Explicação Naturalista: a dispersão seria conseqüência natural do 

crescimento e maturação das cidades. Com o congestionamento-

estrangulamento das áreas centrais da cidade, locais com menores 

densidades e maiores espaços seriam ocupados. Com o tempo, a 

densidade populacional dessas áreas também cresce, configurando um 

quadro de dispersão urbana; 

B. Explicação Culturalista: de origem anglo-saxônica, a dispersão partiria 

de um sentimento anti-urbano, ligada ao individualismo e à busca por 

vizinhanças homogêneas. Seria o padrão de vida suburbana iniciada 

nos Estado Unidos, que se alastraria por Europa, Ásia e América Latina; 

C. Explicação Tecnicista: a dispersão seria possibilitada pela maior 

mobilidade proporcionada pelos avanços tecnológicos nos meio de 

transporte e comunicações; 

D. Explicação Economicista: a dispersão seria efeito direto da falta de 

regulação predominante no modo de produção capitalista, já que dentro 
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desta condição sistêmica, a busca pelo bem individual por parte dos 

compradores e vendedores levaria a uma situação marcada pela 

especulação imobiliária e espalhamento da superfície edificada; 

E. Explicação Estatista: o principal agente promotor da dispersão seria o 

Estado, que atuaria por meio de ações muitas vezes contraditórias, 

como concedendo subsídios e financiamentos aos moradores do 

subúrbios, flexibilizando zoneamentos e planejamentos que garantiriam 

homogeneidade e segmentações funcionais para determinados 

segmentos de classe, ofertando infra-estrutura de acesso às áreas mais 

afastadas, na construção de casas populares ou conjuntos habitacionais 

para os mais pobres; 

F. Explicação Liberal: a dispersão seria o efeito da escolha individual e 

racional dos membros da sociedade, permitida graças a democratização 

do sistema político, que daria maior liberdade de escolha as famílias, 

somados a prosperidade econômica e a maior mobilidade garantida por 

esta mobilidade. 

 Obviamente, Botelho (2007) lembra que estas explicações causais sobre 

a dispersão urbana não esgotam as formas possíveis de se compreender o 

fenômeno, ainda mais quando analisadas ou sistematizadas de forma 

individual, devendo assim ser analisadas, estas explicações, de forma coletiva, 

somando-as e interpondo-as. Mesmo assim, deve sempre se levar em 

consideração que um fenômeno complexo como este não poderia ser posto 

numa interface explicativa simples de causa e efeito. 

 

 

2.4 CONSTATANDO UMA CONDIÇÃO SISTÊMICA: UM BREVE APANHADO 
TERRITORIAL DA DISPERSÃO URBANA 

 

Os Estados Unidos é um país fundamental no entendimento destas 

questões, pois ali os processos sociais de urbanização ultrapassam conceitos, 

então estanques, de cidade e região, postuladas num viés fixo, “territorial”. A 

urbanização, como um processo social e, por isso mesmo, muito mais ampla, 
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“transbordava” sobre os limites das cidades e das regiões. Neste viés, é 

fundamental o papel cada vez maior dos transportes na dissolução e 

abreviamento do tempo-espaço, dissolvendo barreiras espaciais e formando 

uma sociedade urbana cada vez menos dependente da cidade em si, que não 

traz mais o julgo da totalidade das relações e processos sociais, que tem um 

espectro menos delimitado, mas muito mais amplo e dispersivo.  

Como Reis (2006) define, há, entre os norte-americanos, a formatação 

de comodidades espaciais compostas por membros espacialmente dispersos, 

que percorrem um caminho além da suburbanização. Nos Estados Unidos as 

mudanças começaram a ocorrer com maior intensidade no período pós 

Segunda Guerra Mundial. No início, o fenômeno da dispersão era interpretado 

basicamente como um fenômeno de suburbanização, que era caracterizado  

como movimento de transferência dos locais de residência das famílias das 

classes média e alta para novos bairros, em áreas suburbanas. O que não se 

constatava com a devida atenção era que, também nesta época e 

paralelamente a este fenômeno ocorriam a saída de unidades industriais e, já 

em 1970, a intensidade das mudanças em curso atingiu tais proporções que foi 

instituída pelo governo federal dos EUA uma comissão especial para o estudo 

do que se julgava um intenso processo de suburbanização, em que os setores 

periféricos já se distribuíam a distâncias crescentes das áreas urbanas 

contínuas, ultrapassando muitas vezes os cem quilômetros de distância destas 

manchas, formando conjuntos  dispersivos que acolhiam diversas formas de 

atividades que haviam caracterizados as áreas urbanas centrais, modulando as 

primeiras “edge-cities”.  

Fishman (1987) vai além nesta análise do subúrbio estadunidense, 

afirmando que o pós guerra e o início da segunda metade do século XX não 

representou o apogeu dos subúrbios, mas sim o seu fim, formatando não uma 

suburbanização, mas um novo tipo de cidade, com esta, nesta nova 

perspectiva e suas novas tipologias, dinamitando a forma clássica de pensar 

esta dispersão. Para este autor, o subúrbio clássico era dependente da zona 

central institucionalizada da cidade, o que já não ocorria neste período. Existe 

sim o início da separação da periferia urbana com o núcleo central, separação 
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catalisada não só pela descentralização das residências, mas também das 

indústrias, escritórios e serviços especializados.  

Fishman (1987) ressalta a extensão destas novas zonas dispersas, que 

seriam unidades sócio-econômicas auto-sustentadas, além de ressaltar as 

profundas alterações à região metropolitana sócio-econômica completa que foi 

transformada com a chegada desta dispersão de novas tipologias. O “todo” do 

espaço intra-urbano é transformado, formando corredores de crescimento, 

principalmente às vias de acesso e transporte mais imediato, principalmente as 

auto-estradas e suas adjacências, locais de proliferação de novos centros 

comerciais, parques industriais, escolas e campos universitários e inúmeros 

perfis de zonas residenciais. Neste processo, novas centralidades são 

moduladas, atraindo os habitantes de seus arredores mais imediatos no 

atendimento de suas necessidades, que se voltam para estas áreas mais do 

que para a zona central institucionalizada em si. 

É bom lembrar o olhar não tão positivo com o qual o autor avalia esta 

dispersão, sublinhando a degradação do ambiente pela dispersão destas novas 

alocações e mesmo a segregação e isolamento da pobreza diante deste novo 

aparato urbano. Reis (2006), discorrendo sobre os problemas sociais 

ocasionados por esta dispersão, aponta ainda que, no caso americano, na 

origem dessas modificações encontramos as autodenominadas “comunidades”. 

Estas são excludentes em relação a outros grupos sociais, fato que estimularia 

a inclusão de programas habitacionais, com a forma condominial, de serviços e 

atividades correspondentes a cada segmento populacional característico, 

estando aí a origem do sistema de condomínios, dos bairros exclusivos e 

excludentes nos projetos de desenvolvimento urbano de pequeno e grande 

porte. 

Nos Estados Unidos, e mesmo no Brasil, as cidades têm seus espaços 

transformados tão freqüentemente que a amplitude das mudanças não são 

compreendidas como deveriam. As mudanças são contínuas e acorrem numa 

espiral crescente e por isso são mudanças radicais, embricadas, literalmente, 

num processo social. Já este modelo dispersivo na Europa, como Reis (2006) 

afirma, é facilmente reconhecível e perceptível para ampla maioria de sua 

população devido aos vários séculos de história de estabilidade em suas 
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cidades, mesmo o poder público tende a enxergar estas transformações com 

nuances mais detalhistas e, por isso, mais reais, revelando o radiscalismo das 

abruptas mudanças. 

A dispersão entre os anos de 1950 a 1970 na Europa é pouco analisada, 

já que estes movimentos urbanos eram tidos como tipicamente anglo-

saxônicos e, somente nos anos de 1990 pesquisadores europeus começaram 

a amparar estudos que averiguavam a amplitude das mudanças, aí como um 

fenômeno global, obviamente com saturações e especificidades diferentes. 

Sobre a dispersão na Europa, CHOAY apud REIS, (2006) salienta:  

 

“de um lado,uma tendência à concentração focaliza os fluxos humanos 
em direção de pólos de atuação, que ainda são as metrópoles 
nacionais ou regionais; mas as atividades implantam-se nas periferias 
cada vez mais amplamente irradiadas (...)de outro, uma tendência à 
dispersão opera uma desconcentração linear ou pontual. Exemplos do 
primeiro caso: a urbanização contínua às margens das costas ou dos 
vales fluviais. Exemplos do segundo caso: as aglomerações caídas de 
para-quedas em volta de aeroportos (aerocidades) ou de centros de 
pesquisa e de universidades (tecnopólos), as  como megamáquinas 
comerciais ou culturais que não são amputáveis de influência norte-
americana(...)” (CHOAY apud REIS, 2006,p.33-34). 

  

Sobre as transformações do tecido urbano europeu e as diferentes 

características da dispersão residencial no continente  Monclús (1998) afirma: 

 

“o predomínio das baixas densidades tanto em áreas de residências 
unifamiliares como em grupos de habitações coletivas apoiadas em 
diversos sistemas de infra-estrutura viária e dotadas de extensos 
espaços livres, está na base do sistema de dispersão suburbana. Mas 
esse fenômeno está associado também à descentralização e ao 
caráter cada vez mais extensivo das novas áreas industriais, dos 
condomínios de escritórios, centros esportivos, centros comerciais, 
instalações técnicas cada vez mais devoradoras de espaços(...).O 
tecido urbano são peças cada vez mais autônomas, que se justapõem 
em forma descontínua, entre as quais proliferam espaços intersticiais, 
vazios urbanos”. (MONCLÚS apud REIS, p.34-35). 

 

Como se vê, a constatação de espraiamento urbano é recorrente, assim 

como no caso norte-americano. 
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Quanto ao caso latino, Reis (2006) salienta que os estudos que tiveram 

esta questão da dispersão em evidência correspondem às linhas de estudos 

regionais, não apresentando referências a algum aspecto intra-urbano, embora 

esforços importantes tenham sido feitos com o intuito de entender a natureza 

da proliferação dos loteamentos fechados na América Latina, que também se 

tornou uma condição sistêmica. No Brasil, segundo Reis (2006), as mudanças 

começam a se tornar mais evidentes a partir de 1980-1990, embora espaços 

dispersos já tivessem alguns prenúncios já em 1970.  

A consciência destas mudanças e o estudo sobre o tema datam da 

última década do século XX, sendo a dispersão um tema de extrema 

contemporaneidade, carecendo ainda de uma bibliografia mais vasta. Sem 

dúvida, um dos primeiros a evocar a questão da dispersão e descentralização 

produtiva (mote amparado num capítulo anterior) foi o professor Milton Santos, 

quando, em obras do final de 1980 e início de 1990, decodifica o fenômeno da 

macrourbanização e da interiorização dos processos metropolitanos, 

evidenciando a importância da concentração de população e da pobreza em 

movimentos segregacionais que ocorriam paralelamente ao esvaziamento no 

espaço rural e a dispersão geográfica das classes médias, num processo 

resultado e resultante à realização de objetivos econômicos, políticos e sócio-

culturais. Fato é que a aproximação entre a reorganização produtiva e a 

reorganização do território brasileiro foi decisiva para a questão da dispersão e 

espraiamento intra-urbano. 

Também é importante frisar que, no Brasil, o conceito de 

suburbanização não segue as mesmas tendências norte-americanas. Lá, a 

expansão periférica correspondia a áreas ocupadas pelas faixas de renda 

média e alta, enquanto aqui os subúrbios foram espaços voltados, até 

recentemente, para abrigar trabalhadores e subempregados, que muitas vezes 

tinham vínculos estreitos com respectivas zonas industriais, sendo estes 

trabalhadores mão de obra mais imediata. 

Esta breve discussão sobre padrões de tecido urbano de diferentes 

lugares serve para averiguarmos a dispersão das zonas residenciais e das 

atividades produtivas, catalisadora de novas centralidades relacionais, como 
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uma condição sistêmica revelando paralelos de extrema semelhança, como a 

análise dos autores citados nos mostrou. 

 

2.5 DA PERSPECTIVA HISTÓRICA À PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA: 
INÍCIO DAS ESTRATIFICAÇÕES SOCIAIS E A CONFABULAÇÃO DA 
DISPERSÃO NA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX 

 

As diretrizes e esquemas da cidade clássica européia previam seu 

crescimento do centro para a periferia, com núcleos urbanos que se 

distanciavam entre si vinte quilômetros ou mais. Ainda neste viés, dentro de um 

espectro histórico  pode-se salientar que: 

“Com frequência, as cidades eram muradas e de modo regular 
estabeleciam-se oficialmente os limites da área de competência 
administrativa de seus governantes. Havia o campo e a cidade, como 
dois universos perfeitamente definidos mas interdependentes. O 
número de habitantes das cidades era limitado pelas possibilidades de 
seu abastecimento e de sua organização econômica. As cidades 
maiores ficavam muito distantes entre si e dependiam da navegação 
para sobreviver. Seu crescimento era tão lento que, no espaço de uma 
geração, mal se poderiam perceber as mudanças que ocorressem 
(BRAUDEL apud REIS, 2006, p. 20)” 

Numa etapa posterior, com o advento da revolução Industrial, ocorre 

uma ruptura e inúmeras mudanças neste cenário: 

“Com as máquinas a vapor foi possível aumentar significamente a 
produção urbana e consequentemente a concentração populacional. 
No intervalo de uma única geração, cidades de 5.000 a 10.000 
habitantes passavam a reunir 100.000 ou 200.000; as capitais, até 
então com 400.000 ou 500.000, chegavam a 1 e 2 milhões. Um século 
depois, com a formação dos grandes empreendimentos industriais e a 
concentração de capitais, formavam-se as primeiras regiões 
metropolitanas, que superavam a escala da primeira dezena de 
milhões. Com a navegação a vapor, as ferrovias e as rodovias, foi 
possível abastecer esses grandes centros urbanos com alimentos 
produzidos a grandes distâncias. Em contraposição, os habitantes das 
áreas rurais, utilizando as mesmas ferrovias e as mesmas rodovias 
que levavam os alimentos, transferiam-se em massa para os sistemas 
urbanos urbanos em expansão, em busca de melhores oportunidades 
ou, simplensmente, eram expulsos pelas mudanças tecnológicas nas 
formas de produção (REIS, 2006, p. 20-21) 

 As mudanças ultrapassam questões quantitativas, moduladas por este 

inchaço urbano, passando também por mudanças profundas, de via 

urbanística, que formavam bases para o modelo de vida citadino vindouro. 
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Dada a miséria e as condições insalubres condicionadas por esta expansão e 

crescimento avassalador, metas que fomentavam um mínimo direito de bem-

estar-social tinham de ser propositadas, pois diante de tal cenário era a própria 

condição sistêmica, geradora de abissais dividendos aos detentores dos meios 

de produção, que corria riscos. Cede-se um pouco, para que os louros futuros 

sejam garantidos (é o metarmofoseamento do capital diante de possíveis 

“envergaduras”, daí o seu sucesso). É assim que surgem esforços de melhoria 

sanitária e de disciplinamento urbanístico, e é assim que nesta gênese de 

ordenamento urbano que as populações pobres e margeadas eram postuladas 

juntos aos bairros industriais. Era o começo das segmentações. Neste viés, no 

Velho mundo, entre os séculos XIX e XX, as reformas de Londres, Paris e 

Barcelona servem de estopim para a sistematização do urbanismo como 

prática institucional e social, sendo criadas com o intuito de estabelecer uma 

maior racionalidade dos investimentos públicos, que (em tese) reconheceria 

estas segmentações e adequaria uma melhor divisão na distribuição da infra-

estrutura e dos serviços necessária à vida urbana. 

Sobre este momento de transição, Reis (2006) irá ressaltar que em 

meados do século XX, os países mais desenvolvidos apresentavam índices de 

60% a 70% de urbanização. Os demais se situavam em faixas bem inferiores 

e, devido à tecnificação e o aumento de produtividade no setor rural somados 

ao cada vez maior aparado de transportes, que ampliou a mobilidade da 

população, fizeram com que os trabalhadores rurais seguissem os passos dos 

grandes proprietários rurais, fixando residência nas cidades não só de grande 

porte, mas também de médio porte. 

 

“Nessas condições, estamos chegando ao final de dois ciclos 
importantes nos modos de vida social. O primeiro, que se iniciou há 
cerca de 6 mil anos, com a chamada Revolução Urbana, quando a 
produção de um excedente agrícola permitiu, pela primeira vez, que 
uma parte da humanidade passasse a viver em cidades (seriam na 
época menos de 5% dos habitantes dessas regiões urbanizadas). 
Outro, que se iniciou com a chamada Revolução Industrial, quando 
pela primeira vez tornou-se possível a produção de bens em série e 
em larga escala, permitindo às regiões industrializadas alcançar 
índices de urbanização próximos de 100%”. (REIS, 2006,p.22-23). 
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Assim em meados do século XX molda-se a transição de novos 

paradigmas urbanos, no qual os sistemas urbanos seguem formas cada vez 

mais complexas, principalmente quando nos voltamos a decodificar suas 

transformações-mutações ao longo da segunda metade do século XX. Nesse 

momento, todos os continentes, numa curva acentuada, tiveram elevações dos 

índices de urbanização e, neste início de novo século, uma das características 

mais importantes são as efetivações de sociedades com uma população rural 

incipiente ou mesmo nula. Tem-se a confabulação também de setores sociais 

urbanos que avançam e se apropriam dos territórios ao seu redor. É a velha 

máxima de inúmeros estudiosos do movimento de migração campo-cidade, 

que afirmam que não há crescimento urbano sem o esvaziamento no campo, 

não há estudo desta expansão urbana sem sua contraparte correlacional, o 

estudo das forças que expulsam este trabalhador do campo e o empuche que a 

cidade exerce no mesmo, isto numa verve mais clássica dos primeiros 

sobrepujamentos da cidade sobre o campo, nos primeiros adensamentos mais 

significativos,  seja em momentos de revolução industrial na Europa no século 

XVIII ou na realidade desenvolvimentista do Brasil na segunda metade do 

século XX. Colocando em termos contemporâneos, temos não só este 

esvaziamento numérico no espaço rural, temos sim a implementação de novos 

modos de vida e o urbano e o sentido de urbanidade alastram-se como faíscas 

em pólvora, alocando-se rumo à urbanização total. Na totalização dos sentidos 

(urbanos-citadinos) e dispersivos em sua forma. 

Assim, durante a segunda metade do século XX, como já dito, houve um 

aumento exponencial dos índices de urbanização, que aferiu novas 

complexidades aos sistemas urbanos, dinamizando as áreas metropolitanas 

(mesmo nos países periféricos) e adensando o urbano a quase totalidade do 

espaço dos países que já apresentavam um elevado índice de urbanização. 

Ponto importante a destacar, e que Reis (2006) evidencia, é a dispersão mais 

intensiva que se confabulou nas regiões que já tinham índices de urbanização 

elevados, ocorrendo aí uma nova onda de migração rural-urbana, com fluxos 

polarizados por cidades médias e metrópoles, que em alguns casos dobraram 

sua população, estabelecendo a mudança de estado do tecido urbano como 

relatado anteriormente. Este movimento foi acompanhado pelo declínio das 

áreas centrais e pela expansão e renovação da periferia.  
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Estabeleceu-se neste período, um processo no qual a população 

migrava de vez para as cidades ou residia nas cidades médias e trabalhava no 

campo. Vale lembrar da relevância econômica do espaço rural que, embora 

esgotado demograficamente, ainda mantinha sua importância em termos 

econômicos. Neste viés, cabe mesmo novos questionamentos da velha 

dicotômia entre o biômio campo-cidade. O aparato dispersivo destes novos 

tecidos amparam uma realidade onde a afirmação do que é campo e do que é 

cidade se revela ambígua, já que atividades tipicamente urbanas deslocavam-

se para o campo, dispondo-se ao longo dos grandes eixos de transporte, onde 

se dinamizava novas polaridades. 

“esse processo deu origem ao que alguns autores chamavam de 
“campos urbanos”, “urban fields”. O primeiro continuum urbanizado, 
com essas características, formou-se nos Estados Unidos, no eixo 
entre Nova York, Filadélfia e Washington, ou segundo alguns, entre 
Boston, Nova York e Washington. Entre 1970 e 1990, processos 
semelhantes começaram a ocorrer em outras regiões, sobretudo na 
Europa, em países tão diferentes entre si como Itália, Holanda e 
Espanha. No Brasil, neste mesmo período, podemos constatar 
tendências semelhantes, em várias regiões. O exemplo mais 
destacado é o de formação de um eixo com características 
específicas, entre a Baixada Santista, a Região Metropolitana de São 
Paulo, Jundiaí, e a Região Metropolitana de Campinas; e outro eixo 
ligando Sorocaba à Região Metropolitana de São Paulo e ao Vale do 
Paraíba, em direção ao Rio de Janeiro.”(REIS, 2006, p.22). 

 

Numa comparação entre a cidade do início do século XX e uma cidade 

caracterizada durante a segunda metade do século XX, tem se a idéia do 

tamanho da mutação da organização do tecido urbano. No início, as cidades 

eram quase todas pequenas, o acesso à infra-estrutura e aos serviços podia 

ser feito em sistemas de cooperações e a divisão de usos era relativamente 

simples, havendo pouca segmentação dos espaços, com o tecido urbano 

sendo dividido basicamente entre espaços públicos e privados. Os espaços de 

uso coletivo tinham formas de gestão simples, fossem de propriedade pública, 

como as praças, fossem de propriedade privada, como as lojas ou as estações 

ferroviárias por exemplo. Já durante a segunda metade do século XX estes 

movimentos se inverteram. “O extraordinário adensamento humano, as 

mudanças nos modos de vida, de organização empresarial e de forma de 

organização do mercado imobiliário levaram a mudanças profundas nas formas 

de organização do tecido urbano” (REIS, 2006, p.46). O adensamento se torna 
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complexo dentro das modalidades de habitação, do comércio, entre corredores 

de consumo e serviços, do lazer, nas formas de organização empresarial das 

empresas, etc. “E para propiciar acesso de seus usuários à infra-estrutura e 

aos serviços, os empreendedores passaram a adotar formas coletivas de 

organização institucional, de caráter condominial ou não: propriedades 

coletivas, uso coletivo, gestão coletiva” (REIS, 2006.p.45). 

Dentro desta perspectiva contemporânea, o autor sintetiza boa parte do 

da perspectiva geral buscada por este trabalho: 

“A busca de facilidade de acesso aos serviços urbanos levou à 
multiplicação das formas condominiais, como vemos hoje. Mas as 
formas institucionais em que se baseiam essas modalidades cada vez 
mais complexas de organização condominial não estão claras. Com a 
intensificação de seu uso, o tecido urbano tende a se transformar 
numa colcha de retalhos de forma condominiais, isoladas entre si, 
como as comunidades norte-americanas”. (REIS, 2006, p.45) 

Os esquemas condominiais se tornam a solução padrão, em todos os 

casos em que a infra-estrutura e os serviços fazem parte dos empreendimentos 

privados, ou seja, em quase todos os empreendimentos de maior porte. Ainda 

dentro deste verniz contemporâneo, na confabulação cada vez mais premente 

desta formas condominiais, o autor irá salientar que com freqüência é nebulosa 

a separação do que é espaço público e espaço privado, havendo progressiva 

privatização do que era para ser espaço de uso coletivo. 

 

2.6 Dispersão Urbana e Segmentações de Estratos Sociais: Segregação 
Impositiva e Auto-Impositiva 

 

Como poderemos confirmar na análise da dispersão urbana em nosso 

objeto de estudo, a periferização dispersiva não se revela exclusiva de um 

determinado segmento populacional e estrato social. Tanto o pobre quanto o 

rico são agentes processuais da dispersão e periferização dos espaços, 

mesmo que ela se module num viés mais impositivo (do pobre) ou auto-

impositivo (do rico). 

Villaça (2001) evidencia um paralelismo entre o processo de auto-

segregação, efetuada por uma minoritária alta classe e a estruturação do 
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espaço intra-urbano e, conseqüentemente, no próprio processo de segregação 

dos mais pobres. A segregação espacial das burguesias seria um traço comum 

presente em todas as nossas metrópoles, sendo uma particularidade não só de 

décadas recentes, nem de uma eventual atuação do capital imobiliário ou das 

leis de zoneamento atuais. Para o autor, este tipo de segregação vem se 

constituindo a mais de um século. Em seu deslocamento espacial, essas 

classes, por meio do mercado imobiliário, tendem a fazer com que o centro 

principal cresça, contínua ou descontinuamente na sua mesma direção. 

Segundo o autor, sob o domínio da burguesia, nossas metrópoles foram se 

estruturando sob o impacto de uma das forças mais poderosa atuante sobre a 

estrutura urbana, ou seja, o deslocamento espacial do ser humano como 

consumidor. O centro principal se deslocou e se transformou, os subcentros se 

formaram em função da inacessibilidade socioeconômica das camadas 

populares ao centro principal; certas regiões das metrópoles se tornaram 

maciçamente populares, “o centro principal decaiu; o sistema viário se 

aprimorou em determinada região...Enfim, foi se formando e transformando o 

sistema de localizações que define o que é “bom ponto” e o que é “fora de 

mão” (VILLAÇA, 1998,p.313). 

Segundo Villaça (1998) áreas “convenientes” e “inconvenientes” para as 

burguesias eram moduladas: 

“(...) as burguesias segregadas controlam a produção do espaço 
urbano dominando equipamentos centrais e não-centrais atraindo-os 
para sua direção de deslocamento. Esse domínio – espacial, social e 
econômico – das áreas centrais pelas burguesias levou as classes 
populares – que não tinham acesso – a produzir seus próprios 
subcentros em áreas estratégicas, atendendo a grandes regiões 
populares. As burguesias produziram espaços diferenciados que não 
se limitam – como pensam muitos – ao contraste centro x periferia” 
(VILLAÇA, 1998, p.313). 

 

Villaça (1998) salienta ainda que a segregação das burguesias tende a 

se manifestar segundo setores de círculo, e não segundo círculos concêntricos, 

já que o padrão por setores possibilita melhor controle, pela classe dominante, 

do espaço urbano do que os círculos concêntricos, sendo os deslocamentos 

espaciais, o mercado imobiliário, o Estado e a ideologia sobre o espaço urbano 

melhor controlados neste viés. O autor irá ressaltar ainda que este processo 
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não só se caracteriza por alimentar bairros de auto-segregação dispersiva mas 

também por formatar grandes regiões de auto-segregação pela cidade, num 

cenário a longo prazo. 

“Por outro lado, o padrão de segregação  destacado não é aquele que 
se dá em bairros segregados dispersos, mas o que se concretiza de 
acordo com as grandes regiões segregadas da cidade, onde os bairros 
das camadas de mais alta renda se aproximam uns dos outros. Com o 
tempo, os bairros residenciais das elites vão se aglutinando numa 
mesma região da cidade” (VILLAÇA, 1998, p.335). 

 

Botelho (2007) destaca o modo de os indivíduos e das famílias 

relacionarem-se com a cidade, colocando-a como um produto cultural e 

político. O marketing e a ideologia utilizados pelos agentes imobiliários urbanos 

buscam convencer seus consumidores de que há novas necessidades para o 

“morar bem”, como segurança privada, o “contato com a natureza”, áreas de 

lazer exclusivas, equipamentos de uso coletivos, exclusivos etc, tudo oferecido, 

normalmente, em áreas de expansão dispersa pela cidade. A centralidade 

tradicional, dentro deste aparato ideológico, passa a ser visto como o lugar da 

violência, do barulho, da poluição, da sujeira, da degradação. Assim, busca-se 

o isolamento em áreas fechadas, por meio de loteamentos e condomínios, 

fenômeno muito presente na metrópole de São Paulo, mas não restrito 

somente à realidade brasileira. Marketing e produto que serão decisivos para 

esta questão da auto-segregação. 

Para Botelho (2007), neste perfilamento da auto-segregação dispersiva 

das classes mais abastadas, cabe ainda estipular a influência da 

desconcentração de atividades produtivas neste processo, considerando que 

esta descompartimentação científica-tecnológica contribuiu para tornar as 

áreas dispersas mais atraentes para uma população trabalhadora de média e 

de alta qualificação. 

A periferização do espaço pelo mais pobre, numa via mais impositiva, 

também merece um exercício maior de detalhamento, pois, trata-se, como 

Botelho (2007) afirma, do lado perverso da dispersão urbana. O autor lembra 

que ainda são poucos estudos feitos com o intuito de esmiuçar esta realidade 

segregacional dispersiva por esta via, visto que os estudos sobre os 
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condomínios fechados, ou seja, os espaços de auto segregação, das classes 

mais abastadas, são mais abundantes e amparados pelas pesquisas, sendo 

que a gênese do movimento dispersivo esta mais ligada às classes de maior 

poder aquisitivo, dentro da idéia clássica dos subúrbios. Assim, somando-se à 

dispersão das atividades produtivas e da moradia das camadas de renda 

média e alta da população, há também a parcela mais pobre da população, que 

muitas vezes a maioria, concentrada em bairros com precária infra-estrutura, 

escassa acessibilidade e graves problemas de regularização fundiária. 

Um efeito importante e extremamente decisivo para esta dispersão-

segmentação das classes menos favorecidas, revela-se, mais uma vez, no 

processo migratório campo-cidade, quando elementos negativos tomam forma, 

atuando como “molas” de expulsão, tanto “(...) por um crescimento vegetativo 

dessas populações como por alterações na tecnologia de produção agrícola e 

formas organizacionais do campo da produção e da criação de tipos de 

produtos liberadores de mão-de-obra (como gado e a soja no Brasil)(...)” 

(CAMPOS FILHO, 1992, p.29). A cidade acaba revelando-se incapaz de 

absorver esta “nova” população devido ao já crônico descaso das políticas 

governamentais quanto ao que se refere ao pleno emprego urbano. “Na 

maioria das cidades latino-americanas, a oferta de empregos urbanos não se 

faz ao mesmo ritmo que a chegada dos migrantes, gerando os bairros de 

extrema miséria conhecidos como barriadas, favelas, mocambos, cortiços e 

palafitas” (CAMPOS FILHO, 1992, p.30), ou seja, modulando segregação e 

dispersão periférica de ampla parcela populacional. 

O movimento de segmentação populacional dos mais pobres, dentro da 

ótica urbana, atuaria sob diversas instancias, sob diversos “equipamentos” 

sociais. Lojkine (1997) estipula três tipos de segregação social e espacial: uma 

primeira segregação ocorreria no nível habitacional, onde uma “lógica operária” 

se estabeleceria a um determinado ponto, opondo-se ao “emburguesamento” 

de um centro urbano renovado ou de áreas residenciais, dispersas ou não, 

“para executivos”, por exemplo. Uma segunda segregação ocorreria no nível 

dos equipamentos coletivos, representados por escolas, creches, 

equipamentos esportivos, programas sociais enfim, todo um aparato de 

garantias (muitas de responsabilidade do Estado) a uma vida minimamente 

plena ao cidadão, lógica que confirmaria “(...) o subequipamento dos conjuntos 
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“operários” opondo-se ao “superequipamento” dos conjuntos 

“burgueses”(LOJKINE, 1997, p.244). Já a terceira segregação ocorreria no 

nível do transporte domicílio-trabalho, que produziria disparates abissais no 

quesito transporte (público ou privado), reafirmando “(...) que a crise dos 

transportes coletivos para o operariado contrastaria com os privilégios 

“burgueses” do uso do automóvel”(LOJKINE, 1997, p.245), lembrando que, 

atrelado a estes problemas, encontra-se o cenário caótico- urbano de países 

subdesenvolvidos como o Brasil. Nesses, a face quantitativa dos automóveis, 

somadas às parcas (ou precárias) vias comunicacionais,  principalmente nestes 

espaços de periferização do mais pobre, e ao defasado e omisso sistema 

público de transporte fazem emergir o quão “morar longe” neste modelo de 

espraiamento, eleva o aspecto transtorno na vida de um trabalhador segregado 

espacialmente, bem como o próprio “não” transporte público destinado à 

espaços muitas vezes considerados também “não lugares”. 

O movimento segregacional dos mais pobres, devemos lembrar, não só 

permeiam áreas longínquas e dispersivas, como também permeiam, muitas 

vezes, os próprios quarteirões centrais de muitas cidades onde, perdida a sua 

antiga função de residência rica, passam a receber uma população miserável 

que se expande, também, sobre terrenos indesejáveis, desprezados pelos que 

podem construir. O mais curioso, é o quase eterno sentido de peregrinação que 

esta população margeada sofre, dada a complexidade da dinâmica urbana, 

uma área central desvalorizada hoje, pode tornar-se valorizada amanhã e, sob 

este novo olhar ante o poder público e os investimentos imobiliários (que 

confundem-se), somente a condicionante “sorte” seguraria estes moradores ali, 

estando estes, sujeitos a todo tipo de “varredura” acionado pelo Estado, seja 

amparado por lei (que adquire “flexibilidade” quase “ilimitada” somente para um 

dos lados da disputa), seja pelo sufocamento à falta de serviços públicos dado 

a área, ou seja mesmo pela “força”, podendo esta estar amparada ou não num 

trâmite legislativo. 

O fato é que o problema da dispersão, neste olhar sobre as camadas 

menos favorecidas, confunde-se com os problemas habitacionais, estes sim 

muito evidentes em se tratando de Brasil. O problema habitacional vai 

adquirindo sua configuração como reflexo direto da luta de classes que 

ocorrem no seio destes novos modos de produção e, conforme a expansão do 
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capital se solidifica, a habitação ganha “ares” de “mercadoria”. Neste processo, 

o sistema econômico privado, não consegue oferecer habitação a todos e a 

obrigação de oferecer moradia àqueles que não têm condições econômicas de 

pagar por uma passa, conseqüentemente, a ser do Estado. Este, mesmo 

reconhecendo seu papel, se ocupa apenas com medidas paliativas, carregando 

a bandeira ideológica de que o problema é conseqüência de “escalas maiores”, 

constatando que o problema de habitação “sempre existiu e sempre existirá” 

(isto é fato, pelo menos dentro da realidade do capital) acabando por distorcer 

toda a esfera do problema. Este fator, transformado em discurso, “(...) fornece 

à classe burguesa e dominante o argumento que ela precisa para tentar 

explicar à classe dominada, seu clamoroso fracasso na solução do problema 

(...)” (VILLAÇA, 1986, p.10). 

  Como afirma Campos Filho (1992), nas cidades brasileiras, a 

reprodução espacial (sua “compressão” ou “dispersão”) acompanha o processo 

elitista nacional de desenvolvimento, reflexo direto da concentração de renda 

abissal no país. Lembrando que: 

“(...) no quadro do capitalismo, a distribuição da população e das 
atividades econômicas no solo urbano segue a regra básica pela qual 
quem pode mais, em termos de poder aquisitivo, melhor se localiza na 
estrutura das cidades em relação ao emprego, à oferta de serviços 
urbanos, ao comércio e serviços em geral, especialmente os de cultura 
e lazer” (CAMPOS FILHO, 1992, p.46). 

 

 As elites dotam “suas áreas” com a concentração dos mais elevados 

serviços públicos e privados, minimizam para si os custos de tempo e 

deslocamento (manipulando o espaço) e, transferem para si todos os principais 

órgãos de condução política e econômica da sociedade (o que as 

instrumentaliza a engendrar e perpetuar este processo). As classes médias 

urbanas e especialmente os trabalhadores urbanos, nestes movimentos 

(conforme a urbanização-industrialização avança) acabam por ter suas 

dificuldades elevadas, margeados por localizações periféricas.  

Num paralelo entre a recente ótica urbana-desenvolvimentista da últimas 

décadas e a questão habitacional, Maricato (2001) afirma: 
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“Além dos inúmeros eletrodomésticos e bens eletrônicos, o automóvel, 
produzido por essa grande indústria fordista, a partir dos anos 50, iria 
promover mudanças significativas no modo de vida dos consumidores 
(que inicialmente eram restritos às faixas de maior renda) e também na 
habitação e nas cidades. Com a massificação do consumo dos bens 
modernos, especialmente os eletro-eletrônicos, e também do 
automóvel, mudaram radicalmente o modo de vida, os valores, a 
cultura e o conjunto do ambiente construído. Da ocupação do solo 
urbano até o interior da moradia, a transformação foi profunda, o que 
não significa que tenha sido homogeneamente moderna. Ao contrário, 
os bens modernos passaram a integrar um cenário onde a pré-
modernidade sempre foi muito marcante, especialmente na moradia ou 
no padrão de urbanização da periferia” (MARICATO, 2001,p.19). 

 

A autora salienta que no Brasil somente com a criação do BNH (Banco 

Nacional da Habitação) integrado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), 

criados pelo regime militar de 1964, que as cidades brasileiras passaram a ser 

o centro de uma política destinada a mudar seu modelo de produção, com os 

recursos financeiros sendo destinados ao setor habitacional de uma forma 

inédita, ocasionando mudança no perfil das grandes cidades com a 

verticalização promovida pelos edifícios e apartamentos. Apesar deste fato, a 

autora lembra que este financiamento imobiliário não impulsionou a 

democratização do acesso à terra via instituição da função social da 

propriedade. A atividade produtiva imobiliária nas cidades brasileiras não 

subjugou as atividades especulativas, como ocorreu  nos países centrais do 

capitalismo. Para a maior parte da população que buscava moradia nas 

cidades o mercado não se abriu. O acesso das classes médias e altas foi 

priorizado. 

Maricato (2001) traça um paralelo também entre o problema habitacional 

e os chamados “anos perdidos”, nos anos 1980 e 1990, salientando que, 

enquanto o crescimento econômico se manteve acelerado, nos anos 1970, 

toda uma classe média urbana foi formatada, mantendo grandes contingentes 

sem acesso a direitos sociais e civis básicos, como uma legislação trabalhista, 

previdência social, moradia, saneamento, etc. Quando se deu a recessão nos 

anos 1980 e 1990, quando as taxas de crescimento demográfico superaram as 

do crescimento do PIB, modulando um PIB per capita negativo o impacto social 

e ambiental foi enorme, ampliando ainda mais a já consolidada desigualdade 

social do país. Nessas décadas conhecidas como “décadas perdidas”, a 

concentração da pobreza é urbana. Pela primeira vez em sua história, “o Brasil 
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tem multidões, que assumem números inéditos, concentradas em vastas 

regiões-morros, alagados, várzeas ou mesmo planícies-marcadas pela pobreza 

homogênea. Segundo estudo do IPEA, 33% dos pobres brasileiros se 

concentram no Sudeste” (MARICATO, 2001, p.22). 

“O modo de vida da maior parte da população urbana, ao evidenciar a 
convivência dos bens modernos e até mesmo do automóvel particular 
(de segunda ou terceira mão) com o ambiente de um casebre cuja 
construção parece remontar a uma era pré-moderna, nos leva a 
conclusão de que não dá para dissociar esse urbano e essa moradia 
dessa sociedade, desse modelo de industrialização e 
desenvolvimento” (MARICATO, 2001, p.23) 

 

Maricato (2001) afirma ainda que o crescimento urbano sempre se deu 

com exclusão social e, o problema habitacional têm sua gênese desde a 

emergência do trabalhador livre na sociedade brasileira, quando o trabalho se 

torna mercadoria e a reprodução do trabalhador supostamente deveria se dar 

pelo mercado. O que não ocorreu nem no início, nem no fim do século XX. As 

seqüelas do escravismo foram longe e, tanto os trabalhadores que atuam fora 

do mercado formal como, mesmo aqueles regularmente empregados na 

moderna indústria fordista, tiveram de atuar em modelos de subsistência para 

estabelecer moradia na cidade. Isso significa que grande parte da população, 

inclusive parte daquela regularmente empregada, constrói sua casa em áreas 

distantes, irregulares ou simplesmente invadidas, não participando do mercado 

hegemônico. 

Dispersos, localizados nas chamadas periferias (aí no sentido mais 

clássico da chamada periferia, chamada assim pela função da distância de 

uma centralização institucionalizada mas também pelo seu perfil sócio-

econômico) toda uma camada populacional é alijada de habitação e serviços 

minimamente decentes. Segundo Ultramari e Moura (1996), urbanisticamente, 

a característica padrão das periferias expressa uma baixa densidade de 

ocupação do solo e uma alta velocidade de expansão para áreas novas e mais 

longínquas. Carentes, as áreas periféricas implicam, também, na deterioração 

progressiva da cidade e da vida urbana como um todo. Crescendo 

continuamente, elevam as demandas nas áreas centrais, onde buscam os 

serviços que aí existem. Socialmente, as periferias urbanas são áreas de 

concentração de moradias de população de baixa renda e perpetuam e 



 

 

79

 

reforçam um ciclo de pobreza cada vez mais difícil de romper (a ponte entre 

segregação e miséria é extremamente “estreita”...). Em termos de localização 

na cidade, as periferias são usualmente entendidas como áreas distantes do 

centro tradicional e a ele ligadas por meio de loteamentos, ora densamente 

ocupados, com a maioria dos lotes construídos, ora com lotes vagos, 

caracterizando terrenos baldios que podem constituir-se em grandes espaços 

desocupados, normalmente, o crescimento desta “parte” da cidade acontece 

“espontaneamente”, desconhecendo normas legais de ocupação e de 

parcelamento de seus espaços. Reiterando, estes espaços dispersos: 

 “Formam um mosaico composto de quadras que nem sempre se 
encaixam; terrenos aos quais não se parece ter acesso; ruas 
descontínuas; vias de comunicação expressas (grandes avenidas, 
linhas de trem e até mesmo pedaços de estrada) dividindo 
comunidades; pequenas sobras de vegetação; rios poluídos com 
barracos nas margens, que somem abruptamente ao aproximarem-se 
das áreas centrais, em canalizações; e algumas fábricas e galões de 
serviços vizinhos a áreas residenciais (...) uma imagem cujas formas e 
contornos são difíceis de serem memorizados pela sua rapidez de 
mutação a transformar usos, a adensar população, a fazer e preencher 
vazios” (ULTRAMARI; MOURA,1996, p. 11-12) 
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CAPÍTULO III 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O Vale do Paraíba (figura 7) é uma região que abrange parte do leste do 

estado de São Paulo e oeste do estado do Rio de Janeiro, e que se destaca 

por concentrar uma parcela considerável do PIB do Estado de São Paulo e 

mesmo do Brasil hoje. O nome deve-se ao fato de que a região é a parte inicial 

da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Geralmente, a denominação 

costuma incluir também o litoral norte do estado de São Paulo, que lhe é 

vizinho e mantém relações econômicas e sociais com o Vale. 

 

 

Estado de São Paulo 

Vale do Paraíba 

 

   Figura 7 Localização do Vale do Paraíba 

 

 

 Este território, o número de municípios e espacialidade urbana, 
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apresentou uma evolução urbana ao longo do tempo, e o presente capítulo 

pretende embasar esta evolução, mesmo que brevemente. 

 

3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS NÚCLEOS URBANOS NO VALE DO PARAÍBA 
PAULISTA 

 

Neste capítulo, não temos a intenção de detalhar toda a historicidade 

urbana do Vale e dos municípios que integram a micro-região de São José dos 

Campos. Procuramos sim pontuar alguns aspectos desta expansão urbana na 

região (principalmente nos municípios que integram nosso objeto de estudo) 

para podermos entender a alocação do urbano dentro de um viés 

contemporâneo, que é quando a dispersão urbana ganha importância. Foi 

fundamental aqui o trabalho de Nice Lecoc Muller, “O Fato Urbano na Bacia do 

Rio Paraíba” no embasamento deste aparato histórico. 

Como Muller (1969) afirma, a origem e evolução dos núcleos urbanos no 

Vale do Paraíba remonta três séculos de desenvolvimento, constituindo assim, 

uma das áreas de ocupação mais antigas do Estado de São Paulo, seguindo-

se a ocupação do litoral e do planalto paulistano. A autora traça paralelos entre 

os períodos históricos reconhecidos e a região do Vale, dentro deste processo 

de evolução dos núcleos urbanos. Ela pontua o início deste processo à fase do 

devassamento (século XVII), tendo continuidade durante o “ciclo do ouro” 

(século XVIII) e o “ciclo do café” (século XIX) até culminar com o processo de 

industrialização da região, no século XX. 

Assim, no Vale, os primeiros núcleos de ocupação ligam-se às normas 

habituais da administração colonial de concessão de terras. Outros fatores 

importantes também foram a procura de jazidas minerais e o interesse em 

estabelecer ligações com o litoral norte da Província. As concessões de terras 

nestas “paragens” vinham atreladas às possibilidades que a privilegiada 

posição geográfica do Vale do Paraíba oferecia, fato que já era percebido na 

época. “Só a conjunção de motivações várias poderia forçar esta expansão 

colonizadora, já que não havia pressão demográfica que pudesse forçá-la” 

(MULLER, 1969, p.13). É neste período que ocorre a concessão da primeira 
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sesmaria da região, em dois municípios que integram nosso objeto de estudo, 

Pindamonhangaba e Taubaté, sendo estas duas cidades núcleos de origem 

seiscentistas, ligadas ao desbravamento inicial da região. Como Muller (1969) 

afirma, dentro do “ciclo taubateano” de colonização e urbanização regional, 

está também a cidade de Tremembé. 

Embora atualmente o município de São José dos Campos exerça a 

maior polarização não só de sua micro-região imediata, como também de todo 

o Vale do Paraíba, Taubaté era o centro de irradiação e povoamento deste 

momento embrionário do processo urbano até o momento pré-industrialização. 

Talvez isso explique sua mancha urbana extremamente concentrada e com 

menor espraiamento, que é característica típica de movimentos urbanos mais 

contemporâneos, como os primeiros mapeamentos desses estudos nos 

mostraram. Diferentemente, o município de São José dos Campos teve 

expansão urbana mais exponencial durante a segunda metade do século 

XX(exercendo polarização regional desde então) e que apresenta modelo de 

espraiamento e dispersão mais evidente. 

Outros municípios que tem origem seiscentista é Jacareí e São José dos 

Campos, que fazem parte do grupo de cidades que têm sua origem atrelada à 

irradiação do povoamento da Vila de Mogi das Cruzes que, unindo esforços 

com São Paulo de Piratininga, foi célula matriz para a fundação de Jacareí.“A 

razão dessa infiltração prende-se diretamente ao povoamento de toda a região, 

que aí se encontrava uma “porta de entrada” natural (MULLER, 1969, p.17). 

Jacareí constituía o primeiro centro urbano na rota de penetração pelo Vale 

Médio do Paraíba. São José dos Campos era um aldeamento de índios 

estabelecido por jesuítas. 

“Feito um balanço geral, verifica-se que o século XVII se encerra com 
saldo de três vilas (Taubaté, Jacareí e Guaratinguetá), dois povoados 
ligados a patrimônios religiosos (Pindamonhangaba e Tremembé) e 
dois aldeamentos indígenas (N. Sra da Escada e São José). Observa-
se que os núcleos seiscentistas estão limitados ao vale médio superior 
do Paraíba, desde seu início, onde se fazia a travessia do rio, em N. 
Sra, da Escada e Jacareí, até o ponto em que a bacia de Taubaté é 
estrangulada por esporões cristalinos, à altura de Guaratinguetá: é 
uma tomada de posse, que, correspondendo a ampla via natural de 
passagem e usufruindo da posição geográfica da região, se projetava 
como uma cunha em direção NE e se instalava como área de ligação 
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entre os território mineiro e a linha litorânea, fatos que, no período 
seguinte, seriam de grande significação” (MULLER, 1969, p.19). 

 

Como se constata, a maioria dos municípios da micro-região de São 

José dos Campos já estavam embrionados nesta primeira etapa, inclusive 

aqueles que teriam maior complexidade urbana. 

Posteriormente, o “ciclo do ouro” foi fator determinante para definição do 

urbano no Vale. A situação geográfica da região era quase uma extensão das 

áreas de mineração, sendo contígua à ela e tendo a Serra da Mantiqueira 

como elemento de cisão, não intransponível. Este fato permitiu que o Vale do 

Paraíba se transformasse na principal área paulista de abastecimento das 

Minas Gerais, por ela “passando ou dela saindo os mais variados produtos: 

cereais, varas de porcos, couros, tecidos, marmelada, carnes defumadas, 

algodão, lã, vinhos” (MULLER, 1969, p.20). Assim, o povoamento na região foi 

intensificado e a economia já não se voltava apenas para a subsistência. 

Este processo de crescimento deixa de ser crescente somente na 

segunda metade do século XVIII, com a concorrência do Rio de Janeiro no 

abastecimento das minas, possibilitada por um novo caminho, pela  decadência 

das minas, provocada pelo início do arrefecimento da produção aurífera, e pela 

conseqüente diminuição do poder aquisitivo dos moradores das áreas de 

mineração. 

A verdade é que o Vale do Paraíba modulou-se e se expandiu, 

urbanisticamente, desempenhando importante papel como via de passagem, e 

isso só foi reforçado com o tempo. No século XVIII, seu crescimento foi cada 

vez mais, condicionado pelas vias de circulação. “Enquanto o curso médio, 

como amplo “corredor” de acesso, ganha importância, as ligações entre as 

áreas mineradoras e o litoral provocarão o aparecimento de vias transversais, 

trazendo novas possibilidades à ocupação e povoamento da região” (MULLER, 

1969,p.20). Na trilha para Minas, houve conexão entre as cidades de Taubaté, 

São José dos Campos e Caraguatatuba, seguindo o curso dos índios Tamoios 

(que já tinham esboçado o caminho), e desta ligação surgem Cachoeira 

Paulista, Cunha, São Luís do Paraitinga e Paraibuna. O povoado de Caçapava 

completa o núcleo de cidades setecentista, juntamente com Areias (que teve 



 

 

84

 

um começo com um aglomerado de lavradores), Bananal (por meio de 

desbravamento fluminense) e Aparecida (núcleo que não se prendeu 

diretamente às vias de circulação). 

“Com a criação de dez novos núcleos, entre os quais três chegaram a 
vila (Lorena, São Luiz do Paraitinga e Cunha) e sete se mantiveram 
como povoados, o século XVIII assistiu, ainda, ao desenvolvimento de 
aglomerados de origem seiscentista. Assim, Pindamonhangaba 
ascende a vila, em 1705, e São José dos Campos, em 1767, dando à 
região, até o fim do período, um acervo de oito vilas, uma freguesia de 
oito povoados”(MULLER, 1969,p.25). 

 

Outra atividade econômica que também foi decisiva para a questão 

urbana na região, a cafeicultura, teve sua difusão inicial até 1836, para o Vale 

Médio, e 1854 para o Vale Superior. O auge da produção ocorreu num período 

de cinqüenta anos, entre a década de 1830 até a década de 1880. 

A nova cultura provocou maior densidade urbana-populacional na 

região, durante o século XIX, devido ao constante fluxo populacional provindo 

de Minas (que torna-se região de expulsão populacional a partir da decadência 

da mineração), do litoral e, em menor escala, do Vale do Paraíba. Mesmo a 

chegada de migrantes portugueses ocorreu com maior intensidade neste 

período. Novos aglomerados foram surgindo: São José do Barreiro, Santa 

Isabel e Santa Branca (que faz parte de nosso objeto de estudo) são exemplos 

de cidades fundadas como conseqüência do estabelecimento de patrimônio, 

juntamente com Igaratá, Lagoinha, Jambeiro e Guararema. Paralelamente, 

novos núcleos e povoados surgiam de forma espontânea, muitas vezes em 

conseqüência do desenvolvimento de bairros rurais, como Piquete, Bairro Alto, 

Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Campos de Cunha 

e Cruzeiro. 

A eclosão da vida urbana era iminente. O processo de urbanização se 

intensificava conforme a cafeicultura era estabelecida, se expandindo por todo 

o Vale Médio e adentrando o vale superior. Alguns núcleos chegavam a 

posição de vila de forma rápida e novos núcleos surgiam ou galgavam novas 

posições na hierarquia administrativa. A vida urbana instaurava-se, numerosos 

centros urbanos surgiam ou se expandiam, em todas as suas porções, alguns, 
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com muito rápido desenvolvimento, a ponto de seis núcleos terem surgido e 

chegado à posição de vila neste período de auge da produção cafeeira, de 

apenas 50 anos (1836-1886). Muller(1969) salienta que o Vale encerra essa 

fase áurea da cafeicultura regional com um total de 15 cidades, 10 vilas, 5 

freguesias e 2 povoados, números que denotariam, agora de forma definitiva, a 

vitalidade urbana da região. 

Assim como ocorreu no final do século XVIII, o final do século XIX 

apresentou outro ponto de ruptura e transição, com a urbanização alcançando 

um ritmo mais lento devido à decadência na produção de café em inúmeros 

municípios, decadência agravada pela abolição da escravatura e pelo modelo 

da produção, que provocava total esgotamento do solo, prejudicando qualquer 

novo tipo de cultura posterior. Apenas o povoado de São Francisco Xavier 

surgiu nesse período e o século XIX terminou com o Vale possuindo 18 

cidades, 12 vilas e 3 freguesias. 

O do século XX começa, para o Vale do Paraíba, com a necessidade de 

procura por novas formas de produção. Este foi o século que trouxe o mote 

industrial como elemento preponderante e catalisador do “boom” urbano na 

região e, na segunda metade, o momento técnico-científico, veio à reboque do 

modelo desenvolvimentista para o país e região.É neste momento que o 

município de São José dos Campos assumiu importância dentro do espectro 

econômico, político e urbano da Região. “Este será o período de definição e de 

afirmação do quadros urbanos, quando as cidades tomarão suas 

características atuais” (MULLER, 1969, p.67). 

Os equipamentos urbanos também se desenvolveu nesse período, 

inclusive nos serviços públicos, tais como esgoto, serviço domiciliar, 

abastecimento de água, calçamento de ruas, emplacamentos, a crescente 

substituição da iluminação à querosene por iluminação elétrica. Se as 

condições sanitárias ainda não eram ideais, era porque ainda não tinham 

encontrado soluções para alguns surtos epidêmicos, fato que iria se modificar 

no decorrer do século XX. 

Ressalta-se neste período, a aceleração da urbanização, ficando acima 

da média do Estado, embora esta curva ascendente da população urbana não 
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seja uniforme para todos os municípios, devemos lembrar. “O aumento da 

população urbana da região mantém-se em ritmo crescente de 

desenvolvimento, atingindo entre 1934-1964, uma variação positiva, de 

217,3%”(MULLER,1969,p.68). 

No começo do século XX, como Muller (1969) ressalta, não houve 

necessidade de criação de novos centros urbanos pois os que existiam 

bastavam para atender  às necessidades das área vizinhas. As áreas rurais no 

período passaram por um processo de despovoamento e empobrecimento, 

considerando que na região houve a substituição de uma forma de agricultura 

comercial de exportação (o café), que exigia mão-de-obra, para atividades de 

menor valor comercial, e que envolvia menos trabalhadores. Cafezais eram 

substituídos por pastagens e, em algumas áreas, houve a revalorização da 

cana-de-acúcar. Paralelamente, os núcleos urbanos, centros destas áreas 

rurais empobrecidas, começavam a se industrializar, assim como outras partes 

do país, especialmente no Estado de São Paulo. As primeiras indústrias se 

instalam no final do século XIX, voltadas para o aproveitamento de matérias-

primas locais, beneficiamento de produtos agrícolas ou atendimento de 

mercado local e regional. Eram indústrias de louças, têxteis, destilarias, 

cervejarias, produção de gás e óleos minerais e beneficiamento de arroz. 

Taubaté, Pindamonhangaba e Jacareí eram as cidades que detinham estas 

indústrias, neste primeiro momento. 

Inúmeros fatores foram decisivos para a alocação e crescimento 

industrial na Região, ao longo do século XX, que trouxe esta abrupta 

transformação e expansão urbana, concomitantemente. Fatores que, de forma 

conjunta, propiciaram sua transformação industrial-urbana: a decadência da 

cafeicultura, que permitiu a procura e instalação de um novo modo de 

produção; o capital acumulado do período áureo de produção cafeeira, que 

financiaria parte do novo modelo de produção seguinte, a indústria; a abolição 

da escravatura e o fato de os espaços rurais se voltarem para produções 

menores, como a criação de gado que necessitava de menos trabalhadores e a 

conseqüente migração dos segmentos populacionais que viviam aí, 

disponibilizando mão-de-obra barata nas cidades para a nascente indústria; o 

natural e elevado nível de vida criados pelos louros do café, provocando novas 
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necessidades que só podiam ser atendidas no âmbito da produção industrial; e 

a privilegiada posição geográfica da região e sua evidente facilidade de 

comunicação e transporte (de pessoas ou mercadorias), entre Rio de Janeiro e 

São Paulo, fortalecida com a construção da Estrada de Ferro Central do Brasil 

e, na segunda metade do século, da Rodovia Presidente Dutra. Facilidade de 

transporte e locomoção que será decisiva para a dispersão urbana. 

Muller(1969) identificou três fases decisivas para a evolução da 

industrialização da região. A primeira iria de 1891 a 1914, quando esta 

industrialização acorreu de forma pontual e em lenta progressão, sendo 

indústrias têxteis e de produtos alimentares a base industrial do período; a 

segunda fase foi de 1914 a 1943, com uma industrialização mais efetiva e 

menos pontual, ocorrendo no período entre guerras. Nesse período, a indústria 

têxtil se fortalece, houve mais diversidade de indústrias de beneficiamento de 

produtos agropecuários, indústrias de madeira e de transformação de minerais. 

O último período começaria em 1943 e iria até a fase das políticas 

desenvolvimentistas para o País, que se refletiria na região. Nesta fase, 

estrutura-se a indústria moderna, metalúrgica e mecânica. Bens de consumo e 

bens de produção  se diversificaram e se fortaleceram neste período.  

“Toda esta evolução reflete o processo geral brasileiro e paulista, pois 
que as primeiras indústrias foram mesmo têxteis ou de alimentação, 
enquanto o período de entre-guerras se caracteriza pela diversificação 
da produção; quanto ao período final, nada mais é do que a 
reprodução regional do processo nacional de modernização da 
atividade industrial, no sentido de evolução para as indústrias de base” 
(MULLER, 1969, p.83). 

 

Muller lembra ainda que, nesta etapa, a importância geográfica da região 

ganha eloqüência, assim como em outros momentos. Com a Cia. Siderúrgica 

Nacional em Volta Redonda e as facilidades, já históricas, de comunicação 

com Minas Gerais se viu favorecida para a implantação de um parque industrial 

diversificado e amplo. É, também, neste período que a Rodovia Presidente 

Dutra favoreceu a descentralização industrial dos dois maiores centros urbanos 

e industriais do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Descentralização favorecida 

pela Rodovia, mas também devido a existência de mão de obra abundante e 

barata, a isenção de impostos, a facilidade de obtenção de energia elétrica, 
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que melhorou com a instalação da Usina de Lages (RJ) e o aproveitamento de 

matérias-primas ou produtos agropecuários locais (com usinas de 

pasteurização e frigorificação do leite, produção de leite em pó e leite 

condensado, farinhas lácteas, conservas de vegetais, carnes congeladas, 

indústrias de solas,etc). 

 A influência do parque fabril da “Grande São Paulo” foi decisiva pela 

proximidade com a região do Vale, que é tão próxima, dentro do processo de 

desmetropolização discutida em capítulo anterior. A região começou assim, 

como o vislumbre do período técnico-científico viria a sacramentar, a 

desempenhar papel de complementariedade às atividades de produção do 

parque paulistano, desconcentração de atividades econômicas no qual 

estimulou a aglomeração e migração de população em novas localidades. 

Passemos a discutir, à seguir, a dinamização produtiva e urbana da micro-

região São José dos Campos. 

 

3.2  A MICRO-REGIÃO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

São José dos Campos, localizado na porção leste do Estado de São 

Paulo é hoje o município mais importante da região do Vale do Paraíba, 

considerando o processo de industrialização  e polarização das atividades 

produtivas que começou a comandar o seu crescimento nas últimas quatro 

décadas. Este processo acelerou-se, como dito anteriormente depois da 

década de 1950, com a inauguração da rodovia Presidente Dutra, que reafirma 

a importante posição geográfica do município, situado entre as duas principais 

regiões metropolitanas do país, com a operação do CTA (Centro Técnico 

Aeroespacial), do INPE (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial), da 

implantação de indústrias armamentistas, como a AVIBRÁS e a ENGESA e o 

setor aeronáutico que se fortaleceu com a EMBRAER (empresa brasileira de 

aviões comerciais, executivos,agrícolas e militares). Proliferam-se, também, 

todo o nicho de empresas terceirizadas que prestam serviços a estas 

indústrias, embasando inúmeras ramificações técnico-industriais pela cidade. 

Atualmente, a região possui um parque industrial altamente desenvolvido, 
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destacando-se o setor automobilístico, aeroespacial/aeronáutico, bélico, metal-

mecânico, siderúrgico, entre outras. 

“O dinamismo do Vale do Paraíba pode ser contemplado quando 
verificada a participação relativa desta RA no total populacional do 
interior do Estado, que se elevou de 7,2%, em 1960, para 9,1%, em 
1980. Neste aspecto o grande destaque fica para a RG de São José 
dos Campos que, em 1980, respondia por 39% do total populacional 
do interior e 43% da população regional. Trata-se da RG que 
apresentou o maior desenvolvimento econômico e populacional do 
Vale do Paraíba, tendo quase duplicado sua população de 1970 para 
1980” (SEADE apud GOUVÊA, 2003, p.56). 

 

 A partir desse momento, de mudança no perfil do município, houve uma 

reestruturação da área urbana e, paralelamente, a reestruturação urbana dos 

municípios que se encontram sob sua influência mais direta, que integram sua 

micro-região. Este crescimento gerou um aumento das unidades habitacionais, 

para suprir a necessidade de moradia dos trabalhadores das indústrias e 

destes novos centros tecnológicos. Imóveis em localidades específicas foram 

se tornando alvos de domínio do capital imobiliário, áreas centrais e suas 

proximidades foram se valorizando, bem como determinados “nichos” espaciais 

destes municípios, periferizados ou não . A população de baixa renda foi sendo 

“empurrada” para a periferia, segregada, e muitos loteamentos e bairros 

clandestinos foram formados, opondo-se às zonas de alto padrão, reveladas 

pelos conjuntos residenciais fechados, bairros “exclusivos” e chácaras. Este 

situação se confirma em quase todos os municípios da micro-região de estudo, 

num movimento no qual muros invisíveis dividem as cidades em diferentes 

segmentos populacionais, estabelecendo, muitas vezes, vetores de 

espraiamento urbano caracterizados por tipologias sociais discrepantes, 

perfilando municípios cada vez mais desiguais socialmente. 

Assim, neste trabalho procuramos investigar estas novas vias de 

expansão e dispersão no Vale do Paraíba Paulista, mais especificamente, nos 

municípios que integram a micro-região administrativa de São José dos 

Campos (Figura 8 e 9). São eles: São José dos Campos, Igaratá, Santa 

Branca, Jacareí, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba e Tremembé. Esta 

micro-região tornou-se significativa para nós por representar uma área que está 

sob influência direta da região metropolitana de São Paulo, não estando de fato 
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no espaço metropolitano institucionalizado, mas desempenhando sim funções 

de espaços metropolizados dada a complexidade urbana crescente na região. 

É uma área também caracterizada por municípios de escalas díspares, em 

tamanho e população e, já que queremos comprovar a condição do 

esgarçamento urbano como uma condição sistêmica ao modelo urbanizatório 

contemporâneo, embora reconhecendo estágios de saturação diferentes desta 

dispersão, dependendo do lugar e da complexidade urbana, nada mais justo 

que estudá-lo em diferentes perfis de cidade. 

 

Figura 8 O Vale do Paraíba e suas Microrregiões segundo o IBGE. No detalhe em laranja, 
a microrregião de São José dos Campos. 
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Figura 9 Os municípios e a mancha urbana (em roxo) da microrregião de São José dos 
Campos. 

 

A força econômica do Vale do Paraíba pode ser confirmada quando 

analisamos dados e indicadores sócio-econômicos, com municípios tendo 

destaque dentro do espectro regional ou mesmo nacional. O Vale do Paraíba, 

possui PIB de US$ 16,87 milhões (o PIB estadual é de US$ 296,4 milhões), 

segundo o IBGE e o Seade. Os municípios de São José dos Campos e 

Taubaté estão entre os 100 melhores do Estado no índice de desenvolvimento 

humano (IDH), que mede a qualidade de vida da população com base em 

condições de saúde, nível de escolaridade e acesso a infra-estruturas, 

ocupando respectivamente a quadragésima  terceira e a octogésima sexta 

posições no ranking. A região que compreende o Vale do Paraíba tem 3.659 

unidades industriais, 12.806 estabelecimentos comerciais e 12.110 unidades 

de serviço, de acordo com o Ministério do Trabalho. Entre as 100 maiores 

economias, além de São José dos Campos e Taubaté, ainda se encontram o 

município de Jacareí, Caçapava e Pindamonhangaba, todas pertencentes à 

micro-região de São José dos Campos. 
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A população do Vale do Paraíba, segundo o IBGE, é de 

aproximadamente 2.205.448 habitantes em uma área de 16.179,947 km². Já a 

população da microrregião de São José dos Campos, foi estimada pelo IBGE 

em 1.386.456 habitantes e está dividida em oito municípios (figura 10), 

possuindo uma área total de 4.046,423 km². Apesar de representar 8 

municípios, em meio aos 39 municípios da região do Vale do Vale do Paraíba 

como um todo, a população  da micro-região de São José dos Campos 

representa expressivos 63% do total populacional regional. Territorialmente, a 

micro-região do Vale do Paraíba representa 35% do território da região. São 

dados representativos sobre a força populacional da região, principalmente da 

micro-região de São José dos Campos. 

 

Figura 10 A população dos municípios da microrregião de São José dos Campos. 
Quanto mais escuro, maior é a população. Na ordem: São José dos Campos, Taubaté, 
Jacareí, Pindamonhangaba, Caçapava, Tremembé, Santa Branca e Igaratá. 

 

Sobre a dispersão urbana no Vale do Paraíba, Reis (2006) discute o 

modelo desta dispersão, afirmando um conjunto de cidades médias do Vale 

passam a ser organizadas de modo integrado, como uma área metropolitana, 

desempenhando tais funções, dentro da linha de reprodução produtiva e 

metropolização dos espaços, discutido anteriormente nesta dissertação. Neste 

viés, o cotidiano de uma parte dos habitantes dessas cidades, mesmo 

daqueles que moram em núcleos urbanos menores, como em Tremembé ou 
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Santa Branca, são organizados como numa metrópole, com um modelo de 

vida, de mobilidade e de consumo metropolitanos. Há, também, a dinamização 

de antigos distritos e bairros rurais e, em alguns casos, há o surgimento de 

novos bairros distantes da área central das cidades, como empreendimentos 

autônomos de iniciativas de empresários ou mesmo do Estado. 

É interessante notar que na bibliografia consultada quase todas as 

problemáticas intra-urbanas elencadas para as grandes metrópoles do país, 

como São Paulo e Belo Horizonte, por exemplo, encontraram ecos e 

paralelismo na realidade intra-urbana dos municípios que integram a micro-

região de São José dos Campos, tais como a decadência dos velhos centros e 

a criação de novos sub-centros, a dispersão espacial das classes sociais, o 

papel desempenhado por estas classes na estruturação do território, 

periferização dos espaços, etc. Essas e outras situações urbanas só reforçam 

o quanto a região do Vale do Paraíba e, nela, a micro-região de São José dos 

Campos cresceu, se industrializou e se urbanizou, apresentando crescimento 

intenso da mancha urbana nas últimas décadas e tendo peso econômico 

representativo na Região ou mesmo em escala nacional.O crescimento urbano 

da micro-região revela, cada vez mais, chagas urbanas tão comuns aos 

grandes centros neste novo momento urbano, como a problemática da 

dispersão urbana, que será discutida mais intrinsecamente na micro-região do 

município de São José dos Campos nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO IV 

DISPERSÃO URBANA NOS MUNICÍPIOS DA MICRO-REGIÃO DE SÃO 
JOSÉ DOS CAMPOS 

 

Nesse capítulo apresentamos a análise dos dados levantados por meio 

de nosso mapeamento e uso de geotecnologias, quantificando e qualificando 

os dados obtidos sobre a dispersão urbana em nosso objeto empírico, 

primeiramente num olhar mais regional, mais abrangente sobre a micro região 

como um todo, depois num viés mais particular dos municípios. 

 

4.1  A METODOLOGIA UTILIZADA 

O Geoprocessamento foi fundamental nesta esta de mapeamento e 

levantamento de dados na área de estudo. Lembramos que o 

Geoprocessamento pode ser definido como o conjunto de ciências, tecnologias 

e técnicas empregadas na aquisição, armazenamento, gerenciamento, 

manipulação, cruzamento, exibição, documentação e distribuição de dados e 

informações geográficas. 

A delimitação da micro região de São José dos Campos foi relizada a 

partir do uso das ferramentas do software Arcmap, que é um sistema de 

informação geográfica que permite ver dados espaciais, criar mapas e 

fundamenta variados tipos de análises geográficas e espaciais. A base de 

dados de nossa pesquisa partiu desta base territorial e desta delimitação 

primária, na qual recortamos a micro região de São José dos Campos definida 

pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de sua macro região 

imediata, o Vale do Paraíba Paulista. Delimitamos assim, partindo do sentido 

oeste para o leste, da grande São Paulo para o Estado do Rio de Janeiro, os 

municípios de Igaratá, Jacareí, Santa Branca, Caçapava, Taubaté, Tremembé 

e Pindamonhanga (figura 11). Assim, o mapeamento da dispersão urbana da 

micro-região de São José dos Campos seguiu a metodologia a seguir. 
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Figura 11 A micro região de São José dos Campos: base primária de dados 

 

Para realizarmos o mapeamento, foi utilizada uma imagem obtida pelo 

sensor TM, do satélite Landsat, em outubro de 2010 (figura 11). Essa imagem 

georreferenciada foi cedida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE). Georreferenciamento de uma imagem ou um mapa ou qualquer outra 

forma de informação geográfica é tornar suas coordenadas conhecidas num 

dado sistema de referência. Este processo inicia-se com a obtenção das 

coordenadas (pertencentes ao sistema no qual se pretende georreferenciar) de 

pontos da imagem ou do mapa a serem georreferenciados. Com a imagem 

georreferenciada, a mesma foi aberta no software Arcmap 9.2. Para facilitar o 

mapeamento, foi utilizada a ferramenta X-Tools Pro , a qual permite acessar o 

Google Earth diretamente do Arcmap e, assim, obter informações mais 

detalhadas da área mapeada. Assim conseguimos fazer a junção das 

ferramentas do Arcmap com as possibilidades de imagens e do ambiente do 

Google Earth. Esse aplicativo foi utilizado pois a imagem TM do satélite 

Landsat, que possui resolução espacial de 30 metros, não favorece o 

detalhamento de limites espaciais e nem a distinção das área mapeadas, 
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servindo para o mapeamento mais geral da mancha urbana. Para 

estabelercemos as tipologias de acordo com o padrão da classe social, a 

diferenciação da dispersão entre padrões de ocupação de classe alta, média e 

baixa foram necessárias as imagens de alta resolução disponíveis no Google 

Earth. 

Num primeiro momento, procuramos centralizar o mapeamento em torno 

das manchas urbanas centrais contíguas. Na figura 12, apresentamos o  

exemplo de área urbana contígua e seu respectivo polígono. Definimos esta 

área contígua a partir da área central da cidade, considerando a extensão da 

mancha urbana contígua a partir desta centralidade. Para os casos das cidades 

maiores, e como já prevíamos, os polígonos das manchas contíguas eram os 

maiores em termos de área, exatamente por representarem o espaço urbano 

mais antigo e primeira radiação urbana imediata dos municípios. 

 

 
 

A)                                                                                                             B) 

Figura 12 A)Mapeamento da Mancha urbana Contígua Central-Construção do Polígono 
com auxílio do Arcgis e do Google Earth. B)Polígono Construído sobre a Mancha Urbana 
Contígua Central(em vermelho). 

 

O resultado final do mapeamento pode ser conferido na figura 13, com 

as zonas centrais contíguas dos oito municípios em polígonos de cor preta. 
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FiguraFigura 13 -Manchas Urbanas Centrais Contíguas:Polígonos Pretos 

  

Após estabelecermos as manchas urbanas contíguas começamos a 

mapear a mancha urbana dispersa de fato, àquelas que apresentavam 

descontinuidade em relação a mancha urbana central. Em princípio, 

mapeamos os polígonos da dispersão como um todo, sem dividi-los em classes 

e segmentos sócio-espaciais de acordo com o seu perfil sócio-econômico. 

Assim, num primeiro momento tínhamos só o mapeamento mais geral da 

dispersão, como podemos observar na figura 14, com a dispersão aparecendo 

na cor preta. 
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 Figura 14 Mapeamento geral da dispersão urbana na micro região de São José dos 
Campos. 

 

  Definida a dispersão, iniciamos a classificação em 3 tipologias, em três 

substratos de classes sociais, segundo  padrão espacial dos conjuntos de 

bairros residenciais. Definimos assim, conjuntos residenciais e bairros de alto, 

médio e baixo padrão. Como podemos observar na figura 15, temos a imagem 

do google earth aliada às ferramentas do software Arcmap. O intuito aqui foi 

caracterizar e perceber se a dispersão urbana é de fato um movimento de 

deslocamento populacional-residencial de espectro amplo, que atinge vários 

segmentos sociais da sociedade, independente do tamanho de cada município. 

Na figura 15 a, b e c, apresentamos o exemplo da dispersão da mancha 

urbana, caracterizada como alto padrão, devido ao tamanho das parcelas 

urbanas, bem como a maior amplitude e dimensionamento das casas e a 

presença, no lote, de piscinas. Característica comum nesta dispersão são os 

loteamentos fechados ou amplas chacarás. 
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A) 

 

B) 

 

C) 

 
 Figura  15- A) Polígono sendo construído em conjunto residencial de alto            
 padrão; B)Polígono construído e finalizado-alto padrão; C)Conjunto residencial 
 de alto padrão.Nos detalhes,características comuns destes conjuntos:Piscinas, 
 chacarás e condomínios fechados. 
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Na figura 16 há um exemplo da dispersão urbana classificada como de 

médio padrão. As áreas de dispersão urbana foram  foram interpretadas neste 

segmento quando não se encaixavam nos perfis de baixo ou alto padrão, por 

não apresentarem parcelas de terrenos grandiosos ou acima dos 360m²  ou 

parcelamentos muito pequenos, menores que 120 m². Apresentavam por vezes 

piscinas mas não tinha  perfil de mansões ou em grandes chacarás. 

A) 

 

B) 

 
             Figura 16: A) Polígono sendo construído em conjundo residencial de médio 
 padrão; B) Polígono construído e finalizado- médio padrão 
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Na figura 17 mostramos o exemplo da dispersão urbana-residencial de 

baixo padrão e, na mesma figura, mostramos também exemplo da construção 

de um polígono no software Arcmap sobreposto a esta mesma figura. Para 

mapear este modelo de dispersão levamos em consideração o parcelamento 

do solo (normalmente meio-lote ou sem nenhuma delimetação aparente), a 

disformidade dos limites dos terrenos,  e o desenho das construções, com perfil 

de conjuntos habitacionais e loteamentos populares ou clandestinos. Exemplos 

desta classificação podem ser conferidos na figura 17. 
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A) 

 
B) 

 
C) 

 
 

 Figura 17  A) Polígono sendo construído em conjunto residencial de baixo 
padrão; B) Polígono construído e finalizado-Baixo padrão; C) Conjuntos 
residenciais de Baixo padrão: Casas populares, pequenos parcelamentos, e 
disformidade. 
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Estabelecida a mancha urbana central contígua e a dispersão total e 

suas tipologias, segundo os conjuntos residenciais de baixo, médio e alto 

padrão foi obtido o mapeamento apresentado na figura 18. 

 

Figura 18:Mapa geral da micro região de São José dos Campos, com sua mancha urbana 
contígua e sua dispersão tipolizada em 3 segmentos sócio-econômicos. 

 

Realizado o mapeamento, passamos à tabulação dos resultados e 

análises dos dados levantados, à esfera da quantificação e qualificação dos 

mesmos, a fim de delimitarmos os resultados desta dissertação. No item 4.2, 

apresentamos os resultados obtidos, oriundos de uma base que leva em 

consideração toda a micro-região de São José dos Campos. 

 

 

 

Figura  
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4.2  CARACTERIZAÇÃO DA DISPERSÃO URBANA NA MICRO-REGIÃO DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

Como discutido anteriormente, para Botelho (2007) a dispersão urbana 

seria caracterizada pela formações de constelações ou nebulosas de núcleos 

urbanos de diferentes dimensões, integrados em uma área metropolitana ou 

em um conjunto ou sistema de áreas metropolitanas, conexas pela 

transformação de um sistema de vias de transporte diário inter-regional, 

ferroviário e rodoviário, em apoio ao transporte diário intermetropolitano de 

passageiros. Os moradores de áreas dispersivas não abandonariam o modelo 

de vida metropolitano de consumo, também este disperso pela área 

metropolitana ou sistema de áreas metropolitanas, como já ocorre em São 

Paulo. 

Para Reis (2006),  a dispersão dos mais pobres no Brasil acompanhou a 

dispersão industrial e do mercado de trabalho, que troxeram à reboque bairros 

residenciais nas proximidades das fábricas, também eles dispersos, ocupados 

por setores de renda baixa e média baixa, proliferando sub-moradias e favelas. 

Nas proximidades dos terrenos onde se “realizavam obras para instalação de 

grandes unidades industriais, como Volkswaagen, General Motors ou 

Petrobrás, rapidamente eram implantados loteamentos populares para venda 

de terrenos a custos reduzidos” (REIS, 2006, p.126). No Vale do Paraíba e na 

micro-região de São José dos Campos se encontram todas estas 

transnacionais e, adjacentes à elas, terrenos eram comprados por 

trabalhadores com ou sem qualificações especiais, que atuavam na construção 

civil, em geral como pedreiros e serventes. No modelo de autoconstrução e 

precariamente construíam suas casas mas, com o passar do tempo, e o 

término das obras, alguns desses trabalhadores eram absorvidos em novas 

funções e os bairros adquiriam um perfil mais consolidado e outra parte dos 

trabalhadores, com mão-de-obra menos qualificada, era dispensada, mas 

permanecia no local, dando origem a favelas. Os mais qualificados eram 

absorvidos pela indústria ou acompanhavam as empresas em novos locais de 

trabalho. A micro-região de São José dos Campos, com sua urbanização 
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exponencial, ancorada numa industrialização também exponencial é exemplo 

neste processo. Proliferavam-se loteamentos populares e auto-construções 

dispersas em terrenos ambientalmente frágeis, em terrenos instáveis e onde o 

mercado regular imobiliário muitas vezes não chegava. Era a forma de 

dispersão dos mais pobres tomando forma. 

“Nos lugares onde havia atividades intensas de construção civil, ao 
redor de cidade pequenas, médias ou grandes, de Ubatuba a São 
Sebastião, do Guaujá a Campinas e São José dos Campos, 
disseminavam-se as favelas. Ao longo da segunda metade do século 
XX, multiplicavam-se as de pequena e médio porte nos vales mais 
profundos, como nas áreas alagáveis, em terrenos acidentados ou nas 
proximidades das rodovias, sempre nas imediações dos locais das 
grandes obras (REIS, 2006,p.126).” 

 

Já na caracterização das áreas dispersas de renda média e alta, seja na 

área metropolitana de Campinas, seja no Vale do Paraíba, nos mostra uma 

evidente busca de possibilidades de instalação de residências em terrenos de 

maiores proporções, bem como um contato maior com a natureza, sem negar o 

modelo de vida e consumo metropolitanos. Para Reis (2006) sua formação 

também é relacional com a dispersão das fábricas e dos sistemas produtivos, 

mas em outra dinâmica. A proximidade destas empresas com as rodovias 

apresentou um novo quadro de mobilidade espacial para os quadros técnicos 

destas empresas, no qual podemos incluir faixas de renda alta e média-alta. 

Podemos identificar três grupos diferentes neste modelo de dipersão. Uma 

parte continuou a residir na área da Capital e passou a se deslocar em veículos 

particulares ou em ônibus fretados das próprias empresas, em direção às 

novas unidades territorias, fora da metrópole, mas não tão distante, 

exatamente o caso do Vale do Paraíba. Uma outra parcela constatou as 

vantagens financeiras de residir em município fora da região metropolitana de 

São Paulo, nos quais os custos das imóveis são mais baratos bem como a vida 

familiar, além de estarem mais próximo do local de trabalho e ainda sim, 

relativamente próximo da capital. O terceiro grupo fez (faz), por vezes, um 

movimento inverso de mobilidade, já que continuam a trabalhar nas áreas 

metropolitanas (São Paulo,Campinas) ou semimetropolitanas (Santos, São 

José dos Campos), em seus pólos mais centrais, e escolhem para morar 

cidades de menor porte, como Igaratá ou Santa Branca. No mapeamento das 
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áreas dispersas da micro-região de São José dos Campos feito por esta 

pesquisa encontramos evidências e exemplos destes processos que culminam 

e alimentam o quadro geral da dispersão urbana em nosso objeto de estudo. 

Como podemos observar, na figura 19, a área urbana total mapeada e 

quantificada por meio dos polígonos construídos (com os detalhes deste 

processo amparado mais detalhadamente na metodologia), alcança 400 km², 

sendo que 250 km² ou 63% de mancha urbana contígua, radiada das zonas 

centrais das cidades e 150 km² ou 37% de mancha urbana dispersiva, sendo 

elas vetores de espraiameto descontínuo da mancha contígua. Esperávamos, 

como de fato ocorreu, uma mancha urbana contígua maior, afinal os núcleos 

principais e mais antigos das cidades, em termos de serviços e equipamentos 

urbanos, se encontram ali. O que podemos destacar é a proximidade 

quantitativa da mancha urbana dispersiva, que é menor, mas apresenta uma 

área considerável do total geral da mancha urbana. O percentual da mancha 

urbana contígua e dispersa da micro-região de São José dos Campos pode ser 

conferido na figura 20. 

 

 Figura 19 Dados gerais da Área de Estudo- Área contígua, Dispersão e Áre 
Urbana Total 
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Figura  20-Percentual da Mancha Urbana Dispersa e Contígua na Micro-Região de   
São José dos Campos. 

 

Nas segmentações da dispersão urbana, os dados se mostraram, nesta 

análise da micro-região como um todo, não muito discrepantes e relativamente 

próximos, com os conjuntos residenciais dispersivos de baixo padrão 

alcançando  aproximadamente 46 km², os de médio padrão 51km², e os de alto 

padrão 49 km², respectivamente (figura 21). Quando colocamos em dados 

percentuais (figura 22), este nivelamento fica ainda mais evidente, com estes 

diferentes padrões sócio-econômicos oscilando entre 32% e 35% da área total 

da dispersão.  

Nota-se que a dispersão urbana de baixo padrão não é tão esporádica, 

que é a percepção mais comum numa análise mais generalizada desta 

questão, já que os estudos sobre dispersão urbana enfocam a dispersão de 

alto padrão, dos segmentos mais ricos e abastados que se auto-segregam, nos 

moldes dos condomínios fechados e bairros exclusivos, como já discutido 

anteriormente. Com o pobre ocorreria periferização, mas não necessariamente 

uma periferização dispersiva. Como podemos notar nos dados, em tamanho e 

em área, a dispersão dos segmentos populacionais mais ricos é maior que os 

conjuntos residenciais dos mais pobres, mas por uma diferença mínima, de 

apenas 1% e, por uma diferença também mínima, os conjuntos residenciais 

dispersivos classificados como de médio padrão estão acima dos outros dois 

perfis de dispersão, 3% acima da dispersão com perfil residencial de baixo 
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padrão e 2% acima da dispersão residencial de alto padrão. Mas, de forma 

geral, as diferenças são tão mínimas que os três perfis e subdivisões que a 

pesquisa procurou classificar se revelaram em números expressivos e 

equilibrados entre si, quando comparados pela área de ocupação. Este fato 

confirma, mais uma vez, como a dispersão urbana é um fenômeno amplo e  

inerente ao processo de urbanização contemporâneo, podendo ocorrer por 

elubricações e processos catalisadores diferentes, mas nunca isolados e 

estanques, atingindo diversos segmentos da sociedade e de municípos, seja 

ele grande ou pequeno. 

  

 

Figura 6Figura 21-Dispersão Urbana por perfis sócio-econômicos (Área) 
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Figura 7Figura 22-Dispersão Urbana por perfis sócio-econômicos(dados percentuais) 

 

Na figura 23, é mostrado o mapa geral das distâncias de cada conjunto 

residencial e bairro em relação a mancha urbana contígua central. A radiação 

das distâncias, por meio de círculos concêntricos, foi feita por município, 

partindo do centro de sua mancha urbana contígua. A radiação mais próxima 

tem 2,5km de distância, passando depois  para 5km, 7,5km, 10km e 15km de 

distância em relação a mancha urbana contígua, respectivamente. 
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Figura 23-Área de estudo com os limites dos 8 municípios da micro região de São        
José dos Campos e a caracterização geral das distâncias da dispersão urbana. 

 

Na figura 24 temos os percentuais das distâncias dos conjuntos 

residenciais dispersivos por estratificação sócioeconômica para a micro-região 

de São José dos Campos, englobando os 8 municípios. Com 2,5 de distância 

da mancha urbana contígua, mais próximos ao centro, 58% dos conjuntos 

residenciais ou bairros são de alto padrão, 32% são de médio padrão e 10% de 

baixo padrão. Distantes numa radiação de 5km de distância da mancha urbana 

contígua, 20% são de alto padrão, 30% de médio padrão e 50% de baixo 

padrão. Na dispersão urbana radiada à 7,5km, 40% são de alto padrão, 37% 

de médio padrão e 23% de baixo padrão. Com 10km de distância da mancha 

urbana contígua foram mapeaos 33% conjuntos residenciais ou bairros  de alto 

padrão, 41% de médio padrão e 26% de baixo padrão. A radiação mais 

distante tinha 15km de distância da mancha urbana contígua, e ali 78% são 

bairros ou condomínios residenciais de alto padrão e 22% de médio padrão. 
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Figura 8Figura 24- Distâncias dos conjuntos residenciais dispersivos por             
Estratificação sócioeconômica da micro-região de São José dos Campos 

 

Embora escontremos todos os segmentos representados em todas as 

radiações projetadas (excessão é a radiação com 15km) alguns padrões se 

destacam. A supremacia dos conjuntos residenciais de alto em áreas mais 

distantes é evidente, já que com 15km de distância 78% são desta 

segmentação, além de não encontrarmos bairros ou conjuntos residenciais de 

baixa renda nesta distância. Fica nítido aqui o poder de mobilidade (automotivo 

individual) que se precisa ter para morar à esta distância. Lembramos também 

que chácaras e amplos terrenos são comuns nesta radiação, daí a supremacia 

dos segmentos populacionais mais abastados nela. Notamos também que na 

radiação dispersiva mais próxima ao centro, com 2,5km de distância, os 

conjuntos residenciais dos segmentos populacionais de baixa renda também 

são minoria, com apenas 10% da dispersão total, contra 58% dos condomínios 

e bairros de alto padrão nesta radiação. A explicação talvez reside no fato que 

a perferização nesta radiação não é tão eloquente, cabendo aos segmentos 

mais pobres residir numa perferização “média” dentro destas radiações, nem 
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tão longe (onde predominam chácaras e o uso do carro se torna obrigatório) e 

nem tão perto (onde o modelo tradicional de periferia ainda não se encontram 

consolidados). Assim, com 5km de distância, é que mapeamos as faixas de 

residência de baixo padrão, com 50% do total desta dispersão, contra 20% dos 

conjuntos residencias de alto padrão. Os conjuntos residencias de médio 

padrão apresentam percentuais representativos em todas as radiações. 

Como as figuras 25 e 26 mostram, São José dos Campos detém a maior 

mancha urbana em área total, ultrapassando os 140 Km² (36% do total), 

seguida por Taubaté, com 90 Km² (22% do total), Jacareí, com 60Km² (15% do 

total), Pindamonhangaba, com 40 Km² (10% do total), Caçapava, com cerca de 

30 Km² (9% do total), Tremembé, com pouco mais de 10 Km² (3% do total) e 

Igaratá e Santa Branca, com menos de 10 Km² de mancha urbana total cada 

uma (2% do total). O fato é que esta sequência de municípios, pela simples 

análise da mancha urbana total, nos revela a escala de preponderância e 

poderio econômico destes municípios, que se seguiriam em escala parecida. 

 

 

Figura 9Figura 25-Área Urbana (por município) 

  



 

 

113

 

 

Figura 10Figura 26-Percentual da área urbana (por município) 

Se nos determos à análise do produto Interno Bruto (PIB) ou de Renda 

Per Capita, para averiguarmos a importância econômica dos municípios, 

observa-se um padrão e consonância com o quadro urbano e sua 

complexidade e tamanho apresentado. O Produto interno bruto de cada 

município, apesar de não virtualizar exatamente a qualidade de vida da 

população, demonstra a capacidade de produção destes municípios, mesmo 

não evidenciando por diversas vezes, a potencialidade de reversão para 

benefício da sociedade local. Certamente, este indicador não pode ser deixado 

de lado, pois revela a dinâmica e capacidade do município de produzir, atrair 

investimentos e gerar empregos. 

 No Vale do Paraíba e na micro região de São José dos Campos temos 

alguns destaques dentro do cenário estadual, o que é significativo, já que o 

Estado de São Paulo possuí o maior PIB do país. Segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, São José dos Campos, durante o ano 

2000, tinha um PIB inferior apenas ao da capital, São Paulo. Porém em 2001, 

em termos absolutos, há um decréscimo e torna-se o 3º maior PIB do estado. 

Em 2002, em termos absolutos, retoma o crescimento. Taubaté, que no ano 

2000 encontrava-se como a 14º economia do Estado, nos anos subseqüentes 

apresenta uma queda em sua posição, finalizando o ano de 2002 como a 18º 

economia do Estado. Jacareí, que em 1999 e 2001 chegou a ocupar a 20º 

posição, encontrava-se, em 2002, na 21º posição. Pindamonhangaba 
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encontrava-se durante o período em grande ascendência econômica, pois em 

2002 ocupava a 33º posição no PIB paulista, sendo que três anos antes 

ocupava a 47º posição; durante o período, teve um aumento de 72,83% do 

PIB, enquanto que para o estado este índice foi de 28,76%. Caçapava, que em 

2000 e 2001 teve um grande aumento em seu PIB, chegando a ocupar 54º 

posição entre os municípios do estado, em 2002, teve uma leve queda em seu 

total, o que o faz cair para 61º posição. Como podemos observar, os cincos 

maiores PIBs da região, São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, 

Pindamonhangaba e Caçapava, são representados exatamente pelas cinco 

maiores áreas urbanas, seguindo a mesma seqüência, e os mesmos ocupam 

não só o Vale do Paraíba Paulista, como também a micro- região administrativa 

de São José dos Campos, nosso objeto de estudo mais imediato. Por meio  

destes dados percebemos a importância econômica de nosso objeto de estudo, 

estes mesmos cinco municípios estão entre as 100 maiores economias do 

estado de São Paulo, evidenciando a força econômica da micro região de São 

José dos Campos. 

De acordo com o mapeamento obtido, foi possível estabelecer como 

está a dispersão urbana e quais são as suas característiticas regionais. Na 

figura 27 são apresentados a quantificação da dispersão mapeada, por 

município. 
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Figura 11Figura  27 -Dispersão Urbana por município, em área. 

 

Em relação à area ocupada pela dispersão urbana, observa-se que o 

município de São José dos Campos, em números absolutos, fica acima de 45 

Km² de dispersão urbana (figura 27), que seguirá a seguinte sequência 

posteriormente: Pindamonhangaba (acima dos 25 Km²), Jacareí (com 

aproximadamente 20 Km²), Caçapava (acima dos 15 Km²), Taubaté (com 

quase 15 km²), Igaratá (com aproximadamente 10 km²), Santa Branca e 

Tremembé (com ambas tendo pouco menos de 5 km² cada uma) . O desenho 

da dispersão acaba segue aproximadamente a sequência quantitativa da área 

urbana total, ficando três excesões mais evidentes, no caso dos municípios de 

Taubaté, Igaratá e Pindamonhangaba. O município de Pindamonhangaba é o 

quarto maior município em área total mas, como já relatado, tem o segundo 

maior vetor de dispersão.  Aqui, é interessante notar que o município de 

Taubaté, mesmo tendo a segunda maior área urbana total, detém apenas a 

quinta maior área de dispersão, sendo este maior em São José dos Campos, 

Pindamonhangaba, Jacareí e Caçapava. Uma das explicações reside no fato 

de Taubaté ter uma mancha central contígua ampla, e mais antiga que as 

demais, estruturada em períodos mais antigos e com transformações urbanas 
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mais graduais e menos abruptas que suas vizinhas, sendo assim menos 

dispersiva, fenômeno reconhecidamente mais contemporâneo. O município de 

Igaratá, apesar de uma área urbana menor, com menos de 10 Km² de mancha 

urbana total (figura 27), apresenta um índice de dispersão beirando estes 

mesmos 10 km², com esta dispersão chegando a 90% em relação a área total 

mapeada, ficando acima de Santa Branca e Tremembé, cidades também 

consideradas de porte pequeno. 

A ordem de grandeza e escala dos municípios muda quando analisamos 

a mancha urbana dispersa, em relação a mancha urbana total (figura 28 e 29). 

Assim, o município de Igaratá, que detém a menor mancha urbana em área, 

juntamente com Santa Branca, passa a deter o maior percentual de dispersão 

urbana quando relacionado ao total da área urbana municipal, confirmando o 

dado quantitativo anterior. Essa situação justifica-se, principalmente, devido à 

proximidade maior e mais imediata de Igaratá da região metropolitana de São 

Paulo e ao aspecto turístico da cidade, alavancado pela existência da represa 

de Igaratá, e as inúmeras opções de esportes aquáticos e de lazer que este 

fato proporciona. 

 

Figura 12 Figura 28-Total da dispersão e seu percentual por município em relação a     
     área urbana total.  
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    Figura  29-Percentual de dispersão dos municípios em relação a área urbana total 

 

Os municípios de Pindamonhangaba e Santa Branca detém 66% da 

dispersão percentual em relação às manchas urbanas totais de seus 

municípios e Caçapava fecha o núcleo de municípios que apresentam mais da 

metade de sua mancha urbana dominada pela dispersão, com 52% 

percentuais de dispersão em relação a sua mancha urbana total. Interessante 

notar que, dos oito municípios pesquisados, metade deles apresenta uma 

mancha urbana predominantemente dispersa que ultrapassa metade  da sua 

área total. Ressalta-se também que os dois municípios com maiores 

percentuais de dispersão, Igaratá e Pindamonhangaba, apresentam 

estratificação sócioeconômica discrepantes. Igaratá apresenta uma dispersão 

urbana ocupada por conjuntos residenciais de alto padrão e Pinda 

monhangaba concentra uma dispersão de segmentos populacionais mais 

pobres, situação que veremos com mais detalhes no próximo item deste 

capítulo e que demonstra a dispersão como um movimento de segregação 

sócioespacial.   Dos municípos menores de nosso objeto de estudo, Tremembé 

foi o que menos apresentou um percentual dispersivo, muito devido a sua 

localização, que é embricada e conurbada a mancha urbana de Taubaté. 
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Entretanto, 30% percentuais de dispersão ainda é um número expressivo. São 

José dos Campos aparece na sequência, com 22% de dispersão, com uma 

área dispersiva alta, em termos absolutos (a mais alta de todo o objeto de 

estudo), mas uma das mais baixas, percentualmente. Taubaté, segunda maior 

cidade do Vale do Paraíba e de núcleo urbano mais antigo, apresenta um 

percentual dispersivo um pouco menor que 20% do total de sua área urbana. 

 

4.2.1  UMA ANÁLISE MUNICIPAL DA DISPERSÃO URBANA 

Nesse sub-item apresentamos uma breve análise mais detalhada dos 

dados gerais para cada município, juntamente com a análise das distâncias 

(em relação a mancha urbana contínua) e do perfil da estratificação 

sócioeconômica desta dispersão. Na figura 30, podemos observar o 

mapeamento geral da dispersão urbana (em tons de cinza)) e da mancha 

urbana contígua central (em vermelho), os limites municipais, bem como a 

radiação das distâncias de cada município da micro-região de São José dos 

Campos. 
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Figura 13 Figura 30 Mapeamento geral das manchas urbanas contíguas e da dispersão urbana. Em 
vermelho as manchas urbanas contíguas e em cinza a dispersão urbana.Detalhe de 
todos os municípios estudados e mapeados.Da esquerda para a direita e de cima para 
baixo estão os municípios de Caçapava, Igaratá, Jacareí, Pindamonhangaba, São José 
dos Campos e Tremembé. 

 

 Igaratá 

O município de Igaratá localiza-se as margens da Rodovia Dom Pedro I, 

no eixo São Paulo-Rio a 70 km de São Paulo,  22 km de Jacareí, 30 km de São 

José dos Campos e 100 km de Campinas. Sua população , segundo dados do 

censo, é de 8.292 habitantes, com uma população urbana de 5.877 e rural de 

2.415. Territorialmente, a maior parte do município está em áreas rurais, o que 

poderia dizer que a agricultura sustenta o município, porém a área 

agropecuária não é bem desenvolvida, bem como a área industrial, fazendo o 

município depender do turismo por suas belezas naturais e de um comércio 
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pequeno e restrito. Em relação aos resultados obtidos, Igaratá é um caso 

particular. O município, como a figura 31 demostra, apresenta uma das 

menores áreas urbanas com aproximadamente 10 km² de área e a maior 

dispersão percentual, já que destes 10 km², mais de 9 km² representam área 

de dispersão e menos de 1km² representa a mancha urbana contígua central, 

ou seja, cerca de 90% do município é formado por uma mancha urbana 

dispersa.  

 

Figura 14Figura 31-Dados gerais da dispersão urbana em Igaratá (área urbana contígua e  
estratificação sócial dos conjuntos residenciais, por área) 

 

Chama atenção aqui, é a faixa populacional que a dispersão representa 

em quase toda sua totalidade (figura 32 e 33). Dos 9 km² de dispersão, 86% 

são conjuntos residenciais de alto padrão. A área mais pobre, basicamente, 

esta localizada no núcleo central e mais antigo da cidade. De acordo com o 

IBGE (2010) 43% dos domícilios particulares não são ocupados (figura 4.22), o 

que reflete a predominância de imóveis de uso ocasional no município. O 

município é formado por uma mancha dispersiva que é ocupada por uma 

população pendular advinda de outros lugares, principalmente da grande São 

Paulo, que é muito próxima do município. Estes moradores encontram no 

município uma natureza exuberante e tranquilidade, expressas nos 

condomínios e loteamentos fechados (figura 34), espaço para suntuosas 

construções, facilidade de acesso e proximidade com a maior região 

metropolitana do país (figura 35). A represa de Igaratá funciona como um 
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chamaris turísticos, oferecendo possibilidades de lazer  para banhistas e para o 

uso de jets skis, lanchas e iates. 

 

Figura 15 Figura 32-Percentual da dispersão, por estratificação sócio-econômica. 

 

 

Figura 16Figura 33-Igaratá-Domicílios 
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Figura 17 Figura 34-Loteamento e casas de alto padrão, com terrenos grandes, piscinas e casas 
suntuosas e, à direita, a Represa de Igaratá.Fonte Google Earth. 

 

 

Figura 18 Figura 35-O município de Igaratá e sua proximidade com a região metropolitana de São 
Paulo.Fonte:Google Earth. 

 

A idéia geral do desenho da dispersão urbana mapeada no município 

pode ser observada na figura 36. Na figura, a pequena mancha urbana 
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contígua é apresentada em vermelho e a dispersão urbana em cor cinza, 

ocupando o maior percentual (em relação a mancha urbana total) dentre os 

municíos da área de estudo. Na figura 37 podemos verificar a área de 

dispersão e suas respectivas distâncias em relação à mancha urbana contígua, 

separadas por sua segmentação sócioeconômica. Mais próximos à mancha 

urbana contígua, com 2,5 Km de distância do centro, foram encontrados um 

conjunto residencial de médio padrão e cinco de alto padrão e nenhum de 

baixo padrão. Entre 2,5 e 5 km de distância, foram mapeados um conjunto 

residencial de médio padrão e dez de alto padrão e nenhum de baixo padrão. 

Foi encontrado apenas um conjunto residencial entre 7,5 e 10 km de distância 

da área central, este também de alto padrão. Como já mencionado, Igaratá 

surpreende pelo tamanho da dispersão percentual em relação a mancha 

urbana total e também pelo tipo de padrão social da dispersão urbana, com o 

predomínio dos loteamentos de alto padrão sobre os demais, com a de baixo 

padrão não ocorrendo. Na mancha urbana contígua sim observou-se um 

padrão de ocupação de baixa renda. A característica marcante da dispersão 

urbana no município reflete o movimento inverso de mobilidade discutido 

anteriormente, no qual toda uma população pendular continua a trabalhar nas 

áreas metropolitanas (São Paulo,Campinas), e escolhem para morar cidades 

de menor porte, como Igaratá, ocorrendo assim proliferação de imóveis vagos 

pelo município, que são ocupados em finais de semana, férias e feriados. São 

imóveis construídos em áreas dispersas, caracterizados como condomínios de 

luxo e de alto padrão, como os dados do mapeamento mostraram. Na figura 

38, temos o quadro geral dos domicílios recensados pelo IBGE (2010) que 

sublinham esta condição pendular de sua população, quando parcela 

significativa do total destes domicílios ou é desocupada ou é de uso ocasional. 
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Figura 19Figura 36-Igaratá-Mapeamento geral da mancha contígua (em vemelho) e 
dispersão urbana (tons de cinza) e radiação de suas distâncias. No detalhe inferior 
direito da figura, todo o limite municipal. 

 

 

Figura 20Figura 37- Os conjuntos residenciais mapeados e suas distâncias em Igaratá 
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Figura 21 Figura 38-Igaratá e o número de domicílios: Número alto de residências vazias e de 
uso ocasional 

 

 

 Jacareí  

Jacareí localiza-se a 82 quilômetros da capital paulista e, segundo dados 

do IBGE (2010), possuí 212.824 habitantes (183.377 é a população urbana e 

7.914 é a população rural). Os municípios limítrofes de Jacareí são São José 

dos Campos, Jambeiro, Santa Branca, Guararema, Santa Isabel e Igaratá. 

Como vimos anteriormente, Jacareí apresenta a terceira maior mancha urbana 

e a terceira maior dispersão dos oito municíos que estudamos, além da terceira 

maior mancha urbana contígua. Devido ao crescimento da área urbana de São 

José dos Campos e de Jacareí, e a proximidade física destes municípios, os 

dois municípios compartilham atividades produtivas. Percentualmente, como 

vimos anteriormente, a dispersão em Jacareí ocupa pouco mais de 30% de sua 

área urbana, percentual bem abaixo de municípios como Igaratá, 

Pindamonhangaba, Santa Branca e Caçapava mas acima de Tremembé, São 

José dos Campos e Taubaté. A dispersão urbana em Jacareí se concentra nos 

segmentos de médio e alto padrão (figura  39 e 40), com os conjuntos 

residenciais de médio padrão ocupando mais de 9 km² (16%) da área total, e 

os de alto padrão  pouco mais de 7 km² (13%). Os de baixo padrão são 

representados por pouco mais de 2 km² (4%). 
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Figura 22Figura 39 -Dados gerais da dispersão urbana em Jacareí (área urbana contígua e 
estratificação sócial dos conjuntos residenciais, por área) 

 

 

Figura 40-Percentual da área contígua e da dispersão urbana (por estratificação 
sócio-econômica) em Jacareí. 

A figura 41 apresenta a radiação da dispersão  urbana, com os tons de 

cinza escuro representando os conjuntos residenciais de alto padrão  e os mais 

claros os conjuntos e bairros residenciais de médio e baixo padrão, em 

degradação do cinza,respectivamente. O polígono vermelho representa a 

mancha urbana contígua de Jacareí. Na figura 42, podemos observar a 

dispersão mais próxima à mancha urbana contígua: até 5 km de distância 

foram mapeados três conjuntos residenciais, sendo dois de médio padrão e um 
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de alto padrão. Entre 5 e 7,5 km de distância desta mancha urbana contígua, 

mapeamos seis conjuntos, sendo três de médio padrão, dois de alto padrão e 

apenas um de baixo padrão. Entre 7,5 de 10 km, o número de conjuntos 

residenciais aumenta, inclusive aparecendo bolsões maiores de probreza nesta 

distância, com conjuntos de bairros sendo encontrados bem espaçados e 

espraiados, longe de qualquer contiguidade urbana: cinco conjuntos de bairros 

de baixo padrão, três de médio padrão e apenas um de alto padrão. Numa 

distância maior, radiada entre 10 e 15 km de distância da mancha urbana 

principal e contígua, somente conjuntos residenciais de alto padrão foram 

encontrados, existindo 5 no total. Percebemos que estes loteamentos, 

localizados entre 10 e 15 km de distância da mancha urbana contígua de 

Jacareí ficam no limite com o município de Igaratá, seguindo o padrão dos 

conjunto residencias de alto padrão encontrados lá e sob influência direta 

deles, lembrando que Igaratá teve o maior percentual de dispersão urbana de 

nosso estudo, bem como o maior percentual de conjuntos residenciais de alto 

padrão. 

 

Figura 23Figura 41-Jacareí-Mapeamento geral da mancha contígua (em vemelho) e dispersão 
urbana (tons de cinza) e radiação de suas distâncias. No detalhe inferior dirito da figura, 
todo o limite municipal. 
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Figura 24Figura 42- Os conjuntos residenciais mapeados e suas distâncias em Jacareí 

 

 

 Santa Branca  

Santa Branca é um município com uma população, segundo o IBGE 

(2010), de 13.763 habitantes (12.740 residentes na área urbana e 1623 na área 

rural). Como podemos observar na figura 43, o município de Santa Branca é o 

menor em área urbana, dentre os oitos municípios da micro região de São José 

dos Campos, com pouco mais de 6 km². Sua dispersão é a penúltima em área 

absoluta, sendo apenas maior que a de Tremembé, com pouco mais de 4 km².  

Assim, como ocorre em Igaratá, boa parte de sua malha urbana total é 

representada pela dispersão, apresentando um percentual de 66 % de 

dispersão em relação a esta área total, o segundo maior índice percentual de 

dispersão, juntamente com Pindamonhangaba. Mas, diferentemente de Igaratá, 

a maior parte desta dispersão não é de segmentos mais ricos da sociedade, 

embora este ocupem pouco mais de 1 km² do total da dispersão (19% da 

mancha urbana). A maior parte da dispersão é de conjuntos residenciais de 

médio padrão, com quase 3 km² (47%). As áreas ocupadas por conjuntos 

residenciais de baixo padrão não chegam a ter 1 km², por isso não são 
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representadas no gráfico. Os percentuais de ocupação territorial das áreas 

contíguas e dispersas podem ser conferidos na figura 44. 

 

 

Figura 25Figura 43-Dados gerais da dispersão urbana em Santa Branca (área urbana 
contígua e estratificação sócial dos conjuntos residenciais, por área) 

 

 

Figura 26Figura 44-Percentual da área contígua e da dispersão urbana (por estratificação 
sócio-econômica) em Santa Branca. 

 

Na figura 45, podemos ver como Santa Branca apresenta pequena área 

urbana, entretanto uma dispersão urbana representativa (66% da área urbana 
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total). Na figura mencionada, em vermelho,apresenta-se a mancha urbana 

contígua (34% da área urbana total) e, em cinza mais claro, com 

aproximadamente 5 km de distância do centro foram mapeados dois conjuntos 

residenciais de médio padrão e em cinza escuro, a 10 km de distância da área 

central, mapeamos um conjunto residencial, este de alto padrão e próximo ao 

limite com Jacareí (figura 46). 

 

 

Figura 27Figura 45-Santa Branca-Mapeamento geral da mancha contígua (em vemelho) e 
dispersão urbana (tons de cinza) e radiação de suas distâncias. No detalhe 
inferior dirito da figura, todo o limite municipal. 
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Figura 28 Figura 46- Os conjuntos residenciais mapeados e suas distâncias em Santa 
Branca 

   

De acordo com o Censo 2010, 88% da população total do município 

(13.763 habitantes) residia na área urbana. Entre 2000 e 2010, verificou-se um 

aumento de apenas 3% da população urbana e de 6% da população total. 

Nesse aspecto, a população urbana, em 2000, correspondia a 90% da 

população total, apresentando um decréscimo na composição da população 

total. Uma explicação pode ser o aumento da população rural, que aumentou 

25% entre 2000 e 2010. Esse aumento deve-se ao avanço da sivicultura no 

município, o qual, em 2004, produzia 27.631 m³ de madeira e tora para papel e 

celulose, e passou para 137.480 m³, um aumento de 397%. 

 Em relação à dispersão urbana de alto padrão (figura 47), essa situação 

pode ser constatada no número de domicílios classificados, no ano de 2010, 

como “não ocupados, de uso ocasional”, correspondentes à 21%, 

aproximadamente, dos domicílios recenseados (6094). 
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Figura 29 Figura 47-Dispersão Urbana de alto padrão em Santa Branca: áreas verdes, piscinas, 
casas suntuosas e grandes terrenos. Fonte: Google Earth. 

 

 

 

 São José dos Campos 

São José dos Campos é o maior município do Vale do Paraíba e tem 

uma população de 629 921 habitantes, segundo o IBGE. Como podemos 

observar na figura 48, São José dos Campos é o município com a maior área 

urbana, ficando muito acima das demais, com 144 km² de área. A dispersão 

urbana também é de número expressivo, com quase 47,9 km² . A área 

ocupada pela dispersão urbana do município é maior que a área urbana total 

de outros cinco municípios de sua micro região. Sua área urbana contígua 

também é consolidada e extensa, com mais de 96 km.  
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Figura 30Figura 48-Dados gerais da dispersão urbana em São José dos Campos (área 
urbana contígua e estratificação sócial dos conjuntos residenciais, por área) 

 

A dispersão urbana verificada no município é classificada nos três 

segmentos de padrões de ocupação que propusemos a delinear, existindo 

maior ênfase nas dispersões de conjuntos residenciais de médio e baixo 

padrão (figura 49). A dispersão de médio padrão ocupa 39% da dispersão 

urbana total (18 km²) e, a de baixo padrão, é predominante ocupando 42% do 

total (pouco mais de 20 km²).. Já os conjuntos residenciais de alto padrão 

ocupam 19% do total da dispersão (tem pouco mais de 9 km²). Interessante 

notar que mesmo diante destes números mais superlativos em relação aos 

demais municípios, percentualmente São José dos Campos apresenta um dos 

índices mais baixos de dispersão em relação a sua mancha urbana total, 

representando 22% deste total. 
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Figura 31Figura 49-dispersão urbana e seus percentuais (alto, médio e baixo padrão), em 
São José dos Campos. 

De acordo com Maria (2008), observa-se que a dispersão urbana de alto 

padrão relaciona-se a existência de loteamentos fechados e condomínios 

horizontais fechados, os quais se concentram na macrozona oeste do 

perímetro urbano (74%). Essa área oferece uma estrututura viária que facilita a 

acessibilidade, além de ser uma região valorizada no aspecto de oferta de 

paisagens contemplativas, características importantes desses 

empreendimentos (CALDEIRA, 2000). 

Em relação à distância da área central, como podemos verificar na figura 

50, a dispersão urbana em tons de cinza apresenta ampla consistência e 

radiação, com algumas manchas dipersivas estando próximas da mancha 

urbana contígua, num primeiro raio de 5 km de distância, e outras bem mais 

distantes, num raio amplo, que chega  aos 15 km de distância. Devemos 

lembrar, mais uma vez, que as manchas cinzas em tons escuros representam 

conjuntos residenciais ou bairros de alto padrão e os mais claros de médio e 

baixo padrão, sendo estas duas últimas predominantes no desenho do mapa 

geral. Na figura 51, podemos verificar que foram mapeados quase 50 manchas 

urbanas dispersas, com uma certa distribuição entre os “tipos” de estratificação 

sócio-espacial desta  dispersão, com predomínio, como já dito, dos conjuntos 

residenciais de baixo padrão, com 16 manchas mapeadas neste segmento 

(32%), e médio padrão, com 19 manchas (38%). Os conjuntos residenciais de 

alto padrão são representados por 11 manchas (22%). Como a figura ainda 
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mostra, a 5 km de distância da área central, apenas dois conjuntos residenciais 

dispersos foram mapeados, estes dois de baixo padrão. A 7,5 km de distância, 

foram mapedas  3 manchas urbanas dispersas para cada perfil 

sócioeconômico. Mais distante, a 10 km de distância, foram mapeados 11 

conjuntos residenciais de médio padrão, 9 de baixo padrão e 6 de alto padrão 

e, a 15 km de distância, mapeamos 5 conjuntos residenciais de médio padrão, 

2 de baixo padrão e 2 de alto padrão. Nesse sentido, observamos que, quanto 

mais distante, maior a concentração de conjuntos residenciais de médio padrão 

e de alto padrão, o que nos confirma o fato deste estrato social ter ascensão 

aos meios de transporte necessário a sua locomoção, já que o transtorno da 

distância da área mais central da cidade não seria tão sentida por eles, dado a 

possibilidade de possuir transporte individual. 

 

 

 

Figura 50-São José dos Campo-Mapeamento geral da mancha contígua (em vemelho) e 
dispersão urbana (tons de cinza) e radiação de suas distâncias. No detalhe inferior dirito 
da figura, todo o limite municipal. 
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Figura 51- Os conjuntos residenciais mapeados e suas distâncias em São José dos 
Campos 

 

 Caçapava    

O Município de Caçapava é o quinto maior em área, possuindo pouco 

mais de 34 km², sua população é de 84.844 habitantes, segundo o IBGE. 

Como podemos observar na figura 52 e 53, deste total, pouco mais de 15Km² 

(46%) é área urbana contígua e mais de 18 km² são de espraiamento e 

dispersão urbana, o que coloca o município com um percentual alto de 

dispersão, com mais de 50% da mancha urbana total sendo representada pela 

dispersão, ficando logo atrás dos percentuais de Igaratá, Pinda e Santa 

Branca. Interessante notar a supremacia dos condomínios fechados, chacaras 

e loteamentos de luxo no município, sendo que dos 18,4 km² de área, mais de 

13 Km² (71% da dispersão do município) são representados pela dispersão 

destes conjuntos de residências de alto padrão (figura 54). A dispersão da 

mancha urbana por médio padrão tem 3,4 km² e de baixo padrão 1,8 km² (19% 

e 10% da dispersão total, respectivamente). Uma das explicações para este 

predomínio dos conjuntos residenciais de alto padrão é a localização do 

município, que fica entre os dois maiores pólos urbanos do Vale do Paraíba, 

São José dos Campos e Taubaté, o que coloca Caçapava numa posição 

privilegiada em relação à facilidade de locomoção entre estes dois pólos 

produtivos e de consumo. O município, devido a proximidade, ganhou 

característica de cidade pêndulo, com habitantes que escolhiam o município 
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para morar nestes novos loteamentos, mas que trabalhavam nas cidades 

vizinhas, sendo que Caçapava mostra-se como local ideal e de fácil acesso, 

proprorcionado pela Rodovia Presidente Dutra. Daí a proliferação de chácaras 

e de loteamentos (principalmente de médio e alto padrão) em seu entorno 

(figura 55). 

 

 

Figura 32 Figura 52-Dados gerais da dispersão urbana em Caçapava (área urbana contígua e 
estratificação sócial dos conjuntos residenciais, por área) 

 

 

Figura 33 Figura 53-Percentual de área ocupada: área contígua central e dispersão urbana-
Caçapava 
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Figura 34 Figura 54-Dispersão: percentual de suas estratificações sociais-Caçapava 

 

 

Figura 35 Figura 55- Chácaras e áreas verdes-Caçapava 

Na figura 56, observa-se o predomínio das manchas urbanas dispersas 

em tons de cinza escuro, que representa os loteamentos  e bairros de alto 

padrão que permeiam a mancha urbana total do município. Nesta figura, temos 

a noção do desenho da dispersão, que irradia tanto ao norte quanto ao sul da 

mancha urbana contínua e central de Caçapava. 
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Figura 36 Figura 56-Caçapava-Mapeamento geral da mancha contígua (em vemelho) e dispersão 
urbana (tons de cinza) e radiação de suas distâncias. No detalhe inferior dirito da figura, 
todo o limite municipal. 

 

Na figura 57, observa-se os conjuntos de bairros, sua estratificação 

socioeconômica, e suas respectivas distâncias do núcleo urbano central.  A 

5km de distância, e mais próximos da mancha urbana contínua, mapeamos os 

únicos conjuntos residências dispersivos de baixo padrão do município, 4 no 

total, seguindo a tendência que denota bairros mais pobres alocados na 

mancha urbana contínua ou mais próximos a ela. Nesse perímetro também 

encontramos penas  1 conjunto residencial de médio padrão e quatro de alto 

padrão. A partir de 7,5 km de distância, não encontramos bairros de baixo 

padrão; mapeamos cinco conjuntos residenciais de médio padrão e oito de alto 

padrão. A 10 km de distância da área central encontramos  um número muito 

elevado de conjuntos residenciais de alto padrão, onze no total, e dois 

conjuntos residenciais de médio padrão. Como podemos perceber, os 

conjuntos residências de alto padrão são maioria dentro da mancha  urbana 

dispersa, em qualquer distância. Esse aspecto coloca Caçapava dentro de um 

viés mais clássico de dispersão urbana, que seria sempre um movimento e 
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processo urbano perpetado pelas parcelas populacionais mais ricas e 

abastadas de seus respectivos núcleos urbanos, que escolheriam e 

reconheceriam a auto-segregação em seu pares, na busca pelo exclusivo, pelo 

verde, pelo lazer, pela segurança e,consequentemente, pelo morar longe, dado 

o seu poder e liberdade para locomoção, pela distância, pela dispersão 

(CALDEIRA, 2000). 

 

 

Figura 37Figura 57- Os conjuntos residenciais mapeados e suas distâncias em Caçapava 

 

 

 Taubaté  

  Taubaté é o segundo maior município do Vale do Paraíba e, segundo o 

Censo de 2010 do IBGE, possui 278. 724 habitantes. Taubaté foi o município 

com a realidade mais atípica em relação a dispersão urbana, considerando 

que, devido à complexidade do tecido urbano do município e ao fato de ser a 

segunda maior economia e segunda maior mancha urbana do Vale do Paraíba, 

prevíamos números mais superlativos. Percentualmente, como denota a figura 

58, Taubaté tem o menor índice de dispersão urbana, com 16% de dispersão 

em relação a mancha urbana total do município, que ultrapassa os 90 km², dos 

quais apenas 15,7 km² são representados pela dispersão. Essa dispersão 

caracteriza-se, principalmente, por conjuntos residenciais de médio padrão, 

com 8,7 km² (56%) e condomínios fechados e conjuntos residenciais de alto 
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padrão, com 6,6 km² (42%), A dispersão urbana, dividida percentualmente de 

acordo com suas estratificações sociais podem são mostradas na figura 59.  

 

Figura 38Figura 58-Dados gerais da dispersão urbana em Taubaté (área urbana contígua e 
estratificação sócial dos conjuntos residenciais, por área) 

 

 

Figura 39 Figura 59-Dispersão urbana:percentual de sua estratificação social-Taubaté 

 

 

Como discutimos anteriormente, uma das explicações pra este índice 

percentual mais baixo de dispersão, dentre os municípios mapeados, é a 
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expansão urbana ter se dado mais gradativamente e anteriormente aos dos 

outros municípios, o que resultou numa mancha urbana central e contígua mais 

consolidada. Bairros surgiram mais dependentes do centro em si e mais 

próximos desta manha central, resultando numa mancha urbana contígua 

extremamente consolidada, que corresponde 74,4 km²  dos 90 km² de área 

total (aproximadamente 80% do município), o que nos da o dimensão da 

importância desta área contigua e central do município, que polariza grande 

parte do setor terciário do município, diferentemente de São José dos Campos, 

que conta com alguns sub-centros , que contribui de certa forma para um maior 

espraiamento urbano. 

Na figura 60 e 61, observa-se a dimensão do núcleo central e contíguo 

do município. A 5 km de distância da área central, mapeamos apenas um 

conjunto residencial , este de médio padrão. Num raio de 7,5 km, mapeamos 

três conjuntos de médio padrão e mais  três de alto padrão. A 10 km de 

distância, mapeamos um conjunto residencial de baixo padrão e quatro de 

médio padrão.  
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Figura 40 Figura 60-Taubaté-Mapeamento geral da mancha contígua (em vemelho) e dispersão 
urbana (tons de cinza) e radiação de suas distâncias. No detalhe inferior dirito da figura, 
todo o limite municipal. 

 

 

Figura 41 Figura 61- Os conjuntos residenciais mapeados e suas distâncias em Taubaté. 

Taubaté, neste aspecto, posiciona-se como a antítese de um município 

como Igaratá, que é pequeno, mas apresenta um vultuoso percentual de 
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dispersão e espraiamento urbano já que, aqui, há um município de porte 

médio, de centralidade econômica das atividades, mas com índice percentual 

de dispersão relativamente baixo, fato que comprova mais uma vez a condição 

sistêmica da dispersão urbana, que acorre em qualquer exemplo ou modelo de 

cidade, não dependendo de uma saturação ou complexidade urbana pré-

determinada. 

 

 Tremembé 

Tremembé é o terceiro município com a menor mancha urbana da área 

de estudo, com pouco mais de 13km², como podemos observar na figura 62, e 

sua população é de 38.543 habitantes, segundo o Censo do IBGE (2010). 

Entretanto, diferente de Igaratá e Santa Branca, Tremembé não apresenta uma 

mancha urbana dispersa maior e mais consolidada que a mancha contígua, em 

função, principalmente, da localidade, mais distante do entorno metropolitano 

da grande São Paulo, em contraposição à Santa Branca e, principalmente, de 

Igaratá. O município acaba por seguir padrão mais semelhante à Taubaté, 

município adjacente à Tremembé e de influência mais direta (seja na dinâmica 

urbana ou mesmo no âmbito econômico). 

 

 

Figura 42 Figura 62-Dados gerais da dispersão urbana em Tremembé (área urbana 
contígua e estratificação sócial dos conjuntos residenciais, por área) 
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 Mesmo sendo menor, e possuindo dispersão urbana, essa não 

apresenta percentuais tão representativos quanto em municípios vizinhos, 

principalmente quando comparados à mancha urbana contínua ou mesmo à 

mancha urbana total. Ainda na figura 4.50, dos 13 km²,   9,5km² (72%) são de 

área urbana contígua e 3,6km² de dispersão (28%), destes 3,6km² de 

dispersão, a dispersão de baixo padrão ocupa a maior área, com 2,4km² (67% 

da dispersão total) de área e a de médio e alto padrão não alcançando nem 

1km² de área (16% e 17% do total da dispersão). Na figura 63 e 64, observa-se 

os percentuais da área urbana contigua (em relação a área total) e das 

estratificações sociais da dispersão (em relação ao total e a própria dispersão). 

 

Figura 43 Figura 63-Área urbana contígua e dispersão (por estratificação social) 
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Figura 44 Figura 64- Dispersão urbana e o percentual da estratificação social 

Na figura 65, podemos observar o pequeno núcleo urbano de Tremembé 

e a radiação das distâncias da mancha urbana, sendo a mancha vermelha a 

área contígua e central e os tons de cinza a dispersão do município. Na figura 

66, notamos que a 5km de distância da área contígua, mapeamos duas 

manchas de dispersão, sendo uma conjunto residencial de alto padrão e uma 

de médio padrão. Com 7,5 km de distância encontramos mais duas manchas, 

sendo uma conjunto residencial de alto padrão e uma de médio padrão. A 10 

km de distância da área central encontramos mais dois conjuntos residenciais, 

sendo um perfilado como baixo padrão e um como médio padrão. Embora em 

área o conjunto residencial de baixo padrão seja maior, em números de 

manchas urbanas mapeadas os conjuntos residenciais de médio e alto padrão 

são maioria. 
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Figura 45 Figura 65-Tremembé-Mapeamento geral da mancha contígua (em vemelho) e dispersão 
urbana (tons de cinza) e radiação de suas distâncias. No detalhe inferior dirito da figura, 
todo o limite municipal. 

 

 

46 Figura 66- Os conjuntos residenciais mapeados e suas distâncias em Tremembé 
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 Pindamonhangaba 

Pindamonhangaba é um município com 147.034 habitantes, segundo 

dados do IBGE (2010). Como podemos constatar na figura 67, 

Pindamonhangaba é o quarto maior município da micro região de São José dos 

Campos, com mais de 42 km² de mancha urbana e, na contramão dos outros 

municípios que apresentam uma mancha urbana maior e mais consolidada, 

apresenta um grande percentual de dispersão urbana em relação a mancha 

urbana total, com 66% da área caracterizada como dispersão, sendo assim, o 

segundo maior percentual dentro da área estudada, juntamente com Santa 

Branca, que tem o mesmo percentual, e atrás somente de Igaratá. O diferencial 

é que estamos falando de um município com uma mancha urbana muito mais 

consolidada do que a de Igaratá e Santa Branca, além do fato de 

Pindamonhangaba ter uma economia muito mais complexa que estes dois 

municípios, o que resultará numa dispersão urbana também mais complexa e 

com números mais significativos. Neste viés, a dispersão apresenta 28,6 km² 

(66%), dispersão maior que a mancha urbana total de Igaratá, Santa Branca e 

Tremembé e quase equivalente a mancha urbana total de Caçapava, que têm 

cerca de 30km². Outro fator que sublinha a dimensão desta dispersão é o 

próprio dimensionamento da mancha urbana contígua de Pindamonhangaba, 

com cerca de 13 km², área que representa somente a área central e seu 

entorno imediato. Outro fator que se destaca no mapeamento dos dados de 

Pindamonhangaba é o tipo de dispersão e de segmentação das classes 

sociais. Aqui, a dispersão dos mais pobres se mostrou mais evidente: dos 

28,6km² de dispersão, 19 km² (68%) são referentes aos conjuntos de bairros de 

baixo padrão. Os de médio padrão ocupam 6km² e os de alto padrão 3,1km². 

Os municípios que se mostraram maiores em suas manchas urbanas 

denotaram maior dispersão urbana correspondente aos conjuntos de bairros de 

baixo padrão, dos mais pobres, e Pindamonhangaba é o maior exemplo deste 

movimento e desta segregação impositiva, com predomínio dos conjuntos 

residenciais ou bairros de baixo padrão (figura 68), excessão feita a Caçapava, 

que apresenta um espectro urbano complexo, mas com predomínio de 

conjuntos residenciais de alto padrão, característica mais comumente 

encontrada e mapeada em municípios menores, como a pesquisa nos mostrou. 
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Os dados percentuais da estratificação social podem ser observados na figura 

69. 

 

 

Figura 47 Figura 67-Dados gerais da dispersão urbana em Pindamonhangaba (área 
urbana contígua e estratificação sócial dos conjuntos residenciais, por área) 

 

 

Figura 48 Figura 68- Padrão de ocupação das faixas de baixa renda: meio-lote e poucas áreas 
verdes-Pindamonhangaba. Fonte: Google Earth. 
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Figura 49 Figura 69-Dispersão urbana e sua estratificação social-Pindamonhangaba 

 

Na figura 70, podemos notar que a mancha urbana contígua e central 

(vermelha) de Pindamonhangaba e a vultuosidade da dispersão da malha 

urbana do município (tons de cinza), principalmente da dispersão dos conjuntos 

residenciais mais pobres (em cinza claro). Na figura 71, podemos observar 

melhor a distribuição espacial da dispersão dos conjuntos residenciais pelo 

município, bem como as distâncias do núcleo  central. A 2,5 km de distância 

mapeamos um conjunto de alto padrão e um de médio padrão. A 5 km de 

distância do núcleo contíguo e central mapeamos quatro conjuntos residenciais 

de médio padrão, dois de baixo padrão e um de alto padrão. A 7,5 km de 

distância mapeamos quatro manchas urbanas residenciais de baixo padrão e 

nenhuma de médio ou alto padrão. A 10 km de distância mapeamos dois 

conjuntos residenciais de alto padrão e 2 de baixo padrão e nenhum conjunto 

residencial de médio padrão. Como podemos ver, é nítida a supremacia dos 

conjuntos residenciais de baixo padrão no município, tanto em área quanto em 

quantidade. 
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Figura 50 Figura 70-Pindamonhangaba-Mapeamento geral da mancha contígua (em vemelho) e 
dispersão urbana (tons de cinza) e radiação de suas distâncias.Município com 
amplo espectro dipersivo, principalmente das camadas de baixa renda (cinza claro). 

 

 

 

Figura 51 Figura 71- Os conjuntos residenciais mapeados e suas distâncias em 
Pindamonhangába 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  As mudanças na organização do território, verificadas nas últimas 

décadas, têm como base dois vetores teóricos. um enfatiza as mudanças na 

distribuição de população e das atividades sobre o território, como 

conseqüência das mudanças tecnológicas, principalmente nos setores de 

transporte e comunicação, sendo esta parte importante do processo de 

globalização. A outra linha segue uma perspectiva política, tendo a 

reorganização territorial como conseqüência, ou parte, de uma reorganização 

produtiva, numa evolução sistêmica do capitalismo. Esta pesquisa reconhece, 

nos dois vetores, bases complementares de análise, além de serem, ambos, 

análises reflexivas para auxiliar a compreensão de nosso objeto de estudo.  

No período técnico-científico atual, segundo Spósito (2007), no conjunto 

de suas transformações, se sobressaem novos paradigmas de acumulação, 

flexível, os quais ocorrem em função dos interesses de diminuição de custos da 

produção, com demandas orientando o ritmo e a natureza do que se produz, 

em escala regional ou global, sejam bens ou serviços. Para o paradigma deste 

novo regime de acumulação flexível, o zoneamento funcional do período 

fordista não é suficiente para possibilitar a compreensão que a maleabilidade 

do novo período requer.  

Para Castells (1999), na cidade contemporânea, há uma crescente 

dissociação entre a proximidade espacial e a ação de funções rotineiras, seja 

no trabalho, nas compras, na alocação dos serviços públicos, na assistência à 

saúde, no lazer, etc. Para Spósito (2007), neste cenário, a circulação ganha 

tanta importância quanto à localização. Os trajetos são imponderáveis e a 

cidade se torna flexível, “aberta” e exacerba a individualização, com o domínio 

do indivíduo sobre os trajetos, principalmente se transpusermos este cenário à 

realidade das cidades brasileiras, aos extratos de médio e alto poder aquisitivo 

e o conseqüente uso indiscriminado dos automotivos individuais. 

Neste ajuste do modelo capitalista de produção, surgem novos modos 

de morar, que ficam cada vez mais distantes e, embora, grosso modo, a 

bibliografia especifique estes novos modos de morar às grandes cidades e 
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regiões metropolitanas, nosso trabalho confirma a condição cada vez mais 

sistêmica deste “novo morar”, que agora é alocado em cidades que não 

apresentam, necessariamente, uma saturação de seu quadro urbano. O 

exemplo é a dispersão urbana existente nos oito municípios, que este trabalho 

se propôs a estudar. 

O espaço urbano atual é marcado pela dispersão, como aferido nos 

municípios do Vale do Paraíba pesquisados, e esta dispersão está relacionada 

à nova escala de reprodução do capital, marcada pela concentração e, ao 

mesmo tempo, mundialização do mesmo. Obviamente, devemos lembrar aqui 

que a dispersão urbana é um fenômeno complexo, não havendo uma causa 

única, catalisadora, para o seu surgimento. Dentre estas causas, Botelho 

(2007) pontua o agente imobiliário como um dos mais decisivos, afirmando que 

a crescente inserção do sistema imobiliário no mercado financeiro contribui 

para aumentar o poder dos empreendedores sobre o urbano. Em contrapartida, 

este agente só poderá atuar associado à outra instância, a instância 

econômica, por meio de um mercado estabelecido, que atenderá a estes 

agentes imobiliários, aceitando-os como força dominante, ao invés de lutar 

contra eles. Os exemplos da pressão (ou aliança) destes agentes sobre o 

mercado se configuram em inúmeras formas, desde mudanças de prioridades 

de investimentos bancários até a aceitação, por parte destes agentes, de ações 

de planejadores e urbanistas em prol de um quadro urbano mais generalista, 

condescendente (esta segunda opção sendo menos explícita). 

O fato é que nas últimas décadas do século XX, a industrialização nos 

conduziu a uma urbanização exponencial, e esta urbanização se apresentou 

com características novas, diferindo do modelo “urbanizatório” anterior e o 

ritmo das mudanças foi intenso, abrupto e mais acelerado. Neste cenário, as 

“bases do planejamento urbano e dos projetos urbanísticos teriam, portanto, 

que ser revistas” (REIS, 2006, p.23). 

Assim, um ponto importante, que vale ser ressaltado, é como a prática 

urbana, o urbanismo, dever ser utilizado e pensado pelas forças políticas 

econômicas e pelo poder institucionalizado, este mais um poder e instância 

determinante à questão da dispersão da ocupação, à sua formatação. Como 

Reis (2006) afirma, o urbanismo deve ser visto pelo poder público como um 
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recurso para garantir as condições adequadas e ideais para o crescimento da 

produção industrial, a circulação, a comercialização e o consumo de bens e, 

sem dúvida, tal objetivo foi alcançado, considerando a exponencial mudança do 

cenário econômico do País e na região do Vale do Paraíba, como relatado 

anteriormente. O grande problema e a grande questão (que ainda não é 

ponderada) é o poder público começar a ver o urbanismo como prática social. 

Como prática, como conseqüência, tem que ser equacionado para o 

atendimento das necessidades sociais, e o modelo disperso da urbanização 

não favorece a existência de um espectro amplo de inclusão social. Na 

verdade, reforça o aspecto segregacional deste formato de ocupação, 

considerando que a percepção de distância e de circulação não é a mesma 

para todos os estratos sociais (estratificação que é reforçada neste processo), 

bem como a alocação de recursos e equipamentos urbanos não é a mesma 

para os diferentes segmentos desta sociedade (na verdade, reforça esta 

segmentação). Há um descompasso entre os investimentos do Estado e a 

realidade urbana, que é reforçado em função de um processo ainda não 

totalmente conhecido, como é a dispersão urbana.  

Analisando os dados levantados sobre a dispersão urbana nos 

municípios que integram nossa área de estudo, podemos estabelecer alguns 

padrões para esta dispersão, ou mesmo confirmar vários tipos de 

sistematização e saturação desta dispersão. Aliado a este fato e, diante do 

volume grande de dados levantados, é pertinente um alinhamento dos dados 

mais significativos e evidentes desta dispersão nestas considerações.  

Um primeiro dado que vale ser lembrado aqui é a proximidade, na ótica 

quantitativa, das manchas urbanas contíguas em relação às manchas 

dispersas, com a primeira ocupando 63% da área urbana total e a dispersão 

ocupando 37% deste total. Embora esperássemos uma área contígua maior, 

como de fato foi constatado, prevíamos números mais expressivos desta área 

urbana contígua central, já que a mesma remonta séculos de existência. 

Assim, o percentual de 37% de dispersão em relação à área urbana total nos 

mostrou ser representativos e define a importância do tema. Outro dado 

relevante é a proximidade percentual entre as estratificações sociais da 

dispersão na micro-região como um todo. Embora em escala municipal 
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algumas tendências quanto a estas estratificações possam ser definidas, 

havendo por vezes uma supremacia de uma determinada estratificação social 

sobre as demais, em escala regional os percentuais são muito próximos uns 

dos outros, com 32% dos conjuntos residenciais sendo de baixo padrão, 33% 

de médio padrão e 35% de alto padrão. A pequena oscilação nos mostra uma 

dispersão urbana composta por diferentes segmentos populacionais, 

confirmando assim sua complexidade e seus diferentes perfis. Os resultados 

do trabalho denotam que não há como definir a dispersão urbana como a 

periferização do mais pobre ou a auto-segregação exclusiva dos mais ricos. A 

dispersão urbana na micro-região de São José dos Campos foi estratificada 

nos três segmentos de classe que este trabalho propôs definir, e os três 

apresentaram resultados representativos. 

Um padrão importante também notado foram os altos percentuais de 

dispersão em municípios de pequeno porte, como Igaratá, com 90% de 

dispersão em relação a sua mancha urbana total e Santa Branca, com 66% de 

dispersão em relação a sua mancha urbana total, o que coloca os movimentos 

de dispersão como um movimento inerente aos processos urbanos atuais, 

independente do tamanho dos municípios. Em relação aos municípios maiores 

e de urbanização mais exponencial, outro padrão foi a predominância dos 

segmentos de médio-baixo padrão, como foi o caso dos municípios de 

Pindamonhangaba e São José dos Campos, por exemplo. Municípios maiores, 

área urbana maior e discrepâncias sociais maiores e mais evidentes, 

estratificação sócio-espacial mais evidente, incluindo sua mancha urbana 

dispersa. 

Importante ressaltarmos também que a dispersão urbana tem inúmeras 

nuances e processos que a catalisam, e a micro-região de São José dos 

Campos exemplifica alguns destes processos. Igaratá, por exemplo, tem sua 

dispersão ligada à região metropolitana de São Paulo de forma mais evidente, 

devido a sua proximidade física e também ao perfil de sua dispersão, 

predominantemente formada por conjuntos residenciais de alto padrão, de 

inúmeros imóveis vagos e de casas de veraneio. Nitidamente, o município de 

Igaratá apresenta uma população pendular significativa e com alto poder 

aquisitivo (vide as mansões e loteamentos de luxo que permeiam a cidade), 
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provinda de outros lugares, principalmente do entorno metropolitano às suas 

adjacências. Caçapava, entretanto, sofre reflexo de movimentos mais intra-

regionais, devido a sua localização, entre os dois maiores municípios do Vale 

do Paraíba, São José dos Campos e Taubaté. O município, devido a esta 

proximidade e ao fácil acesso proporcionado pela Rodovia Presidente Dutra, 

ganhou característica de cidade pendular, com habitantes que escolhem o 

município para morar, mas que trabalhavam nas cidades vizinhas, se 

ramificando inúmeros loteamentos e chácaras dentro de seus limites 

municipais. Este é o espectro intra-regional mais decisivo captado por esta 

pesquisa. Outros municípios, como São José dos Campos, com situação 

urbana mais complexa, têm sua dispersão associada a inúmeros fatores, que 

poderiam incluir ramificações decisivas de elos produtivos metropolitanos, 

influência intra-regional. Entretanto, um dos mais decisivos, sem dúvida, é a 

realidade intra-urbana do município. Embora não caiba aqui elencar um perfil 

detalhado da realidade intra-urbana do município, as evidentes carências 

habitacionais da cidade, os recorrentes conflitos entre poder público e 

movimentos populares e, mesmo, as políticas habitacionais adotadas por esse 

poder público (que inclui programas de desfavelização e urbanização de 

favelas e novos projetos viários), são exemplos de movimentos intra-urbanos 

que são decisivos para a questão da dispersão no município. Inúmeros outros 

fatores poderiam ser postulados como catalisadores dos movimentos de 

dispersão na micro-região de São José dos Campos, e outros níveis de análise 

poderão ser tratados em futuras pesquisas. Queremos ressaltar aqui as 

ambivalências e os processos múltiplos que são decisivos para o movimento 

de dispersão urbana. 

Interessante notar que, no caso da dispersão das faixas de renda média 

e alta, modelos de vida antagônicos são enaltecidos, pois se busca o acesso a 

todos os recursos da vida metropolitana, ao mesmo tempo que a vida idílica e o 

contato com a natureza. Deixamos claro, nessas reflexões, que a busca por 

terrenos e casas distantes dos centros urbanos consolidados, para se ter maior 

contato com a natureza, não é uma rejeição à vida urbana. O contato com a 

natureza é muito mais no sentido de dominação, de compensação pelas 

atribulações do dia-a-dia das áreas urbanas, de constituição de um espaço de 

lazer, do que a busca de uma nova forma de viver, distante dos costumes 
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metropolitanos. Os desejos ainda são os mesmos, e eles não se voltam, de 

forma alguma, a um estilo de vida mais provinciano. Spósito (2006), 

sinteticamente, define este modelo de dispersão, dos habitats urbanos mais 

distantes das áreas centrais e pericentrais, murados e controlados por sistemas 

de vigilância dos mais modernos, como a expressão espacial da 

individualização da sociedade. 

Um dos motivos que nos levaram a estabelecer tipologias de 

estratificações sócio-espaciais, na sua distribuição e forma, residiu no fato do 

pouco aprofundamento em torno desta dispersão urbana que acorre para 

amplo espectro populacional, rico ou pobre. Pretendíamos configurar esta 

ambivalência. Certamente que o conceito de dispersão ligado aos subúrbios 

americanos, às Edge Citys, à “auto-segregação” dos mais ricos em busca da 

natureza e segurança, é verdadeiro e correlacionado a vários modelos de 

dispersão posteriores a esta proposta, e mesmo preponderantes, em muitos 

casos, como no caso do município de Igaratá, mas não é único e não 

apresenta um fim em si mesmo, como em nenhum outro processo urbano.  

Observou-se, nessa pesquisa, que os espaços de dispersão ocupados 

pelas classes sociais mais pobres correspondem a porcentagens significativas 

do total de área dispersa, principalmente quando a densidade populacional 

nestes bairros é reconhecidamente maior. Como Reis (2006) afirma, devemos 

mesmo concluir que correspondem à maioria dos habitantes. Nosso trabalho 

comprovou este formato de dispersão, no qual pobres e ricos participam. 

Embora não tenhamos comparado estas estratificações socioeconômicas em 

termos populacionais, que exigiriam outros níveis de análise e, sem dúvida, 

será base para trabalhos futuros, comparamos estes aspectos, em termos de 

área ocupada, percentualmente, e em números absolutos.  

A diferença entre os conjuntos residenciais e bairros de alto, médio e 

baixo padrão, foram mínimas em termos de ocupação, havendo pequena 

preponderância (em termos de área) para os setores de alto e médio padrão. O 

problema e o entendimento desta realidade ficam ainda mais comprometidos 

quando averiguamos que, em setores de baixa renda, muitos dos lotes não são 

inscritos nos registros oficiais e, mesmo existindo associações de moradores, 

serviços coletivos e a via coletiva de administração e gestão condominial são 
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deficientes ou inexistentes, inclusive naqueles conjuntos populares construídos 

oficialmente, pelo mercado imobiliário e ou poderes municipais. 

 Para Reis (2006), os terrenos dispersos das faixas de renda mais pobre 

representam séculos de descaso e omissão do poder público, pois, ao longo 

dos séculos, as terras públicas do Brasil foram apropriadas pelos mais 

poderosos, concedidas como privilégios, até 1850, e depois anexadas muitas 

vezes com violência, por processos ilegais. As terras dos poderosos e mais 

ricos foram legalizadas, assim como da classe média, ao longo do século XX. 

Para as terras dos mais pobres, o descaso ainda predomina, empurrando-os 

para uma situação marginal, fora dos termos oficiais, não sendo suas terras 

registradas, assim, ficam fora do mercado financeiro, não podendo utilizar suas 

terras como garantia para empréstimos, para facilitar a execução de obras 

nestas ou para o desenvolvimento de atividades produtivas. 

Outro ponto que podemos ressaltar é o aspecto segregacional da 

dispersão urbana das faixas de baixa renda, que é reforçada quando 

comparamos com as formas mais periféricas das grandes cidades da primeira 

metade do século. “Em São Paulo, até 1940-50, os moradores dos bairros de 

baixa renda, tinham acesso a alguns serviços urbanos” (REIS, 2006, p.127). Os 

bairros periféricos eram adjacentes ao núcleo urbano principal, fazendo parte 

de seu adensamento. Socialmente, a dispersão urbana atual é mais cruel e 

este adensamento contínuo aos serviços urbanos mais centrais não ocorre, 

aferindo uma cidadania incompleta aos seus moradores. 

Ressaltamos, também, nestas considerações o papel das 

Geotecnologias e como ferramentas importantes para o entendimento da 

dinâmica do espaço, do território e dos inúmeros elementos que o modificam 

cotidianamente, ajudando os planejadores urbanos a entender e atuar sobre a 

forma urbana, utilizando estas ferramentas como suporte. Os dados levantados 

nesta pesquisa foram amparados pela utilização destas Geotecnologias, como 

o uso do Arcmap, Google Earth e de diversos aplicativos destes softwares 

comprovam. Obviamente, não enxergamos o uso das Geotecnologias como um 

fim em si, ela não pode excluir outras formas de levantamento de dados, sendo 

elemento complementar e instrumento de suma relevância no trato e no 

levantamento de dados espaciais. 
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Reconhecemos que um leque de análises mais empíricas, quanto aos 

perfis dos conjuntos de bairros, ainda teria de ser estruturada e estudada, 

voltando-se ao melhor entendimento das segmentações socioespaciais e de 

suas respectivas populações, o que pesquisas futuras devem buscar alinhavar. 

Neste sentido, como observamos anteriormente, o objetivo principal dessa 

pesquisa foi estabelecer o quadro geral desta dispersão numa base regional, 

com municípios de complexidades urbanas díspares, e não em apenas um 

município, e tendo o geoprocessamento como ferramenta principal para 

mapear esta dispersão e para decodificar suas divisões de faixas de renda, 

segundo padrões de seus conjuntos residenciais. Com mais tempo para nos 

debruçar sobre os dados obtidos, pretendemos estudar melhor estas 

especificidades não tratadas aqui, dando continuidade à questão da dispersão 

urbana dentro deste viés regional. 

Temos a plena percepção que estamos ainda “tateando” a problemática 

da dispersão urbana, mas esperamos que, dentro do que foi proposto nesta 

pesquisa, algumas questões tenham sido elucidadas, mesmo que em suas 

respostas, inúmeras outras questões se tornem mais evidentes. Reis (2009) 

afirma que, para ele, é fundamental estudar o fenômeno e gerar dados que 

possam orientar políticas públicas e privadas. Ante a este objeto novo, vários 

autores são unânimes em apontar a importância de uma produção bibliográfica 

crescente sobre o tema. Assim, novos caracteres conceituais podem ser 

construídos sobre estas novas formas de assentamentos humanos para que, 

de certa forma, se perpasse ao poder público as sutilezas do processo, a fim 

de diminuir um dos aspectos mais cruéis da dispersão urbana. Nesse aspecto, 

inclui-se sua face segregacional, revelada seja por meio de um urbanismo 

precário, por meio da segregação das faixas de baixa renda, dispersas em 

seus recônditos periféricos, em meio à pobreza, seja por meio dos espaços de 

auto-segregação, dos condomínios de alto padrão, pretensamente seguros, 

limpos, cândidos e auto-sustentáveis, resultando numa cidade que não impõe 

limite às diferenças. Esperamos que este trabalho possa contribuir, mesmo que 

minimamente, para este fim. 
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