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A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA COMO ELEMENTO ESTRUTURADOR E 

DESARTICULADOR DA URBANIZAÇÃO DO VALE DO PARAÍBA 

 

RESUMO 

 

 

A heterogeneidade regional fruto do processo histórico do Vale do Paraíba Paulista pode ser 

investigada de inúmeros modos. Tal heterogeneidade apresenta-se na rede urbana dos 

municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra assumido como um recorte territorial 

inspirado pelos condicionantes espaciais e fatores socioeconômicos, que em alguma medida 

foram favoráveis a atual consolidação da organização territorial regional. No período 

contemporâneo, principalmente após a década de 1970, os fatores socioeconômicos 

influenciaram diretamente na distribuição espacial de diferentes tipos de uso e ocupação do 

solo urbano ao longo da Rodovia. O movimento de realocação industrial da década de 1970, 

promovido pelo processo de descentralização urbano-industrial a partir da Grande São Paulo, 

induziu a seletividade espacial recaindo sobre áreas localizadas nas margens da Rodovia 

Presidente Dutra. A concentração de terrenos cujos usos destinam-se ao setor secundário da 

economia acarretou uma unificação espacial (a presença de um espaço que une e atrai), 

criando uma extensa faixa linear de ocupação industrial nas proximidades da Rodovia. Base 

de dados do uso do solo urbano para o ano de 2015 revela a existência de diferentes tipos de 

uso do solo e apresenta novas utilizações tanto nas margens da Rodovia Presidente Dutra, 

quanto na rede urbana do Eixo. No mesmo ano são identificadas, também, novas formas de 

organização territorial, a exemplo dos condomínios e conjuntos residenciais que se 

apresentam cada vez mais longínquos das áreas centrais e distantes da Rodovia Presidente 

Dutra, gerando o contrário do percebido nas margens da rodovia, ou seja, uma desarticulação 

espacial. Nesse contexto, ao apontar a Rodovia Presidente Dutra como um importante 

elemento estruturador do espaço urbano-regional do Vale do Paraíba Paulista, e na recente 

investigação do Eixo, identifica-se a existência de uma articulação no que se refere aos usos 

do solo urbano vinculados a segmentos econômicos localizados nas margens da mesma. Ao 

mesmo tempo nota-se a desarticulação consequente do território, marcado pela dispersão de 

áreas destinadas a usos residenciais, situadas cada vez mais afastadas da Rodovia Presidente 

Dutra. Em meio à análise proposta e visando dar sustentação aos subsídios teórico-

metodológicos acerca da regulação do solo urbano-regional, o estudo apontou para a 

existência nas margens da Rodovia de quadras urbanas com usos destinados às atividades 

articuladas ao sistema mundial hegemônico revelando, assim, a presença de complexidades no 

uso no solo urbano-regional. 

 

Palavras–chave: Uso do solo urbano. Eixo rodoviário. Urbanização. Regulação do uso do 

solo urbano. Planejamento metropolitano. 



  

 

THE PRESIDENT DUTRA HIGHWAY AS ARTICULATED AND 

DISARTICULATED ELEMENT OF THE PARAÍBA VALLEY URBANIZATION 

 

ABSTRACT 

 

 

The regional heterogeneity resulting from the historical process of the Paraíba Paulista Valley 

can be investigated in innumerable ways. Such heterogeneity presents itself in the urban 

network of the municipalities of the Axis of the Presidente Dutra Highway assumed as a 

territorial cut inspired by spatial constraints and socioeconomic factors, which to some extent 

were favorable to the current consolidation of the regional territorial organization. In the 

contemporary period, mainly after the 1970s, socioeconomic factors directly influenced the 

spatial distribution of different types of urban land use and occupation along the Highway. 

The industrial reallocation movement of the 1970s, promoted by the process of urban-

industrial decentralization from Greater São Paulo, induced the spatial selectivity of areas 

located along the banks of the Presidente Dutra Highway. The concentration of land whose 

uses are destined to the secondary sector of the economy led to a spatial unification (the 

presence of a space that unites and attracts), creating an extensive linear range of industrial 

occupation near the Highway. Urban land use database for the year 2015 reveals the existence 

of different types of land use and presents new uses both in the banks of the Presidente Dutra 

Highway and in the urban network of the Axis. In the same year, new forms of territorial 

organization are also identified, such as the condominiums and residential complexes that are 

increasingly distant from the central and distant areas of the President Dutra Highway, 

generating the opposite of what is perceived at the edges of the highway, that is, a spatial 

disarticulation. Nesse contexto, ao apontar a Rodovia Presidente Dutra como um importante 

elemento estruturador do espaço urbano-regional do Vale do Paraíba Paulista, e na recente 

investigação do Eixo, identifica-se a existência de uma articulação no que se refere aos usos 

do solo urbano vinculados a segmentos econômicos localizados nas margens da mesma. Ao 

mesmo tempo nota-se a desarticulação consequente do território, marcado pela dispersão de 

áreas destinadas a usos residenciais, situadas cada vez mais afastadas da Rodovia Presidente 

Dutra. Em meio à análise proposta e visando dar sustentação aos subsídios teórico-

metodológicos acerca da regulação do solo urbano-regional, o estudo apontou para a 

existência nas margens da Rodovia de quadras urbanas com usos destinados às atividades 

articuladas ao sistema mundial hegemônico revelando, assim, a presença de complexidades no 

uso no solo urbano-regional. 

 

Keywords: Urban land use. Road axis. Urbanization. Urban land use regulation. Metropolitan 

planning. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estudos sobre morfologia urbano-regional no Brasil indicam as grandes vias, entre 

outros elementos, como estruturadores e condicionantes do processo de expansão urbana 

(VILLAÇA, 1998; REIS FILHO, 2006).  No caso das rodovias brasileiras, algumas vieram a 

se consolidar como condicionantes de regionalização e urbanização. Na origem da formação 

socioespacial brasileira, os primeiros caminhos terrestres levaram ao surgimento e 

crescimento de povoados, vilas e cidades, e à integração territorial de âmbito local e regional.  

Contudo, a partir da segunda metade do século XX, com o rodoviarismo, e, sobretudo, 

a partir da década de 1970, as rodovias tornaram-se, de fato, elementos definidores do modelo 

de organização espacial do País, propiciando a base de uma integração de alcance 

verdadeiramente nacional. No cenário brasileiro, a configuração de algumas redes urbanas 

indica as grandes vias, entre outros elementos, como estruturadores e condicionantes do 

processo de expansão urbana.  

A importância das infraestruturas viárias no processo de expansão urbana é destacada 

por Villaça (1998), ao apontar que a primeira consequência que uma via regional provoca no 

seu entorno é a melhoria e sua acessibilidade e, a partir desta, inicia-se um processo de 

valorização do território. Segundo Villaça (1998, p. 80) com a implantação de grandes vias, o 

entorno começa a apresentar “um aumento de valor – criação de valor – que é fruto do 

trabalho socialmente necessário dispendido na construção da via e na produção de todos os 

pontos que a ela possam ser contatados – todos os pontos do espaço construído”. 

Ao longo do século XX, eixos ferroviários e, posteriormente, eixos rodoviários 

orientaram a expansão econômica e populacional no estado de São Paulo contribuindo para a 

formação de espaços heterogêneos em uma mesma região. Como os demais eixos rodoviários, 

a Rodovia Presidente Dutra, desde a sua criação, na década de 1950, exerce forte influência 

sobre o processo de uso e ocupação do solo urbano-regional. 

Na década de 1970, o movimento de realocação ou desconcentração industrial, 

estudado por Lencioni (1994; 1998) e Negri (1996), originário da Região da Grande São 

Paulo inicia um processo de reestruturação da economia e do espaço urbano-regional, sendo 

as margens da Rodovia Presidente Dutra, selecionadas, em grande parte, pelo capital 

industrial. Nesta década, os usos do solo vinculados ao capital industrial iniciaram uma etapa 

de articulação espacial (VILLAÇA, 1998) e valorização financeira de terrenos nas margens da 

Rodovia Presidente Dutra (SANTOS, 2006). Ao mesmo tempo em que as margens 

apresentavam uma ocupação diferenciada para os usos do setor industrial, o rápido 
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crescimento populacional e a demanda por novos espaços para moradia e para o 

desenvolvimento de atividades vinculadas e complementares ao setor secundário contribuíram 

para que gradativamente o espaço urbano-regional, respectivo ao Eixo Dutra, apresentasse 

uma configuração espacial marcada por descontinuidades e fragmentações dos respectivos 

tecidos urbanos. 

Nas décadas posteriores a 1970, com o intensivo crescimento urbano nos municípios 

do Eixo da Rodovia Presidente Dutra, percebe-se uma diversificação de usos do solo voltados 

a finalidades econômicas e residenciais na rede urbana e com maior intensidade nos 

municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba. Nota-

se a continuidade do processo de ocupação do solo ao longo das margens da Rodovia 

Presidente Dutra e a consolidação de zonas destinadas ao uso industrial. Na década de 1990, o 

setor econômico ganha novo fôlego com a presença expressiva de usos do solo atrelados ao 

setor terciário, distribuído em intensidades diversas ao longo das margens do Eixo.  

De acordo com os resultados apresentados neste estudo, quando analisada a rede 

urbana apresentada na década de 1990, percebe-se a existência de usos do solo 

descontinuados ou dispersos no tecido urbano dos municípios do Eixo. Tais usos são 

apontados por novas formas de organização territorial vinculadas ao uso residencial 

(conjuntos habitacionais e condomínios fechados), que indicam uma desarticulação espacial 

uma vez que tais ocupações surgem localizadas cada vez mais longínquas dos núcleos centrais 

municipais e distantes da própria Rodovia Presidente Dutra. 

Ainda segundo os resultados, após a década de 2000, em meio à formação de zonas 

destinadas a determinados usos econômicos localizadas nas margens da Rodovia Presidente 

Dutra, é notada a presença de quadras urbanas com atividades articuladas ao sistema mundial 

hegemônico, sugerindo a existência do que se conhece como os novos espaços da produção 

industrial, nos quais coexistentes atividades produtivas, de desenvolvimento tecnológico e de 

pesquisas. 

Esses espaços modernos da produção industrial e tecnológica sugerem a existência de 

um tipo de desarticulação entre os usos do solo as margens do Eixo, uma vez que,  no entorno 

desses espaços, se realizam usos dissonantes a esses no que se refere à precariedade das 

ocupações, dos acessos, dos serviços urbanos, demonstrando a divergência de interesses de 

diversos agentes sociais e desafios para a regulação do uso do solo urbano. 

A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) constitui uma 

área de significativa importância para a investigação dos aspectos socioespaciais que 

compreende entre outros, o campo do Planejamento Urbano e Regional. Este arranjo 
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territorial – que no ano de 2012 foi institucionalizado como Região Metropolitana por meio 

de Lei Complementar nº 1.166 –, se apresenta como um espaço heterogêneo no que se refere 

aos aspectos econômicos e socioespaciais. Tal heterogeneidade regional reflete o 

planejamento estratégico iniciado na segunda metade do século XX, o qual contribuiu para 

que nas últimas seis décadas alguns municípios da Região, principalmente os atravessados 

pela Rodovia Presidente Dutra, apresentassem um rápido crescimento urbano e adquirissem 

notoriedade no que se refere à produção industrial e tecnológica, tal qual ocorre com o 

município de São José dos Campos. Por outro lado, no mesmo Eixo Rodoviário encontram-se 

municípios com índices baixos de crescimento urbano e industrial, a exemplo do município de 

Queluz. 

Na tentativa de contribuir para o planejamento regional do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte, a proposta deste estudo selecionou os municípios transpostos pela Rodovia Presidente 

Dutra como amostra territorial bastante significativa para a identificação de tipos 

diferenciados de uso e ocupação do solo, e dentre os quais, os que evidenciam a produção 

hegemônica do espaço. O recorte espacial adotado neste estudo compreende os dezesseis 

municípios transpostos pela Rodovia Presidente Dutra, a saber: Jacareí, São José dos Campos, 

Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Roseira, Potim, Aparecida, 

Canas, Cachoeira Paulista, Lorena, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz. A área de estudo revela a 

reprodução diferenciada de padrões de uso e ocupação do solo urbano, que historicamente se 

estabeleceram ao longo da Rodovia e em seus arredores, indicando a consolidação de uma 

ordem de produção dos territórios municipais que, ao mesmo tempo, os integram, os 

desarticulam, os unificam e os dissociam. 

O problema identificado e extraído da realidade concreta pautou-se pela constatação 

dos tipos e formas diferenciadas do uso e ocupação do solo na extensão territorial dos 

municípios que compõem as margens do Eixo da Rodovia Presidente Dutra. Além disso, 

destaca-se, neste cenário heterogêneo, a presença marcante de grandes implantações 

(infraestruturas regionais), muitas de natureza técnico-científico-informacional, que parecem 

atuar como polos econômicos geradores de urbanização, pela valorização do solo e atração de 

novos investimentos que acarretam. Essa tendência à consolidação urbana torna os arredores 

desses espaços hegemônicos territórios vantajosos para a atuação do mercado imobiliário.  

Dessa forma, o uso do solo diversificado, a produção do espaço hegemônico e a 

dinâmica do mercado imobiliário compõem um quadro de complexidade territorial que, em 

última instância, deverá ser objeto de análise de agentes envolvidos com o planejamento 

regional-metropolitano, particularmente, com a regulação do uso e ocupação do solo.  



20 

 

 

No quadro das transformações socioeconômicas e urbanas ocorridas nos municípios 

atravessados pelo Eixo, admite-se que entre as décadas de 1970 e 2010, a Rodovia Dutra 

assumiu um papel crucial na urbanização regional e na estruturação dos tecidos urbanos, ao 

mesmo tempo em que, no entorno imediato desta via, ou seja, em suas margens, é notável a 

existência de diferentes tipos de uso do solo urbano, fruto da seletividade espacial derivada 

das estratégias utilizadas por agentes hegemônicos – atuantes nos segmentos industrial, 

comercial, de educação e desenvolvimento tecnológico, financeiro e de prestação de serviços 

–, em diferentes temporalidades, representativos dos estágios da economia capitalista. 

A investigação sobre o processo de ocupação e do uso do solo urbano no Eixo da 

Rodovia Presidente Dutra nos anos de 1977 e 2015 possibilitou a identificação dos tipos de 

uso do solo; de concentrações de usos dispostos de forma linear a Rodovia, de espaços 

desarticulados à Rodovia, de espaços voltados às atividades representativas do atual período 

tecnológico, contribuindo para a construção de conhecimento acerca do processo de 

urbanização da Região do Vale do Paraíba Paulista, bem como, para a elaboração de subsídios 

para a regulação do uso e da ocupação do solo no processo de planejamento metropolitano. 

Ao considerar as constatações sobre o Eixo da Rodovia Presidente Dutra, objetiva-se 

retratar a reprodução de formas diferenciadas e hegemônicas do uso e ocupação do solo 

urbano para identificar as implicações e os desafios à regulação inerente aos processos de 

planejamento regional-metropolitano do Vale do Paraíba e Litoral Norte, cujas diretrizes 

encontram-se no Estatuto da Metrópole (BRASIL, 2015a).  

Para a compreensão da reprodução de tipos diferenciados e hegemônicos do uso e 

ocupação do solo urbano a pesquisa se pautou na caracterização de condicionantes e fatores – 

ecológicos, históricos, políticos e econômicos –, da rede urbana do Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra. E por fim, com base nos resultados originados da pesquisa, procurou-se 

subsidiar metodologicamente o planejamento urbano-regional do Eixo da Rodovia Presidente 

Dutra, apoiando em contribuições teóricas pertinentes ao planejamento metropolitano.   

Ressalta-se, ainda, que a produção de informações e conhecimentos sobre o uso e a 

ocupação do solo urbano-regional do Eixo da Rodovia Presidente Dutra, no contexto do 

trabalho acadêmico, constitui a base de uma forma de participação social e da possibilidade de 

diálogos com agentes estatais de regulação e demais agentes. 

Neste contexto, esta pesquisa dedica-se a investigar o espaço urbano-regional na 

RMVPLN considerando as questões institucionais pertinentes à regulação do uso do solo 

como uma FPIC e o território usado ao longo do Eixo da Rodovia Presidente Dutra, este 

último, fruto de projetos políticos e disputas entre diferentes agentes sociais. Como objetivo 
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específico esta tese trabalha no sentido de entender o processo de urbanização dos municípios 

do Eixo da Rodovia, considerando o aspecto evolutivo da organização espacial para 

compreender a atual configuração urbana desses espaços. 

A metodologia adotada inclui a elaboração de um referencial teórico dividido em duas 

temáticas, sendo a primeira relacionada à configuração socioespacial com base nos seguintes 

conceitos: território usado, meio geográfico, globalização, elementos estruturadores no 

modelo de eixos de desenvolvimento, urbanização dispersa e tipos de uso do solo. A segunda 

temática diz respeito à regulação e aos marcos históricos do uso do solo urbano-regional, à 

institucionalização das regiões metropolitanas brasileiras e à governança no planejamento 

metropolitano. A metodologia inclui, ainda, o levantamento iconográfico e documental, 

compreendendo consultas às reportagens de jornais, legislação municipal e, ainda, a páginas 

eletrônicas de instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 

Instituto de Geografia e Cartografia (IGC), a EMPLASA, entre outras consultas. 

Neste sentido, a tese está estruturada em seis capítulos. O primeiro capítulo intitulado 

“Configuração socioespacial: conceitos para a compreensão do território e o uso e ocupação 

do solo urbano” é composto por um arcabouço teórico que auxilia na compreensão de 

aspectos relacionados ao que se denomina de “território usado”, mais especificamente, ao 

meio geográfico marcado pela presença de elementos característicos do período técnico-

científico-informacional e ao princípio da seletividade espacial. No mesmo capítulo é 

discutido o papel estruturador dos eixos rodoviários na organização do espaço regional e 

local, bem como, a urbanização dispersa e o uso do solo urbano-metropolitano. Os estudos de 

Milton Santos (2003, 2012); Tavares (2016); Csaba Deák (2001); Nestor Goulart Reis Filho 

(2006) e Manoel Lemes da Silva Neto (2002) permitiram verificar o rebatimento da 

seletividade espacial, com destaque para a produção hegemônica de áreas localizadas ao 

longo do Eixo da Rodovia Presidente Dutra, correlacionando o uso e a ocupação do solo com 

processos recentes da economia globalizada, da expansão do meio técnico-científico-

informacional e tendências atuais do planejamento. 

O segundo capítulo, com o título de “Aporte teórico sobre a regulação do uso do solo 

no campo do planejamento urbano e regional”, trata de questões relacionadas à formação do 

Estado regulador no Brasil; à institucionalização das Regiões Metropolitanas brasileiras nos 

períodos anterior e posterior à promulgação da Constituição Federal no ano de 1988; às 

diretrizes de regulação do uso do solo urbano-metropolitano no Brasil estabelecidas a partir da 

década de 1970 e à governança e participação social no contexto do planejamento das regiões 

metropolitanas. Para tanto foram consultados trabalhos expressivos, como os elaborados por 
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Jeroen Johannes Klink (2013); Marco Aurélio Costa (2014) e Denise Motta et al. (2014), bem 

como, realizada a revisão de documentação normativa e institucional relativas aos preceitos e 

exigências contidos nas leis referentes ao atual panorama de regiões metropolitanas 

brasileiras, à regulação do uso do solo e ao desenvolvimento urbano. 

O terceiro capítulo denominado “Procedimentos metodológicos” destina-se à 

apresentação do material e à descrição dos métodos utilizados. Dentre os materiais utilizados, 

incluem-se as informações estatísticas extraídas de diversas bases de dados, a exemplo do 

IPEADATA e do IBGE – para diversas datas –, que permitiram a caracterização 

socioeconômica dos municípios atravessados pela Rodovia Presidente Dutra. Os dados 

utilizados nas análises espaciais englobam, ainda, as imagens de satélite referentes aos anos 

de 1975, 1995 e 2015, obtidas do United States Geological Survey (USGS); as cartas 

topográficas para o ano de 1977 do Instituto de Geografia e Cartografia (IGC) do Estado de 

São Paulo; a base de dados do uso do solo urbano cedida pela Emplasa para o ano de 2015; a 

base de dados de ruas urbanas do Open Street Map para o ano de 2015; dados do censo 

demográfico do IBGE para o ano de 2010, reportagens de jornais locais e a legislação de uso 

e ocupação do solo municipal respectiva a São José dos Campos e Jacareí, municípios 

selecionados para a realização de análises específicas sobre a disputa dos agentes econômicos 

pelo território urbano e os desafios à regulação do uso e ocupação do solo na escala regional–

metropolitana. No mesmo capítulo são apresentados os métodos usados para a realização das 

análises espaciais, as quais foram efetuadas com o auxílio do Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) e com a utilização do Estimador de Intensidade de Kernel (mapas de 

calor), de cálculos radiais de distância e do mapeamento axial de integração das vias urbanas. 

Intitulado “Condicionantes e fatores na atual formação da rede urbana dos municípios 

do eixo da Rodovia Presidente Dutra”, o quarto capítulo consiste na contextualização e 

caracterização da área de estudo, apresentando os condicionantes ecológicos e os fatores 

históricos, políticos e econômicos que contribuíram para a formação da rede urbana do Eixo. 

No quinto capítulo nomeado “Análises espaciais do uso do solo urbano do eixo da 

Rodovia Presidente Dutra” as análises sobre o uso do solo urbano no Eixo são apresentadas, 

nas escalas da rede urbana da Rodovia Presidente Dutra, com o intuito de identificar os tipos e 

padrões de utilização do território por meio de leitura espacial. Na escala da rede urbana 

verificou–se o processo de urbanização dispersa por meio do uso do solo urbano, e com os 

recursos da análise de sintaxe espacial, foi apurado o fator de integração da Rodovia 

Presidente Dutra nos anos de 1977 e 2015 no contexto da rede urbana. No mesmo capítulo 

são realizadas análises temporais do uso do solo para os anos de 1977 e 2015 na escala intra-
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urbana, a fim de investigar as rugosidades espaciais que incidem sobre os subespaços das 

margens da Rodovia Presidente Dutra. A análise espacial do Eixo que constitui o Capítulo 5 

demonstra os conflitos e os desafios presentes no processo de ocupação e no uso do solo 

urbano auxiliando em discussões sobre a questão da regulação do uso do solo urbano-

regional. 

O sexto e último capítulo intitulado “O teórico e o empírico na construção analítica do 

uso e ocupação do solo do Eixo” traz as discussões extraídas da leitura dos condicionantes e 

fatores ecológicos, históricos, políticos e econômicos e da análise espacial do uso do solo, 

correlacionando–os aos referenciais teóricos que ao voltarem-se para a questão da regulação 

do uso do solo, entre outras, na escala urbano-regional, guiaram a análise pretendida nesta 

tese. 

Os resultados apontados pela pesquisa indicam a ocorrência de uma reprodução 

diferenciada de tipos de uso e ocupação do solo urbano ao longo do Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra com ênfase datada após 1970. Neste sentido, a Rodovia Presidente Dutra 

consolida-se como um elemento estruturador do espaço urbano-regional do Vale do Paraíba 

Paulista, ao mesmo tempo, que exerce forte influência na conformação urbano-regional do 

Vale do Paraíba Paulista. 
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1.1. O território usado, o meio físico e identitário da reprodução dos processos 

socioespaciais 

O termo território é um conceito espacial que pode ser definido como a representação 

do meio físico onde são produzidas as relações sociais. Nas palavras de Haesbaert (2007, 

p.46), devemos considerar o território “envolvendo, ao mesmo tempo, a dimensão espacial 

concreta das relações sociais e o conjunto de representações sobre o espaço ou o ‘imaginário 

geográfico’ que também move essas relações”.  

Santos vai além com sua definição adicionando a adjetivação “usado” ao termo 

território.  Neste sentido, para Santos (2007a, p.14) o território   

não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas; o 

território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O 

território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer 

aquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho; o lugar da 

residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida.  

 
Outros autores contribuem significativamente ao definir a categoria território usado. 

Silveira (2011, p. 5) o define como “uma arena onde fatores de todas as ordens, 

independentemente da sua força, apesar de sua força desigual, contribuem à geração de 

situações”. E complementa Silveira (2011, p. 5), “em outras palavras, um território é um 

conjunto sincrônico de divisões do trabalho, não sem a hegemonia daquela fundada na técnica 

e na organização de mais alto desempenho”. 

O uso do solo urbano só poderá ser interpretado recorrendo a este conceito de 

território usado. Não somente para qualificar o uso das diferentes tipologias de ocupação do 

solo (comercial, residencial, industrial, etc.), como também para uma leitura das forças 

hegemônicas que produzem estes espaços, organizando-os, política, econômica e socialmente. 

O conceito aqui utilizado para designar forças hegemônicas foi extraído das 

constatações de Santos (1996), sobre o que se entende por temporalidades, agentes e espaços 

hegemônicos. Para o autor (1996, p. 31), neste contexto  

O que existe são temporalidades hegemônicas e temporalidades não hegemónicas, 

ou hegemonizadas. As primeiras são o vetor da ação dos agentes hegemônicos da 

economia, da política e da cultura, da sociedade enfim. Os outros agentes sociais, 

hegemonizados pelos primeiros, devem contentar-se de tempos mais lentos. Quanto 

ao espaço, ele também se adapta à nova era. Atualizar-se é sinônimo de adotar os 

componentes que fazem de uma determinada fração do território o lócus de 

atividades de produção e de troca de alto nível e por isso consideradas mundiais. 

Esses lugares são espaços hegemónicos, onde se instalam as forças que regulam a 

ação em outros lugares. 

 

Sobre esse conceito, Santos (2000) destaca que o território é marcado por uma intensa 

competitividade e fragmentação, onde surgirão sistemas de objetos que são caracterizados 

como forças que se impõem sobre as antigas solidariedades sociais e naturais. Para o autor 
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(2000, p. 86) enquadram-se neste sistema de objetos as empresas hegemônicas que agem 

“sobre uma parcela do território. O território como um todo é objeto da ação de várias 

empresas, cada qual, conforme já vimos, preocupada com suas próprias metas, o 

comportamento do resto das empresas e das instituições”. 

No auxílio ao entendimento sobre o território usado e meio físico, foram consultados 

outros conceitos da Geografia, a exemplo das noções sobre divisão do trabalho e rugosidade 

do espaço. A divisão social do trabalho pode ser vista como um processo pelo qual os 

recursos disponíveis se distribuem social e geograficamente. O valor real dado à 

materialização dos recursos, necessita da existência do lugar, e, neste[s] lugar[es] o valor 

efetivo à distribuição de atividades, isto é, tal distribuição da totalidade de recursos resulta da 

divisão territorial do trabalho1 (SANTOS, 2012).  

As conceituações sobre divisão do trabalho e a temporalidade da mesma fazem-se 

necessárias para o entendimento do ambiente construído e as sucessivas transformações das 

formas e funções materializadas no território. Chega-se assim ao conceito de rugosidade 

espacial que para Santos (2012, p. 140) é explicado como   

o que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que resta do 

processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e 

acumulam em todos os lugares. As rugosidades se apresentam como formas isoladas 

ou como arranjos. É dessa forma que elas são uma parte desse espaço-fator. Ainda 

que sem tradução imediata, as rugosidades nos trazem os restos de divisões do 

trabalho já passadas (todas as escalas da divisão do trabalho), os restos dos tipos de 

capital utilizados e suas combinações técnicas e sociais com o trabalho. 

 

Na compreensão deste território usado a abordagem realizada sobre as verticalidades 

emprega referenciais teóricos de bastante valia para a compreensão da realidade empírica, tal 

como se apresenta na área de estudo. Sobre verticalidades Santos (2012, p. 287) explica que a  

 

tendência atual é no sentido de uma união vertical dos lugares. Créditos 

internacionais são postos à disposição de países mais pobres, para permitir que as 

redes se estabeleçam a serviço do grande capital. Nessa união vertical, os vetores de 

modernização são entrópicos. Eles trazem desordem aos subespaços em que se 

instalam e a ordem que criam é em seu próprio benefício. E a união vertical – seria 

melhor falar de unificação – está sempre sendo posta em jogo e não sobrevive senão 

à custa de normas rígidas.  

 

 
1 Santos (2012) traz outra passagem para descrever a divisão social do trabalho. Para o autor (2012, p.139) a 

divisão social do trabalho é “frequentemente considerada como a repartição (ou no Mundo, ou no Lugar) do 

trabalho vivo. Essa distribuição, vista através da localização dos seus diversos elementos, é chamada de divisão 

territorial do trabalho. [...] Incorpora-se também a questão do trabalho morto, na forma de meio ambiente 

construído (built environtnent) tem um papel fundamental na repartição do trabalho vivo. Aliás, as feições 

naturais do território, cuja influência era determinante no início da história, têm, ainda hoje, influência sobre a 

maneira como se dá a divisão do trabalho”. 
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No processo de compreensão do termo território usado destacam-se fatores como a 

globalização e elementos como o desenvolvimento tecnológico e a informação que se nele se 

manifestam. Após a década de 1970, o processo de globalização, os novos estágios da 

produção científica, a maior inserção de fixos – cada vez mais modernos e modernizantes –, e 

o papel central da informação e dos fluxos de informação criaram as condições hegemônicas 

da lógica capitalista. Neste contexto, encontram-se territórios com a presença de sistemas de 

objetos cuja espacialização pode apresentar níveis de densidade técnico-científico-

informacional no meio geográfico.  

 

1.2 O meio técnico-científico-informacional, seletividade espacial, verticalidades, 

horizontalidades e localização como indicadores das diferenciações no território  

  

mundialização do espaço geográfico, cujas principais características são, além de 

uma tendência à formação de um meio técnico, científico e informacional [...] e 

incluem a transformação dos territórios nacionais em espaços nacionais da economia 

internacional; a exacerbação das especializações produtivas no nível do espaço; a 

concentração da produção em unidades menores, com o aumento da relação entre 

produto e superfície — por exemplo, na agricultura; a aceleração de todas as formas 

de circulação e seu papel crescente na regulação das atividades localizadas, com o 

fortalecimento da divisão territorial e da divisão social do trabalho e a dependência 

deste em relação às formas espaciais e às normas sociais (jurídicas e outras) em 

todos os escalões; a produtividade espacial como dado na escolha das localizações; o 

recorte horizontal e vertical dos territórios; o papel da organização e o dos processos 

de regulação na constituição das regiões; a tensão crescente entre localidade e 

globalidade à proporção que avança o processo de globalização. 

 

Ao se referir sobre o processo de globalização Santos (1996, p. 31) diz que o “espaço 

se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. Todos os lugares são 

mundiais, mas não há espaço mundial. Quem se globaliza, mesmo, são as pessoas e os 

lugares”. 

Indissociável do processo de globalização, o meio técnico-científico-informacional se 

tornou um conceito afirmado nas palavras de Milton Santos para designar o meio geográfico 

representativo de um novo período da história da humanidade, o período técnico-científico-

informacional. A indissociabilidade entre o processo de globalização e o meio geográfico 

técnico-científico-informacional, pode ser verificada nas palavras do autor (1996, p.10) 

quando o mesmo é categórico ao constatar que “o meio técnico-científico é a resposta 

geográfica ao processo de globalização”. 

Uma pertinente questão quanto ao meio geográfico com características técnico-

científico-informacionais se faz presente com base nesta nova estrutura social e econômica 

com implicações no espaço geográfico. Para o seu entendimento é preciso recordar que no 
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período que antecede ao técnico-científico-informacional a sociedade estava sobre o comando 

da mecanização do espaço. Traduzido como um período que abrange a Revolução Industrial, 

neste momento é nítida uma modificação nas relações sociais pela inserção dos sistemas 

técnicos sobrepostos ao meio natural. Nas palavras de Santos (2012, p. 237), “utilizando 

novos materiais e transgredindo a distância, o homem começa a fabricar um tempo novo, no 

trabalho, no intercâmbio, no lar. Os tempos sociais tendem a se superpor e contrapor aos 

tempos naturais”. 

O período técnico-científico-informacional caracteriza-se pela densidade da interação 

entre técnica, ciência e informação no território, a qual está relacionada às condições de 

desenvolvimento da sociedade. Neste sentido, pode-se afirmar que a interação inerente ao 

meio técnico-científico-informacional está presente, de alguma maneira, em grande parte do 

mundo globalizado, mas os estágios de desenvolvimento econômico e social dos lugares 

determinam as densidades desta interação. Segundo Santos (2012, p. 179), os estágios de 

desenvolvimento socioeconômico são limitados em função da “divisão do trabalho e pelas 

condições de criação de densidade. Quanto mais forte, numa área, é a divisão do trabalho, 

tanto mais há tendência para que esses sistemas técnicos hegemônicos se instalem”. 

Com esta afirmação, conclui-se que a consolidação do meio técnico-científico-

informacional sobre o território criará necessariamente uma tipologia espacial de lugares 

diferenciados, podendo assim dizer que tal consolidação é reveladora da heterogeneidade dos 

espaços e subespaços e, consequentemente, da sociedade instalada nestes territórios. 

Amparado neste conceito de um meio geográfico cada vez mais denso de sistemas de 

ordem técnico-científico-informacionais, Silva Neto (2005, p. 1) esclarece que a 

globalização é um “fenômeno essencialmente de natureza econômico-financeira e 

tecnológica, a potencialidade de desenvolvimento urbano-regional jamais esteve tão 

relacionada com a integração técnica e econômica do território como agora”. Assim, 

inseridos neste meio técnico-científico-informacional e segundo o mesmo autor (2005, p. 1)  

condicionadas às chamadas ‘vantagens comparativas’ (BOISIER, 1997), as chances 

de desenvolvimento dependem da densidade técnica presente nas cidades e nas 

regiões, e de como interage com as forças de mercado para se converter em 

densidade econômica. Tais condições estimulam a configuração de padrões 

espaciais inovadores2. 

 

 
2 Para Silva Neto (2005) ainda, tais padrões espaciais inovadores podem ser reconhecidos no interior do Estado 

de São Paulo dadas as condições relacionais entre os fluxos local e global, a reestruturação produtiva 

(descentralização geográfica da produção das empresas), da indissolubilidade entre técnica e economia e da 

competitividade local.  
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Na segunda metade do século XX, as novas relações econômico-financeiras e 

espaciais, advindas do progresso das técnicas, da ciência e da informação, apresentam 

condições para o aparecimento de uma nova divisão territorial do trabalho. Conforme 

constatado por Santos e Silveira (2013, p. 105), 

graças aos progressos da ciência e da técnica e à circulação acelerada de 

informações, geram-se as condições materiais e imateriais para aumentar a 

especialização do trabalho nos lugares. Cada ponto do território modernizado é 

chamado a oferecer aptidões específicas à produção. É uma nova divisão territorial, 

fundada na ocupação de áreas até então periféricas e na remodelação de regiões já 

ocupadas. [...] amplia-se a descentralização industrial, despontam belts modernos e 

novos fronts na agricultura e especializações comerciais e de serviços se 

desenvolvem em porções do país que apenas no período atual puderam acolher 

vetores da modernidade. Torna-se mais densa a divisão territorial do trabalho, que se 

aprofunda ainda mais nas áreas já portadoras de densidades técnicas. 

 

A partir da década de 1970, a reestruturação produtiva, além de criar condições para a 

construção de novas especializações, contribuiu também para a segmentação do território. 

Segundo Gomes (2011, p. 57), do ponto de vista histórico, esse processo vinculado ao 

aparecimento de uma nova divisão territorial do trabalho, que acabou por gerar 

especializações no território ocorreu no Brasil após “a crise do modelo de desenvolvimento 

baseado na “substituição das importações”, a partir dos anos 1970”. Ainda segundo a autora 

(p. 57) “esse processo reflete a crise do padrão fordista no plano mundial e a gestação de um 

novo padrão de acumulação e regulação e se desenvolve diferencialmente em cada país ou 

região do mundo”.  

No Brasil, além deste momento estruturador ou reestruturador da produção, iniciado 

na década de 1970, um segundo período identificado por Gomes (2011) demarca-se entre 

1984 e 19853. Segundo a autora (2011, p. 58), ocorre  

 

a partir da retomada de crescimento econômico (que sucede a profunda recessão dos 

primeiros anos da década) e vai até o final dos anos 1980, caracterizado por uma 

rápida difusão dos equipamentos e outras práticas japonesas, como Just in time, 

Programa de Qualidade Total e de Controle Estatístico de Processo (CEP). 

Ampliam-se as inovações tecnológicas através da introdução da automação 

industrial de base microeletrônica. 

 

Por fim, o terceiro período da reestruturação produtiva inicia-se nos anos 1990, 

quando as empresas concentram seus esforços nas estratégias organizacionais, inovações 

tecnológicas que visavam aumentar a eficiência das empresas, bem como na adoção de novas 

formas de gestão de mão-de-obra, mais compatíveis com as necessidades de flexibilização do 

 
3 Para Gomes (2011, p. 59) neste segundo período, o processo de reestruturação produtiva ocorre, sobretudo, no 

complexo automotivo, nas montadoras, nas autopeças, nos ramos petroquímico e siderúrgico, nas indústrias de 

bens de capital, principalmente, aquelas empresas exportadoras e subsidiárias de multinacionais. 
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trabalho e com o envolvimento e colaboração dos trabalhadores, na busca da qualidade e a 

produtividade (GOMES, 2011, p. 60). 

Em suma, de acordo com Gomes (2011, p. 69), no caso brasileiro o processo de 

reestruturação produtiva apresenta-se  

 

a partir do final dos anos 1970, mas é nos anos 1990 que ganha dimensão como 

corolário da abertura econômica e da política neoliberal. Esse processo de 

reestruturação acarretou transformações no processo produtivo, organização e gestão 

do trabalho, bem como na dinâmica do espaço4. 

 

Dando continuidade a essa discussão teórica faz-se necessária a inclusão dos conceitos 

relacionados à seletividade espacial e à localização, os quais possibilitam o entendimento das 

disparidades do meio geográfico. Na visão de Santos (2003), o princípio da seletividade 

espacial “se manifesta tanto no plano econômico como no social, [e] detém a chave da 

elaboração de uma teoria de espaço”. O princípio da seletividade espacial é descrito pela 

convergência das relações e interesses de agentes e atores materializados no território, ou seja, 

num ponto do espaço, numa localização espacial. 

Outro autor que investigou e teceu considerações sobre a seletividade espacial foi 

Roberto Lobato Corrêa (2007, p. 69) que a define como sendo  

 

a prática espacial mais geral, comum a todos os tipos de sociedade, desempenhando 

papel crucial na diferenciação socioespacial. Trata-se de prática efetivada tanto em 

decisões locacionais na escala da rede urbana como na escala do espaço intra-

urbano. A seletividade espacial advém da negociação entre objetivos, possibilidades 

do agente social específico e dos interesses e possibilidades de outros agentes 

sociais. Repetida sistemática e regularmente na mesma área, transforma-se em 

processo de concentração espacial. Fertilidade do solo, sítio urbano, acessibilidade, 

economias de aglomeração, status social elevado, vantagens fiscais são 

características que influenciam na seletividade espacial.  

 

Para Moreira (2008, p. 82), a seletividade é uma  

 

expressão direta e combinada dos princípios da localização e da distribuição. Por 

meio da localização, o homem elege a melhor possibilidade de fixação espacial de 

suas ações. A distribuição compõe o sistema das localizações e transforma a 

seletividade numa configuração de pontos e o todo numa extensão. 

 

Conforme averiguado, equipara-se ao conceito de localização a inserção diferencial de 

forças sociais e dos lugares no processo produtivo e no território. De modo convergente, 

Villaça (1998, p. 74) concebe que a “localização ou ponto é o valor de uso produzido pelo 

trabalho coletivo dispendido da construção da cidade”. 

 
4 O que se denomina de novo ou atual estágio da economia capitalista presente no decorrer desse estudo vai de 

encontro ao proposto por Duménil e Lévy (2006, p.1) que consideram o neoliberalismo como “uma nova fase do 

capitalismo, que se impôs a partir do começo dos anos 1980.  
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Neste sentido, e amparado no que Villaça denomina de “terra-localização5”, pode-se 

utilizar as constatações de que para a terra urbana, a acessibilidade constitui no seu maior 

valor de uso. Assim, segundo o autor (1998, p.74), a localização da terra perante o nível de 

acessibilidade revela a quantidade de trabalho socialmente necessário dispendido em sua 

produção. 

A organização do espaço molda-se pelos processos históricos de ocupação territorial, 

criando padrões morfológicos distintos pelas especificidades da divisão social do trabalho, 

vale dizer, da distribuição dos usos dados aos territórios. O recorte espacial utilizado para este 

estudo considera o Eixo Rodoviário Presidente Dutra na Região do Vale do Paraíba Paulista 

como um Eixo de Urbanização regional nas escalas da rede urbana e intra-urbana. 

 

1.3 As escalas nos processos de produção do espaço urbano-regional 

 

O entendimento do processo de urbanização, bem como os usos que são realizados no 

território devem ser analisados por meio das escalas6.  

A utilização de uma escala menor subsidia o tratamento de um território mais amplo, a 

exemplo de uma região e, ao contrário disto, por meio de uma escala maior amplifica-se os 

detalhes dos espaços urbanos, a exemplo da visualização de um município.  

Corrêa (2007) traz uma contribuição bastante pertinente sobre as dimensões do 

urbano. Para o autor (2007, p. 63) o urbano “pode ser concebido com base em duas escalas 

conceituais claramente delineadas e, simultaneamente, cartográficas, a saber, a escala da rede 

urbana e a escala do espaço intra-urbano”. 

A concepção dos espaços atravessados por rodovias pode ser mais bem analisada na 

escala da rede urbana, que se refere ao espectro mais amplo do território, que abrange uma 

porção macro ou regional. Corrêa (2007, p. 64) contribui com a constatação da escala da rede 

urbana  

por intermédio da diferenciação funcional dos centros urbanos, assim como em 

termos de tamanho de cidades. No que tange à diferenciação funcional, esta se 

manifesta tanto em termos de hierarquia urbana, de acordo com uma versão da teoria 

 
5 Pode-se compreender esta terminologia observando a localização da terra urbana. Villaça (1998, p.74) traça um 

paralelo entre localização e acessibilidade a terra urbana. Assim, quanto mais central o terreno, mais trabalho 

existe dispendido na produção desta centralidade, desse valor de uso. Os terrenos da periferia têm menos 

trabalho social incorporado em sua produção do que os centrais. Daí a expressão “terra-localização”, ao lado de 

“terra-matéria” e terra-capital”, criadas por Marx. 
6 De acordo com Corrêa (2007, p. 63) a escala é “uma construção social com três acepções decorrentes: a de 

dimensão, a exemplo de economias internas ou externas de escala; a cartográfica, que se traduz na relação entre 

objeto e sua representação em cartas e mapas; e a conceitual, associada à ideia de que objetos e ações são 

conceitualizados em uma dada escala na qual processos e configurações se tornam específicos e têm a sua 

própria escala de representação cartográfica”. 
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das localidades centrais destituída de seus pressupostos neoclássicos, como da noção 

de planície isotrópica, e em termos de singularidades resultantes de especializações 

funcionais. 

 

A segunda dimensão da escala intra-urbana resulta de uma aplicação do olhar tal qual 

uma lente de aumento, que amplia os detalhes mais precisos presentes na rede urbana, 

permitindo identificar as relações funcionais entre os subespaços urbanos. Nestas porções do 

território, a escala intra-urbana pode destacar a divisão econômica apresentada segundo 

Corrêa (2007, p. 65) como 

 

padrões de uso do solo definidores do núcleo central de negócios, de setores da zona 

periférica do centro, de centros resultantes do desdobramento do núcleo central de 

negócios, de áreas e eixos comerciais espontâneos ou planejados, hierarquizados ou 

especializados, de áreas industriais distintas de acordo com a localização, idade, 

dimensão e conteúdo produtivo, e a franja rural–urbana, entre outros usos. 

Mecanismos vinculados à competição por localizações rentáveis, e às economias de 

aglomeração, entre outros, são responsáveis pela diferenciação sócio–espacial de 

natureza econômica do espaço intra-urbano.  

 

Ainda sobre as escalas do espaço urbano – incluindo as infraestruturas implantadas no 

território – as constatações de Flávio Villaça evidenciam a distinção entre espaço regional 

(rede urbana) e intra-urbano. Para o autor (1998, p. 20) a  

 

distinção mais importante entre espaço intra-urbano e espaço regional deriva dos 

transportes e das comunicações. [...] A estruturação do espaço regional dominada 

pelo deslocamento das informações, da energia, do capital constante e das 

mercadorias em geral – eventualmente até da mercadoria força de trabalho. O espaço 

intra-urbano, ao contrário, é estruturado fundamentalmente pelas condições de 

deslocamento do ser humano, seja enquanto portador da mercadoria força de 

trabalho – como no deslocamento casa/trabalho – seja enquanto consumidor – 

reprodução da força de trabalho, deslocamento casa–compras, casa–lazer, escola, 

etc. 

 

A diferenciação socioespacial das dimensões escalares são pertinentes à análise do uso 

do solo e, ao mesmo tempo, contribuem para o entendimento da espacialização da 

urbanização no território, tendo o eixo viário como elemento estruturador do espaço regional 

ou, portanto, fator de regionalização, conforme averiguado por Tavares (2016). 

 

1.4 Elementos estruturadores do espaço: as vias de regionalização e as abordagens sobre 

os eixos de desenvolvimento 

 

As formas e direções da expansão espacial podem ser identificadas na organização do 

espaço urbano em suas escalas da rede urbana ou intra-urbana. Nestas duas escalas de análise, 

as grandes vias, a exemplo de rodovias e corredores urbanos, atuam como estruturadores do 

espaço e condicionam a expansão urbana em determinados territórios. Villaça (1998) constata 
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o fenômeno estruturador destas infraestruturas e o crescimento urbano. Para o autor (1998, p. 

70) “parece haver íntima relação entre as vias regionais de transporte e o crescimento físico 

das cidades. [...] As rodovias – especialmente as expressas – provocam um crescimento mais 

rarefeito e descontínuo”, podendo se realizar em qualquer ponto do território.  

No caso brasileiro, as vias de circulação, incluindo as ferrovias construídas no século 

XIX, sempre exerceram um papel condicionante do processo de ocupação e uso do território. 

Desde as origens da formação socioespacial brasileira, os primeiros caminhos terrestres 

levaram ao surgimento e crescimento de povoados, vilas e cidades, e já em um segundo 

momento, com a expansão e construção das vias regionais, novo estágio de integração 

territorial foi atingido ao redor das principais capitais. A partir dos anos de 1950, com o 

rodoviarismo e, sobretudo, a partir da década de 1970, as rodovias tornaram–se, de fato, 

elementos definidores do modelo de organização espacial do país, propiciando a base de uma 

integração de alcance verdadeiramente nacional. Segundo Santos e Silveira (2013, p. 65) na  

 

segunda metade do século XX, a construção de diversas infraestruturas de circulação 

contribui para ligar as diversas regiões entre si e com a Região Concentrada do país. 

É assim que a extensão da rede rodoviária brasileira passa de 302.147 quilômetros 

em 1952 para 1.657.769 quilômetros em 1995, sendo seu maior crescimento na 

década de 1970.  

 

Na década de 1970, no Estado de São Paulo as rodovias conduziram o processo de 

desconcentração industrial da capital para o interior, exercendo forte influência na 

urbanização em diferentes regiões. As vias regionais exerceram neste período um papel 

fundamental na orientação da expansão urbano-industrial. Negri (1996, p. 169) explica que 

neste momento a população começou a se concentrar 

 

proporcionalmente mais em torno dos centros urbanos da região oriental do estado, 

acompanhando sua maior modernização, diversificação e expansão agrícola e o 

desenvolvimento agroindustrial e a relativa “descentralização” industrial, sobretudo 

nos eixos de penetração da via Dutra (até São José dos Campos e Taubaté), da via 

Anhanguera (até Ribeirão Preto), da via Washington Luiz (até São José do Rio 

Preto) e da Rodovia Castelo Branco (até Sorocaba). 

 

Na mesma década de 1970, junto aos debates do II PND, tais espaços atravessados por 

rodovias já eram objeto de estudo e proposições nos planos regionais elaborados pelo governo 

do Estado, com destaque para o Plano Regional do Macro-Eixo Paulista. Dentre as diretrizes 

elaboradas destacam-se o desenvolvimento integrado e uma planificação para amenizar os 

reflexos do processo de urbanização da Grande São Paulo (SÃO PAULO, 1978). 

Na década de 1990, juntamente aos Planos Plurianuais (PPA) – elaborados pelo 

governo federal entre 1996 a 1999 e entre 2000 a 2003 –, teve início a proposição de vias 
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regionais como eixos estruturadores do planejamento do território brasileiro. Para a 

compreensão do que foi a adoção do eixo como um elemento do planejamento urbano-

regional na década de 1990, Tavares (2016) destaca a anterioridade do debate com a 

influência da escola francesa de planejamento econômico no Brasil e, particularmente, das 

concepções de François Perroux sobre polos de crescimento (PERROUX, 1967). O autor 

(TAVARES, 2016, p. 681) relembra que na década de 1960, a Rodovia Castello Branco foi 

objeto de discussões sobre o que viria a ser um Eixo de Desenvolvimento, informando que, 

 

proposta em 1963, sua concepção partiu da necessidade de interligar áreas em 

desenvolvimento pouco atendidas pelo modal rodoviário que apontavam para uma 

nova fronteira econômica, ou seja, a articulação entre o estado de São Paulo com os 

estados do Mato Grosso do Sul e do Paraná e o Paraguai. Seus estudos 

denominaram–na Eixo de Desenvolvimento Econômico e definiram regiões sob sua 

influência que teriam seu desenvolvimento potencializado pela construção da nova 

rodovia. 

 

Para o mesmo autor (TAVARES, 2016, p. 681), o conceito de eixo liga-se à ideia de 

“uma larga faixa sob influência de uma via com potencial de desenvolvimento que se 

constitui numa região objeto de provisão de infraestrutura e de ações planejadoras”. Além 

disso, o autor discute a ideia dos eixos como paradigma atual do planejamento regional.  

Na década de 1990, o eixo de desenvolvimento, que anteriormente era composto 

apenas da estrutura viária e outras infraestruturas urbanas, passa a uma conformação mais 

complexa, por meio de novas formas de ocupação e infraestrututuras que estão instaladas 

sobre o território. A circulação de fluxos materiais (gás, energia elétrica e óleo) e imateriais 

(informação) criam nova concepção sobre o eixo de desenvolvimento. Estas novas formas e 

infraestruturas são descritas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (2000, 

p.14),  

 

Estos flujos, al circular por las redes de infraestructura, suelen consolidar sus 

movimientos em algunos tramos, conformando corredores. En una escala regional, 

en la medida en que estos corredores favorecen el desarrollo económico y social de 

las áreas que recorren, pueden convertirse en verdaderos ejes de integración y 

desarrollo, constituyendo uma herramienta de primer orden para vertebrar la 

organización del território7. 

 
Para Tavares (2016, p. 682), passados trinta anos, a semelhança entre a ideia 

planificadora com base nos pressupostos de Perroux e a concebida na década de 1990 sobre os 

eixos de desenvolvimento se manteve com a “regionalização a partir de um fluxo”, sendo que 
 

7 Tradução livre do autor: Estes fluxos, que circulam pelas redes de infraestruturas, tendem a consolidar seus 

movimentos em algumas seções, formando corredores. Em uma escala regional, na medida em que existem 

corretores favorecem o desenvolvimento econômico e social das áreas que atravessam, eles podem se tornar um 

verdadeiro eixo de integração e desenvolvimento, constituindo uma ferramenta de primeira ordem para estruturar 

a organização do território. 
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“suas finalidades foram adequadas ao contexto da reestruturação produtiva qualificando o 

território com fins à integração, à conectividade e à competitividade no mercado nacional e 

internacional”. 

Mais recentemente, após a década de 2000, na escala da MMP foi elaborado o Plano 

de Ação da Macrometrópole Paulista 2013–2040 (PAM)8, sendo as vias regionais, entendidas 

como “vetores territoriais”, um dos pontos destacados para o planejamento regional. Segundo 

a Emplasa (2014, p. 22) os vetores territoriais são descritos como “conexões que 

desempenham funções específicas em nível intermetropolitano, incluindo as novas conexões 

criadas em função de dinâmicas produtivas ou urbanas. Ou, ainda, circuitos que resultam na 

conformação e/ou no reforço das novas centralidades”. 

Os vetores territoriais definidos segundo o PAM são: o Vetor de Desenvolvimento 

Região Metropolitana de São Paulo, abrangendo o território da RMSP; o Vetor de 

Desenvolvimento Bandeirantes, que abrange a ligação de São Paulo / Jundiaí / Campinas / 

Rio Claro / Piracicaba; o Vetor de Desenvolvimento Vale do Paraíba, que abrange a ligação 

São Paulo / São José dos Campos / Taubaté; o Vetor de Desenvolvimento Caminho do Mar 

compreendendo as ligações entre os centros logísticos, as vias e os modos de transposição da 

Serra do Mar, para carga e passageiros, em direção aos acessos do Porto de Santos; o Vetor de 

Desenvolvimento Sorocaba, que abrange a região a oeste da MMP, no eixo das Rodovias 

Castelo Branco e Raposo Tavares; e o Vetor de Desenvolvimento Perimetral da 

Macrometrópole, abrangendo a faixa territorial formada a partir do Porto de São Sebastião / 

São José dos Campos / Jacareí / Campinas e Sorocaba (EMPLASA, 2014) (ANEXO A). 

A proposição de um Eixo de Desenvolvimento para o Vale do Paraíba pode parecer 

algo plausível, mas considerações sobre o contexto em que se inserem estes elementos 

estruturadores do espaço regional devem ser feitas, no sentido de que são concebidos pela 

lógica política, econômica e territorial, em busca do desenvolvimento econômico e social das 

imediações das áreas transpostas por rodovias estaduais e federais, fundado por decisões 

locacionais que se guiam pela competitividade e associação do capital público e privado em 

favor de segmentos sociais e territórios já amplamente beneficiados historicamente. Assim, a 

concretização dessa planificação a partir de grandes Eixos de desenvolvimento tende a 

reforçar ainda mais as disparidades regionais.  

 
8 Segundo Emplasa (2014, p.23) na carteira de projetos do PAM, os vetores territoriais e sistêmicos organizam 

os projetos estruturantes, entendidos como blocos de intervenção pública e/ou privada. Eles são articulados pelas 

propostas centrais do Plano e são dirigidos à implementação de estratégias de desenvolvimento capazes de 

potencializar condições favoráveis de desenvolvimento socioeconômico e urbano. Também são estruturados para 

fazer face aos desafios e gargalos da MMP, no que respeita à atratividade econômica sistêmica, à coesão 

territorial e à urbanização inclusiva. 
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Tal constatação pode ser verificada analisando que o contexto econômico neoliberal é 

que permeia a adoção deste tipo de planejamento regional. Nesta conjuntura, inserem–se 

investimentos e projetos com a busca de retorno garantido pela escolha de localizações 

preferenciais em regiões com maiores vantagens comparativas. Tavares (2016, p. 688) destaca 

que, “considerando que o equacionamento da política neoliberal depende dos investimentos 

privados e que estes dependem de retornos favoráveis, consolida–se um ciclo vicioso 

garantido pela decisão locacional”. 

Para o mesmo autor (2016, p. 690), o planejamento regional tendo o eixo como 

elemento estruturador criará condições para um “novo padrão formal/espacial de organização 

territorial definido por políticas e programas de âmbito territorial proporcionados por 

governos estadual, nacional e continental”. E acrescenta também que 

 
Esse novo padrão, por sua vez, reforça a influência das atividades produtivas, pois se 

desenvolve por um diálogo entre as decisões locacionais e o capital privado, não 

apenas com investimentos na atividade industrial, mas também nos setores de 

serviços de interesse público. E, ao privilegiar mais as atividades produtivistas e as 

áreas mais competitivas, utiliza o argumento de “desenvolvimento” para justificar a 

modernização dos equipamentos infraestruturais. 

 

Esta aproximação teórica sobre os eixos como objetos estruturadores do espaço 

urbano-regional se faz bastante pertinente para a análise da produção hegemônica do espaço 

em contraponto à configuração das disparidades urbano-regionais. No estudo do espaço 

regional contextualizado no Estado de São Paulo e na RMVPLN, o recorte territorial 

estabelecido pelo Eixo Dutra revela particularidades dessa produção hegemônica causadora 

de desigualdades na urbanização em suas imediações, cujos modelos implantados são 

explicados conceitualmente por estudos sobre a urbanização extensiva e dispersa. 

 

1.5 Urbanização dispersa, urbanização extensiva e a reprodução do espaço urbano-

regional 

 

A compreensão de urbano referida para este estudo é bem distinta daquela discutida no 

século passado, quando trazia a cidade e o campo como expressões dicotômicas do processo 

de formação do território.   

O tratamento do urbano como processo está mais vinculado a novos estágios do 

comércio mundial, novos modos de organização dos processos produtivos, à consequente 

penetração de formas mais complexas de organização capitalista, em setores da vida 
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econômica antes relativamente estagnados, em áreas quase isoladas, em especial nos setores 

rurais, levando a novas escalas de adensamento urbano (REIS FILHO, 2006). 

Concentrando-se no processo de urbanização que acontece no interior dos municípios 

e regiões, no período após a década de 1970, as conformações territoriais que constituem 

eixos urbanizados – e outros espaços urbanos –, revelam um modelo de expansão urbana 

conceituados como urbanização dispersa (REIS FILHO, 2006) e urbanização extensiva 

(MONTE MÓR, 2006). 

A urbanização dispersa pode ser entendida como a formação de áreas de tecido urbano 

na periferia de algumas cidades, em descontinuidade ao já existente. Ao mesmo tempo, 

constata-se a formação de novos núcleos, com múltiplas formas de utilização, em pontos 

isolados, entre várias cidades, que correspondem mais exatamente ao que estamos chamando 

de urbanização dispersa ou difusa9 (REIS FILHO, 2006, p.49). 

Porém, além do fenômeno espacial, Reis Filho (2006, p. 100), que o fenômeno da 

dispersão urbana se tornou possível com a 

modernização, tanto nas formas de infraestrutura (energia, transportes e 

comunicações), quanto nas formas de organização empresarial, sob impulso das 

mudanças do sistema financeiro. Para a sua ocorrência, não existe, portanto, um 

“fator”, mas um processo de mudança, com fundamentos sociais (econômicos, 

políticos, culturais, ideológicos) e também tecnológicos. 
 

Em estudo sobre a urbanização fragmentada na Região Metropolitana de Madrid, 

Pacheco e Palomares (2014) (2010, apud PACHECO; PALOMAES, 2014, p. 3), que a 

Urban sprawl seems to be a common feature of the metropolitan suburban areas in 

the last twenty years in the European Union. The EUA cities, following distantly the 

North American metropolis like Los Angeles or the urbanized Northeastern 

Megalopolis of the United States (J. Gottmann, 1964) are timidly reproducing the 

extended, discontinuous, low–density, and fragmented spaces in the periphery of the 

city center. The immediate consequences of this type of urban forms are those 

related with the transport, where the flow networks, more complex and disperse, 

make longer the travel distances and the trip times, producing an excess on 

commuting10. 

 

No Brasil na década de 1970 verifica-se que alguns sistemas rodoviários e os 

municípios sob a influência imediata destas vias despontaram com um modelo de 

 
9 O termo difusão está mais adequado se considerado em todo esse território, dos modos de vida metropolitanos, 

caracterizando o que Indovina (2003) denomina de “território metropolitano” (REIS FILHO, 2006, p. 51)  
10 Tradução livre do autor: A expansão urbana parece ser uma característica comum das áreas suburbanas 

metropolitanas nos últimos vinte anos na União Europeia. As cidades da UE, seguindo de longe o exemplo da 

metrópole norte-americana como Los Angeles ou a Megalópoles Nordeste urbanizada dos Estados Unidos (J. 

Gottmann, 1964) reproduzem timidamente os espaços estendidos, descontínuos, de baixa densidade e 

fragmentados na periferia do núcleo central da cidade. As consequências imediatas deste tipo de formas urbanas 

são as relacionadas com o transporte, onde as redes de fluxo, mais complexas e dispersas, tornam mais longas as 

distâncias de viagem e os tempos de viagem, produzindo um excesso de deslocamento (PALOMARES, 2010). 
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macrourbanização. De acordo com Silva Neto (2011, p.5) a macrourbanização no caso 

brasileiro, pode ser entendido como o  

processo socioespacial correlacionado à expansão do meio técnico-científico-

informacional”. Esse meio, ao difundir-se, constitui imensas continuidades 

territoriais – como é o caso da Macrometrópole paulista – ou pode ocorrer como 

ilhas, mas sempre em razão do aumento da densidade técnica presente no espaço. E, 

a aparência, em forma de espraiamento e dispersão, é tão somente manifestação 

empírica do fenômeno cuja amplitude inclui, também, a concentração de fluxos e de 

ações nas áreas mais densamente ocupadas 

 

Um exemplo típico deste modelo de ocupação foi a de uma formação urbana contínua, 

identificada na Região Sudeste do Brasil, mais particularmente, no Estado de São Paulo. Tal 

processo é verificado ao redor dos eixos rodoviários que ligam a Região Metropolitana de São 

Paulo à Baixada Santista; a Jundiaí e à Região Metropolitana de Campinas; a Sorocaba e ao 

Vale do Paraíba, em direção ao Rio de Janeiro (REIS FILHO, 2006). 

Ainda no que se refere ao Estado de São Paulo, a dispersão urbana ocorrida foi “uma 

consequência do sistema rodoviário. Este foi implantado como apoio às regiões agrícolas do 

interior, o que não deixou de ser, pois as terras se tornaram mais acessíveis, com o valor de 

mercado, com benefícios pelo menos para seus proprietários” (REIS FILHO, 2006, p. 94).  

A consolidação das dinâmicas de dispersão é descrita por Eingenheer e Somekh (2017, 

p. 780) como fruto da  

continuidade dos processos de modernização e fragmentação industrial, ou seja, a 

explosão da multiplicação das áreas metropolitanas vinda da restruturação produtiva 

ou da universalização dos mercados e dos modos de produção, atrelada à 

globalização e às novas tecnologias de comunicação. 

 

Uma maneira de identificar a urbanização dispersa pode ser a partir do caso do Estado 

de São Paulo. Neste, a desconcentração urbano-industrial da Grande Metrópole de São Paulo 

iniciada na década de 1960 levou, nas décadas seguintes, a uma maior fragmentação do tecido 

urbano ao longo das principais rodovias. Em municípios economicamente selecionados, tal 

política acabou por criar réplicas de estruturas urbano–regionais visíveis na escala regional 

(indústrias de grande e médio porte, faculdades, distritos industriais, parques tecnológicos, 

grandes redes de comércio e serviços). Na escala intra-urbana a dispersão é verificada pela 

realocação no interior do território municipal, de fragmentos urbanos (residenciais, 

condomínios fechados, industriais, comércios e serviços, etc.) para além do núcleo urbano 

histórico. Nestes casos, a dispersão passa a ser analisada pela morfologia do tecido urbano e o 

espraiamento da área urbanizada. 
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Fatores locacionais e o princípio da seletividade espacial influenciam diretamente no 

crescimento das cidades, em sua expansividade e na forma a qual o processo de urbanização 

adquirirá. Para Oliveira e Gomes (2010, p. 55), 

o crescimento urbano rege-se pelo valor estratégico que a localização geográfica 

adquire e pela seletividade na sua escolha para a ocupação de novas áreas e a 

instalação de novas atividades. Alentada pelos processos de loteamento de grandes 

glebas, implantação de grandes vias e outras infraestruturas, edificação de grandes 

indústrias, comércios e serviços, com perdas notáveis de áreas verdes, a produção do 

espaço urbanizado tende a estabelecer a desconcentração de novos 

desenvolvimentos urbanos (que se dá de forma linear ou pontual), mediante o 

contínuo deslocamento dos segmentos sociais mais favorecidos e o consequente 

agravamento da segregação. 

 

O fenômeno da dispersão, possui uma correlação com o processo da urbanização 

extensiva. Para Monte Mor (2006), a explicação de um processo extensivo ocorrido no tecido 

urbano está condicionada à manifestação material e socioespacial da sociedade urbano-

industrial contemporânea, estendida, virtualmente, por todo o espaço social. 

Ainda segundo o autor (2006, p.15) a urbanização extensiva é   

a materialização sociotemporal dos processos de produção e reprodução resultantes 

do confronto do industrial com o urbano, acrescida das questões sociopolíticas e 

cultural intrínsecas à pólis e à civitas, que têm sido estendidas para além das 

aglomerações urbanas ao espaço social como um todo. É essa espacialidade social 

resultante do encontro explosivo da indústria com a cidade – o urbano – que se 

estende, com as relações de produção (e sua reprodução), por todo o espaço onde as 

condições gerais de produção (e consumo) determinadas pelo capitalismo industrial 

de Estado impõem–se à sociedade burocrática de consumo dirigido, carregando, no 

seu bojo, a reação e a organização políticas próprias da cidade. 

 

A menção ao processo de urbanização extensiva é feita também em referência a partes 

do território do Estado de São Paulo. Segundo a Emplasa (2012, p.19) a MacroMetrópole 

Paulista (MMP) é um território cujo padrão de urbanização extensiva gerou um substrato 

caracterizado pela 

descentralização de funções urbanas residenciais e produtivas, verificado no 

território da MMP, que cria novas estruturas nas escalas urbana, metropolitana e 

macrometropolitana. Assim, como resultado, predominam novos padrões de uso e 

ocupação do solo, uma vez que o conjunto de funções que se organizam no território 

assume formas distintas das que prevaleciam no passado. 

 

Independente do modelo disperso ou extensivo, um olhar mais amplo do território 

aponta para aspectos relacionados à exclusão de natureza econômico, social e espacial. Na 

escala intra-urbana, um parâmetro básico para a compreensão da problemática socioespacial 

pode ser verificada pelas considerações de Rolnik e Klink (2011). Os autores tratam do 

processo de urbanização pelo viés do mercado formal que produz a cidade privada. Tal 

explanação sugere a espacialização dos acessos a infraestruturas urbanas e a negação do 

acesso a outros grupos sociais. Para estes autores, muitas vezes, o território se traduz como a 
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reprodução periférica das desigualdades, garantindo vantagens locacionais a uns e 

desvantagens a outros. Assim, origina-se uma lógica difusa gerando uma ampliação do uso 

privado, ao mesmo tempo, que ocorre uma compartimentação do espaço. 

Por fim, para as discussões sobre a reprodução do espaço urbano-regional, critérios 

que acompanham o pensamento de Milton Santos podem ser utilizados, a exemplo das 

densidades técnicas e informacionais (zonas luminosas) (SANTOS, 1996), como fruto da 

produção social do território11. Sobre estas densificações, a integração técnico-econômica 

apresentada no Estado de São Paulo coloca em perspectiva as chances de desenvolvimento 

que dependem da densidade técnica presente nas cidades e nas regiões e a interação com as 

forças de mercado para a conversão em densidade econômica (SILVA NETO, 2002). 

Os processos socioespaciais descritos são elementos presentes na conformação 

regional-urbana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Tanto a teoria da urbanização dispersa 

quanto a extensiva possibilitam descrever a forma adquirida pela rede urbana ao longo do 

Eixo da Rodovia Presidente Dutra, bem como os reflexos espaciais desta configuração para a 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Se, a urbanização dispersa permite 

a visualização das alterações morfológicas através das novas formas de organização territorial 

ocorridas no interior dos tecidos urbanos de maneira dispersa e descontínua, a urbanização 

extensiva permite uma conceituação das relações de produção (e sua reprodução) – antes 

restritas à municípios centrais –, ocorridas nas últimas décadas em intensidades variadas e 

perceptíveis por exemplo na irradiação de alguns usos do solo analisados neste estudo sobre o 

Eixo da Rodovia Presidente Dutra. 

Paralelamente, na análise da dinâmica intra-urbana, o uso do solo urbano contribuirá 

qualitativamente na leitura do Eixo da Rodovia Presidente Dutra, e será investigado como 

base para observar a réplica de padrões morfológicos e socioeconômicos do adensamento 

urbano, dados os interesses e escolhas de grandes agentes, mas também das desigualdades 

socioespaciais.  

 

1.6 O uso do solo urbano-metropolitano e os padrões da reprodução no território 

 

As discussões em torno do uso e ocupação do solo urbano-regional passam por um 

entendimento do modelo econômico–social excludente, presente na conformação das médias 

 
11 Do ponto de vista da composição quantitativa e qualitativa dos subespaços (aportes de ciência, tecnologia e 

informação), haveria áreas de densidade (zonas "luminosas"), áreas praticamente vazias (zonas "opacas") e uma 

infinidade de situações intermediárias estando cada combinação à altura de suportar as diferentes modalidades 

do funcionamento das sociedades em questão (SANTOS, 1994). 
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e grandes cidades brasileiras, modelo este, tratado por Rolnik e Klink (2011), como um 

parâmetro básico para a compreensão da problemática urbana. Para os autores (2011, p. 103), 

no processo de urbanização o mercado formal produziu a cidade privada para um segmento 

social com rendas média e alta, e em compensação,  

para os demais brasileiros, no campo e nas cidades, restou uma inserção precária e 

ambígua no território: sem condições básicas de urbanidade, com vínculos frágeis 

com a terra que ocupam, vulneráveis a expulsões e remoções. Nas cidades, o 

resultado foi uma urbanização sem infraestrutura básica, ora pela omissão do poder 

local da tarefa de fiscalizar o mercado formal, que frequentemente deixa os 

loteamentos sem infraestrutura, ora por sua incapacidade de ofertar moradia e 

loteamentos adequados aos grupos de menor renda, impulsionando um mercado 

privado paralelo de baixíssima qualidade urbanística e habitacional. 

 

Do ponto de vista do território, o padrão de segregação econômico–social influi 

diretamente na perpetuação deste modelo espacial de cidade socialmente pouco eficaz e com 

grandes impactos ambientais, ainda mais considerando a taxa de urbanização no Brasil que 

atingiu o elevado percentual de 84,36% em 2010 (IBGE, 2010a). Conforme observado por, 

Rolnik e Klink (2011, pp.103–104),   

Essa lógica impôs um padrão predatório que condenou as cidades como um todo a 

um modelo insustentável do ponto de vista ambiental e econômico, já que impõe 

perdas ambientais e externalidades negativas para seu conjunto muito difíceis de 

recuperar. Em primeiro lugar, a espacialização da concentração das oportunidades 

em um fragmento da cidade, e a ocupação extensiva de suas periferias densas, 

precárias e cada vez mais distantes, impõe um padrão de circulação e mobilidade 

dependente do transporte sobre pneus e, portanto, de alto consumo energético e alto 

potencial poluidor. Por outro lado, a ocupação das áreas frágeis ou estratégicas do 

ponto de vista ambiental — como são os mananciais de abastecimento de água, os 

complexos dunares ou mangues — são decorrentes da combinação de um padrão 

extensivo de crescimento por abertura de novas fronteiras e da “expulsão” 

permanente da população mais pobre das áreas ocupadas pelo mercado. Por fim, a 

engenharia urbana mecânica que procurou transformar a cidade em máquina de 

produção e circulação tratou sua geografa natural — como rios, vales inundáveis e 

encostas — como obstáculo a ser superado, aterrando, terraplanando e caucionando 

as águas, num desenho que procura minimizar as perdas territoriais para o mercado 

de solos. 

 
Assim percebem-se certas complexidades urbanas que traduzem as formas de uso do 

território, como resultado das atividades sociais e da fragmentação dos subespaços. 

Diante desta lógica de produção do território usado, as formas de uso do território 

pode ser embasado em Harvey (1992) ao mencionar a teoria de uso do solo urbano, na qual o 

autor constata a terra adquirida de valores, tanto de uso (como um sistema de suporte de vida), 

como valor de troca (a terra como mercadoria). O uso do solo urbano se condiciona aos 

valores adquiridos pela terra (valor de troca), avaliados monetariamente pelo mercado 

imobiliário, e acarretando restrição para segmentos da sociedade, incapazes de adquirir o 
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direito à propriedade. Para Harvey (1992, p. 162) na teoria do uso do solo urbano, amparada 

na microeconomia clássica, que se concentra na terra como mercadoria, autores como  

 

Alonso (1964), Beckmann (1969), Mills (1967; 1969) e Muth (1969) presumem o 

comportamento maximizador da utilização da terra por parte dos indivíduos. No 

mercado imobiliário, isso significa que os indivíduos comercializam a quantidade de 

glebas (normalmente concebida como espaço), a acessibilidade (geralmente o custo 

de transporte) e a necessidade de todos os outros bens e serviços, condicionados a 

uma restrição orçamentária.  

 

Ainda segundo Harvey (1992, p. 162), nesta equação entre a terra como mercadoria, o 

mercado imobiliário12 e a procura por glebas com para a instalação de infraestruturas urbanas, 

adiciona-se13 “a competição por espaço e localização entre diferentes usos (comercial, 

industrial, residencial, etc.)”. 

Os pressupostos sobre espaço e localização são referenciais para o entendimento dos 

tipos de utilização do território. Os conceitos de localização e espaço derivam da prática 

social de produção e reprodução no contexto da divisão social do trabalho. Toda a sociedade 

precisa de um território para viver; com a divisão social do trabalho esse território é 

estruturado em espaço (DEÁK, 2015). 

No mundo concreto em que as sociedades vivem, tanto as localizações como as 

relações entre as mesmas – que constituem o espaço econômico –, precisam se materializar, e 

para tanto, precisam ser reproduzidas. As localizações de ‘pontos’ geograficamente 

localizados se transformam em extensões finitas, delimitadas, de território, cuja expressão 

elementar é a forma jurídica de propriedade – uma porção de terra, uma área construída 

(fábrica, habitação, escritório, etc.) materializada em uma superestrutura assentada sobre, 

abaixo ou acima da superfície terrestre (DEÁK, 2015).  

A diversidade econômica produtiva deve ser representativa para que se constate a 

heterogeneidade de usos do solo urbano. Tomemos como exemplo um determinado lugar ou 

região, suas relações sociais e espaciais com o desenvolvimento econômico; será possível 

verificar nos locais de economia mais avançada um maior número de especializações, dadas a 

sua divisão social do trabalho. Isso se reflete em maior fragmentação e complexidade no uso 

do solo urbano. 

 
12 Ao mesmo tempo inserido nestas complexidades está o mercado como um agente do uso do solo. No que se 

refere a isso, Singer (1982, p.23) explica que na economia capitalista o uso do solo é “regulado pelo mecanismo 

de mercado, no qual se forma o preço desta mercadoria sui-generis que é o acesso à utilização do espaço”.  
13 O autor não traz referência aos escritores desta afirmação, porém no mesmo parágrafo são citados outros 

autores como Alonso, Beckmann, Mills e Muth.   
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A situação de usos do espaço urbano na segunda metade do século XX foi altamente 

influenciada pelo extraordinário adensamento urbano, as mudanças nos modos de vida, de 

organização empresarial e organização do mercado imobiliário levando a mudanças notáveis 

nas formas de organização do tecido urbano. As modalidades de habitação e as formas de 

organização empresarial das indústrias, do comércio, do lazer e dos serviços tornaram–se 

adensadas e complexas (REIS FILHO, 2006). 

A leitura para o entendimento dos espaços urbanos destinados à produção (secundária 

e terciária) por empresas, indústrias, comércios e serviços pode ser encontrada em Singer 

(1982). O autor traz um quadro bastante elucidativo sobre como uma cidade organiza seu 

espaço econômico, e com isso confere ao território seus diversos usos produtivos. Segundo o 

autor (1982, p. 24) a “procura por espaço, na cidade, é formada por empresas, indivíduos ou 

entidades que atendem as necessidades de consumo coletivo”.  

Em algumas localidades se verificará ainda a implantação de atuais e modernos 

sistemas produtivos, cujo potencial é amplificado pela difusão tecnológica e fluidez da 

informação. Inserem–se neste campo os parques tecnológicos e incubadoras, institutos de 

pesquisas, faculdades e universidades, hipermercados, shoppings e indústrias (transnacionais 

ou nacionais) de grande e médio porte e os distritos industriais. Essa tipificação do uso 

qualifica o território pelo potencial técnico-científico-informacional e cria uma diferenciação 

dos espaços regionais.  

Não diferente, os subespaços destinados a fins residenciais configuram a parcela 

quantitativa mais relevante da área urbana. Esta utilização do solo tem uma correlação 

bastante peculiar com o fator demográfico e econômico, que pressionará o parcelamento de 

novas áreas para fins de ocupação. Sobre o uso residencial, este carrega consigo fatores 

locacionais e os valores de uso e troca da terra, e, aliado aos interesses do capital imobiliário, 

dão indícios do potencial especulativo do parcelamento de novas glebas. Atualmente, com o 

fenômeno da urbanização fragmentada, novos padrões de parcelamento para o uso residencial 

têm se apresentado nas cidades. Trata-se dos bairros e condomínios fechados localizados 

perifericamente a um centro principal de uma cidade. Essa constatação difere do tradicional 

padrão de assentamento centro-periferia dos modelos clássicos de utilização do espaço 

urbano, configurando um uso do solo disperso. 

Ainda no que se refere aos subespaços destinados ao uso do solo residencial, o 

contrário também é uma constatação. A atuação do mercado imobiliário e do poder público – 

ambos reguladores estratégicos do parcelamento do solo e do valor de mercado –, sobre o uso 

residencial cria as condições de assentamento para grupos de menor poder aquisitivo em 
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distâncias longínquas em relação ao centro principal. Nestes casos, a condição social, as 

distâncias e a acessibilidade aos centros urbanos, aliado à ineficiência do poder público no 

atendimento a estes locais refletem-se negativamente e contribuem para a segregação 

socioespacial no interior do tecido urbano. 

As considerações expostas neste tópico constituem o objeto central deste estudo, ou 

seja, a investigação do uso do solo urbano no Eixo da Rodovia Presidente Dutra e auxiliam no 

entendimento das complexidades inerentes ao planejamento urbano-metropolitano. Como 

complemento metodológico, o segundo capítulo foi destinado a uma contextualização sobre a 

regulação no campo do planejamento urbano e regional, sobre o histórico da 

institucionalização das regiões metropolitanas no Brasil e as discussões sobre normas e 

diretrizes presentes no quadro recente do planejamento metropolitano.  
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2.1 Regulação e formação do Estado regulador no Brasil   

 

O contexto da regulação envolve regras e normas que compõem um arcabouço legal 

para a orientação jurídico-política e institucional da organização da sociedade. No campo do 

planejamento urbano, a legislação tem o propósito de regular a organização do território 

contribuindo para um melhor aproveitamento funcional das relações sociais. Mas uma 

pergunta de essencial relevância deve ser feita: o que se entende por regulação?  

Segundo Ruy Moreira, as regras e normas e o espaço como categoria chave da 

reprodução social. Para Moreira (2008, p. 94) “através das regras e normas do convívio, seja 

de hegemonia, seja de coabitação, estabelecidas, as instâncias do espaço regulam e controlam 

assim, as práticas de mobilidade que fazem da sociedade um todo dinâmico e sempre em 

movimento”. 

Esse conjunto de normas e regras que irá reger a sociedade é proferido pelo Estado, 

cujo papel de interventor e regulador deve ser contextualizado com o auxílio da História. Ao 

fazê-lo são observados nos processos históricos uma maior ou menor presença do Estado na 

economia, demonstrando uma intrínseca relação entre as instâncias política e econômica.   

Nesta relação nota-se que com a internacionalização da economia, o Estado foi 

chamado a intervir para orientar o mercado. A partir dos anos 1930 e 1940, mas, sobretudo, 

após a Segunda Guerra, cada vez mais o Estado foi chamado a exercer um papel de regulador, 

pois detém os instrumentos para realizar esta regulação (SANTOS, 2008, p.109).  

No Brasil as denominações de Estado regulador, Estado Planejador ou Estado 

Desenvolvimentista14 são expressões empregadas para o período de 1930 a 1990. A partir 

desta década, o País foi se adequando aos modelos internacionais de atuação do Estado na 

economia, implantando o que é denominado por Mattos (2006) de Novo Estado regulador. 

Na década de 1930, o modelo de Estado brasileiro se deu sob a tutela de Getúlio 

Vargas, em um período marcado pela transição da Primeira República. Segundo Costa (1995), 

o modelo ficou conhecido como o Estado Novo, adotado a partir de 1937, e objetivava o 

reaparelhamento estatal no sentido de dotar o País das condições básicas necessárias para 

fomentar o desenvolvimento industrial “dentro dos quadros do capitalismo internacional”. 

 
14 Mattos (2006, p.113) explica que a “existência de um modelo de Estado regulador não constitui uma novidade 

no Brasil, apesar de muitos preferirem qualificá-lo de Estado planejador ou Estado desenvolvimentista. No 

processo de desenvolvimento do sistema capitalista, o Estado planejador desenvolvimentista  surge em países 

periféricos a partir da necessidade de industrialização”. 
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O Estado Novo caracterizou-se por priorizar o desenvolvimentismo e para isso atuava 

diretamente na promoção de políticas públicas e investimentos em infraestruturas estatais para 

a dinamização da macroeconomia brasileira15. De acordo com Lima (2013, p. 40), 

 

a partir de 1930 o Estado brasileiro [...] promoveu um modelo estatal de regulação 

caracterizado pelo desenvolvimentismo estatal, pelo nacionalismo, pelo 

autoritarismo estatal, pelo incentivo aos processos de industrialização e pelo uso de 

empresas estatais como indutoras do desenvolvimento econômico. Essa primeira 

etapa da regulação estatal brasileira permitiu o desenvolvimento de uma burocracia 

estatal e de uma tecnocracia.    

 
No período pós-Guerra ocorreram poucas mudanças no papel intervencionista do 

Estado brasileiro. O continuísmo intervencionista do Estado pôde ser verificado em 1950 no 

governo de Juscelino Kubistchek quando foi elaborado e executado o Plano de Metas, que 

significou uma planificação com medidas impulsionadoras, dando seguimento ao projeto 

desenvolvimentista. Os recursos utilizados para a implementação do Plano de Metas são 

descritos por Costa (1995, p. 52), o qual afirma que  

 

os investimentos durante a execução do Plano provinham de duas fontes principais: 

recursos do Tesouro Nacional (energia, transporte, siderurgia, construção de Brasília 

e obras de infraestrutura em geral) e recursos externos, canalizados basicamente sob 

a forma de capitais produtivos (indústria automobilística, eletroeletrônica e outros 

ramos de ponta).  

 

Conforme constatado por Lima (2013), no período de 1964 a 1985, ao longo da 

ditadura militar, o Estado Brasileiro adquiriu maior autoritarismo, ao mesmo tempo, a 

macroeconomia apresentou a substituição da proposta estatal nacionalista dos governos 

anteriores por uma maior inserção do capital transnacional e pela adoção da planificação 

desenvolvimentista16. 

Após a superação do período autoritário do Estado brasileiro, ocorreu a promulgação 

da Constituição Federal, em 1988, estabelecendo os primeiros passos rumos à democracia.  

Na reforma ocorrida na década de 1990 a formação do Novo Estado regulador 

brasileiro foi inspirada nos novos ares democráticos tendo como pano de fundo o modelo 

econômico neoliberal17 . A Constituição de 1988, em especial no art. 174 que dispõe sobre a 

 
15 A formação do Estado regulador brasileiro significou, pois, a constituição de uma nova burocracia e uma nova 

classe: os funcionários públicos tecnocratas. A partir do próprio Estado, essa nova classe já teria sido mobilizada 

no primeiro Governo Vargas. E o suporte político da nova burocracia teria se amparado nas políticas populistas 

que mobilizaram as massas a partir do dinamismo econômico próprio dos resultados econômicos gerados pelo 

Estado regulador (MATTOS, p.119). 
16 Isso pode ser percebido na elaboração e execução dos Planos Nacional de Desenvolvimento I e II em 1970.   
17 De acordo com Harvey (2008, p.12) o modelo neoliberal iniciado no mundo na década de 1980 é “em 

primeiro lugar uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser melhor 

promovido liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura 
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função do Estado como um “agente normativo e regulador da atividade econômica, consta 

que “o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, 

sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”.  

A década de 1990 foi caracterizada pela diminuição do papel do Estado na intervenção 

econômica e na promoção de políticas de cunho neoliberal. Uma característica da regulação 

deste período neoliberal foi a definição de agências reguladoras que estabeleceram um 

conjunto de regras, normas, fiscalização e controle de diversos segmentos da economia. 

Mattos (2006, p. 126), apresenta as especificidades do Novo Estado regulador brasileiro da 

década de 1990, caracterizado pela 

 

criação de agências reguladoras independentes, pelas privatizações de empresas 

estatais, por terceirizações de funções administrativas do Estado e pela regulação da 

economia segundo técnicas administrativas de defesa da concorrência e correção de 

“falhas de mercado”, em substituição a políticas de planejamento industrial – 

representou uma clara descentralização do poder do presidente da República e de 

seus ministros, ao mesmo tempo em que se tentaram criar novos mecanismos 

jurídico-institucionais de participação de diferentes setores da sociedade civil no 

controle democrático do processo de formulação do conteúdo da regulação de 

setores da economia brasileira. 

 

Nesta conjuntura apresentada, o Estado brasileiro da década de 2000 foi marcado pela 

implementação de uma agenda econômica e social desenvolvimentista. No período 

compreendido entre 2002 e 2012, o Estado passou a intervir de modo mais significativo na 

promoção de políticas de investimentos internos em infraestrutura, proteção de setores 

econômicos nacionais e políticas de distribuição de renda, ditando uma lógica progressista do 

Estado brasileiro.  

Esta síntese sobre regulação e a formação do Estado regulador brasileiro e a descrição 

de suas diversas fases no decorrer do século passado e no início do século atual contribuem e 

tornam-se essencial para o entendimento da regulação do uso do solo no campo do 

planejamento urbano. No Brasil, nas fases do capitalismo do século XX, mais 

especificamente, no que se refere ao capitalismo de livre mercado corporativo, o Estado 

apresentou-se como um ente capaz de normatizar institucional e juridicamente a organização 

socioeconômica, ao mesmo tempo em que na década de 1990 foi se retomando o ordenamento 

territorial por meio dos Planos Plurianuais (PPA). Essa retomada da temporalidade histórica 

do Estado regulador brasileiro não tem a pretensão de explicar exaustivamente as teorias 

econômicas que regeram as alas progressistas ou liberais e seus modus operandi na respectiva 

 
institucional caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio. O papel 

do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas; o Estado tem de garantir, por 

exemplo, a qualidade e a integridade do dinheiro”. 
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macroeconomia brasileira do século XX e início do século XXI, mas, sim, pretendeu realizar 

uma leitura mais ampla do papel do Estado que, seguindo tendências mundiais, assumiu ora 

um papel mais centralizador, ora um papel coadjuvante. 

Neste sentido, a cronologia mais recente permite o entendimento do papel do Estado 

brasileiro – cujas heranças remetem ao modelo de planejamento desenvolvimentista, 

tecnocrata e centralizador –, quando, a partir da década de 1980, passou a considerar a 

atuação das três esferas governamentais (federal, estadual e municipal), no que se refere à 

normatização de regras institucionais e jurídicas e, também, à promoção do ordenamento 

territorial.  

A partir da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), e com a elaboração do Estatuto da 

Cidade em 2001 (BRASIL, 2001), foi instaurado um processo de descentralização do governo 

federal, gerando uma centralização dada a contradição fiscal de um sistema tributário 

repressivo. Tal fato contribuiu para consolidar o município como uma importante unidade 

político-administrativa do território e trouxe reflexos na elaboração e execução da política 

para o desenvolvimento urbano. Em 2015, o Estatuto da Metrópole promulgado pelo governo 

federal propôs normas e diretrizes para as regiões metropolitanas (BRASIL, 2015a). Dentre os 

regimentos ganharam destaque o uso do solo como uma Função Pública de Interesse Comum 

(FPIC); a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) e a gestão 

ou governança interfederativa e participativa. O Estatuto da Metrópole, suas diretrizes e 

eventual aplicabilidade serão objeto de discussão no subtópico intitulado “Os marcos das 

diretrizes de regulação do uso do solo urbano–metropolitano no Brasil”.  

A contextualização histórica do processo de institucionalização das Regiões 

Metropolitanas (RMs) e os desdobramentos de cada período para a agenda metropolitana 

brasileira são elucidados a seguir. 

 

2.2 O contexto de institucionalização das Regiões Metropolitanas brasileiras 

 

A compreensão do contexto de metropolização do território brasileiro remonta à 

década de 1970 quando foram criadas as primeiras Regiões Metropolitanas no País, por meio 

de uma gestão federativa centralizadora. Nesta década, era de responsabilidade do Governo 

Federal a definição, institucionalização e gestão deste tipo de arranjo territorial. Dentre 

algumas atribuições de competência federal estavam: a de instituir e criar as diretrizes para o 

planejamento, gestão e execução de serviços públicos de interesse comum no âmbito 

metropolitano. 
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De fato, o planejamento metropolitano foi inaugurado no País com a promulgação da 

Lei Complementar nº14 de 8 de junho de 1973, que criou “as regiões metropolitanas de São 

Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza” 

(BRASIL, 1973), e a Lei Complementar Federal n° 20, de 1° de julho de 1974 (BRASIL, 

1974), segundo art. 19 que instituiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A criação 

dessas RMs objetivava a promoção do desenvolvimento regional. Sobre essas primeiras RMs, 

Costa (2013, p. 327) esclarece que, 

Elas receberam incentivos e impulsos para se tornarem polos regionais e nacionais, 

ao mesmo tempo, submetendo ao seu domínio a rede de cidades do país, e liderando 

seu desenvolvimento econômico, em diálogo com o que propunha o II Plano 

Nacional de Desenvolvimento (II PND). 

 

Entre o período de criação das RMs no Brasil de 1970 até o ano de 1985 ocorreu o 

modelo de desenvolvimento e de atuação territorial do Estado denominado por Klink (2013) 

de “tecnoburocrática-centralista18”. Neste momento, (2013, p. 91) as regiões metropolitanas 

eram percebidas como polos de desenvolvimento que buscavam “consolidar uma economia 

espacial nacional com maior integração e complementariedade entre as economias regionais”. 

Com o intuito de atender as demandas destes novos arranjos metropolitanos foram 

coordenadas macropolíticas setoriais para a gestão e financiamento. Segundo o autor (2013, p. 

92), dentre as macropolíticas direcionadas aos espaços metropolitanos constavam políticas 

setoriais em “áreas temáticas como a habitação e o desenvolvimento urbano, particularmente 

o saneamento básico, mobilidade e transporte, alocadas por organismos como o Banco 

Nacional de Habitação (BNH)”. 

Com a promulgação da Constituição de 1988 – que demarcou um novo período da 

Política Urbana brasileira, e gerou rebatimentos para o planejamento e gestão metropolitana – 

o Estado Federal Brasileiro considerado até então protagonista, delegou a criação, 

planejamento e gestão de novas RMs para os Governos Estaduais. Neste modelo de 

desenvolvimento econômico e gestão do território nacional definido por Klink (2013) como 

“neolocalista competitivo19 (1985-2000)”, a Constituição de 1988 aparece como um marco, 

 
18 De acordo com Klink (2013) o período tecnoburocrático-centralista trata-se de uma fase da reestruturação do 

Estado Desenvolvimentista brasileiro ocorrido entre os anos de 1970 a 1985 cujas sucessivas transformações 

institucionais e organizacionais entrelaçam-se com mudanças mais amplas no regime de desenvolvimento, com 

reflexos nos arranjos territoriais do tipo Regiões Metropolitanas. 
19 De acordo com Klink (2013) um segundo período denominado como “neolocalista competitivo” foi uma etapa 

da política de desenvolvimento e atuação do Estado brasileiro após o ano de 1985 até o ano de 2000 marcada 

pela reestruturação produtiva e a emergência de um regime reescalonado e contestado. Neste momento ocorre 

uma série de desafios em função da democratização e descentralização do Estado brasileiro, do colapso da 

estratégia de expansão macroeconômica financiada por dívida e da globalização dos sistemas produtivos.   
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também, na definição do município como o terceiro ente federativo, criando impactos no 

planejamento na escala metropolitana.  

O processo de descentralização do Estado brasileiro presente no texto da Constituição 

de 1988 (BRASIL, 1988) trouxe referências normativas para a gestão e organização territorial 

pautadas na administração municipal. A partir deste marco institucional foi atribuída a tomada 

de decisão e a maneira de se pensar o planejamento urbano orientada para a escala do urbano, 

ou seja, a escala local e à gestão municipal. Ao mesmo tempo, foram estabelecidas um 

conjunto de regras para a governança e gestão das grandes áreas metropolitanas.  

A reafirmação do processo de descentralização federativa que propôs a escala 

municipal como nova escala da tomada de decisão, planejamento e gestão, ocorreu treze anos 

depois da Constituição, no ano de 2001, quando foi promulgada a Lei nº 10.257, o Estatuto da 

Cidade.  Esta Lei (BRASIL, 2001) regulamentou artigos e diretrizes da política urbana 

mencionados na Constituição de 1988 e impactou no processo de instituição, planejamento e 

organização dos espaços metropolitanos, transformando a escala municipal, conforme a visão 

de Klink (2013, p. 93) “em arena de disputa sobre a função social da propriedade e da 

cidade”. 

Neste sentido, a preocupação com o planejamento e gestão na escala local, 

enfraqueceu a criação de políticas voltadas aos problemas e desafios do planejamento 

metropolitano, ressaltando a criação de um sistema tributário, cujo ente federativo municipal 

assume um papel preponderante para a questão fiscal. Neste âmbito, a ausência de diretrizes 

na Constituição Federal de 1988, quanto no Estatuto das Cidades, contribuíram para criar um 

“vácuo” no que se refere ao contexto institucional de planejamento e gestão das RMs 

brasileiras, culminando nos atuais desafios para a gestão dos arranjos territoriais 

metropolitanos. Costa (2013) explica esta conjectura de inação quanto ao planejamento e 

gestão pela promulgação de diretrizes para um planejamento local e a ausência de regras para 

a escala metropolitana. Segundo o autor (2013, p. 331),  

 

a delegação da gestão metropolitana aos estados, numa Federação em que os 

municípios são protagonistas na gestão de seus territórios, sem que isto seja 

claramente regulamentado e sem que a União forneça qualquer orientação ou regras 

para a gestão metropolitana, fez da gestão metropolitana uma tarefa improvável. 

 

Mais recentemente, um novo modelo de desenvolvimento e atuação territorial do 

Estado, denominado por Klink (2013) de social-desenvolvimentismo20, começou a ser 

 
20 Um terceiro período denominado como “social-desenvolvimentista” foi o momento da política de 

desenvolvimento e atuação do Estado brasileiro a partir do ano de 2006 até o ano de 2010*grifo nosso. Segundo 

Oliva (2010, apud KLINK, 2013), pode-se reconhecer “esse ambiente macro institucional e político, já rotulado 
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implementado com vistas à recuperação macroeconômica do Brasil. A partir da década de 

2000, a reforma urbana para as RMs subverteu-se em torno do planejamento e da execução de 

projetos de infraestruturas e de empreendimentos habitacionais, principalmente a partir da 

aprovação do Programa de Aceleração do Crescimento e do Programa Minha Casa Minha 

Vida (ROLNIK; NAKANO, 2011; LEITÃO, 2009 apud KLINK, 2013). 

No período social-desenvolvimentista, a retomada macroeconômica do País, aliada à 

atuação de diversos agentes econômicos e políticos, que se apropriaram da execução dos 

grandes projetos, contribuiu para uma proliferação de RMs no território brasileiro, em sua 

grande maioria, marcadas por grandes disparidades socioespaciais.  

Em meio a este atual período, ocorreu a promulgação do Estatuto da Metrópole, no 

ano de 2015, que trouxe para a gestão e governança das RMs brasileiras mais dúvidas e 

desafios, do que concretudes (BRASIL, 2015a). Em resumo, a questão da institucionalização 

metropolitana brasileira apresentou, da década de 1970 a hoje, a migração de um modelo 

centralizador com a participação direta da União na definição dos espaços metropolitanos, 

para outro modelo que delegava as mesmas funções para os governos estaduais, ao mesmo 

tempo em que a arena local (municipal) se efetivou como unidade de planejamento e gestão 

do território. Junta-se a este quadro institucional a incerteza quanto a real aplicação de regras 

e normas para o planejamento de espaços metropolitanos. Todo este contexto é inflado pelos 

diversos interesses públicos e do capital privado na reforma urbana, culminando no atual 

contexto em que se inserem praticamente todas as RMs brasileiras.  

A somatória de tudo que está envolvido no planejamento da escala metropolitana 

brasileira criou um quadro geral complexo. Neste contexto, insere-se a regulação do uso do 

solo urbano-metropolitano e a adoção de políticas integradas correspondentes às demais 

Funções Públicas de Interesse Comum como instrumentos capazes de nortear a resolução dos 

problemas de gestão e governança para as RMs. 

 

2.3 Os marcos das diretrizes de regulação do uso do solo urbano-metropolitano no Brasil 

 

No decorrer do último século, a terminologia “regulação do uso do solo” passou a 

designar um elemento normativo urbanístico, e sua resolução se fez necessária na tentativa de 

mitigar os problemas socioespaciais decorrentes do intenso processo de urbanização do 

 
como o social-desenvolvimentismo [...], entretanto este período mais recente não apresentou “uma agenda mais 

consistente para a governança metropolitana”. 
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território brasileiro. Sua contextualização normativa pode ser dividida considerando o período 

anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988 e o posterior21.  

Conforme esclarecido, a década de 1970 foi marcada por um período de forte presença 

do Estado nas questões econômicas e de organização territorial. No que se refere ao 

planejamento territorial esse período foi também bastante elucidativo para a compreensão da 

normatização do uso do solo e de regras propostas para o ordenamento territorial. Nesta 

década a expressão uso do solo metropolitano passa a ser citada em Brasil (1973), segundo 

Lei Complementar Federal nº 14, de junho de 1973, como parte dos “serviços comuns aos 

municípios que integram a região”. Conforme o mesmo texto, no art. 5º da referida Lei de 

1973, o interesse metropolitano era descrito segundo seguintes serviços comuns aos 

municípios que, naquele momento, integravam as RMs. Estes serviços comuns tinham como 

características o 

I – planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; II – saneamento 

básico, notadamente abastecimento de água e rede de esgotos e serviço de limpeza 

pública; III – uso do solo metropolitano; IV – transportes e sistema viário, V – 

produção e distribuição de gás combustível canalizado; VI – aproveitamento dos 

recursos hídricos e controle da poluição ambiental, na forma que dispuser a lei 

federal; VII – outros serviços incluídos na área de competência do Conselho 

Deliberativo por lei federal. 

 

Na escala municipal, a normatização orientada para a organização territorial ocorreu 

pela promulgação da Lei Federal 6.766/79 de 19 de dezembro, que dispunha sobre o 

parcelamento do solo urbano. Com a referida lei, as questões pertinentes ao uso e ocupação do 

solo no interior de um município deveriam estar adequadas às normas do parcelamento do 

solo urbano, referente aos “loteamentos urbanos, seus usos, o aproveitamento das glebas, da 

disposição de equipamentos públicos urbanos [...] em áreas urbanas consolidadas, de 

expansão urbana e urbanas específicas, obedecendo o plano diretor ou lei municipal” 

(BRASIL, 1979).  

No ano de 1988 com a promulgação da Constituição Federal as funções municipais 

sobre o ordenamento territorial e sobre a regulação do uso do solo são definidas. Consta no 

art. 30, parágrafo VIII, que cabe ao município promover o “ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. No artigo 

182 (BRASIL, 1988), também no contexto da política urbana foi estabelecida a 

obrigatoriedade da elaboração de um “plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 

 
21 Neste estudo, a década de 1970 foi melhor delineada, embora, segundo constatado por Mascarenhas (2012), se 

reconheça nas Constituições do século XX promulgadas nos anos de 1934, 1937, 1946 e a Lei nº 4.132 de 10 de 

setembro de 1962 os primeiros avanços no que se refere às normas e regimentos para o direito à propriedade, 

loteamento e venda de terrenos, os direitos e as garantias individuais, a ordem econômica e social, 

desapropriação do bem imóvel para construção de casas populares. 
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obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, considerado um instrumento básico 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana”. 

Em 2001, a Lei 10.257 (BRASIL, 2001), conhecida como Estatuto da Cidade tratou da 

política urbana e dos instrumentos para o desenvolvimento urbano, trazendo algumas 

diretrizes sobre o controle do uso do solo municipal. Em Brasil (2001), artigo nº 2, parágrafo 

VI, consta que a adoção de um ordenamento territorial do município e o controle do uso do 

solo, visavam evitar 

 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; b) a proximidade de usos 

incompatíveis ou inconvenientes; c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso 

excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura urbana; d) a instalação de 

empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de 

tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente; e) a retenção especulativa 

de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; f) a 

deterioração das áreas urbanizadas; g) a poluição e a degradação ambiental; 

 

O Estatuto da Cidade, mais especificamente, o conteúdo referente à regulação do uso 

do solo foi desenvolvido para o ordenamento territorial municipal. Isso pode ser verificado de 

acordo com Brasil (2001), art. 4 quando são apresentados os seguintes instrumentos para o 

planejamento municipal: “a) plano diretor; b) disciplina do parcelamento, do uso e da 

ocupação do solo”. O mesmo artigo define, ainda que timidamente, as normas para o 

planejamento regional, a exemplo da elaboração dos “planos nacionais, regionais e estaduais 

de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; e o planejamento das 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões”. Porém, no texto não é 

mencionado o modo como deveria ocorrer a aplicação destas regras no contexto regional. 

No ano de 2005, foi promulgada a Lei Federal nº 11.107/2005, também conhecida 

como Lei dos Consórcios Públicos (BRASIL, 2005), considerada como uma medida 

institucional capaz de gerar uma articulação para a adoção dos serviços públicos de interesse 

comum ou funções públicas de interesse comum entre municípios consorciados. Segundo 

Marguti e Costa (2014, p. 26) a promulgação da Lei dos Consórcios Públicos foi disposta 

“permitindo a articulação administrativa e política entre todos os Entes Federados e 

viabilizando a união de recursos para o enfrentamento de problemas comuns”. 

Ao contrário do consistente arcabouço normativo do planejamento urbano municipal 

contido na Constituição de 1988, no Estatuto da Cidade de 2001 e na Lei dos Consórcios 

Públicos de 2005, a regulação do uso do solo urbano na escala metropolitana passou a ser 

tratada apenas no ano de 2015, com a Lei nº 13.089, denominada Estatuto da Metrópole, que 

dispõe diretrizes para a realização do planejamento metropolitano (BRASIL, 2015a; 1988; 

2001; 2005).  
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O Estatuto da Metrópole apresenta o Estado como ente regulador das demais esferas 

governamentais, tendo em vista a elaboração de regras e normas para o planejamento urbano–

metropolitano. No Estatuto, no que se refere à regulação do uso do solo urbano-

metropolitano, é apresentada a proposta da elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano 

Integrado (PDUI), considerado um “instrumento que estabelece, com base em processo 

permanente de planejamento, as diretrizes para o desenvolvimento urbano da região 

metropolitana ou da aglomeração urbana” (BRASIL, 2015a). 

Ainda de acordo com a Lei 13.089, art. 12, a execução do PDUI deverá “considerar o 

conjunto de Municípios que compõem a unidade territorial urbana e abranger áreas urbanas e 

rurais”. Consta em Brasil (2015), parágrafo 1º, que o PDUI deverá contemplar,  

 

I – as diretrizes para as funções de interesse comum [...]; II – o macrozoneamento da 

unidade territorial urbana; III – as diretrizes quanto à articulação dos Municípios no 

parcelamento, uso e ocupação no solo urbano; as diretrizes quanto à articulação 

intersetorial das políticas públicas afetas à unidade territorial urbana; IV – a 

delimitação das áreas com restrições à urbanização visando à proteção do patrimônio 

ambiental ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de  

desastres naturais, se existirem; V – o sistema de acompanhamento e controle de 

suas disposições. 

 

No que se refere à regulação do uso do solo urbano–metropolitano o Estatuto da 

Metrópole (BRASIL, 2015a) apresenta diretrizes sobre as políticas integradas que assumiriam 

Funções Públicas de Interesse Comum (FPICs)22. Essas são descritas segundo Brasil (2015) 

como uma “política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um município 

isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes”.  

Reafirmada no Estatuto da Metrópole (BRASIL, 2015a), uma dessas funções públicas 

refere-se à regulação do uso do solo, que, segundo o texto, tornar-se-á uma função pública 

compartilhada assumindo um papel–chave como instrumento para a gestão e a governança, 

sendo de suma importância para o espaço urbano-metropolitano. Costa (2014) explica tal 

importância ao destacar o uso e a ocupação do solo como uma Função Pública de Interesse 

Comum (FPIC) para a escala metropolitana. Nas palavras do autor (2014, 209),  

 

o uso do solo, que envolve as diversas formas de parcelamento do solo e os 

parâmetros de uso e ocupação do solo consiste na Função Pública de Interesse 

Comum (FPIC) articulante/articuladora das demais funções e que, na prática 

operacionaliza o desenvolvimento integrado metropolitano à medida que trata da 

gestão deste espaço, permitindo a produção de configurações territoriais que são 

resultantes das disputas entre projetos socioeconômicos, produtivos, 

conservacionistas e político–culturais diferentes. 

 
22 De acordo com Motta et al. (2014, p. 87), o “uso do solo, saneamento e transportes metropolitanos 

ultrapassam fronteiras municipais, devendo ser enfrentados por meio de cooperação entre os diferentes entes da 

Federação que atuam neste território – estado, municípios e União –, com a participação da sociedade”.  
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Ainda segundo o autor (2014), a regulação do uso e ocupação do solo no âmbito 

metropolitano poderá confrontar os atuais projetos estruturantes do território. De acordo com 

Costa (2014, p. 209),  

 

ainda que um conjunto de condicionantes ambientais e de características geofísicas 

seja referência para projetos alternativos para o uso e a ocupação do solo, a 

regulação sobre os diferentes usos e a distribuição da infraestrutura no espaço 

urbano é que irão favorecer, orientar ou permitir que determinadas configurações 

socioespaciais se constituam e se consolidem, conformando o espaço metropolitano 

em sua estrutura, forma e relações dinâmicas. 

 

Ao deparar com tais afirmações percebe-se a importância da FPIC da regulação do uso 

e ocupação do solo como um princípio capaz de mediar e gerir a arena de disputas locais e 

regionais, bem como, de revelar quais os projetos sairão vitoriosos de tais disputas. Segundo 

Costa (2014, p. 210), a adoção da FPIC da regulação do uso e ocupação do solo poderá 

elucidar,  

 

como os atores sociais e políticos e os agentes econômicos se articulam na e para a 

governança metropolitana; e quais destes atores/agentes possuem maior 

protagonismo e/ou força, conquistam mais espaço na ágora metropolitana, fazendo 

com que seus interesses se sobreponham aos demais e que seus projetos, ao final 

tenham maior êxito. 

 

O potencial da regulação do uso e ocupação do solo no ordenamento territorial pode 

ser verificado em algumas experiências metropolitanas a exemplo da RM de São Paulo e da 

RM de Belo Horizonte, que apontam para um caminho possível na implementação normativa 

do ordenamento territorial (APÊNDICE A).  

A FPIC como um princípio de natureza pública e comum e o PDUI como instrumento 

de planejamento metropolitano, são dispostos no Estatuto da Metrópole (BRASIL, 2015) para 

a organização do território regional, mas, ressalta-se que a efetividade somente ocorrerá e será 

viável a partir da adoção de critérios de governança regional com a participação de agentes 

econômicos e políticos e da sociedade civil, a fim de compor o planejamento participativo na 

escala metropolitana. 

 

2.4 Governança e participação como norteadores do planejamento urbano-

metropolitano brasileiro 

 

No Brasil a proposição regulatória de uma política urbano-regional como no caso das 

FPICs, ou a elaboração de uma planificação territorial do uso do solo urbano para as RMs 

somente será viável se forem estabelecidos critérios de governança. Para entender o conceito 
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de governança torna-se necessário distinguir o que se entende por governabilidade e 

governança. Para Torres (2016, p.157) o conceito de governabilidade 

 

surge como reação semântica à necessidade de diagnósticos e soluções para a crise 

do estado em dirigir processos sociais e em atender às demandas sociais a ele 

endereçadas, o conceito de governança refere-se mais fortemente à dimensão 

normativa da atividade estatal. 

 

No Estado de São Paulo a governança metropolitana adotada emprega o conceito de 

um “sistema que abrange formulação, gestão e financiamento de políticas, planos, projetos e 

ações destinados ao desenvolvimento do território [...]. Envolve não apenas a ação do setor 

público, mas, também, a participação do setor privado e da sociedade organizada” 

(EMPLASA, 2015, p. 283).   

A governança metropolitana segundo Motta et al. (2014, p. 79), ocorre a partir da  

 

análise da formulação, da implementação e da gestão de políticas e projetos 

prioritários para o desenvolvimento territorial, os ordenamentos, as ferramentas e os 

instrumentos adequados para sua gestão – mecanismos e instrumentos de 

financiamento das políticas e projetos; a discussão de possibilidades e limites de 

maior participação do setor privado; e o desenvolvimento dos processos de 

discussão pública e de validação política de propostas e projetos. 

 

A necessidade da composição de uma governança metropolitana23 deve ser tratada 

frente aos novos desafios da metropolização do território e dos problemas urbanos das 

cidades. De acordo com Motta et al. (2014, p. 79) a governança deverá ser adotada mediante 

“solução articulada e integrada de diferentes setores dos serviços urbanos e de infraestrutura, 

além de – pelo fato de as políticas metropolitanas terem caráter transversal – exigirem a 

integração das políticas públicas setoriais”. Ainda segundo a autora (2014), o “uso do solo, 

saneamento e transportes metropolitanos ultrapassam fronteiras municipais, devendo ser 

enfrentados por meio de cooperação entre estados, municípios e União –, com a participação 

da sociedade”. Dessa forma, constata a necessidade da implantação, organização e execução 

das FPICs para determinadas políticas públicas setoriais, bem como, a gestão por meio do 

processo participativo. 

Diferentemente de outras funções públicas no caso da FPIC uso do solo, onde não há 

propriamente serviços compartilhados, a participação da sociedade civil torna-se primordial 

como norteador da organização territorial do espaço metropolitano. Neste contexto, que se 

 
23 Segundo Brasil (2015a), destaca-se entre os princípios para uma governança interfederativa a prevalência do 

interesse comum sobre o local; o compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento 

urbano integrado; a autonomia dos entes da Federação; observância das peculiaridades regionais e locais; a 

gestão democrática da cidade, consoante com o Estatuto da Cidade de 2001; a efetividade no uso dos recursos 

públicos e a busca do desenvolvimento sustentável. 
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insere a FPIC do uso do solo deve-se considerar o baixo potencial de participação social no 

cenário metropolitano brasileiro. Costa (2014, p. 518), enfatiza esse contexto apresentando 

um “diagnóstico de baixa participação e de uma governança marcada pela presença 

preponderante de atores políticos e agentes econômicos”. 

Ao considerar o panorama das RMs brasileiras, verifica-se que apenas as RMs de São 

Paulo e Belo Horizonte conseguiram avanços no que se refere à aplicação de critérios de 

governança urbano-metropolitana, com o foco na regulação do uso do solo. Esta constatação 

foi feita por Costa (2014) ao analisar a situação do cenário metropolitano brasileiro face aos 

princípios do planejamento e gestão do uso do solo por meio da FPIC. Para o autor (2014, p. 

218)   

de um modo geral, portanto, à exceção das RMs de Belo Horizonte e São Paulo, a 

avaliação relativa nos instrumentos de planejamento e gestão da FPIC uso do solo é 

muito ruim, atenuada apenas pela existência mais disseminada de planos diretores 

atualizados e, em alguns casos, ela existência de legislação urbanística nos 

municípios metropolitanos. 

 

No que se refere ao aspecto participativo e à regulação do uso do solo, a RM de Belo 

Horizonte mostra-se como uma experiência pontual (particular) positiva. Na avaliação de 

Costa (2014, p. 221), a participação de atores institucionais de nível horizontal na elaboração 

do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da RM de Belo Horizonte ocorreu 

com 

o recente processo de elaboração do macrozoneamento metropolitano, elaborado por 

professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), e que vem contando 

com a realização de diversas oficinas e seminários de discussão da proposta. [...]; e 

acaba sendo uma referência para as demais, como foi o próprio Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado, elaborado no início dos anos 2010. 

 
Mesmo que as experiências das RMs de São Paulo e Belo Horizonte se apresentem 

como modelos que alcançaram algum mérito frente às demais, o que se percebe no cotidiano 

da arena de disputas é o embate sem resultados satisfatórios para a gestão e governança. No 

atual período social desenvolvimentista, o processo de experimentação institucional 

metropolitana está “cercado por um número maior de atores e interesses (União, governos 

locais, empresas, movimentos, etc.) que disputam a hegemonia sobre a construção da escala 

urbano-metropolitana, sem que isto tenha desencadeado uma agenda metropolitana mais 

consistente em torno do planejamento e gestão dos serviços de interesse comum” (KLINK, 

2013, p. 105). 

A questão regional brasileira encontra-se em processo de construção e a busca de 

compreensão sobre governança interfederativa, planejamento, gestão metropolitana, políticas 
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de interesse comuns podem ser consideradas novidade, tanto do ponto de vista institucional, 

como para o ordenamento territorial das RMs brasileiras. Os embates entre o planejamento 

local e regional (metropolitano), a destinação de recursos para a promoção do 

desenvolvimento urbano-metropolitano, além das próprias indagações sobre os critérios de 

governança e participação, faz parte de um escopo maior da agenda metropolitana brasileira.  

Neste contexto, encontra-se o uso do solo urbano-metropolitano como um aspecto primordial 

do planejamento, temática que constitui a análise central deste estudo, no recorte territorial 

que compreende os municípios transpostos pela Rodovia Presidente Dutra na RMVPLN.  

A elaboração do conteúdo teórico sobre o uso e regulação do solo urbano-

metropolitano complementa-se aos conceitos relacionados à configuração socioespacial do 

território, bem como os tipos de uso e ocupação do solo urbano. A base teórica da pesquisa, 

necessitou da construção de capítulo metodológico destinado a descrição de materiais e 

métodos utilizados nesta pesquisa e que foram necessários para a compreensão espacial da 

formação da rede urbana e dos tipos e distribuição dos usos do solo urbano ao longo do Eixo 

da Rodovia Presidente Dutra. 
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3.1 Fluxograma da pesquisa 

O fluxograma da figura 1 mostra a estruturação da pesquisa, identificando as relações entre o referencial, a problemática, pergunta da 

pesquisa, os materiais e as análises propostas para responder tanto à temática espacial do uso do solo no Eixo da Rodovia Presidente Dutra quanto 

à regulação: 

 
Figura 1 – Fluxograma da pesquisa 

 
Fonte:Elaborado pelo autor.
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3.2 Elaboração de informações dos condicionantes ecológicos dos municípios do Eixo da 

Rodovia Presidente Dutra 

 

A elaboração de informações sobre os condicionantes ecológicos, trata-se da descrição 

visual e espacial de elementos do meio físico–ambiental – em especial a hidrografia e o relevo 

–, presentes no recorte territorial do Eixo da Rodovia Presidente Dutra. Tal espacialização é 

fruto de consultas a diversas fontes que incluem: (a) imagens digitais de elevação da Missão 

Topográfica Radar Shuttle (SRTM), obtidas do endereço eletrônico da United States 

Geological Survey (USGS) e consultadas no ano de 2017; (b) a aquisição da base de dados da 

hidrografia da base contínua 1:250.000 para todo o território nacional cedidas no endereço 

eletrônico do IBGE para o ano de 2017; (c) o mapeamento das Unidades Básicas de 

Compartimentação do Meio Físico do Estado de São Paulo (UBC)24, contido no endereço 

eletrônico da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo e elaborado pelo Instituto 

de Geologia (IG) do Estado de São Paulo. 

Por meio de consultas a estas fontes, foram obtidos documentos iconográficos (mapas 

e imagens de Radar) e dados geoespaciais25 (shapefiles26), que possibilitaram gerar outras 

informações cartográficas dos condicionantes ecológicos restritos ao recorte territorial dos 

municípios do Eixo. O objetivo buscado por meio dessas cartografias foi representar 

espacialmente os condicionantes ecológicos, cujas localizações se tornaram favoráveis ao 

processo de ocupação territorial de alguns municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra. 

Deste modo, assume-se que tais condicionantes contribuíram para a consolidação da mais 

importante rede urbana do Vale do Paraíba Paulista, atualmente portadora dos mais relevantes 

indicadores socioeconômicos da Região. 

 

 
24De acordo com São Paulo (2014), o procedimento detalhado para a compartimentação fisiográfica é 

apresentado, entre outros, por Vedovello (2000). Consiste em identificar em imagens de sensoriamento remoto 

divisões fisiográficas em diferentes níveis hierárquicos de classificação relacionados às condições 

morfoambientais e genéticas da região estudada. A identificação dos compartimentos fisiográficos, delimitando 

porções do terreno que se distinguem das áreas vizinhas, definem as Unidades Básicas de Compartimentação do 

Meio Físico – UBC. 
25 De acordo com o decreto estadual de São Paulo, nº 61.486 de 11 de setembro de 2015, o dado ou informação 

geoespacial pode ser entendido como aquele que se distingue essencialmente pela componente espacial, que 

associa a cada entidade ou fenômeno uma localização na Terra, traduzida por sistema geodésico de referência, 

em dado instante ou período de tempo, podendo ser derivado, entre outras fontes, das tecnologias de 

levantamento, inclusive as associadas a sistemas globais de posicionamento apoiados por satélites, bem como 

de mapeamento ou de sensoriamento remoto. 
26 Segundo o endereço eletrônico da ESRI (2018) um shapefile é um formato de armazenaento de dados de vetor 

da Esri para armazenar a posição, forma e atributos de feições geográficas. É armazenado como um conjunto de 

arquivos relacionados e contém uma classe de feição. Os shapefiles frequentemente contêm feições grandes com 

muitos dados associados e foram historicamente utilizados em aplicativos de desktop GIS como ArcMap. 
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3.3 Análise multitemporal da expansão da área urbanizada com utilização de imagens 

Landsat para os anos de 1975, 1995 e 2015 

 

Com a evolução tecnológica, ocorreu paralelamente um aumento na produção de 

informações em escala global. Este tópico volta-se para uma breve descrição dos benefícios 

do progresso tecnológico na geração de informações extraídas pelo imageamento da 

superfície terrestre por satélites orbitais.  

O imageamento da superfície terrestre cresceu bastante após a década de 1970 com os 

satélites orbitais, principalmente os que pertencem à família Landsat. O sistema de aquisição e 

processamento de imagens orbitais Landsat representam segundo a United States Geological 

Survey (2017a) a  

maior coleção de dados de sensoriamento remoto de terra de resolução moderada 

baseada no espaço. Quatro décadas de imagens fornecem um recurso único para 

aqueles que trabalham em agricultura, geologia, silvicultura, planejamento regional, 

educação, mapeamento e pesquisa de mudanças globais.  

 

Assim, com o auxílio dessas imagens orbitais do satélite Landsat foi definida a análise 

temporal para o Eixo da Rodovia Presidente Dutra, selecionando-se os seguintes anos: 1975 

do satélite Landsat 1-5 MMS; para o ano de 1995 do satélite Landsat 4-5 TM e para o ano de 

2015 com imagens obtidas pelo satélite Landsat 8 OLI (Figura 2).  

 

Figura 2 – Mosaicos LANDSAT 1975, 1995 e 2015 

 
Fonte: United..., 2017a. Elaborado pelo autor. 

 

O procedimento técnico para a confecção de cartografias da expansão da área 

urbanizada ao longo do Eixo da Rodovia Dutra consistiu em vetorização, ou seja, com o 
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auxílio de um programa de geoprocessamento de imagens foi possível desenhar os contornos 

das áreas urbanas nos respectivos anos.  

A análise temporal e a respectiva elaboração cartográfica contribuem para a 

visualização do crescimento urbano nos anos de 1975, 1995 e 2015, para o cálculo da área 

urbanizada e também para investigação da espacialidade do processo de urbanização dispersa, 

ou da fragmentação urbana nos municípios transpostos pela Rodovia Presidente Dutra. O 

resultado obtido por meio desta análise e das cartografias corrobora no apontamento do Eixo 

de Desenvolvimento como um elemento estruturador do espaço regional do Vale do Paraíba 

Paulista. 

 

3.4 Definições do uso do solo urbano e critérios de adoção das tipologias 

 

O mapeamento do uso do solo urbano pôde ser compreendido com consultas a 

metodologias diversas, tais como as que aproximam o objeto de análise por meio de uso do 

geoprocessamento e permitem uma classificação para a leitura, compreensão e tomada de 

decisões. Dentre as metodologias, a Análise Ambiental27 enquadra-se com uma das que 

elucidam – por meio do uso da tecnologia de geoprocessamento – a percepção do meio físico 

e auxilia no planejamento de médio e longo prazo, prevendo ou mitigando impactos 

socioambientais.  

Na análise do meio físico deve-se esclarecer sobre as diferenças existentes entre as 

terminologias: a Cobertura e Uso da Terra, Uso e Ocupação da Terra e o Uso e Ocupação do 

Solo. 

Sobre a Cobertura e o Uso da Terra, o levantamento de informações do território 

comporta análises e mapeamentos e é de grande utilidade para o conhecimento atualizado das 

formas de uso e ocupação do espaço, constituindo importante ferramenta de planejamento e 

de orientação à tomada de decisão. Ao retratar as formas e a dinâmica de ocupação da terra, 

estes estudos também representam instrumento valioso para a construção de indicadores 

ambientais e para a avaliação da capacidade de suporte ambiental, frente aos diferentes 

manejos empregados na produção, contribuindo assim para a identificação de alternativas 

promotoras da sustentabilidade do desenvolvimento (IBGE, 2013). 

 
27 De acordo com Rocha (2007, p.195) a Análise Ambiental parte da investigação de processos naturais, visando 

estabelecer relações e processos e estruturas sociais. Ela tem por objetivo diagnosticar e prognosticar riscos e 

potencialidades ambientais em relação à sociedade. 
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O Uso e Ocupação da terra pode ser considerado um levantamento e mapeamento do 

uso e cobertura vegetal de uma área que fornecem subsídios para planejamento de ocupação 

territorial, retratando como a área está sendo utilizada. Fornecem também dados preliminares 

sobre a adequação do uso da terra quando comparada com determinados elementos do meio 

físico, por exemplo. A avaliação de adequação da ocupação pode ser feita, também, quando 

comparada com dados de classificação técnica das terras (aptidão agrícola, classes de 

capacidade de uso, zoneamento agrícola, uso potencial da terra, etc,), e outros documentos 

com indicações de sua capacidade de suporte (KURKDJIAN et al., 1991).  

Sobre a questão do Uso e Ocupação do Solo, este adquire um caráter vinculado a 

normas e diretrizes submetidas à legislação brasileira. Neste sentido, para compreender a 

terminologia uso e ocupação do solo, é encontrada consultando a lei nº 6.766 de 19 de 

dezembro de 1976 que dispõe entre outras diretrizes, as que orientam seu referido 

parcelamento28.  

Neste sentido os critérios de identificação ou adoção de tipologias presentes neste 

estudo estão vinculados ao uso e ocupação do solo urbano. E para tanto, adota-se a 

metodologia de mapeamento do uso do solo realizado pela Emplasa a partir de 2010. De 

acordo com Emplasa (2016, p. 13), o mapeamento do uso e ocupação do solo tem como 

referência  

as ortofotos Emplasa 2010, com atualizações ou complementações obtidas com o 

auxílio do Google Earth e, secundariamente, através de levantamentos de campo 

para o reconhecimento pontual de objetos não identificados em tela. Os tipos de uso 

e ocupação do solo, em geral, não são homogêneos e estáticos nos territórios 

municipais. 

 

De acordo com a metodologia vigente neste mapeamento de uso e ocupação do solo 

foi proposta uma classificação detalhada permitindo gerar um mapeamento temático do uso 

predominante e delimitado por quadras urbanas29 (EMPLASA, 2016). 

Para entender alguns usos presentes no mapeamento elaborado pela Emplasa, as 

definições de categorias de uso do solo urbano descritos por Silva (2015) e diretamente 

presentes em obras do direito urbanístico apresentam um quadro geral do tipo para os grandes 

usos do território (Residencial, Comercial, Serviços, Industrial, Institucional e Especial) e 

 
28 Segundo Brasil (1979), no capítulo III nos artigos sexto e sétimo – apresentam os incisos quintos que se 

referem ao tipo de uso predominante a que o loteamento se destina; a zona ou zonas de uso predominante da 

área, com indicação dos usos compatíveis. Neste sentido estes artigos apresentam contribuições em 

conformidade com a metodologia adotada para os critérios tipológicos de uso do solo urbano assumidos neste 

estudo. 
29 Sobre este mapeamento do uso e ocupação do solo urbano realizado pela Emplasa, ele será melhor entendido 

no capítulo 3.7, onde é apresentado o material obtido após a visita à sede da empresa em São Paulo.  
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ajudam a compreender as categorias de uso do solo urbano existente nos municípios 

brasileiros (APÊNDICE B). 

As contribuições obtidas da descrição das categorias de uso do solo urbano vinculadas 

ao direito urbanístico auxiliaram na elaboração dos mapeamentos de uso do solo para o ano de 

2015, e na extração de informações do uso do solo das cartas topográficas para o ano de 1977 

elaboradas pelo IGC do Estado de São Paulo.  

 

3.5 Informação do uso do solo e das vias urbanas nas cartas topográficas do Estado de 

São Paulo para o ano de 1977  

 

Ao ser considerada a hipótese da pesquisa que supõe que historicamente que tipos 

diferenciados de uso e ocupação do território, estabelecidos em seus arredores, a consolidação 

de uma ordem de produção dos territórios municipais que, ao mesmo tempo, os integram, os 

desarticulam, os unificam e os dissociam, optou-se pela utilização das cartas topográficas na 

escala 1:10.000 do IGC para o ano de 1977.Tais cartas compõem um referencial bastante rico 

em informações para a compreensão temporal do território usado nas margens da Rodovia 

Presidente Dutra (Figura 3). 

 

Figura 3 – Cartas topográficas – ICG 1977 

 
Fonte: Adaptado de Instituto..., 1977.  
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A extração de informações presentes nas cartas topográficas para o ano de 1977 

contribui na compreensão espacial das margens da Rodovia Dutra, observando os tipos do uso 

do solo no estágio da economia capitalista em questão, ou seja, no período quando a divisão 

social do trabalho estava fortemente identificada com a presença de grandes indústrias e 

fábricas. Ainda que o mapeamento privilegie a espacialização desses usos, vinculados ao 

período fordista ocorrido em países capitalistas subdesenvolvidos, optou-se também pela 

identificação espacial de outros usos urbanos que se apresentavam nas proximidades da 

Rodovia em questão. 

Para a análise temporal do território usado nas margens da Rodovia Presidente Dutra 

no ano de 1977, foram mapeadas outras propriedades construídas (edificações e quadras 

residenciais) com usos urbanos assim delimitados: Residencial, Loteamentos de Chácaras e 

Uso Institucional, Educacional e Sem Identificação. Essa classificação proposta permitiu 

compreender a importância da Rodovia Presidente Dutra na década de 1970 e, ao mesmo 

tempo, possibilitou a averiguação de usos do solo urbano – a exemplo do uso industrial e uso 

por comércio e serviços –, estes dois em especial assumidos neste estudo como 

exemplificações de agentes hegemônicos da economia capitalista presentes no território. Ao 

mesmo tempo, permitiu também entender o processo de transformação temporal e espacial 

dos estágios da economia capitalista e da própria ocupação urbana ao longo dos municípios 

do Eixo (Quadro 1). 

A utilização das cartas topográficas para o ano de 1977 permite extrair uma análise 

empírica da seletividade espacial constatada em alguns usos do solo que se fixaram às 

margens com o valor de 1.000 metros da Rodovia Presidente Dutra30.  

Considerando a década de 1970 como um período bastante fértil, fruto de um contexto 

histórico político-econômico com rebatimentos em vários municípios do território da Região 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a extração de informações da carta topográfica do ano de 

1977 possibilitou verificar a distribuição espacial do uso do solo. Posteriormente, em um 

novo estágio da economia capitalista, com o auxílio da base de dados do uso do solo urbano 

obtido na Emplasa para o ano de 2015, foi possível analisar as transformações espaciais e as 

alterações na divisão social do trabalho nas margens da Rodovia Presidente Dutra. 

As cartas topográficas foram utilizadas novamente na extração de informações das 

vias urbanas para a elaboração dos mapas axiais para o ano de 1977, auxiliando no 

 
30 No tópico 3.12 será explicado a adoção desta medida que define as margens da Rodovia Presidente Dutra. 
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entendimento do panorama mais recente do território usado no Eixo da Rodovia Presidente 

Dutra no ano de 2015. 

 

Quadro  1 – Classificação dos usos do solo urbano em 1977 

 
     Fonte:  Adaptado de Instituto..., 1977. 
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3.6 Base de arruamento para o ano de 2015 e extração de arruamento para o ano de 

1977  

 

As transformações ocorridas no território do Eixo da Rodovia Presidente Dutra 

incluem ainda a análise espacial por meio dos mapas axiais – que são melhores descritos no 

tópico 3.11 –, a partir das vias urbanas para o ano de 2015. Neste sentido, a comparação 

temporal da integração de vias urbanas para o ano de 2015 foi realizada com as vias urbanas 

extraídas das cartas topográficas para o ano de 1977.  

No que se refere à base de dados para o ano de 2015, esta foi obtida do projeto 

colaborativo e disponível e acessível online, denominado Open Street Map (OSM)31 para o 

ano de 2015. Após a obtenção da base de dados para todo o Brasil, foram delimitadas as vias 

das áreas urbanas dos municípios atravessados pela Rodovia Presidente Dutra (Figura 4). 

 

Figura 4 – Vias urbanas do projeto OSM para o ano de 2015 

 
Fonte: Adaptado de OSM, 2015.  

 

Da posse e edição dos dados de vias urbanas do projeto OSM para o ano de 201532, a 

etapa seguinte consistiu da sobreposição destas linhas (vias urbanas para o ano de 2015) sobre 

 
31 De acordo com o endereço eletrônico do OSM, trata-se de uma plataforma online desenvolvida “por uma 

comunidade voluntária de mapeadores que contribuem e mantêm atualizados os dados sobre estradas, trilhos, 

cafés, estações ferroviárias e muito mais por todo o mundo” (OSM, 2015). 
32 O uso da base de dados do OSM para o ano de 2015 para a elaboração dos mapeamentos axiais de 

conectividade das vias urbanas ao longo do Eixo da Rodovia Presidente Dutra foi amparado na metodologia 

empregada por Dhanani et. al (2012), que exploraram a possibilidade de elaboração de mapas axiais com o uso 

de arquivos confeccionados de maneira colaborativa (projeto Open Street Map). Conforme exposto pelos 

autores, ainda que até a presente data do estudo (2012), o uso de dados de bases colaborativas – a exemplo da 

OSM –, fosse empregada de forma experimental, optou-se pela utilização desses arruamentos seguindo alguns 

critérios à exemplo da exclusão de vias de pedestres, vias em parques, ciclovias, etc., manipulando somente as 
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as cartas topográficas do ano de 1977. Nesta etapa, realizou-se a extração do arruamento das 

vias urbanas e rodovias, de modo regressivo (ou seja, considerando a área urbana de 1977 e as 

vias e ruas apresentadas nesta data). A edição ocorreu por modo de exclusão (limpeza) das 

vias urbanas do ano de 2015, e quando necessário, realizando a vetorização, ou, desenhando 

linhas das vias urbanas, que por motivos das transformações urbanísticas ocorridas no interior 

de alguns municípios, deixaram de existir no período de quatro décadas. A figura 5 apresenta 

esta informação final das vias urbanas presente nas cartas topográficas do ano de 1977: 

 

Figura 5 – Vias urbanas no ano de 1977 

 
Fonte: Adaptado de Instituto..., 1977. 

 

Tanto a base de vias urbanas para o ano de 1977, obtida por meio das cartas 

topográficas do IGC, quanto a base de arruamento para o ano de 2015 do OSM, elas foram 

elaboradas para a confecção de mapeamentos axiais, que objetivam a visualização da Rodovia 

Presidente Dutra e a conectividade e integração dos subespaços urbanos. 

 

3.7 Aquisição de dados espaciais do uso do solo urbano para a RMVPLN no ano de 2015 

 

A leitura do panorama mais recente da organização territorial que possibilitou análises 

espaciais do Eixo Dutra foi realizada com a aquisição da base de dados espacial elaborada 

pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa). A base de dados espaciais 

 
ruas e rodovias ao longo do Eixo da Rodovia Presidente Dutra, tanto para os anos de 2015, quanto para o ano de 

1977. 



71 

 

 

do uso do solo urbano para a RMVPLN foi obtida após visita à sede da Emplasa no município 

de São Paulo no ano de 201433. Adquiridos por meio de cópia em mídia eletrônica, os 

materiais foram cedidos no formato shapefile e referem-se à primeira versão de 2010/2011 do 

Uso do Solo Urbano para a Região. Com o acesso no ambiente SIG do GeoServer WMS34 e 

uma versão para o Uso do Solo Urbano, datado de maio de 2015, optou-se pela atualização 

vetorial da base de dados de 2010/2011 cedida pela Emplasa. 

De acordo com a Emplasa (2016) o projeto Uso do Solo Urbano versão Maio 2015 foi 

utilizado para o mapeamento do uso do solo realizado por meio de  

fotointerpretação das ortofotos e imagens orbitais de alta resolução espacial. A 

escala de referência utilizada na vetorização dos polígonos de uso é compatível com 

o mapeamento de escala 1:10.000. A precisão cartográfica do mapeamento é 

compatível com a escala 1:25.000. As fontes das bases de Uso do Solo utilizadas são 

as seguintes: Imagens Ikonos, 2002; Ortofotos, 2007 (CDHU); Ortofotos, 2002 

(Agem Baixada) Ortofotos – Projeto Mapeia São Paulo 2010/2011. 

 

O GeoServer WMS disponibilizado pela Emplasa inclui uma extensa caracterização 

espacial e socioeconômica para a Macrometrópole Paulista e vários temas publicados em 

cadernos técnicos das Regiões Metropolitanas do Estados de São Paulo. Dentre os diversos 

temas, o Uso do Solo Urbano versão Maio2015 – tendo como escala de visualização a quadra 

urbana –, foi adicionado ao SIG, e a partir deste foi iniciado a sobreposição dos limites 

municipais para a pesquisa em andamento. A figura 6 mostra a base de dados Geoserver e os 

dados em WMS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Em visita à sede da EMPLASA, foram obtidos dados no formato shapefiles de polígonos, contendo o uso do 

solo urbano para toda a RMVPLN, para o ano de 2010. Por meio do uso do Sistema de Informações Geográfica 

(SIG), foi realizado, posteriormente, um acesso à base GeoServer on-line, pelo link Web Map Service Standard 

(WMS) <http://www.ide.emplasa.sp.gov.br/ >, o que possibilitou a atualização das informações de 2010 para o 

ano de 2015. 
34 O Web Map Service Standard (WMS) fornece uma interface HTTP simples para solicitar imagens de mapas 

georregistradas a partir de um ou mais bancos de dados geoespaciais distribuídos. Uma solicitação WMS define 

a (s) camada (s) geográfica (s) e a área de interesse a ser processada. A resposta ao pedido é uma ou mais 

imagens de mapas georregistrados (retornadas como JPEG, PNG, etc.) que podem ser exibidos em um aplicativo 

de navegador (Open Geospatial Consortium, 2017). 
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Figura 6 – Sobreposição do mapa georreferenciado Uso do Solo Urbano versão Mai2015 

 
Fonte: Adaptado de Web Map Service..., 2015. 

 

O procedimento para a atualização ocorreu pelo monitoramento das duas bases 

sobrepostas no ambiente SIG. A figura 7 demonstra o procedimento adotado para a obtenção 

do resultado esperado: 

 

Figura 7 – Sobreposição de base de dados obtidos na Emplasa 

 
Fonte: Adaptado de Emplasa, 2010, 2012 e 2015.  

 

A etapa seguinte à edição e atualização das informações das duas bases resultou em 

um shapefile vetorial no formato poligonal contendo todas as informações de 

MODALIDADE, CLASSE, USO, CATEGORIA E TIPO do uso do solo da RM Vale do 
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Paraíba e Litoral Norte, extraídos e atualizados para o ano de 2015. A base vetorial para o ano 

de 2015 permitiu realizar cálculos de área para as classes de uso do solo, algo impossível de 

ser calculado com os dados Geoserver WMS, pois são acessados no formato matricial, a 

exemplo de figuras Joint Photographic Experts Group (JPEG). Após este processo de edição 

e atualização da base vetorial, foi proposta a leitura do uso do solo urbano no entorno de 

1.000 metros e da rede urbana dos municípios da Rodovia Dutra. 

O uso de dados WMS em ambiente SIG ocorre com a sobreposição de feições do tipo 

raster (matricial) que possuem informações classificadas e organizadas pela informação 

referente à quadra urbana e suas especificidades. O quadro 2 mostra as especificidades que 

estão presentes nos metadados Uso do Solo Urbano (versão Mai2015) e cujas quadras urbanas 

foram adicionadas ao software para as análises do território dos municípios atravessados pela 

Rodovia Presidente Dutra: 

 

Quadro  2 – Exemplo de uma quadra categorizada em modalidade, classe, uso, categoria e tipo 
MODALIDADE:  URBANO 

CLASSE:  INDUSTRIAL DE BASE, DE TRANSFORMAÇÃO E DE EXTRAÇÃO 

USO:  INDUSTRIAL 

CATEGORIA:  INDÚSTRIA MECÂNICA 

TIPO:  MATERIAL BÉLICO 

 Fonte: Web Map Service, 2015. 

 

A escolha de uma classificação para a leitura do uso do solo do ano de 2015 do 

material cedido pela Emplasa possibilitou a análise espacial das margens da Rodovia 

Presidente Dutra, compatibilizado com o uso do solo extraída das cartas topográficas do IGC 

para o ano de 1977. Assim como o quadro de uso do solo para o ano de 1977, foi 

parametrizada uma classificação tipológica apresentada no quadro 3, com a referida descrição 

quanto a predominância dos usos do solo, cuja a base de dados cedida pela Emplasa 

denominada Referencias Urbanas (trata-se de edificações classificadas por tipologias) para a 

rede urbana do ano de 2015.  
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Quadro  3 – Descrição dos dados Uso do Solo Urbano versão Mai/2015 obtidos da Emplasa 

 
Fonte: Web Map Service…, 2015. 
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Ressalta-se que a análise proposta inicialmente para este estudo concentra-se na 

investigação dos tipos, tipos e predominâncias do uso do solo para o ano de 2015, e embora as 

duas bases de dados (cartas topográficas do IGC para o ano de 1977 e a base de uso do solo 

urbano da Emplasa para o ano de 2015) possuam escalas cartográficas similares, ou seja, 

ambas estão dispostas em escalas 1:10.000, o uso das cartas topográficas resulta em uma 

descrição espacial das margens da Rodovia Presidente Dutra, cujo período foi marcante 

devido as transformações socioespaciais ocorridas na Região. Quando comparado ao ano de 

2015, nota-se maior diversidade quanto aos novos usos do solo, apresentados pela acelerada 

divisão social e territorial do trabalho. 

Neste sentido, o panorama apresentado por meio da base de dados do uso do solo 

urbano para ano de 2015 permite explorar com mais detalhe algumas variáveis contidas na 

classificação técnica realizada pela Emplasa que auxiliaram na averiguação dos objetivos do 

estudo, a exemplo da identificação de espaços vinculados ao circuito moderno ou superior da 

economia, incidência de elementos do meio técnico-científico-informacional, nas margens da 

Rodovia Presidente Dutra. 

O quadro 4 descreve os tipos dos usos urbanos para o ano de 2015, que selecionados 

no nível das quadras urbanas permitiram a composição daquilo que se denominou neste 

estudo de quadras urbanas com atividades articuladas ao sistema mundial hegemônico: 

 
Quadro  4 – Descrição das quadras urbanas com atividades articuladas ao sistema mundial hegemônico 
Composição  Escala / 

Localidade 

Uso Tipo 

Atividades 

articuladas ao 

sistema mundial 

hegemônico 

(pertencentes ao 

circuito moderno ou 

superior da 

economia e ou 

portadores de 

características do 

meio técnico-

científico-

informacional) 

Na escala da rede 

urbana e escala 

intra-urbana 

(margens da 

Rodovia Presidente 

Dutra) 

 

Comércio e Serviços; 

Industrial; 

Equipamento Social e 

de Serviços; 

(a) Centro Empresarial; 

(b) Centro de Distribuição; 

(c) Shopping, Hipermercado e Atacadista; 

(d) Hotel;  

(e) Instituição Financeira; 

(f) Indústria mecânica (automação); 

(g) Indústria de materiais de transportes 

(autopeças); 

(h) Indústria química (combustível); 

(i) Indústria de produtos alimentícios (bebidas); 

(j) Indústria química de produtos farmacêuticos 

(corantes, cosméticos, derivados do petróleo, 

fertilizantes); 

(k) Indústria de material elétrico e 

telecomunicações; 

(l) Indústria mecânica; 

(m) Indústria mecânica (eletrodomésticos); 

(n) Indústria mecânica (equipamentos 

industriais); 

(o) Indústria de higiene pessoal; 

(p) Indústria de material bélico 

(q) Indústria mecânica metalurgia; 

(r) Indústria de transformação vidros; 

(s) Universidades (Públicas e particulares); 

(t) Institutos de Pesquisa 

Fonte: Web Map Service..., 2015. 
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Para este mapeamento, foram agrupadas as quadras com as seguintes predominâncias 

de uso do solo: centro de distribuição, depósitos e transportadora [CDDT], centro empresarial 

[CE], hotéis [HT], indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico [IPABA]; 

indústria de material de transporte [IMT]; indústria de material elétrico e telecomunicações 

(IMET); indústria mecânica [IM], indústria metalúrgica [IML]; indústria química, de produtos 

farmacêuticos, veterinários e perfumaria [IQPFVP]; indústria de transformação de vidro 

[ITV], instituição financeira [IF], instituto de pesquisa [IP], shopping, hipermercado e 

atacadista [SHA], universidades [UN]. 

A sobreposição dos dados espaciais com as classes de uso do solo urbano é 

considerada a base de dados central da análise proposta, e os mapeamentos obtidos indicam os 

diferentes tipos de uso do solo urbano (urbanização), a importância espacial da Rodovia 

Presidente Dutra para os municípios e outras complexidades da distribuição espacial de 

algumas categorias de uso do solo urbano do meio geográfico da RMVPLN.  

 

3.8 Delimitação na escala da rede urbana do uso do solo para o Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra  

 

A análise utilizada para o uso do solo urbano refere-se ao que se chamou de 

delimitação macroespacial ou da rede urbana dos municípios atravessados pela Rodovia 

Presidente Dutra35. Basicamente, os limites adotados para esta escala são dados pelas quadras 

urbanas extraídas do mapeamento do Uso do Solo Urbano de Maio de 2015 e a sobreposição 

dos limites do que o IBGE considerou como área urbana para o ano de 2010, tomando como 

ponto de partida a Rodovia Presidente Dutra. 

Considerando a sobreposição dos usos do solo urbano para o ano de 2015 e os limites 

urbanos obtidos no IBGE para o ano de 2015, foram gerados limites de distâncias a partir da 

Rodovia Presidente Dutra que cobrem praticamente toda a extensão urbanizada dos 

municípios. Esses limites foram padronizados com as seguintes medidas: 5km, 10km, 15km e 

20km (figura 8). Tais medidas que se apresentam em distâncias de 5 km foram adotadas 

considerando a cobertura da espacialização dos usos do solo urbano para o ano de 2015.  

 

 

 
35 Os municípios de Tremembé e Potim, embora não sejam atravessados pela Rodovia Presidente Dutra, foram 

adicionados a este estudo como parte integrante da Bacia do Rio Paraíba do Sul, compondo um recorte territorial 

mais completo do Eixo. 
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Figura 8 – Delimitação das distâncias da área urbana do eixo Dutra para o ano de 2015 

 
Fonte: Adaptado de: Emplasa, 2015. 

 

A adoção de critérios de distância tendo a Rodovia Presidente Dutra como referência 

espacial, permite, assim, a representação espacial dos tipos de uso do solo urbano dos 

dezesseis municípios se apresentando como uma boa maneira de visualização dos tipos 

diferenciados de uso do solo urbano e, ao mesmo tempo, de identificação da compactação ou 

dispersão da rede urbana. 

 

3.9 Visualização do uso do solo por meio da análise espacial de intensidade na rede 

urbana 

 

Conforme destacado, o ambiente SIG proporciona diversas ferramentas de análise de 

dados geoespaciais. Definida a delimitação macroespacial do uso do solo no eixo da Rodovia 

Presidente Dutra nota-se grande quantidade de informações extraídas do mapeamento da 

Emplasa.  

Dentre as leituras realizadas que inspiraram a elaboração das análises espaciais do uso 

do solo urbano, destaca-se o método utilizado por Pacheco e Palomares (2014) em estudo 

sobre a expansão fragmentada na Região Metropolitana de Madrid (Espanha). Neste artigo, a 

contribuição da análise dos tipos de uso do solo espacializados na RM de Madrid, em escala 
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de precisão 1:5000 e 1:1000, obtidos de fotos aéreas e representados pelo estimador de 

densidade Kernel, foi primordial para a obtenção dos tipos de uso do solo urbano da região 

em estudo.  

O mapeamento do uso do solo urbano nos municípios do Eixo da Rodovia Presidente 

Dutra apoia-se na metodologia adotada no estudo de Palomares e Pacheco (2014), sobre as 

relações entre expansão urbana e uso do solo urbano na Região Metropolitana de Madrid36. A 

classificação utilizada neste estudo possibilitou uma adaptação para análise do uso do solo 

urbano nos municípios do Eixo Dutra, a partir da base de dados obtida na Emplasa, para 2015, 

cuja unidade espacial é a quadra urbana. O quadro 5 traz uma síntese das chaves de 

interpretação visual dos usos do solo urbano adaptados e utilizados para os municípios do 

Eixo em estudo: 

 

Quadro  5 – Quadro–síntese dos tipos de uso do solo em quadras urbanas para análise da rede urbana 
Tipo de uso Descrição Exemplos  

Residencial 

Quadras urbanas de predominância do tipo 

residência unifamiliar, vertical e horizontal, de 

acesso público. 

 

 
 

Condomínio 

fechado 

Quadras urbanas de predominância do tipo 

residências multi–familiar com restrições de 

acesso ao público e horizontal e vertical  

 

 
 

Industrial de base, 

de transformação 

e de extração  

Quadras cuja a atividade econômica 

predominante é o setor secundário de indústrias. 

 

 
 

Condomínio 

fechado industrial 

Quadras urbanas de predominância do tipo 

empresas do segmento industrial  

 

 
 

Comércio e 

serviços 

Quadras de predominância de estabelecimentos 

voltados ao setor terciário de comércio e serviços. 

Inclui grandes espaços como shoppings, 

hipermercados, etc.  

 

 
 

Fonte: Adaptado de Emplasa, 2015, GoogleEarth, 2015.  

 

Assim, como o estudo da Região de Madrid objetiva analisar a expansão urbana, ou a 

dispersão urbana, no contexto europeu, nesta análise do uso do solo urbano no Eixo Dutra 

 
36 Nas elaborações cartográficas da Madrid Land-Use (MLU), feitas para os anos de 2000, 2006 e 2009, as 

classes do uso do solo urbano adotadas para este estudo do Eixo da Rodovia Presidente Dutra foram adaptadas 

das seguintes classes identificadas pelos autores: residential classes (multihousehold and single-household), 

industrial, office and retail, facilities, urban green, and infrastructures (PACHECO; PALOMARES, 2014, p. 5). 

Em todo trabalho, palavras em língua estrangeira sugiro destacar em itálico. 
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optou-se pelo uso do Método Kernel de análise espacial para a representação da 

intensidade/densidade de usos do solo urbano e, consequentemente, da dispersão da 

distribuição dos usos selecionados. Este tipo de procedimento contribui na demonstração dos 

padrões de reprodução espacial na escala intra-urbana e a correspondente prevalência na 

escala da rede urbana de certos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra. 

A técnica utilizada para isto consiste na conversão vetorial dos polígonos das quadras 

urbanas em dados pontuais de uso do solo para o ano 2015. Executada a etapa de conversão 

vetorial, a utilização do estimador de intensidade Kernel37 no ambiente SIG possibilitou a 

espacialização individualizada das classes de uso do solo urbano e a sua densificação, ou seja, 

quanto maior o número de pontos agrupados, maior será a densidade do uso do solo da 

respectiva classe.  

A aplicação do estimador de intensidade Kernel torna-se bastante elucidativo por 

alguns motivos. O primeiro é que a representação por intensidade de tipos de usos ao longo da 

rede urbana permite a identificação sintética das maiores e menores intensidades de usos do 

solo no Eixo Dutra para (A) quadras industriais, (B) quadras de comércio e serviços, (C) 

quadras de uso residencial vertical e horizontal (incluem condomínios verticais e horizontais, 

conjuntos habitacionais verticais e horizontais), (D) quadras de uso misto (residencial, 

comércio, serviços e industrial). A sobreposição por mapeamentos de intensidade de Kernel 

para cada classe? de uso possibilita a compreensão dos tipos de uso do solo urbano e indica a 

seletividade espacial de algumas classes de uso do solo, auxiliando no entendimento da 

dinâmica da produção do espaço regional. 

O uso da análise espacial por estimador de densidade Kernel foi utilizada também nos 

mapeamentos de uso do solo ao longo das margens imediatas da Rodovia Presidente Dutra. A 

adoção deste tipo de representação cartográfica permite a leitura das concentrações espaciais 

dos diversos tipos de uso do solo urbano, identificando as intensidades (mapa de calor) nos 

quatorze municípios atravessados pela Rodovia. 

 

 

 
37 De acordo Druck et al. (2004, p. 60) uma alternativa simples para analisar o comportamento de padrões de 

pontos é estimar a intensidade pontual do processo em toda a região de estudo. Para isto, pode-se ajustar uma 

função bi-dimensional sobre eventos considerados, compondo uma superfície cujo valor será proporcional à 

intensidade de amostras por unidade de área. Esta função realiza uma contagem de todos os pontos dentro de 

uma região de influência, ponderando-os pela distância de cada um à localização de interesse. 
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3.10 Utilização de dados do Censo Demográfico de 2010 para os municípios do Eixo da 

Rodovia Presidente Dutra  

 

Como complemento à pesquisa foi utilizada uma composição de dados estatísticos do 

censo demográfico de 2010 sobreposta às quadras urbanas do uso do solo em 2015.  

A caracterização socioespacial demográfica obtida pelos dados estatísticos configura-

se como parâmetro de investigação do território, pois, por meio da seleção de algumas 

variáveis descritivas à exemplo do rendimento nominal total dos domicílios, pode-se 

confrontar tais dados e diagnosticar indícios do processo de urbanização dispersa nos 

municípios do Eixo.  

Outros dados consultados do Censo Demográfico de 2010 foram usados para a 

caracterização do entorno dos espaços com atividades articuladas ao sistema mundial 

hegemônico, os quais são objeto de uma leitura específica e mais adiante explicada, o Parque 

Tecnológico de São José dos Campos e o Polo Tecnológico Automotivo de Jacareí. Para estes 

dois estudos de caso são utilizadas variáveis estatísticas socioeconômicas – rendimento 

nominal, população urbana residente e domicílios particulares permanentes – as quais são 

organizadas em tabelas por áreas de ponderação.  

Os dados socioeconômicos selecionados no último Censo Demográfico de 2010 

caracterizam as condições socioespaciais e proporcionam uma leitura quantitativa e temática 

do recente uso do solo, assim como auxiliam na identificação de indícios das novas formas de 

organização territorial nos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra. 

 

3.11 Análise espacial das conectividades das vias urbanas na elaboração de um Mapa 

Axial da rede urbana 

 

Para complementar a análise e validar a hipótese do estudo, que indica a Rodovia 

Presidente Dutra como elemento articulador e desarticulador da urbanização do Vale do 

Paraíba, acrescenta-se o uso do método sintático axial para análise da acessibilidade física em 

meio urbano. 

O mapeamento sintático é descrito por Hillier (2007, p. 6) como  

On the methodological side, there has been a remarkable flourishing of new 

syntactic methods from many sources and locations. From UCL, the most signifcant 

of these have been the ‘syntacticising’ of visibility graph analysis by Alasdair 

Turner in his Depthmap software (Turner & Penn 1999, Turner et al 2001) and the 

development of segment based axial analysis with angular, metric and topological 

weightings, initially through the pioneering work of Shinichi Iida and his Segmen 
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software with subsequent implementation in Depthmap. It was these more complex 

and disaggregated forms of line analysis that allowed us to show not only that 

human movement was spatially guided by geometrical and topological rather than 

metric factors but also to clarify why a powerful impact of space structure on 

movement was to be mathematically expected (HILLIER, 2007)38. 

 

De acordo com Saboya (2007) a Teoria da Sintaxe Espacial foi criada  

por Bill Hillier e seus colaboradores da Universidade de Londres, no começo da 

década de oitenta, [...] e busca descrever a configuração do traçado e as relações 

entre espaço público e privado através de medidas quantitativas, as quais permitem 

entender aspectos importantes do sistema urbano, tais como a acessibilidade e a 

distribuição de usos do solo. 

 

Incluso na Teoria da Sintaxe Espacial o Mapeamento Axial surge como método 

espacial que consiste em duas variáveis, as linhas axiais (vias, rodovias e acessos) e a 

integração destas linhas no território. Para Hillier e Hanson (1984, apud SABOYA 2007), as 

“linhas axiais são as maiores linhas retas capazes de cobrir todo o sistema de espaços abertos 

de um determinado recorte urbano”. Já a integração das linhas axiais consiste, segundo Hillier 

et al. (1993, apud SABOYA, 2007) em  

medidas possíveis de análise sintática. [...] Ela é útil na previsão de fluxos de 

pedestres e veículos e no entendimento da lógica de localização de usos urbanos e 

dos encontros sociais. A medida de integração mede o quão “profunda”, ou distante, 

uma linha axial está de todas as outras linhas do sistema. 

 

A escolha deste tipo de mapeamento auxilia no entendimento do uso do solo urbano a 

partir da conectividade das vias, como fator de acessibilidade física, contribuindo assim para 

uma melhor descrição da conformação territorial da grande área urbana que integra a malha 

urbana de cada um dos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra.  

Para a elaboração desse mapa, foram definidas as áreas urbanas dos municípios 

obedecendo os perímetros definidos pelos planos diretores municipais (para aqueles que os 

possuem) e a demarcação definida pelo IBGE para os demais sem os planos municipais. 

A etapa seguinte foi o uso da extração de vias urbanas para o ano de 1977 das cartas 

topográficas do IGC e da base de ruas do Open Street Map para o ano de 2015. O produto 

desta etapa originou dois arquivos geoespaciais no formato de linhas conforme expostos nos 

tópicos 3.5 e 3.6, seguindo a construção física da rua, avenida ou rodovia. A utilização do 

 
38 Tradução do lado metodológico, tem havido um florescimento notável de novos métodos sintáticos de muitas 

fontes e locais. Da UCL, a mais significativa delas foi a 'sintatização' da análise gráfica de visibilidade por 

Alasdair Turner em seu software Depthmap (Turner & Penn 1999, Turner et al 2001) e o desenvolvimento de 

análise axial baseada em segmentos com análise angular, métrica e ponderações topológicas, inicialmente 

através do trabalho pioneiro de Shinichi Iida e seu software Segmen com posterior implementação no Depthmap. 

Foram essas formas mais complexas e desagregadas de análise de linha que nos permitiram mostrar não apenas 

que o movimento humano foi guiado espacialmente por fatores geométricos e topológicos ao invés das medidas 

métricas, mas também para esclarecer por que um poderoso impacto da estrutura espacial no movimento seria 

matematicamente esperado (Hillier e Iida, 2005) 
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software DephtMap39 possibilitou a elaboração do cálculo do índice de integração das vias, a 

associação cromática às classes do índice de integração e a geração do mapeamento 

propriamente dito. 

O fator de integração é apresentado conforme a escala cromática, ou seja, quanto mais 

próximo à coloração vermelha, maior o índice de integração das vias, e, quanto mais próximo 

ao azul, menor a integração das vias, por conseguinte, menor o potencial de acessibilidade 

física do subespaço urbano40 (Quadro 6).  

 

Quadro  6 – Índice de integração global, padronização, descrições e exemplos 

Coloração Integração Descrição Exemplos 

Azul Fraca 

Baixa conectividade de vias urbanas. 

Apresenta-se a grandes distâncias, 

sugerindo as dispersões urbanas e 

possíveis ocupações recentes. 

 

 

Verde 
Moderada-

fraca 

Conectividade média de vias. 

Localizam-se distantes, e sugerem 

áreas urbanas em processo de 

consolidação. 

 

 

Amarelo Moderada 

Conectividade média de vias (entre 

fraca e forte). Apresentam-se em 

distâncias medianas, sugere áreas 

urbanas em processo de consolidação 

avançado. 

 

 

Laranja 
Moderada-

forte 

Conectividade de vias. Sugere áreas 

urbanas já consolidadas e integradas. 

Geralmente estão localizadas próximas 

a conectividades de forte integração. 

 

 

Vermelho Forte 

Conectividade elevada entre vias 

urbanas. Sugere áreas urbanas 

consolidadas e de elevados 

cruzamentos de acessos e ruas. 

 

 

Fonte: Adaptado de: OSM, 2015.  

 

A análise da integração das vias urbanas representadas pelos mapas axiais de 1977 e 

2015 possibilitou identificar a Rodovia Dutra como um elemento estruturador do espaço 

urbano-regional. O uso dessa metodologia auxiliou na compreensão do processo de expansão 

 
39 De acordo com o endereço eletrônico da University College London (UCL), o DepthmapX é uma plataforma 

de software única para realizar um conjunto de análises de redes espaciais projetadas para entender os processos 

sociais dentro do ambiente construído. O depthmapX funciona em uma variedade de escalas, “desde edifícios e 

pequenas áreas urbanas até cidades ou estados inteiros. Em cada escala, o objetivo do software é produzir um 

mapa de elementos espaciais e conectá-los via relacionamento (por exemplo, intervisibilidade, interseção ou 

adjacência) e, em seguida, realiza uma análise gráfica da rede resultante. O objetivo da análise é derivar 

variáveis que possam ter significado social ou experiencial.” (UCL, 2018). 
40 O mapeamento axial e o IIG gerado para este estudo, foi manipulado no software DephtMap. Quando 

exportado para o ambiente SIG, foram realizadas algumas padronizações, como a reclassificação das classes do 

índice de integração de 10 para 5 classes, e padronizadas para a variação de cores contidas nas legendas (azul, 

verde, amarelo, laranja e vermelho).  
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urbana apontando para as transformações do processo de urbanização nos municípios do Eixo 

da Rodovia Presidente Dutra. 

O uso da integração entra em conformidade com a hipótese da pesquisa na 

confirmação ou não da Rodovia Dutra como um elemento articulador ou desagregador do 

espaço. Porém, ressalta-se que a hipótese não leva em conta apenas o fator espacial da 

integração de vias. 

Os mapas axiais temporais possibilitam averiguar as alterações espaciais ao longo da 

Rodovia Dutra, e reafirmam a referida rodovia como um objeto estruturador do espaço 

urbano-regional do Vale do Paraíba Paulista. Ao mesmo tempo, os mapas axiais possibilitam 

uma análise sob o ponto de vista da integração das vias, das centralidades antigas e novas e do 

uso do solo urbano propriamente.  

 

3.12 Delimitação espacial das margens da Rodovia Presidente Dutra 

 

A leitura do uso do solo nas margens da Rodovia Presidente Dutra foi utilizada para 

uma descrição quantitativa da predominância do uso do solo para o ano de 1977 e 2015. Ao 

mesmo tempo, observa-se nesta faixa linear à Rodovia uma seletividade de tipos de uso do 

solo, fruto do contexto histórico recente de formação da rede urbana, marcada pela presença 

de municípios com variações da integração técnico-econômica (SILVA NETO, 2002)  

Com vistas a uma leitura mais precisa da Ocupação do Solo das quadras urbanas (a 

exemplo das classes: centro empresarial, comércio e serviço, condomínio fechado horizontal, 

industrial, entre outros), optou-se pela análise espacial das margens da Rodovia Presidente 

Dutra, que permite identificar a produção hegemônica ao longo do Eixo. Na delimitação das 

margens da Rodovia Presidente Dutra percebe-se a presença seletiva de agentes econômicos 

na escolha de algumas localidades para a implantação de infraestruturas urbano-regionais. 

A delimitação das margens apoia-se nos parâmetros descritos no Plano Regional do 

Macro Eixo Paulista de 1978, que na década de 1970 descrevia a avaliação da potencialidade 

de ocupação dos municípios situados ao longo do eixo da Via Dutra, elaborando análise sobre 

a acessibilidade ao sistema rodoviário e ferroviário, em termos de áreas disponíveis e 

próximas desses acessos. Nesses termos, observaram-se as áreas situadas numa faixa de um 

quilômetro ao longo das vias pavimentadas “diretas”, “não diretas”, trevo e semi-trevo e 

ferrovias (SÃO PAULO, 1978).  

Neste sentido, com base nestas constatações do plano regional de 1978 foi adotada a 

mesma medida de 1 quilometro (1.000 metros) de distância, para os dois lados da Rodovia 
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Presidente Dutra, gerando assim uma faixa linear nas proximidades da rodovia para a 

identificação dos tipos de uso do solo urbano e as edificações implantadas nos períodos de 

1977 e 2015. 

 

3.13 A investigação de indicativos de estudo de casos nos municípios do Eixo para a 

compreensão dos desafios do planejamento urbano-metropolitano e a regulação do uso 

do solo 

 

A regulação do uso do solo urbano no Eixo da Rodovia Presidente Dutra perpassa 

questões que extrapolam o território em seu nível metropolitano, ainda que à luz do Estatuto 

da Metrópole tal regulação constitui um elemento-chave, articulador e ao mesmo tempo 

revelador de diversos interesses na disputa pelo território (BRASIL, 2015). 

Para exemplificar alguns interesses, agentes e disputas pelo território, opta-se pela 

alternância da escala de um nível regional para o local, o que ocorre no interior dos 

municípios, possibilitando identificar uma arena (político-econômica) de disputas na 

utilização do território.  

Os interesses de diversos agentes, em especial os ligados aos setores econômicos, na 

produção do espaço urbano-regional são apontados neste estudo como um dos desafios 

contidos no complexo planejamento regional (metropolitano) do Vale do Paraíba e Litoral 

Norte. Assim, foram selecionados casos de usos do solo que apresentam complexidades na 

escala municipal e que podem exemplificar os desafios do planejamento na escala regional-

metropolitana.  

Dentre os critérios utilizados para a seleção dos dois casos de estudo a saber CAOA 

Chery Automóveis Ltda e o Parque Tecnológico de São José dos Campos , – assumidos em 

sua condição de com atividades articuladas ao sistema mundial hegemônico no entorno da 

Dutra, ou seja, implantações localizadas nas margens da rodovia –, o primeiro foi a existência 

de projeto de lei ou indicação por meio da legislação que garantam a estes espaços uma 

diferenciação no plano do ordenamento territorial municipal. Neste critério, o projeto de lei ou 

diferenciação urbanística frente ao ordenamento territorial pode ser destacado no exemplo da 

fábrica automotiva Chery e seu perímetro, que no ano de 2015, por meio de Lei 

Complementar nº 5.952, de 25 de junho do mesmo ano, foram instituídos dentro de um Polo 

Automotivo e Tecnológico do Município de Jacareí (ANEXO B). O outro exemplo refere-se 

ao caso de São José dos Campos por meio da atual revisão do Plano Diretor Municipal para o 

ano de 2018, que dentre várias proposições, encontram-se as alterações no perímetro do 
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Parque Tecnológico de São José dos Campos, que indicam a conformação de uma Área de 

Desenvolvimento Estratégico (ADE).  

O segundo critério assumido nesta seleção de espaços intra-urbanos nas margens da 

Rodovia Presidente Dutra foi o destaque dado a estes espaços na mídia local, por meio de 

reportagens de jornal e revista.  

Como elemento indicativo para subsidiar a investigação desses espaços, o caso do 

Parque Tecnológico de São José dos Campos (PQTEC) apareceu na reportagem do Jornal O 

Vale com a manchete de 14 de setembro de 2013 com o título de “Empreiteiras de S. José 

miram terrenos às margens da Dutra” (Machado, 2013), com a intenção do lobby dos 

empresários na tentativa de flexibilizar zoneamento na região do Parque Tecnológico” 

(ANEXO C). Com base nesta reportagem, foram analisadas as alterações na lei de uso e 

ocupação do solo do município de São José dos Campos – após a data da reportagem –, com a 

leitura da Lei Complementar nº 428, de 9 de agosto de 2010, que "Estabelece as normas 

relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo em São José dos Campos, e dá outras 

providências". (ANEXO D)".  

O segundo espaço produtivo destacado neste estudo refere-se à instalação em 2013 da 

fábrica automotiva Chery no município de Jacareí. Mesmo antes de sua inauguração a Fábrica 

Chery foi mencionada em reportagem da revista Valor Econômico de 07 de julho de 2011, a 

qual, destacou os investimentos chineses como sendo o “passaporte para a nova Jacareí” 

(Máximo, 2011). Na reportagem, o componente político é expresso de maneira vigorosa, com 

críticas às transformações do entorno e os rebatimentos negativos das transformações urbanas 

e no ambiente de várzea, onde encontra-se as instalações da Chery (ANEXO E).   

A mesma unidade industrial foi citada em reportagem do jornal O Vale publicado em 

28 de agosto de 2014. Intitulada “Inauguração da Chery hoje marca nova fase para Jacareí” 

(Pereira, 2014) a reportagem alertava para o investimento chinês na promoção de empregos, 

atração de fornecedores e valorização dos imóveis do entorno (ANEXO F). Para ponderar 

sobre estes indicativos das reportagens foi consultado o macrozoneamento de Jacareí, por 

meio da Lei Complementar nº. 49/2003, de 12 de dezembro do mesmo ano que “Dispõe sobre 

Uso, Ocupação e Urbanização do Solo do Município de Jacareí, e dá outras providências” 

(ANEXO G). 

Um terceiro critério foi a existência de Lei de Uso e Ocupação do Solo (Zoneamento) 

ou Macrozoneamento Municipal, com ênfase para as áreas respectivas à Zona Norte do 

município de Jacareí e Zona Leste do município de São José dos Campos.  
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O quarto e último critério para a seleção destes espaços com atividades articuladas ao 

sistema mundial hegemônico e dos referidos municípios respeita ao fato de ambos os 

municípios estarem revisando o Plano Diretor no ano de 2018. Isso possibilitou a participação 

em audiências públicas para a obtenção de informações do poder público local e as futuras 

intenções quanto ao planejamento proposto para o entorno dessas áreas. 

Os critérios descritos ajudam na compreensão dos interesses de atores locais e inclui a 

participação do poder público municipal na produção dos subespaços do Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra.  

Assim posto, os dois estudos de casos na escala local propostos nesta pesquisa são 

emblemáticos para investigação dos desafios do uso do solo, em vista dos interesses de 

agentes econômicos e políticos que recaem sobre estas localidades e o planejamento urbano-

metropolitano. 

Nesse sentido, o conteúdo das reportagens apontou para a força dos agentes 

econômicos e atores políticos. Para a validação ou não das forças ou pressão exercidos por 

diferentes agentes e atores é proposta a investigação das legislações municipais e as 

revisões/alterações de ocupação e uso do solo urbano e seu zoneamento, particularmente 

destacando as audiências públicas de revisão dos planos diretores municipais41. 

Para reforçar essas alterações do uso do solo nos arredores das duas implantações em 

estudo, foram levantadas informações espaciais e temporais da ocupação nas respectivas 

áreas. Isso ocorreu por meio de uso de imagens de satélite de alta resolução, – obtidas por 

meio do GoogleEarth –, que auxiliou na identificação da evolução da ocupação urbana no 

entorno da implantação, tanto no caso do PQTEC de São José dos Campos, quanto no caso do 

Polo Automotivo de Jacareí. No caso do PQTEC de São José dos Campos, instituído no ano 

de 2006, foram selecionadas as imagens de satélite obtidas nos anos de 2007, 2011, 2015 e 

2017; já para a análise temporal da implantação da fábrica Chery (Polo Automotivo) em 

Jacareí, cuja construção foi iniciada no ano de 2013, foram selecionadas imagens referentes 

aos anos de 2011, 2013, 2015 e 2017. A investigação espacial do adensamento urbano nas 

proximidades ajudou a subsidiar a reflexão sobre a importância desses objetos técnicos no 

território, atuando como extensores do processo de urbanização (SILVA NETO, 1990).   

 
41 Realizadas no município de São José dos Campos, no dia 25 de setembro de 2018 e denominada “Audiência 

Pública – Região Leste”, bem como no município de Jacareí no dia 23 de outubro de 2018 “Audiências Públicas 

– Região Norte – urbano e rural”, onde perguntas específicas sobre o uso do solo (zoneamento) no entorno do 

PQTEC e da Fábrica Chery foram por mim formuladas. A participação permitiu ouvir o posicionamento do 

poder público no planejamento a médio e longo prazo para a realidade apresentada nestas localidades, marcadas 

agora pela presença impulsionadora destes polos econômicos. 
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A obtenção de registros fotográficos possibilitou a observação in loco dos contextos 

socioespaciais, nos quais encontram-se localizados tais objetos no território, contribuindo para 

a investigação da atual forma de ocupação urbana.  

Ao amparar-se nesta leitura temporal, espacial e legislativa, que engloba essas 

localidades nas margens da Rodovia Presidente Dutra, obteve-se um panorama avaliativo cuja 

contribuição orientou a identificação dos desafios para o planejamento municipal e 

metropolitano do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que se tornam subsídios ao tratamento da 

questão da regulação do uso do solo urbano. A proposição desta leitura auxilia também na 

compreensão dos desafios da regulação do uso do solo entendida como FPIC, que encontra na 

escala local uma arena já consagrada de disputas pelo espaço, muitas vezes suscetível à força 

de grupos econômicos, cujo discurso insere-se na promoção do crescimento econômico local-

regional.  

Ao apresentar a metodologia para a avaliação dos dois exemplos de uso do solo 

urbano, completa-se a etapa descritiva do capítulo sobre os materiais e métodos utilizados, 

que descreve as principais técnicas de tratamento de informações espaciais para a leitura e 

compreensão da ocupação ao redor do eixo Dutra, tendo em vista análises correlatas e 

discussões sobre as implicações para o planejamento urbano-regional (metropolitano). As 

várias fontes consultadas de natureza geoespacial e estatística, principalmente, mais as bases 

documentais e informações factuais (reportagens e outras) devem contribuir para elucidar os 

questionamentos da hipótese, e, juntamente ao núcleo conceitual, serviram de base para a 

composição do núcleo analítico desenvolvido no decorrer deste estudo. 
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4.1 A leitura dos condicionantes ecológicos do Eixo da Rodovia Presidente Dutra 

 

A leitura das peculiaridades do meio físico e seus condicionantes ecológicos contribui 

em certa medida no entendimento da morfologia urbana dos municípios do Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra na Região do Vale do Paraíba Paulista, e torna-se uma etapa descritiva para 

a compreensão do uso e ocupação do solo. 

Localizado na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), 

entre os dois importantes polos econômicos do país, São Paulo e Rio de Janeiro, o Eixo da 

Rodovia Presidente Dutra é um recorte territorial linear formado por dezesseis municípios: 

Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, 

Guaratinguetá, Roseira, Potim, Aparecida, Canas, Cachoeira Paulista, Lorena, Cruzeiro, 

Lavrinhas e Queluz (Figura 9). 

 

 Figura 9 – Localização do Eixo da Rodovia Presidente Dutra  

 
 Fonte: IBGE, 2010b. Elaborado pelo autor. 

 

Os municípios atravessados pela Rodovia Presidente Dutra se inserem em outra 

condição de similaridade linear, ou seja, são partes integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio 
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Paraíba do Sul, cuja drenagem se apresenta no Vale do Paraíba Paulista com o fluxo hídrico 

do Rio Paraíba do Sul em direção ao Estado do Rio de Janeiro (Figura 10).  

 

Figura 10 – O Eixo da Rodovia Presidente Dutra na Bacia do Rio Paraíba do Sul  

 
Fonte: IBGE, 2017. Adaptado de Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - CEIVAP, 

2018. 

 

Os municípios que são atravessados pela Rod. Pres. Dutra, – e que ao mesmo tempo 

estão contidos na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul –, compõem parte da região 

geológica de dobramentos Sudeste, conforme divisão proposta por Schbennhaus et al (1984 

apud KURKDJIAN, 1992). Tal região, caracterizada por mobilização tectônica brasiliana, 

engloba unidades litoestrututrais que provavelmente foram acumuladas durante o 

Proterozóico Superior, posteriormente afetadas pelo Ciclo Brasiliano e complexos 

litoestruturais consolidados no Arqueano e Proterozóico Inferior, retrabalhados em ciclos 

termotectônicos pré e sin-brasilianos. Evidências de transformações geodinâmicas e 

geoquímicas caracterizam, para a região de dobramentos Sudeste, uma evolução policíclica e 

polimetamórfica (HASUI 1984, apud KURKDJIAN, 1992, p. 12). 

Na paisagem e registro de eventos tectônicos do Vale do Paraíba Paulista encontram–

se o Graben do Paraíba e horsts das formações rochosas das Serras do Mar e da Mantiqueira, 
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consideradas estruturas geológicas determinantes para a atual geomorfologia dos municípios 

do Eixo. A formação do relevo do Vale do Paraíba Paulista foi descrita por Hiruma e 

Teixeira. Segundo os autores (2011, p. 5),  

no segmento central do rift (vale), este evento diastrófico cunhou como feição mais 

imponente o Gráben do Paraíba, que, em suas regiões ascendentes (horsts) deu lugar 

às serras da Mantiqueira, a noroeste, e do Mar, a sudeste, e, em sua região 

subsidente (graben) instalou-se a Bacia de Taubaté, preenchida por sedimentos 

erodidos das regiões alçadas, e, mais tardiamente, a calha fluvial meandrante do Rio 

Paraíba do Sul. 

 

A representação do segmento central com a feição do Gráben do Paraíba (Bacia de 

Taubaté/calha do Rio Paraíba do Sul), com terrenos planos e terrenos com formações de 

altitude máximas (horsts), Mantiqueira e Mar, são demonstradas de acordo com a figura 11: 

 

Figura 11 – Visualização oblíqua e aspectos de relevo do Eixo da Rodovia Presidente Dutra  

 
   Fonte: USGS, 2018; ArcScene, 2018. Elaborado pelo autor. 

 

No que se refere às características geomorfológicas dos municípios do Eixo da 

Rodovia Presidente Dutra, com base nas constatações de Almeida, Zaroni e Santos (1964, 

p.184), pode-se dizer que os municípios são 

 

superpostos à província geomorfológica (o termo aqui designado pelo autor como 

províncias assemelha-se às regiões adotadas pelo grupo paulista de geógrafos 

A.G.B.) do estado de São Paulo, denominada de Planalto Atlântico. O Planalto 

Atlântico compreende cinco zonas: Planalto do Paraitinga, Planalto da Bocaina, 

Médio Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Planaltos de Campos de Jordão. 

 

Nos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra a paisagem ecológica regional, 

principalmente a do Planalto do Médio Vale do Paraíba apresenta o que Ab’ Sáber (2003) 
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classificou como Domínio Morfoclimático dos “Marres de Morros”. Segundo o autor (2003, 

p.16–17) trata-se de uma porção territorial cujas florestas tropicais recobrem 

 

níveis de morros costeiros, escarpas terminais tipo “Serra do Mar” e setores serranos 

mamelonizados dos planaltos compartimentados e acidentados do Brasil Sudeste. 

[...] Nos quadros de paisagens, oriundos da introdução de massas d’água no meio 

dos morros, através de reservatórios de empresas hidrelétricas, alguns dos quais 

passíveis de serem tomados como ponto de partida para toda uma remodelação 

paisagística em escala regional (caso do reservatório de Paraitinga–Paraibuna, 

graças à ação da Cesp).  

 

A figura 12 apresenta exemplos de paisagens dos municípios do Eixo, com destaque 

para a formação da Serra da Mantiqueira e a calha do Rio paraíba do Sul. 

 

Figura 12 – Paisagens regionais dos municípios do Eixo   

 
Fonte: a) Mares de Morros e Serra da Mantiqueira (Acevo pessoal); b) Calha do Rio Paraíba do Sul (Acervo: 

Raquel Henrique). 
 

Em recente estudo solicitado pelo Instituto Geológico (IG) do Estado de São Paulo para 

o ano de 2014, pode-se identificar as compartimentações geomorfológicas do meio físico para 

os municípios do Eixo. Neste estudo, selecionando os dezesseis municípios que compõem o 

Eixo da Rodovia Presidente Dutra, percebe-se uma predominância de áreas planas 

classificadas como Depressão do Médio Paraíba, seguidas do Planalto do Médio Vale do 

Paraíba, onde se localizam os mares de morros. Nestas duas compartimentações estão 

localizadas a Rodovia Presidente Dutra, e a grande parte da área urbanizada dos municípios 

do Eixo. Porém, nota–se ainda que, à medida que a rodovia se apresenta em direção ao Rio de 

Janeiro, percebe-se um “afunilamento”, em função das cadeias de serras no entorno dos 

municípios. Isso é perceptível nos municípios de Cruzeiro, porém, Lavrinhas e Queluz são os 

locais que apresentam áreas de relevos mais acidentados, quando comparados ao restante do 

Eixo (Figura 13).  
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Figura 13 – Compartimentação geomorfológica do Eixo  

 
Fonte: São Paulo, 2014. Elaborado pelo autor. 

 

Sobre as características do relevo, pode-se verificar ainda as variações altimétricas do 

Planalto Atlântico na porção da Região do Vale do Paraíba Paulista. Os indícios de pontos de 

mínimas altitudes estão localizados próximos à calha do Rio Paraíba do Sul. Considerando a 

hidrografia do Rio Paraíba do Sul, sua planície fluvial apresenta valores que alternam entre 

600 a 462 metros, com uma tendência de declínio destes valores no relevo próximo ao Estado 

do Rio de Janeiro. As altitudes medianas encontram-se em terrenos de planalto, com altitudes 

de 900 a 1.200 metros, formado pelo Planalto do Médio Vale do Paraíba, e onde 

majoritariamente se localizam as formações morfoclimáticas “mares de morros”. Os terrenos 

mais elevados referem–se à porção das formações rochosas da Serra da Mantiqueira, Planaltos 

de Paraitinga e Paraibuna e Planalto da Mantiqueira com altitudes entre 1.200 a 2.745 metros.  

O perfil altimétrico da Rodovia Presidente Dutra apresenta uma variação de altitudes 

entre 462 a aproximadamente 705 metros, presentes nos 175 quilômetros de extensão da 

rodovia entre o município de Jacareí e Queluz (Figura 14). 
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  Figura 14 – O Eixo da Rodovia Presidente Dutra e a altimetria 

 
Fonte: USGS, 2018. Elaborado pelo autor. 

 

Conforme as altitudes apresentadas para os municípios do Eixo da Rod. Pres. Dutra, a 

utilização de uma carta de declividades auxilia na visualização da sobreposição linear da 

Rodovia Dutra, que foi projetada e construída sobre terrenos, cujas variações estão entre 

classes de declividades Planas, Suave-Onduladas e Onduladas. No mais, a extensão dos 

municípios do Eixo é marcada por uma variedade de classes de declividade, sendo possível 

destacar os terrenos mais planos, geralmente próximos ao Rio Paraíba do Sul e terrenos mais 

acidentados nas extremidades, próximos às Serras da Mantiqueira e do Mar. Nos terrenos 

mais íngremes e próximos às áreas de altitudes mais elevadas, nascentes, rios e córregos a 

montante ao Rio Paraíba do Sul convergem para os terrenos mais planos (Figura 15). 
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Figura 15 – Carta de declividades do Eixo da Rodovia Presidente Dutra 

 
Fonte: USGS, 2018. Elaborado pelo autor. 

 

 

Considerando a topografia e as variações de declividade em que se insere a Rodovia 

Dutra e apresentadas em mapa, por meio da observação local foi realizada a identificação das 

variações de relevo nas imediações da via, por meio dos registros fotográficos em campo. A 

foto (a), apresenta um relevo plano [0-2%] e suave ondulado [2-7%], no município de São 

José dos Campos na altura do quilometro 152; a foto (b) foi registrada no município de 

Aparecida no quilometro 75, e indica a presença de classes de declividade que variam de 

suave ondulado [2-7%], ondulado [7-15%] a forte ondulado [15-30%]; e a foto (c), no 

município de Queluz, próximo ao quilometro 7, com terrenos envoltos em declividades 

bastante acentuadas, que apresentam classes entre ondulado [7-15%] e forte ondulado [15-

30%] (Figura 16). 
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Figura 16 – Registro fotográfico das declividades das proximidades da Rodovia Presidente Dutra 

 
Fonte: a) Rod. Dutra (Km 152) – São José dos Campos; b) Rod. Dutra (Km 75) – Aparecida; c) Rod. Dutra 

(Km 7) – Queluz. GoogleEarth - StreetView, 2018.  
 

Os condicionantes ecológicos apresentados nos municípios do Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra constituem uma leitura mais ampla e característica das especificidades deste 

meio físico.  

Por meio da leitura ecológica é possível observar o quanto a localização espacial 

desses condicionantes de ordem ecológica favoreceu o processo de ocupação humana. Em 

meio a essa disposição espacial favorável encontra–se o relevo mais plano ou menos 

acentuado, típico da formação estrutural da Bacia de Taubaté e nas proximidades da calha do 

Rio Paraíba do Sul. Porém, ressalta-se que o fator locacional de tais condicionantes 

ecológicos presentes nos municípios da calha do Rio Paraíba do Sul não garante total 
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explicação sobre a ocorrência da consolidação da rede urbana mais significativa da região do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte. Tal consolidação recente deve ser contextualizada junto à 

história de ocupação do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com registros datados do século 

XVII. A partir deste século, a ocorrência de sucessivas fases econômicas, até o período mais 

contemporâneo, – no século XX –, projetou a Região na fase industrial do país, que 

impulsionou o acelerado processo de urbanização dos municípios do Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra. 

 

4.2 Implicações do fator histórico, político e econômico na formação da rede urbana e o 

atual cenário da urbanização ao longo dos municípios do Eixo 

 

A implicação do fator histórico na formação da recente rede urbana dos municípios do 

Eixo da Rodovia Presidente Dutra remete ao contexto da ocupação do território brasileiro 

pelos primeiros exploradores e colonizadores lusitanos no século XVII. Nas palavras de 

Müller (1969), a ocupação histórica do Vale do Paraíba pode ser identificada a partir de 

quatro períodos. O primeiro denominado ‘fase do devassamento e os primeiros núcleos’ no 

século XVII, o segundo chamado de ‘ciclo do ouro’ no século XVIII, o terceiro conhecido 

como ‘ciclo do café’ no século XIX e o quarto e último, que segundo a autora remete ao 

período da ‘industrialização’ até o ano de 1960. 

O final do século XIX, dá início também ao mais relevante período histórico do Vale 

do Paraíba Paulista, quando ocorreu à promoção de políticas voltadas à construção de 

infraestruturas de transportes, integrando a Região à capital do Estado de São Paulo e ao 

Estado do Rio de Janeiro. A localização do Vale do Paraíba Paulista favoreceu a instalação de 

um corredor ferroviário para a conexão da importante Estrada de Ferro Central do Brasil 

(EFCB)42. O traçado da ferrovia Central do Brasil, nos trechos do Vale do Paraíba Paulista 

localizava-se em terrenos mais planos, em vastas áreas próximas ao Rio Paraíba do Sul 

(Figura 17). 

 

 

 

 
42 Segundo Brasil (1908, p.5) o decreto de 4 de novembro de 1840 (não encontrado na colecção oficial da 

Legislação, mas no Jornal do Comércio n. 299) foi concedido ao Dr. Thomaz Cochrane privilegio exclusivo por 

80 anos para construção de um caminho de ferro que, principiando no Município da Corte, terminasse na 

Província de S. Paulo, por meio de uma companhia de nacionais ou estrangeiros que fosse por ele organizada. 

Ainda segundo Brasil (1908, p. 263) no ano de 1889, o Governo Provisório, com o advento da República, por 

aviso de 22 de novembro mandou substituir o título da via férrea para Estrada de Ferro Central do Brasil. 
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Figura 17 – Traçado da Estrada de Ferro Central do Brasil 

 
Fonte:  Adaptado de: IBGE, 1977.  

 

Segundo Müller (1969, p. 81) a situação geográfica da região, localizada entre as duas  

primeiras cidades do País – Rio de Janeiro e São Paulo – e as facilidades de 

comunicação, ampliadas com a construção da Estrada de Ferro Central do 

Brasil (antiga D. Pedro II), foram fatores decisivos na somatória de 

condições favoráveis à industrialização do Vale do Paraíba, que se faria em 

progressão crescente. 

 

Entre os períodos de 1914-1943, no Estado de São Paulo inicia-se uma série de 

construções de rodovias, e sendo na década de 1940, o período em que ocorreu a diminuição 

dos investimentos na expansão da malha férrea. De acordo com Negri (1996), a partir deste 

período, os empreendimentos rodoviários, que possuíam a função complementar às linhas 

ferroviárias, começam a se expandir em direção ao interior do Estado. Neste contexto, no que 

se refere ao extremo leste do Estado, no ano de 1922 foram inaugurados o trecho São Paulo-

Jacareí, e seis anos depois, em 1928 o complemento ligando São Paulo e Rio de Janeiro, 

integrando a Região do Vale do Paraíba à capital paulista43. A figura 18 mostra a disposição 

da Rodovia (Washington Luiz) hoje denominada Estrada Velha Rio-São Paulo atravessando 

os municípios do Vale do Paraíba Paulista. 

 

 

 
43 Müller (1969, p. 118) constata “a abertura ao tráfego, em 1924, da primeira estrada de rodagem Rio - São 

Paulo”, cujo percurso transpunha as cidades históricas do Vale Superior. 
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Figura 18 – Trecho da Rodovia Estrada Velha Rio–São Paulo 

 
Fonte: Adaptado de: IBGE, 1977.  

 

Nas imagens que compõem a figura 18, percebe-se as diferentes morfologias de 

expansão dos núcleos urbanos. Em geral, no ano de 1939 praticamente todos os municípios – 

em maior ou menor grau – apresentavam a consolidação dos núcleos urbanos em terrenos 

planos ou pouco acidentados, a exceção de Lavrinhas e Queluz que, neste mesmo ano, 

apresentam um núcleo urbano relativamente menor em extensão e pouco desenvolvido, bem 

como, notam-se nas paisagens urbanas, a presença de relevos mais acidentados. 

Este período representou a consolidação urbana de alguns municípios no Vale do 

Paraíba, que podem ser visualizados segundo voo aéreo de 1939/1940 (Figura 19). 
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Figura 19 – Aerofotos oblíquas dos municípios na calha do Rio Paraíba do Sul no ano de 1939 

 
Fonte: Acervo IGC, 1977.  

 

Nos núcleos urbanos dos municípios as variações demográficas da população são 

percebidas, a partir de registros dos anos de 1872, 1890, 1910, 1920 e 1940. Tais anos 

revelam cenários distintos existentes nos 13 municípios, que incluem um decréscimo 
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populacional em alguns municípios, como nos casos de Lavrinhas e Queluz, classificados 

historicamente como núcleos urbanos de pequena extensão territorial e pouco desenvolvidos 

economicamente. No caso de Queluz, a cidade apresentou o maior decréscimo populacional, 

diminuindo cerca de 70% sua população total no período entre 1872 a 194044. O outro cenário 

aponta para o restante dos municípios, onde o contingente populacional apresentou acréscimo 

populacional nos referidos anos, conforme exposto na tabela 1. 

 

Tabela 1 – População total e variação percentual do número de habitantes 

Município 1872 1890 1910 1920 1940 

Variação (%) 

entre ano de 

1872 até 1940 

Variação (%) 

outros municípios 

com datas iniciais 

distintas até 1940 

Aparecida 0 0 0 0 9.156  100,00 

Caçapava 8.969 9.839 16.768 18.099 16.352 82,32  

Cachoeira Paulista 0 0 0 9.691 9.137  -5,72 

Cruzeiro 4.931 8.883 14.469 12.676 16.466 233,93  

Guaratinguetá 20.837 30.690 51.772 43.101 29.345 40,83  

Jacareí 10.203 12.279 25.200 18.135 23.669 131,98  

Lavrinhas 0 4.421 5.108 4.375 3.815  -13,71 

Lorena 9.081 13.532 17.027 15.645 15.961 75,76  

Pindamonhangaba 14.636 17.542 24.340 26.493 22.995 57,11  

Queluz 8.857 6.612 9.274 6.793 5.192 -41,38  

São José dos 

Campos 
15.154 18.884 29.070 30.681 36.279 139,40  

Taubaté 20.847 20.773 45.506 45.445 40.970 96,53  

Tremembé 0 0 7.638 8.495 6.702  -12,25 

Total 113.515 143.455 246.172 239.629 236.039 107,94  

Fonte: Adaptado de: IPEADATA, 2018.  

 

O ciclo industrial em sua terceira etapa, datado do pós-guerra, foi marcado pela 

intensidade do processo, alterando significativamente o espaço urbano-regional. No que se 

refere à última fase (1945 a 1965) destacada por Müller, é considerada a mais importante 

dentre as três, pois foi neste estágio que ocorreu a promoção de políticas públicas de 

desenvolvimento econômico, com reflexos no território do Vale do Paraíba.  

Neste último período, a importância da posição geográfica da região que, com a 

emulação de Volta Redonda, a Cia. Siderúrgica Nacional e as facilidades de comunicação 

com Minas Gerais tornou-se favorecida para a implantação de indústrias de bens de produção, 

 
44 Para entender o caso de decréscimo populacional de Queluz, recorre-se a Müller (1969) que faz menção ao 

período de produção máxima do café na região (1836-1886), a situação dos centros urbanos era extremamente 

variável: o caso de “Queluz aparentava não se desenvolver, independente da euforia da cafeicultura, o caso da 

vila de Queluz não apresenta sinais de desenvolvimento e progresso”.  
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no campo metalúrgico, mecânico e químico. Paralelamente, essa última fase da 

industrialização contou ainda com a ação de outros fatores favoráveis: a abertura da Rodovia 

Dutra que, ligando Rio de Janeiro a São Paulo, veio favorecer a descentralização industrial 

desses dois centros [...], a existência de mão-de-obra abundante com níveis salariais mais 

baixos, a facilidade de obtenção de energia elétrica melhorada com a instalação da Usina de 

Lages, e, em alguns casos, o benefício de isenção de impostos (MÜLLER, 1969, p. 83). 

Ressalta-se que os investimentos na política de integração territorial compunham as 

propostas no Plano de Metas de 1950. A construção da Rodovia Presidente Dutra (Figura 20) 

no ano de 1951 foi incluída dentre estes investimentos do projeto nacional desenvolvimentista 

dando início a uma nova fase da urbanização do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ronca e 

Vitale (2004, p. 140) esclarecem sobre a importância das infraestruturas do setor rodoviário 

“implementadas no Estado de São Paulo, em especial na Região do Vale do Paraíba, [...] 

enquanto infraestrutura viária principal para o fomento e o escoamento da produção 

econômica”.  

 

Figura 20 – Trecho da Rodovia Presidente Dutra no Vale do Paraíba Paulista 

 
Fonte: Adaptado de: IBGE, 1977. 

 

Neste último período da industrialização, o Vale do Paraíba e Litoral Norte foi palco 

para o planejamento estratégico do Estado brasileiro, cujo planejamento pautou-se na adoção 

de um projeto geopolítico moderno baseado na instalação do complexo militar-aeroespacial e 
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na construção da Rodovia Presidente Dutra como parte do projeto nacional de integração 

territorial (BECKER e EGLER, 2003).  

Neste período industrial, constata-se uma intensa chegada de plantas industriais, 

algumas pertencentes a empresas multinacionais, ligadas a uma diversificada cadeia produtiva 

dos setores automotivo, químico, têxtil, mecânica pesada, entre outros. A figura 21 apresenta 

alguns exemplos de fábricas instaladas em alguns municípios ao longo do Eixo: 

 

Figura 21 – Plantas industriais da década de 1950 

 
Fonte: a) Fábrica Johnson&Johnson (1958); b) Mecânica Pesada S/A (1958) – Acervo IBGE, 2018.  

 

Com o intenso desenvolvimento econômico, fruto do processo de industrialização, 

ocorreu um crescimento populacional mais intenso do que verificado nas primeiras décadas 

do século XX, porém, com intensidades diferenciadas ao longo dos municípios do Eixo. De 

acordo com a tabela 2, uma maior variação populacional acima dos 100% ocorreu nos 

municípios de Aparecida – que apresenta a maior variação populacional no período de 20 

anos, que coincide com o início da construção do Santuário de Aparecida no ano de 195245–, 

São José dos Campos e Lorena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Moreno (2009) apresenta a data de construção e destaca que entre os anos de 1946 a 1951 o arquiteto Benedito 

Calixto de Jesus Neto trabalhou na elaboração e aprovação da planta do novo templo e somente no segundo 

semestre de 1952 é que os serviços de terraplanagem foram iniciados. 
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Tabela 2 – População Total para as décadas de 1940, 1950 e 1960 

Municípios 1940 1950 1960 
Variação (%) entre ano de 

1940 até 1960 

Aparecida 9.156 15.088 19.529 113,29 

São José dos Campos 36.279 44.804 76.994 112,23 

Lorena 15.961 24.569 32.764 105,28 

Cruzeiro 16.466 19.918 31.081 88,76 

Taubaté 40.970 52.997 77.307 88,69 

Guaratinguetá 29.345 36.657 52.044 77,35 

Pindamonhangaba 22.995 28.901 39.142 70,22 

Cachoeira Paulista 9.137 12.492 15.327 67,75 

Jacareí 23.669 27.561 34.860 47,28 

Caçapava 16.352 19.301 23.841 45,80 

Tremembé 6.702 8.905 8.881 32,51 

Queluz 5.192 5.741 5.350 3,04 

Roseira* 0 0 2.989 0,00 

Lavrinhas 3.815 3.930 3.219 –15,62 

  Fonte: Adaptado de: IPEADATA, 2018. 

 

Ainda segundo a tabela 2, os municípios de Aparecida, São José dos Campos e Lorena 

foram os que apresentaram os maiores percentuais de crescimento populacional, alcançando 

valores acima de 100%. Percebe-se também que a maior parte dos municípios do Eixo 

apresentou um incremento populacional intermediário (entre 45 a 90%), com exceção de 

Tremembé e Queluz, que apresentaram um crescimento mais discreto entre 32,51% e 3,04% 

respectivamente. O município de Lavrinhas foi o único a apresentar decréscimo populacional, 

acompanhado de uma tendência das primeiras décadas do século XX já constatada por Müller 

(1969). 

Nos dados demográficos para as décadas de 1940 a 1960, sendo as duas últimas 

décadas representativas da terceira fase da industrialização descrita por Müller, é possível 

verificar uma presença maior de pessoas residindo em áreas urbanas (taxa de urbanização) 

entre as décadas de 1950 e 1960. Se na década de 1950 alguns municípios possuíam baixos 

percentuais de pessoas residindo em áreas urbanas, a exemplo de Lavrinhas com 27,56%, 

Queluz com 38,98% e Tremembé com 33,05%, nos próximos dez anos esses percentuais 

alcançam 60% ou mais nestes três municípios. Percebe-se que, se até a metade do século XX, 

em alguns municípios localizados ao longo do Eixo ocorria o predomínio da população 
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vivendo em áreas rurais, isto deixa de acontecer a partir da década de 1960. A tabela 3 e 

gráfico 1 apresentam a taxa de urbanização no período entre as décadas de1940 a 1960: 

Tabela 3 – Taxa de urbanização para as décadas de 1940, 1950 e 1960 

 1940 1950 1960 

Município 
Taxa de Urbanização 

(%) 

Taxa de Urbanização 

(%) 

Taxa de Urbanização 

(%) 

Aparecida 54,78 63,70 62,77 

Caçapava 46,16 55,35 62,73 

Cachoeira Paulista 57,46 54,88 62,76 

Cruzeiro 70,56 71,14 62,76 

Guaratinguetá 52,46 56,77 62,76 

Jacareí 49,84 55,34 62,76 

Lavrinhas 29,07 27,56 62,69 

Lorena 62,90 65,26 62,75 

Pindamonhangaba 37,58 46,35 62,71 

Queluz 40,74 38,98 62,75 

Roseira 0 0 62,70 

São José dos Campos 39,90 59,37 62,73 

Taubaté 69,10 67,85 62,78 

Tremembé 31,53 33,05 62,76 

Fonte: Adaptado de: IPEADATA, 2018. 

 
Gráfico 1 – Taxa de urbanização para as décadas de 1940, 1950 e 1960. 

 
Fonte: Adaptado de: IPEADATA, 2018.  

 

A década de 1960 configurou-se em um ponto de inflexão devido às preocupações 

advindas com a industrialização concentrada na Grande São Paulo. De acordo com Negri 
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(1996), o “caos urbano” formado por esta concentração industrial, que incluía a deterioração 

das condições de vida da população que ai residia, a ampliação dos “custos de aglomeração 

urbana” e o aumento dos problemas ambientais, passaram a suscitar o pensamento de políticas 

de descentralização industrial para o interior do Estado e para o resto do país.   

Assim, na década de 1970 ocorreu o processo de realocação (LENCIONI, 1998), ou 

desconcentração industrial46 (LENCIONI, 1994; NEGRI, 1996) originária do Grande São 

Paulo47. Segundo Lencioni (1994, p. 201) a “política de descentralização industrial significou, 

sobretudo, dispersão abrangendo um raio de cerca de 150 km a partir da capital e indo além 

dessa distância ao longo dos principais eixos rodoviários”.  

Conforme já mencionado, nesta década de 1970, nos territórios interioranos à capital 

paulista, inicia-se a política de descentralização industrial a partir da Grande São Paulo, que 

produziu uma reestruturação produtiva, engendrada pela mais intensa realocação espacial de 

plantas industriais. Na década de 1970, a Região do Vale do Paraíba Paulista, em especial, os 

municípios atravessados pela Rodovia Presidente Dutra, se tornaram territórios favoráveis à 

realocação das indústrias. Tal fato foi amplificado pela duplicação da Rodovia Presidente 

Dutra48, o que favoreceu o movimento de reestruturação produtiva para o extremo leste do 

Estado de São Paulo49. Segundo Lencioni (1998, p. 34) em direção ao extremo leste da capital 

paulista, no sentido Rio de Janeiro, o eixo rodoviário Presidente Dutra já abrigava o Centro 

Técnico da Aeronáutica (CTA)50, como um local  

onde se concentra o mais importante centro de engenharia aeronáutica, eletrônica e 

mecânica do país. Aí se localiza a Embraer, indústria produtora de aviões, uma 

importante refinaria de petróleo e indústrias automobilísticas, como a General 

Motors, a Detroit Diesel, a fábrica de motores da Ford e a Volkswagem. Também 

desde o final dos anos 70, empresas estrangeiras procuram se instalar na região, tais 

como Takai, Kopper, Blindex, Nestlé, Mannesman, Monsanto, Kodak, National, 

Hitachi. 

 

 
46 Segundo Lencioni (1998, p. 33), a expansão da indústria para o Interior do Estado de São Paulo pode ser 

datada do final da década de 70, tendo encontrado maior impulso na década seguinte.  
47 Segundo Negri (1996, p. 86) a consolidação industrial na Grande São Paulo pode ser verificada na década de 

1920, e o período entre 1939/1956 esta chegou a deter “48,9% do Valor de Transformação Industrial (VTI) 

brasileiro, chegando, em 1956, a 52, 2%”. 
48 Segundo Gordinho (2003, p. 135) em 15 de novembro de 1967 foi entregue a duplicação da Rodovia 

Presidente Dutra. 
49 Spósito (2007) afirma que os principais fatores que influenciaram decisivamente o crescimento industrial do 

interior paulista e que se fizeram presentes com maior intensidade na década de 1970 foram: 1) A modernização 

da agricultura, que propiciou condições favoráveis para a expansão e modernização de uma estruturação 

agroindustrial. 2) As políticas de “descentralização” industrial e os investimentos estatais.3) A elevação dos 

custos de aglomeração na Grande São Paulo. 4) A política estadual de construção de uma malha viária ampla e 

moderna, que diminuiu os custos de transportes e propiciou novas vantagens para a localização industrial. 
50 Para Souza (2008) este lócus do projeto geopolítico moderno do Vale do Paraíba do Sul localiza-se no 

município de São José dos Campos, onde foram construídos o CTA, INPE e a Embraer, que formam o núcleo 

do complexo tecnológico-industrial-aeroespacial.  
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Neste intenso processo de industrialização e urbanização, ganha destaque no Vale do 

Paraíba Paulista o segmento tecnológico, que desde a década de 1950, torna-se 

estrategicamente planejado pela ação do Estado brasileiro, e se consolida por meio dos Planos 

Nacionais de Desenvolvimento I e II da década de 1970. Para Becker e Egler (2003), foi com 

uma política de apropriação tecnológica contida no II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(1975-1979) que se efetivaram os esforços e recursos em ciência e tecnologia. Para os autores, 

(2003, p. 133) estes, “foram parcialmente veiculados para centros de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) estatais e militares, que assumiram uma posição central na estrutura 

do desenvolvimento científico-tecnológico brasileiro”. Os autores ressaltam (BECKER; 

EGLER, 2003, p. 134) que “o lócus do projeto geopolítico moderno é o Vale do Paraíba do 

Sul [...] onde o objetivo de construir um complexo militar-industrial fica em evidência51”.  

Neste período, a diversidade produtiva deste lócus do projeto geopolítico moderno que 

se apresentava para o Vale do Paraíba Paulista contava com a presença de empresas do setor 

industrial que em sua maior parte se localizavam próxima a Rodovia Presidente Dutra (Figura 

22): 

 

Figura 22 – Plantas industriais da década de 1970 

 
Fonte: a) Fábrica da Kodak (University of Rochester Library, Rare Books, and Special Collections, 1971); 

b) Fábrica Ericsson em 1973 – Santos (2006). 

 

Na década de 1970, estavam entre as pautas para o desenvolvimento regional questões 

que englobavam o movimento de estruturação produtiva e a tentativa de mitigação dos efeitos 

do processo de descentralização urbana a partir da Grande São Paulo em direção ao Vale do 

Paraíba. No ano de 1978, foram formuladas diretrizes da Política de Desenvolvimento Urbano 

 
51 Santos e Remoaldo (2017) esclarecem que a formação de um complexo industrial militar no Vale do Paraíba 

contou com a participação decisiva das Forças Armadas, com instituições de pesquisa vinculadas a elas, 

unidades de ensino militar localizadas na região e empresas estratégicas estabelecidas para atender as 

necessidades relacionadas à segurança nacional. Os autores ainda apontam que todas essas instalações do setor 

de defesa estão localizadas no eixo estratégico que corta a região, a Rodovia Presidente Dutra. 
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e Regional (PDUR), fundamentadas no II PND, que promulgou o Plano Regional para a área 

do Macro-Eixo Paulista. Na mesma década, junto aos debates do II PND, os espaços 

atravessados por rodovias eram diagnosticados nos planos regionais elaborados pelo governo 

do Estado de São Paulo, com destaque para o Plano Regional do Macro-Eixo Paulista. Neste 

documento são apresentadas as diretrizes para o desenvolvimento integrado e para a 

mitigação dos reflexos do processo de urbanização da Grande São Paulo (SÃO PAULO, 

1978). 

Em meio às preocupações quanto ao planejamento e desenvolvimento regional, o 

quadro econômico apresentado no ano de 1975 pode ser observado por meio do número de 

estabelecimentos ou unidades locais separadas por comércio, indústria e serviços nos 

municípios do Eixo. Considerando tal ano, marcado principalmente pelo processo de 

descentralização e pela reestruturação produtiva industrial no Estado de São Paulo, percebe-se 

uma predominância de estabelecimentos voltados ao setor de comércios e serviços ao longo 

dos municípios do Eixo (Tabela 4 e Gráfico 2).  

 

Tabela 4 – Número total de estabelecimentos por setores de atividade econômica em 1975 

Municípios 

Estabelecimentos ou 

unidades locais 

(Comércio e Serviços) 

Comércio e 

Serviços (%) 

Estabelecimentos ou 

unidades locais 

(Indústria) 

Indústria 

Aparecida 709 89,52 83 10,48 

Caçapava 487 83,68 95 16,32 

Cachoeira Paulista 160 86,95 24 13,04 

Cruzeiro 732 85,31 126 14,69 

Guaratinguetá 1087 88,16 146 11,84 

Jacareí 912 85,00 161 15 

Lavrinhas 10 52,64 9 47,37 

Lorena 535 89,61 62 10,39 

Pindamonhangaba 545 86,78 83 13,22 

Roseira 44 84,61 8 15,38 

São José dos Campos 2.068 84,89 368 15,11 

Taubaté 1429 87,24 209 12,76 

Tremembé 83 73,45 30 26,55 

Fonte:  Adaptado de: IPEADATA, 201852.  

 

 

 

 
52 Os dados contidos nesta tabela foram extraídos da base Número total de Estabelecimentos ou Unidades Locais 

- Comércio, Serviços - Unidade - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – NESE e Número total de 

Estabelecimentos ou Unidades Locais - Industria - Unidade - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

NEIN. 
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Gráfico 2 – Percentuais de estabelecimentos por setor de atividade econômica em 1975. 

 
Fonte: Adaptado de: IPEADATA, 2018.  

 

Exposto ainda na tabela 4 e gráfico 2, encontram-se percentuais acima dos 80% no 

número de estabelecimentos voltados aos Comércios e Serviços, em praticamente todo o 

Eixo. São exceções os municípios de Tremembé, que apresenta um percentual um pouco 

abaixo, na ordem de 73%, e Lavrinhas, com um percentual de aproximadamente 53%. Já para 

os estabelecimentos industriais, os mesmos dois municípios descritos assumem os maiores 

percentuais, porém, tratam–se de valores quantitativos de pouco impacto, quando comparados 

com os casos dos municípios de São José dos Campos e Taubaté, respectivamente os dois 

mais impactados pelo processo de industrialização. 

Na continuidade do processo de interiorização da indústria no Estado de São Paulo, o 

início da década de 1980 demarca uma diminuição no ritmo de ocupações do tipo industrial. 

Segundo Negri (1996, p. 163), neste período o segmento industrial que gerou algum impacto 

na região, foi o químico em razão da “Refinaria Henrique Lage, em São José dos Campos 

(que passou a responder por 12,5% do processamento das refinarias da Petrobrás)”.  

Entre as décadas de 1980/90, as mudanças na macroeconomia brasileira por meio de 

políticas neoliberais e da globalização culminaram em alterações no quadro da urbanização, 

com reflexos negativos na matriz produtiva industrial. Neste cenário, os municípios do Vale 

do Paraíba Paulista, em especial os do Eixo Dutra, a partir da década de 1980, apresentam 

essa tendência vinculadas a novas políticas econômicas e ao processo de globalização. Isso 

pode ser verificado pela quantidade de pessoas ocupadas por setores de atividade, que traz 

indícios deste novo momento, e é quando se percebe uma queda significativa do número de 

pessoas que trabalhavam no setor secundário (Quadro7 e Gráfico 3).  
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Quadro  7 – Total de pessoas ocupadas por setor de atividade econômica em 1975, 1985 e 1995 

Municípios 

Pessoal ocupado  

Comércio e Serviços Indústria 

1975 1985 1995 1975 1985 1995 

Aparecida 2.078 3.174 4.875 978 1.014 511 

Caçapava 1.181 2.100 5.147 2.190 4.069 5.258 

Cachoeira Paulista 380 589 1.348 511 408 213 

Canas - - - - - - 

Cruzeiro 2.110 2.740 5.103 4.831 5.407 4.330 

Guaratinguetá 3.868 4.704 9.332 3.378 3.922 3.551 

Jacareí 3.181 5.813 12.072 7.625 14.139 12.355 

Lavrinhas 18 28 120 205 220 251 

Lorena 1.517 2.655 6.091 1.356 2.426 2.369 

Pindamonhangaba 1.759 3.236 6.633 3.611 8.350 6.680 

Potim - - 156 - - 87 

Queluz 208 177 538 30 74 94 

Roseira 220 352 311 56 111 299 

São José dos Campos 10.387 21.315 42.150 30.523 51.264 40.716 

Taubaté 5.971 10.009 21.181 11.652 16.687 13.680 

Tremembé 173 350 942 450 367 411 

Total Eixo 33.051 57.242 115.999 67.396 108.458 90.805 

Fonte: Adaptado de: IPEADATA, 2018.  

 

Gráfico 3 – Total de pessoas ocupadas por setor de atividade econômica em 1975, 1985 e 1995 

 
Fonte: Adaptado de: IPEADATA, 2018.  

 

Na década 1990, a consolidação de políticas macroeconômicas aliada à evolução na 

divisão territorial do trabalho incidiu sobre as economias regionais. Conforme já verificado no 

número de pessoas ocupadas por setor de atividade, no ano de 1995, o setor terciário 

apresentou um predomínio maior de estabelecimentos (comércio e serviços)53, se comparado 

 
53 Para compreender o que significa essa terciarização, Azzoni (2001) explica que no caso do Estado de São 

Paulo ocorreu uma modificação estrutural em que o estado, ainda que mantendo a sua grande importância 

industrial, terciariza-se aceleradamente. Nesse setor terciário observam-se avanços tecnológicos e mudanças 

estruturais muito importantes. O seu ramo moderno, como o de cadeias de restaurantes, farmácias, 

supermercados, etc., requer uma mão-de-obra mais qualificada para o trabalho, o que dificulta o seu 
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ao setor secundário da economia. Os sinais de estagnação das atividades industriais começam 

a se apresentar e são percebidas ao longo dos municípios do Eixo. A tabela 5 apresenta um 

número maior de estabelecimentos destinados ao setor terciário (comércios e serviços). O 

setor secundário presente nos municípios do Eixo apresentou um incremento no número de 

estabelecimentos voltados à indústria da construção civil, o que em alguma medida ajuda na 

composição do resultado econômico ainda favorável para o setor secundário. 

 

Tabela 5 – Número total de estabelecimentos por setores de atividade econômica em 1995 

Municípios Indústria (%) 
Construção 

Civil 
(%) Comércio (%) Serviços (%) 

Aparecida 49 6,74 73 10,04 307 42,23 298 40,99 

Caçapava 109 13,73 43 5,42 365 45,97 277 34,89 

Cachoeira Paulista 26 11,87 10 4,57 118 53,88 65 29,68 

Cruzeiro 103 11,64 62 7,01 453 51,19 267 30,17 

Guaratinguetá 140 9,35 171 11,42 677 45,22 509 34,00 

Jacareí 235 12,18 90 4,66 875 45,34 730 37,82 

Lavrinhas 9 33,33 2 7,41 5 18,52 11 40,74 

Lorena 122 12,50 68 6,97 448 45,90 338 34,63 

Pindamonhangaba 155 13,36 94 8,10 527 45,43 384 33,10 

Potim 11 33,33 1 3,03 16 48,48 5 15,15 

Queluz 8 10,26 5 6,41 38 48,72 27 34,62 

Roseira 14 30,43 3 6,52 18 39,13 11 23,91 

São José dos 

Campos 
558 8,95 322 5,17 2.763 44,33 2.590 41,55 

Taubaté 281 9,20 184 6,02 1.474 48,23 1.117 36,55 

Tremembé 46 18,93 22 9,05 98 40,33 77 31,69 

Fonte: Adaptado de: Brasil, 2018.  

 

Porém, ainda que em alguns municípios o setor da construção civil tenha dado um 

impulso ao setor secundário, ainda é perceptível, de acordo com a tabela 5, um número 

absoluto mais significante de estabelecimentos industriais da transformação e extrativa, do 

que os estabelecimentos voltados à construção civil. Na tabela 5, o município de São José dos 

Campos aparece com um total de 558 estabelecimentos, seguido do município de Taubaté 

com um total absoluto de 281 estabelecimentos. Ao contrário destes dois últimos casos, os 

municípios de Lavrinhas com 9, Potim com 11 e Queluz com 18 estabelecimentos 

apresentaram um valor absoluto baixo. Embora os valores absolutos indiquem maior ou 

menor quantidade, fato é que todos os municípios possuem um número maior de 

estabelecimentos voltados às atividades do setor terciário (Gráfico 4). 

 
desenvolvimento muito rápido nas regiões mais pobres, carentes desse tipo de mão-de-obra. Tratando-se de 

setores com alta elasticidade-renda, por outro lado, verifica-se que o seu desenvolvimento ocorre primeiro nas 

regiões mais ricas. 
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Gráfico 4 – Percentuais de estabelecimentos por setor de atividade econômica em 1995. 

 
 Fonte: Adaptado de: Brasil, 2018.  

 

Ainda que o desenvolvimento econômico apresentado tenha sido dominado pelo setor 

terciário, ainda assim, no Eixo da Rodovia Presidente Dutra algumas indústrias de grande 

porte foram instaladas na década de 1990. Ao mesmo tempo, novos espaços foram se 

consolidando para o uso do setor terciário, fazendo das margens da Rodovia Presidente Dutra 

uma faixa de uso do solo misto (Figura 23): 

 

Figura 23 – Plantas industriais e novos usos do território da década de 1990 

 
Fonte: a) Unidade Cebrace Caçapava (1989) – Acervo Pillklington; b) Hypermercado Wall Mart São José 

dos Campos (1988) – Acervo Vale Sul Shopping. 
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No contexto econômico apresentado pelos municípios do Eixo, as contas regionais da 

produção, indicadas pelo Produto Interno Bruto (PIB) a preços constantes54 mostram um 

cenário entre os anos de 1975, 1996 e 2010, de consolidação econômica em municípios 

seletivamente contemplados por políticas econômicas da década de 1970, alvos da política de 

desconcentração industrial. Entre as décadas de 1990 e 2010 a totalidade dos municípios do 

Eixo apresentaram um crescimento econômico bastante significativo do setor terciário. 

Inserem-se nestes casos, para o ano de 1975, o município de São José dos Campos que 

apresentou um PIB no valor de R$ 2.907.373,18 bilhões, para os setores econômicos 

primário, secundário e terciário, correspondendo à aproximadamente 43%. O município de 

Taubaté, com o PIB no valor de R$ 921.750,46 milhões, cerca de 13,58% e Jacareí com R$ 

918.609,10 milhões, o que equivaleu a 13,53%, completam os municípios de índices 

econômicos mais elevados do Eixo. Os municípios com piores indicadores do PIB para o ano 

de 1975 foram os casos de Lavrinhas com R$ 12.814,02 milhões e Roseira com R$ 13.391,69 

milhões, o que significou 0,19% e 0,20% respectivamente (Tabela 6).  

 

Tabela 6 – Estimativas de Produto Interno Bruto a preços constantes – 1975, 1996 e 2010 

Municípios 
1975  

bilhões ($) 
(%) 

1996  

bilhões ($) 
(%) 

2010  

bilhões ($) 
(%) 

Aparecida 108.311,20 1,60 163.815,09 1,07 193.229,88 0,81 

Caçapava 359.613,39 5,30 654.170,57 4,26 1.064.673,58 4,48 

Cachoeira Paulista 60.279,20 0,89 95.951,80 0,62 168.896,17 0,71 

Canas 0,00 0,00 0,00 0,00 16.166,55 0,07 

Cruzeiro 357.507,26 5,27 609.264,50 3,97 522.016,52 2,20 

Guaratinguetá 505.551,34 7,45 834.025,24 5,43 1.028.551,68 4,33 

Jacareí 918.609,10 13,53 1.468.185,68 9,56 2.526.192,51 10,64 

Lavrinhas 12.814,02 0,19 15.870,34 0,10 33.479,16 0,14 

Lorena 248.992,76 3,67 435.640,29 2,84 598.530,68 2,52 

Pindamonhangaba 304.640,84 4,49 769.653,50 5,01 2.087.698,84 8,79 

Potim 0,00 0,00 37.902,01 0,25 65.893,70 0,28 

Queluz 22.294,90 0,33 22.785,17 0,15 40.949,56 0,17 

Roseira 13.391,69 0,20 35.728,91 0,23 94.580,52 0,40 

São José dos Campos 2.907.373,18 42,82 7.346.637,97 47,82 10.761.047,68 45,33 

Taubaté 921.750,46 13,58 2.766.404,17 18,01 4.363.170,75 18,38 

Tremembé 48.389,41 0,71 106.927,86 0,70 175.908,51 0,74 

Total 6.789.518,73 100,00 15.362.963,07 100,00 23.740.986,29 100,00 

Fonte: Adaptado de: IPEADATA, 2018.  

 

Ainda de acordo com a tabela 6, percebe-se que no ano de 2010, o PIB a preços 

constantes, revela um cenário com poucas alterações no quadro econômico produtivo. O 

município de São José dos Campos55 consolidou-se como o mais importante PIB com o valor 

 
54 Ou seja, o PIB descontado o efeito da inflação para o ano. Estimativa do indicador do PIB para contas 

regionais a preços constantes, cuja metodologia encontra-se em Reis et al. (2004). 
55 O quadro socioeconômico mais atual da RMVPLN aponta para o Eixo da Rodovia Presidente Dutra que foi 

“polarizada pelo município de São José dos Campos, ampliado pelo peso dos setores industriais e de serviços 



114 

 

 

de R$ 10.761.047,68 bilhões, aumentando sua participação entre os municípios do Eixo para 

45%. O segundo a apresentar um PIB após o caso joseense foi Taubaté, com o valor de R$ 

4.363.170,75 bilhões, cerca de 18% e seguido de Jacareí com R$ 2.526.192,51 bilhões, ou 

10,64%. O extremo das contas regionais foi apresentado pelo município de Canas com R$ 

16.166,55 milhões que equivaleu a 0,07%, esse baixo percentual podendo ser explicado pela 

recente criação do município na década de 1990, o que contribuiu para o irrisório valor do 

PIB. Outro caso como o de Lavrinhas parece ter consolidado uma produtividade estagnada, 

quando comparado ao período de aproximadamente quatro décadas, e, ao desempenho dos 

demais municípios do Eixo. Neste sentido, o município de Lavrinhas apresentou um PIB com 

o valor de R$ 33.479,16 milhões, que pode ser creditado à sua dependência histórica e 

funcional do município de Cruzeiro, já ressaltado por Müller (1969), durante o século XX.  

Ao mesmo tempo que ocorreram mudanças no quadro econômico ao longo do Eixo, o 

fator demográfico foi altamente impactado. Percebe-se segundo a tabela 6 e gráfico 5, que 

entre as décadas de 1970 a 2010, a população total nos municípios atravessados pela Rodovia 

Presidente Dutra saltou de 626.223 o que equivalia a cerca de 75,03% de habitantes de toda a 

Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, para um total de 1.327.818 ou cerca de 62,86% da 

Região em 1991. A queda do percentual em relação ao percentual da Região do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte entre 1970 e 1991, indica um crescimento também em outros 

municípios não localizados no Eixo. Porém, no ano de 2010 novamente a população dos 

municípios da Dutra apresenta um crescimento que supera os períodos anteriores, chegando 

ao total de 1.780.578 correspondente a aproximadamente 79% regional (IBGE, 2017).  

 

Tabela 7 – Dados demográficos do Eixo para os anos de 1970, 1991 e 2010 

  
Total 

(1970) 

Total 

(1991) 

Total 

(2010) 

Urbana 

(1970) 

Urbana 

(1991) 

Urbana 

(2010) 

Rural 

(1970) 

Rural 

(1991) 

Rural 

(2010) 

Total 626.223 1.327.818 1.780.578 523.205 1.255.042 1.713.537 103.018 72.776 67.041 

(%) 100,00 100,00 100,00 83,55 94,52 96,23 16,45 5,48 3,77 

 

 

 

 

 

 
articulados às atividades aeroespaciais e de tecnologias sensíveis. Ocorreu, também, um significativo aumento 

do número de universidades, escolas e centros de estudos e pesquisas, aprofundando-se a tendência, verificada 

nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e de Campinas, de localização de atividades e empresas de alta 

tecnologia, nos campos da tecnologia da informação, engenharia aeronáutica e da computação eletrônica” 

(EMPLASA, 2012). 
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Gráfico 5 – Dados demográficos do Eixo para os anos de 1970, 1991 e 2010. 

 
Fonte: Adaptado de: IBGE, 2018.  

 

A tabela 8 demonstra a evolução da população total, urbana e rural entre as décadas de 

1970 e 2010 e a taxa de urbanização dos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra: 

 
Tabela 8 – Dados demográficos do Eixo, nos municípios para os anos de 1970, 1991 e 2010 

Município 
Urbana 

(1970) 

Rural 

(1970) 

Taxa 

Urb. 

(%) 

Urbana 

(1991) 

Rural 

(1991) 

Taxa 

Urb. 

(%) 

Urbana 

(2010) 

Rural 

(2010) 

Taxa 

Urb. 

(%) 

Aparecida 23.075 1.594 93,54 32.570 677 97,96 34.498 509 98,55 

Caçapava 24.634 6.078 80,21 58.316 7.742 88,28 72.517 12.235 85,56 

Cachoeira Paulista 12.958 4.378 74,75 18.724 4.488 80,67 24.572 5.519 81,66 

Canas 0 0 0,00 0 0 0,00 4.070 315 92,82 

Cruzeiro 42.362 3.310 92,75 65.976 2.667 96,11 75.076 1.963 97,45 

Guaratinguetá 54.862 14.007 79,66 94.421 7.651 92,50 106.762 5.310 95,26 

Jacareí 48.529 12.687 79,28 157.026 6.843 95,82 208.297 2.917 98,62 

Lavrinhas 1.093 1.954 35,87 3.668 1.006 78,48 6.049 541 91,79 

Lorena 40.972 5.491 88,18 69.675 3.471 95,25 80.173 2.364 97,14 

Pindamonhangaba 29.346 18.876 60,86 95.611 6.452 93,68 141.708 5.287 96,40 

Potim 0 0 0,00 0 0 0,00 14.709 4.688 75,83 

Queluz 3.864 2.055 65,28 6.425 1.285 83,33 9.275 2.034 82,01 

Roseira 1.777 1.715 50,89 4.997 1.220 80,38 9.116 483 94,97 

São José dos Campos 132.467 15.865 89,30 425.515 16.855 96,19 617.106 12.815 97,97 

Taubaté 99.969 10.616 90,40 197.801 9.164 95,57 272.673 6.013 97,84 

Tremembé 7.297 4.392 62,43 24.317 3.255 88,19 36.936 4.048 90,12 

Percentual médio 

taxa urbanização 
(1970)          65,21% (1991)          78,90% (2010)          92,13 

Fonte: Adaptado de: IPEADATA, 2018.  

 

Nota-se de acordo com os dados da tabela 8 que entre estas décadas, a população 

residindo em áreas urbanas apresentou números que traduziram um novo momento da 
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urbanização do Eixo. O contingente populacional urbano aumentou em praticamente todos os 

municípios do Eixo no período de quarenta anos. Percebe-se que a taxa de urbanização média 

– ou seja, a somatória de todos os percentuais, dividido pelo número de municípios do Eixo –, 

subiu de 65,21% em 1975 para 92,13% em 2010. O município de São José dos Campos 

apresentou um elevado número de pessoas residindo em área urbana nos quarenta anos, 

chegando ao total de 617.106 o que equivale a uma taxa de urbanização de cerca de 97,97% 

em 2010. O município de Canas apresentou o menor número de pessoas vivendo em área 

urbana com um total 4.070 habitantes, embora o município apresente uma taxa de urbanização 

alta com 92,82% no ano de 2010.  

Além dos quadros econômicos e demográficos ora apresentados, os municípios do 

Eixo foram fortemente influenciados por investimentos em integração viária. Esses 

investimentos em ampliações, modernizações e construções de novas rodovias foram 

iniciados ainda na década de 1970. A figura 24 apresenta as principais rodovias que 

atravessam os municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra na década de 2010: 

 

Figura 24 – Principais rodovias nos municípios do Eixo da Dutra 

 
Fonte: Adaptado de: Brasil, 2013. 

 

Por fim, a espacialização do processo de urbanização dos municípios do Eixo pode ser 

analisada por meio do crescimento da área urbanizada. De acordo com a figura 25, no ano de 

1995, foi possível identificar a presença mais consolidada e mais representativa da área 
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urbanizada nas proximidades da Rodovia Dutra nos municípios de São José dos Campos, 

Taubaté e Guaratinguetá. Ainda neste período, os municípios de Aparecida, Caçapava, 

Cachoeira Paulista e Queluz, apresentam a expansão da área urbanizada próxima à Dutra, 

porém, em intensidade menor. Outros municípios como os casos de Jacareí, Cruzeiro, 

Pindamonhangaba, Lorena, Tremembé e Lavrinhas apresentam a expansão da área urbanizada 

sem uma relação muito significativa com a rodovia. Estes últimos apresentam áreas 

urbanizadas na década de 1970, cujo processo de urbanização foi condicionado pela 

consolidação do núcleo urbano e uma fraca dependência em relação à Rodovia Presidente 

Dutra. 

 

Figura 25 – Expansão da área urbanizada em 1975, 1995 e 2015 

 
Fonte: Adaptado de: USGS; 2018.  

 

Ainda segundo a figura 25, percebe-se no ano de 1995 a consolidação da expansão de 

áreas urbanizadas nos municípios de São José dos Campos, Taubaté, Guaratinguetá, e ao 

mesmo tempo, ao longo do Eixo começam a surgir elementos típicos de espaços 

metropolitanos. Neste sentido, percebe-se no ano de 1995 a presença mais consolidada do 

fenômeno espacial da conurbação entre municípios, formando uma grande área urbanizada. 

São os casos dos municípios de Jacareí-São José dos Campos-Caçapava, Taubaté-Tremembé 
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e Aparecida-Guaratinguetá. No mais, no ano de 1995, segundo os dados tabulados, foi o 

período de maior crescimento da área urbanizada no período de 20 anos, com 

aproximadamente 119% (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Dados das áreas urbanizadas nos anos de 1975, 1995 e 2015 

Ano 

Área urbanizada nos 

municípios do Eixo da 

Rod. Pres. Dutra (Km²) 

Área total dos 

municípios do Eixo 

da Rod. Pres. Dutra 

(Km²) 

% da área urbana 

ocupada no Eixo 

da Rod. Pres. 

Dutra 

% do crescimento entre os 

anos de 1975 - 2015 

1975 182 

6.001 

3,03 (ano base) 

1995 399 6,65 119,23 (entre 1975 - 1995) 

2015 514 8,57 28,82 (entre 1995 - 2015) 

 Fonte: Adaptado de: USGS 2017.  

 

A expansão urbana datada em 2015 apresentou uma continuidade na consolidação de 

extensas áreas conurbadas nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra, e nota-se uma maior 

ocupação do entorno imediato da Dutra em outros municípios do Eixo, a exemplo de Caçapava 

e Jacareí. Na figura da expansão urbana do Eixo é nítido atentar para os municípios de 

Tremembé, Potim, Cruzeiro e Lavrinhas, que apresentam áreas urbanizadas com menor 

dependência da Rodovia. São casos de municípios, cuja expansão urbana encontra-se mais 

voltada ao núcleo urbano histórico, e por isso, apresentam pouca dependência espacial da 

rodovia Dutra. Mas, há de se ressaltar que embora estes municípios não apresentem essa 

dependência espacial, já é possível identificar a reprodução de alguns usos nas margens da 

Rodovia, tal qual apresentados em seus vizinhos regionais (São José dos Campos, Taubaté, 

Pindamonhangaba, Guaratinguetá, entre outros). Neste período, entre os anos de 1995 a 2015, a 

expansão urbana calculada foi menor que no período anterior, porém, ainda assim, os 

municípios apresentaram um crescimento na ordem de 28% no período de 20 anos.  

Na expansão urbana entre a década de 1970 e o panorama recente, podem ser 

averiguadas mudanças no processo de urbanização e no uso do solo urbano nos municípios do 

Eixo da Rodovia Presidente Dutra. Tais mudanças no processo de urbanização, bem como as 

análises extraídas do uso do solo urbano foram objetos desenvolvidos no capítulo seguinte, que 

se pautou na compreensão espacial da rede urbana (temporalidade da integração das vias 

urbanas) e por meio da leitura temporal do uso solo nas margens da Rodovia Presidente Dutra. 

O capítulo a seguir foi desenvolvido para análises espaciais do uso do solo urbano para a escala 

da rede urbana e as tipologias apresentadas para o ano de 1977 e 2015 para os municípios ao 

longo do Eixo.  
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O uso do solo é o objeto central de investigação desta tese. Neste sentido, optou-se pela 

seleção de alguns usos visando ao entendimento do atual processo de urbanização e da nova 

forma de organização territorial dispersa na rede urbana dos municípios do Eixo. Com esse 

objetivo realizou-se uma investigação sobre alguns usos na escala local dos municípios de São 

José dos Campos e Jacareí, considerados como espaços com atividades articuladas ao sistema 

mundial hegemônico, cujas características dos respectivos entornos se constituem em desafios 

para o planejamento metropolitano da RMVPLN. 
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5.1. As margens da Rodovia Presidente Dutra, a temporalidade dos tipos de usos do solo 

urbano  

A descrição dos condicionantes e fatores realizada anteriormente contribuiu para a 

compreensão da formação da rede urbana dos municípios do Eixo. Neste capítulo, inicia-se a 

elaboração de alguns resultados comprobatórios da tese. Para isso, foram realizadas análises 

espaciais do uso do solo urbano, destinadas a validar a Rodovia Presidente Dutra no período 

de aproximadamente quatro décadas como um importante elemento estruturador do espaço 

urbano-regional da RMVPLN. 

Reconhecendo a Rodovia Dutra como um elemento ou uma infraestrutura 

condicionante da organização do espaço urbano-regional – fruto de um contexto histórico 

iniciado na década de 1950 –, buscou-se uma validação para a hipótese de que a Rodovia 

Presidente Dutra condiciona à reprodução diferenciada de padrões de uso e ocupação do solo 

urbano nos referidos municípios, e que, historicamente, tais padrões diferenciados de uso e 

ocupação do solo, estabelecidos ao longo da rodovia e em seus arredores, indicam a 

consolidação de uma ordem hegemônica de produção dos territórios municipais que, ao 

mesmo tempo, os integra e desarticula, os unifica e dissocia.  

Sobre o uso do solo, conforme discutido no capítulo anterior, pode-se notar o aumento 

do crescimento da expansão da área urbanizada entre os anos de 1975 a 2015. Em vários 

municípios ao longo do Eixo, constata-se a existência de áreas conurbadas, bem como o 

crescimento físico das cidades, a exemplo dos municípios de Jacareí-São José dos Campos-

Caçapava, Tremembé-Taubaté-Tremembé e Aparecida-Guaratinguetá.  

Na expansão da área urbanizada, ressalta-se a escolha temporal da década de 1970, 

pois, segundo a contextualização histórica do Vale do Paraíba Paulista, este foi o período de 

grandes mudanças, provindas da adoção da política estatal de desconcentração industrial. Isso 

acarretou uma reestruturação socioeconômica e espacial dos municípios no interior paulista, a 

exemplo do ocorrido no extremo leste do Estado. 

Neste contexto, buscou-se evidências na década de 1970 sobre os padrões 

diferenciados ao longo dos municípios do Eixo, com um destaque para as margens da 

Rodovia Dutra e os tipos de uso do solo urbano. Os usos do solo nas margens da Rodovia 

Dutra foram extraídos das cartas topográficas disponíveis para o ano de 1977.  

A figura 26 mostra os usos do solo urbano, a exemplo do Industrial, Comércio e 

Serviços, Residencial e Propriedade de chácaras, sítios e fazendas, as distâncias de 1 km que 

compõem as margens da Rodovia Presidente Dutra em 1977.  
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Figura 26 – Uso do solo urbano, nas margens dos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra para o ano de 1977    

 
Fonte: Adaptado de: IGC, 1977. Elaborado pelo autor. 
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A fim de compreender a seletividade espacial no período de aproximadamente 

quarenta anos (ou seja, entre 1977 a 2015), a análise do uso do solo do entorno da Rodovia 

Presidente Dutra permite identificar espaços regionais que se constituíram em territórios 

propícios para a reprodução econômica em distintos estágios do capitalismo. Na análise 

espacial do ano de 1977 foram selecionados alguns usos, cuja representatividade espacial e 

econômica foi considerada mais expressiva. Trata-se dos usos: industrial, comércio e serviços, 

residencial e de propriedades de loteamento de chácaras.  

Dentre esses usos do solo urbano selecionados para o ano de 1977, o mais relevante ao 

longo das margens da Rodovia Presidente Dutra pode ser descrito pelas edificações voltadas 

ao setor industrial. Embora o uso industrial se fizesse presente no Vale do Paraíba com 

alguma intensidade desde a década de 1950, na década de 1970, seletivamente, a distribuição 

espacial dessas edificações encontrou nas margens da Rodovia Dutra o território propício para 

uma maior concentração. Alguns fatores contribuíram para a intensificação de instalação de 

plantas industriais ao longo das margens, a exemplo dos incentivos fiscais, concedidos pelos 

poderes públicos municipais. No interior do Estado de São Paulo, em especial no Vale do 

Paraíba Paulista, na década de 1970, esses incentivos para a promoção econômica industrial 

não eram uma novidade, pois relatos indicam este tipo de adoção política para a atração de 

indústrias com registros datados do início do século XX56.  

Para compreender o uso do solo industrial na década de 1970, a descrição da 

intensidade da localização das edificações nas margens da Rodovia Dutra mostra a 

concentração espacial, fruto do processo de desconcentração a partir da Metrópole Paulista. 

Percebe-se que em menor ou maior grau, as edificações se faziam presentes em praticamente 

toda a extensão dos municípios. Os casos que fugiam a esta regra, e não apresentavam no ano 

de 1977 ao menos uma edificação industrial foram os municípios de Tremembé, Potim, 

Canas, Cruzeiro e Lavrinhas. O caso do município de Lavrinhas57 esteve condicionado ao 

desenvolvimento e crescimento urbano de Cruzeiro58, e este último apresentou a formação do 

 
56 Ricci (2007) destaca a política de incentivos para os municípios do Vale do Paraíba datada desde o início do 

século XX, e a partir da década de 1950, “os governos estaduais paulistas investiram em infraestrutura, 

preparando as cidades médias do interior para receber as atividades industriais, ampliando a malha rodoviária, 

regularizando o fluxo de água com a construção da represa de Paraibuna, Jaguari e Santa Branca e retificando o 

leito do Rio Paraíba do Sul, estes contidos no Plano de Eletrificação do Estado de São Paulo e com 

financiamentos de conjuntos habitacionais próximos às indústrias. As prefeituras ofereceram benefícios como 

isenção de impostos e de taxas municipais, doação de terrenos, realização de obras de terraplanagem e de águas 

pluviais e criação de distritos industriais”. 
57 De acordo com Müller (1969), o município de Lavrinhas é irradiado funcionalmente em suas relações 

(serviços, comércio, saúde, educação, etc.) pelo município de Cruzeiro. 
58 De acordo com Norberto (2017, p.13-14) sobre o município de Cruzeiro e esse isolamento, a autora descreve 

que a origem da cidade se deu a partir das atividades ferroviárias, que trouxeram dinamicidade ao núcleo e, 
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núcleo urbano principal longínquo à Rodovia Presidente Dutra, possuindo pouca interação 

com a mesma (Figura 27).  

 

Figura 27 – Intensidade do uso do solo industrial nas margens da Dutra em 1977  

 
Fonte:  Adaptado de: IGC, 1977.  

 

De acordo com a tabela 10 e gráfico 6, nota-se por quantidades, o maior destaque ao 

município de São José dos Campos que na data de 1977 contava com um total de 22 

edificações industriais, seguidos por Jacareí com 13 e Caçapava com 9 edificações. Os 

municípios identificados com baixo número de edificações foram Cacheira Paulista, Queluz e 

Roseira. Considerando o processo de desconcentração industrial, as margens da Rodovia 

Presidente Dutra apresentaram quantidade significativa entre os municípios de Jacareí até 

 
junto, densidade populacional, pois a cidade era o centro que recebia e distribuía as mercadorias produzidas no 

Vale do Paraíba das/para as capitais brasileiras. 
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Guaratinguetá. Após a área de abrangência dos 150 Km, medidos a partir da capital paulista, 

iniciou-se uma rarefação do uso industrial. 

 

Tabela 10 – Usos do solo industrial nas margens da Dutra no ano de 1977 

Municípios 
Total edificações 

industriais 

(%) edificações 

industriais 

São José dos Campos 22 30,14 

Jacareí 14 19,18 

Caçapava 9 12,33 

Guaratinguetá 8 10,96 

Taubaté 8 10,96 

Lorena 4 5,48 

Aparecida 3 4,11 

Pindamonhangaba 2 2,74 

Cachoeira Paulista 1 1,37 

Queluz 1 1,37 

Roseira 1 1,37 

Canas 0 – 

Cruzeiro 0 – 

Lavrinhas 0 – 

Potim* 0 – 

Tremembé* 0 – 

Total 73 100,00 

Fonte: Adaptado de: IGC, 1977. *Os municípios de Potim e Tremembé não se 

localizam nas margens da Rod. Pres. Dutra, portanto aparecerão nas próximas tabelas zerados. 

 

Gráfico 6 – Quantidade de edificações industriais nas margens da Dutra no ano de 1977 

 
Fonte: Adaptado de: IGC, 1977.  

 

No ano de 1977, outros usos do solo urbano se apresentavam nas margens ao longo do 

Eixo da Dutra, a exemplo dos voltados ao setor de comércio e serviços. Neste período, as 

margens da rodovia abrigavam pequenas quantidades de estabelecimentos ou edificações, 

apontando para uma fase embrionária do setor terciário da economia. As atividades 

provenientes das edificações desta época eram identificadas em sua maioria por autopostos de 
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combustíveis e restaurantes, seguidos em menor presença por transportadoras, granjas, hotéis 

e concessionárias. A figura 28 mostra as modestas quantidades de edificações e as respectivas 

intensidades presentes nos municípios do Eixo: 

 

Figura 28 – Intensidade do uso do solo comércio e serviço nas margens da Dutra em 1977  

 
Fonte: Adaptado de: IGC, 1977.  

 

De acordo com os dados extraídos das cartas topográficas de 1977, a figura 27 mostra 

ainda uma baixa presença do uso do solo pelo setor terciário da economia nas margens da 

Dutra, quando comparada à maior presença de edificações vinculadas ao setor secundário. 

Ainda que a Rodovia Dutra tenha sido modernizada estruturalmente, por meio de duplicação 

no ano de 1967, os serviços ofertados nas margens da via voltavam-se em sua maior parte 

para o atendimento dos que por ela transitavam, tais como os restaurantes e autopostos, os 

hotéis e os primeiros estabelecimentos para fins logísticos.  
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Ainda de acordo com a figura 27, a intensidade mais elevada do setor terciário nas 

margens da Dutra foi registrada no município de Queluz. Isso se deve ao fato do núcleo 

urbano de Queluz se localizar nas margens da Dutra. Soma-se a isso a disposição espacial 

aglutinada das 8 edificações, o que contribuiu para a ocorrência de uma densidade elevada de 

edificações de comércio e serviço no município de Queluz. Outros municípios que 

visualmente expressaram uma intensidade forte de edificações do setor terciário nas margens 

da Dutra foram Guaratinguetá, Lorena e Jacareí. Este último município somou um total de 10 

edificações, o que representou o trecho rodoviário de maior quantificação de construções 

voltadas ao terciário da economia. Os municípios de Lavrinhas, Cruzeiro, Potim e Tremembé 

cuja localização de seus núcleos urbanos históricos ocorre distante da rodovia, 

coincidentemente foram os únicos que não continham edificações comerciais e de serviços 

nas margens da Dutra no ano de 1977. O município de Cachoeira Paulista contrariou a lógica 

locacional citada, e foi o único município que se encontrava atravessado pela Rodovia Dutra e 

não apresentava nenhuma edificação neste período.  

A tabela 11 e gráfico 7 mostram o total de 48 edificações, divididas pelos municípios 

ao longo da Dutra. 

 

Tabela 11 – Quantidade de edificações voltadas ao comércio e serviço nas margens da Dutra no ano de 1977 

Municípios 
Total edificações 

comércio e serviços 

(%) edificações 

comércio e serviços 

Jacareí 10 20,83 

Queluz 8 16,67 

São José dos Campos 8 16,67 

Guaratinguetá 6 12,50 

Caçapava 4 8,33 

Pindamonhangaba 3 6,25 

Taubaté 3 6,25 

Canas 2 4,17 

Lorena 2 4,17 

Aparecida 1 2,08 

Roseira 1 2,08 

Cachoeira Paulista 0 – 

Cruzeiro 0 – 

Lavrinhas 0 – 

Potim 0 – 

Tremembé 0 – 

Total 48 100,00 

Fonte: Adaptado de: IGC, 1977.  
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Gráfico 7 – Quantidade de edificações comerciais e do serviço nas margens da Dutra no ano de 1977 

 
Fonte: Adaptado de: IGC, 1977.  

 

Outro uso do solo urbano de grande destaque nas margens da Rodovia Presidente 

Dutra na década de 1970 foi o residencial. Este uso do solo, representado por propriedades 

isoladas ou pela consolidação de quadras urbanas, registrava uma presença mais perceptível 

nos municípios de Taubaté, seguido de Guaratinguetá, Aparecida, São José dos Campos e 

Jacareí. Nos demais municípios, a ocupação para fins residenciais ocorria em menor 

quantidade e intensidade.  

O destaque da intensidade de uso residencial neste período foi para o município de 

Taubaté, que exibia um processo de ocupação de quadras e propriedades urbanas, disposta de 

modo compacto, próximo e integrada às margens da Rodovia Dutra.  

O município de São José dos Campos possuía quantitativamente o maior número de 

quadras e propriedades residenciais nas margens da Dutra no ano de 1977. Porém, a 

intensidade do uso do solo residencial registrada para este período, revela que nos 24 

quilômetros da rodovia que atravessa o município joseense, o modo de ocupação mais 

espaçado das quadras e propriedade residenciais contribuíam para a ocorrência de altas 

intensidades concentradas em mais de um ponto. Seguindo essa mesma lógica, Guaratinguetá 

apresentava um cenário contrário ao município de São José dos Campos, pois os 

aproximadamente 7,5 quilômetros de rodovia no trecho municipal condicionam uma elevada 

intensidade de residências nas margens da Rodovia.  

No ano de 1977, outros municípios apresentavam intensidades moderadas nas margens 

da rodovia, como Jacareí, Caçapava, Lorena e Queluz, e outros ainda registravam baixa 
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intensidade, como Pindamonhangaba, Roseira, Canas e Cachoeira Paulista. A figura 29 traz a 

espacialização do uso do solo residencial e os níveis de intensidade para as margens dos 

municípios do Eixo: 

  

Figura 29 – Intensidade do uso do solo residencial nas margens da Dutra em 1977  

 
Fonte: Adaptado de: IGC, 1977.  

 

Por fim, outro uso do solo selecionado por meio de extração das cartas topográficas 

para o ano de 1977, e que daria lugar para os futuros usos que seriam instalados nas margens 

da Rodovia Presidente Dutra, era o destinado a propriedades de chácaras, sítios e fazendas. 

Ainda que o fato urbano – com a presença cada vez mais intensa de indústrias, comércios, 

serviços e residências –, fosse uma realidade para este período, as propriedades 

representativas do meio rural e espalhadas ao longo das margens da Rodovia dividiam espaço 

com as novas formas de utilização do território. A figura 30 mostra o uso do solo e as 
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intensidades de propriedades de chácaras, sítios e fazendas nas margens da Dutra para o ano 

de 1977: 

 

Figura 30 – Intensidade do uso por propriedades de chácaras, sítios e fazendas em 1977  

 
Fonte: Adaptado de: IGC, 1977.  

 

Segundo a figura 30, a presença de propriedades de chácaras, sítios e fazendas se 

concentrava intensamente nos municípios de Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Taubaté e 

Lorena. Em intensidade moderada, todos os demais municípios – com exceção de Tremembé 

e Potim –, possuíam propriedades de características rurais no entorno da Dutra no ano de 

1977. 

A tabela 12 e o gráfico 8, mostram a distribuição quantitativa de propriedades por 

municípios. Os dados apresentados na tabela 12 sugerem que os dois municípios mais 

importantes economicamente para a época, São José dos Campos e Taubaté, apresentam 
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números medianos de propriedades de chácaras, sítios e fazendas nas margens da Rodovia 

Dutra, o que sugere uma alteração do uso tradicional do setor primário para a utilização das 

margens mais intensa por outros segmentos econômicos e para fins residenciais. 

 

Tabela 12 – Quantidade de propriedades de chácaras, sítios e fazendas nas margens da 

Dutra no ano de 1977 

Municípios 
Total de propriedades de 

chácaras, sítios e fazendas  

(%) propriedades de chácaras, 

sítios e fazendas 

Jacareí 41 17,37 

Pindamonhangaba 33 13,98 

Caçapava 30 12,71 

Queluz 20 8,47 

Lorena 18 7,63 

Taubaté 15 6,36 

São José dos Campos 14 5,93 

Roseira 12 5,08 

Lavrinhas 11 4,66 

Cachoeira Paulista 10 4,24 

Aparecida 9 3,81 

Canas 9 3,81 

Cruzeiro 9 3,81 

Guaratinguetá 5 2,12 

Potim 0 – 

Tremembé 0 – 

Total 236 100,00 

Fonte: Adaptado de: IGC, 1977.  

 

Gráfico 8 – Quantidade de propriedades de chácaras/sítios e fazendas nas margens da 

Dutra no ano de 1977 

 
Fonte: Adaptado de: IGC, 1977. 

 

As transformações nos usos do solo urbano nas margens da Rodovia Presidente Dutra 

no período de aproximadamente quarenta anos foram bastante significativas. Nota-se um 
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aumento exponencial da implantação de edificações e tipos de usos apontados no ano de 

1977, – com exceção das propriedades de chácaras/sítios e fazendas –, com a presença de 

novas tipologias de ocupação urbana. Isso pode ser observado no ano de 2015, quando ganha 

destaque o potencial atrativo adquirido pelas margens da rodovia para usos voltados ao 

circuito moderno da economia, bem como para uma crescente ocupação residencial nas 

margens da Rodovia ao longo do Eixo (Figura 31).  

Na figura 31 são retratados os usos do solo nas margens da rodovia no ano de 2015. 

Nota-se, em princípio, um crescimento maior da ocupação nas margens em comparação com 

o ano de 1977. Esse aumento foi averiguado principalmente nos municípios de São José dos 

Campos, Caçapava, Taubaté, Guaratinguetá e Lorena. Na leitura temporal, foi perceptível no 

ano de 2015 a presença de novas tipologias, sendo alguns usos voltados ao contexto do novo 

estágio da economia capitalista (centro de distribuição, depósito e transportadora, centro 

empresarial, distrito industrial, misto e shoppings/hipermercados/atacadistas) e outros 

voltados às novas formas de organização territorial (áreas verdes, assentamentos precários, 

condomínios fechados e conjunto habitacional).  

O panorama do uso do solo urbano apresentado nas margens da Rodovia Presidente 

Dutra revelou algumas constatações que podem ser lidas a luz das afirmações de Brandão 

(2017), a exemplo do desaquecimento produtivo industrial, que cedeu lugar para outros 

setores da economia59. Porém, no período de aproximadamente quarenta anos, ainda que 

ocorra uma tendência de desaquecimento econômico do setor secundário no Vale do Paraíba 

Paulista, nas margens do Eixo da Rodovia Presidente Dutra, tal fato não se apresenta 

semelhante ao quadro econômico mais totalizante da rede urbana do Eixo. Pelo contrário, no 

ano de 2015 verifica-se um aumento no número de edificações industriais e uma irradiação 

deste setor para vários municípios, alguns deles com pouca expressão há quatro décadas.

 
59 Brandão (2017) relaciona a estagnação refletida no setor econômico secundário ocorrida na década 1980, com 

reflexos na organização territorial do município de São Paulo. Para o autor, surge assim a ideia da 

desindustrialização (não generalizada), como passagem da primazia do capital industrial para a primazia do 

capital financeiro na área metropolitana de São Paulo. 
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Figura 31 – Uso do solo urbano, nas margens dos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra para o ano de 2015   

 
Fonte: EMPLASA, 2015. Elaborado pelo autor. 
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A irradiação do uso industrial ao longo das margens da Rodovia Presidente Dutra, foi 

mapeada por meio da identificação das edificações voltadas ao setor secundário existentes no 

ano de 2015. Percebe-se a distribuição de edificações industriais mais desconcentradas ao 

longo das margens, ou seja, municípios que anteriormente não registravam intensidade de 

edificações passaram a contabilizar unidades industriais. Isso pode ser comprovado por meio 

das intensidades, que indicaram pontos de maior concentração plantas industriais localizados 

no limite municipal entre São José dos Campos e Jacareí, na extremidade oeste da rodovia 

Dutra no município de Taubaté em direção ao município de Caçapava, entre o limite 

municipal de Taubaté e Pindamonhangaba, e entre o limite municipal de Guaratinguetá e 

Lorena. Quanto às intensidades medianas, estas foram localizadas entre o limite municipal de 

São José dos Campos e Caçapava, no município de Jacareí e de Pindamonhangaba, e entre o 

limite municipal de Aparecida e Guaratinguetá. A irradiação do setor secundário é 

complementada por baixas intensidades registradas em Roseira, Canas, Cachoeira Paulista e 

Queluz. Os municípios de Cruzeiro e Lavrinhas, assim como no ano de 1077, não 

apresentaram nenhuma edificação industrial para o ano de 2015 (Figura 32). 

Para auxiliar a leitura das intensidades presentes na figura 32, a análise quantitativa 

dos dados mostra as transformações ocorridas no setor secundário da economia e a irradiação 

ao longo das margens nos municípios do Eixo. De acordo com a tabela 8, para o ano de 2015 

os municípios de São José dos Campos e Taubaté foram os que totalizaram maior número, 

ambos os municípios com 52 edificações. Porém, quando comparado ao ano de 1977, o 

município de Pindamonhangaba foi o que expôs o maior crescimento no período até 2015, 

apresentando um percentual de 1.450%, seguido de Taubaté com um crescimento de 550% e 

Lorena com 425%. Em Cachoeira Paulista, Canas e Roseira, os baixos números de 

edificações do setor secundário da economia se contrapõem à realidade industrial percebida 

no restante do Eixo (Tabela 13 e Gráfico 9).  
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Figura 32 – Intensidade do uso do solo industrial nas margens da Dutra em 2015 

 
Fonte: EMPLASA, 2015. Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

 

Tabela 13 – Uso do solo no setor industrial nas margens da Dutra no ano de 2015 

Municípios 
Total edificações industriais em 

2015 

% cresc. entre 1977 e 

2015 

Pindamonhangaba 31 1.450 

Taubaté 52 550 

Lorena 21 425 

Guaratinguetá 25 212 

Canas 2 200 

São José dos Campos 52 136 

Caçapava 20 122 

Roseira 2 100 

Queluz 2 100 

Jacareí 26 86 

Aparecida 5 67 

Cachoeira Paulista 1 0 

Cruzeiro 0 0 

Lavrinhas 0 0 

Potim 0 0 

Tremembé 0 0 

Total 239 398 

Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 9 – Quantidade de edificações industriais nas margens da Dutra no ano de 2015 

 
Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 

 

Ainda que no ano de 2015 seja percebida uma discrepância na distribuição quantitativa 

de edificações ao longo do Eixo, é possível notar uma irradiação da atividade industrial nas 

margens da Rodovia Presidente Dutra, ocorrida em municípios não classificados como 

grandes centros, tais como os municípios de Lorena, Guaratinguetá e Cachoeira Paulista, 

sugerindo assim uma nova fase no processo de instalações de unidades industriais ao longo do 

Eixo. Todo esse redirecionamento do capital industrial sugere mudanças na divisão territorial 
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do trabalho e, consequentemente, o surgimento de novas plantas industriais nas margens do 

Eixo. 

Outra alteração da divisão territorial do trabalho típica do novo estágio da economia 

capitalista foi identificada para os usos do solo ligados ao setor terciário. A magnitude com 

que ocorreu a terciarização da economia trouxe para o período de aproximadamente quatro 

décadas rebatimentos e alterações socioespaciais notáveis no território, especificamente nas 

margens da Rodovia Presidente Dutra, podendo assim dizer, que para o ano de 2015 as 

transformações quantitativas no uso do solo por segmentos voltados ao setor de comércios e 

serviços foram realmente impactantes (Figura 33).  

 

Figura 33 – Intensidade do uso do solo voltados ao comércio e serviços nas margens da Dutra em 2015 

 
Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 
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Na figura 33, as respectivas intensidades apontam para os usos do solo do tipo 

comércio e serviços que cobrem quase toda a totalidade dos municípios atravessados pela 

Dutra. As edificações classificadas como comércio e serviços categorizam-se pela presença de 

postos de gasolina, hotéis, concessionárias de veículos, restaurantes, motéis, depósitos de 

materiais de construção, entre outras edificações. O município de Cruzeiro foi o único 

atravessado pela Rodovia Presidente Dutra que em suas margens não foi registrada 

edificações voltadas ao comércio e serviços. Os municípios de Taubaté e Guaratinguetá foram 

os que apresentaram concentrações espaciais, visualizadas pelas elevadas intensidades nas 

margens da Dutra, seguidos pelo município de São José dos Campos apresentando por média 

intensidade. Concomitantemente, a baixa distribuição espacial e intensidade ocorreram nas 

margens da Dutra nos municípios próximos ao Estado Rio de Janeiro, como foi o caso de 

Cachoeira Paulista, Lavrinhas e Queluz.  

Do ponto de vista quantitativo, entre os anos de 1977 e 2015, os valores absolutos e o 

crescimento percentual registrados para os municípios foram impressionantes. Percebe-se que 

São José dos Campos é o município que apresenta maior quantidade de edificações com 123, 

seguidos por Taubaté com 115. Ainda que ocorra uma divergência entre as intensidades e os 

valores registrados na figura 33, foi no trecho da Rodovia do município de São José dos 

Campos onde se registrou a maior quantidade de edificações nas margens da Dutra voltadas 

ao setor terciário no ano de 2015. Porém, ao contrário de Taubaté e Guaratinguetá, no trecho 

da rodovia no município de São José dos Campos o uso por comércios e serviços distribui-se 

espacialmente de modo menos aglutinado, o que sugere menor relevância na análise espacial 

de intensidade das edificações do setor terciário. O número total de estabelecimentos voltados 

ao setor terciário em cada município no ano de 2015 é mostrado na tabela 14 e no gráfico 10.  
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Tabela 14 – Quantidade de edificações do comércio e serviço nas margens da Dutra no ano de 2015 

Municípios Total edificações comércio e serviços % cresc. entre 1977 e 2015 

São José dos Campos 123 1.437,50 

Taubaté 115 3.733,33 

Guaratinguetá 82 1.266,67 

Caçapava 32 700 

Aparecida 28 2.700,00 

Lorena 21 950 

Jacareí 20 100 

Pindamonhangaba 17 466,67 

Queluz 5 –37,5 

Canas 3 50 

Lavrinhas 3 300 

Roseira 2 100 

Cachoeira Paulista 1 100 

Cruzeiro 0 0 

Potim 0 0 

Tremembé 0 0 

Total 452 841,67 

Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 10 – Quantidade de edificações industriais nas margens da Dutra no ano de 2015 

 
Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 

 

No período de quatro décadas, nas margens da Rodovia Presidente Dutra o uso do solo 

urbano destinado a fins residenciais se apresentou com grande intensidade. Se no ano de 

1977, nas margens da Dutra o uso do solo residencial foi identificado pela presença de 

propriedades urbanas isoladas e quadras residenciais consolidadas localizadas principalmente 

nos municípios de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Aparecida e Guaratinguetá e 

Queluz, no ano de 2015, por meio da categorização fornecida pelos dados cedidos pela 
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Emplasa, foi possível observar o crescimento das quadras para este uso do solo residencial ao 

longo do Eixo. No ano de 2015, outros municípios a exemplo de Jacareí, Pindamonhangaba, 

Roseira, Lorena, Canas e Cachoeira Paulista passaram a apresentar essa ocupação de quadras 

residenciais. 

Para o ano de 2015, as informações sobre o uso do solo urbano permitiram explorar a 

tipologia, sendo possível classificar as quadras residenciais em assentamento precário, 

quadras de condomínios fechados (vertical e horizontal), quadras de conjunto habitacional 

(horizontal e vertical), quadras de uso misto e residencial.  

Neste sentido, considerando essa categorização do uso do solo residencial, percebe-se 

o crescimento na ocupação das margens da Dutra com quadras urbanas cuja predominância 

apresentou-se tanto com residências verticais quanto horizontais. Essa ocupação do solo de 

residências verticais e horizontais apresentou-se ao longo dos municípios do Eixo, com 

exceção dos casos de Cruzeiro e Lavrinhas. Os municípios de Taubaté, São José dos Campos, 

Lorena, Guaratinguetá e Caçapava foram os mais impactados pela ocupação residencial 

(vertical e horizontal) nas margens da Dutra. 

Outros municípios como Aparecida, Lorena, Roseira, Canas, Cachoeira Paulista e 

Queluz apresentaram ocupações residenciais, com localização nas proximidades da margem 

da Rodovia Presidente Dutra. Outros casos, como Jacareí e Pindamonhangaba apresentam 

nucleações residências horizontais próximas às margens da Rodovia. A figura 34 apresenta a 

disposição do uso do solo residencial e suas categorias. 

Para a compreensão espacial da distribuição do uso do solo residencial presente na 

figura 34, optou-se pela aplicação das intensidades para as subclasses elaboradas a partir dos 

dados da Emplasa para o ano de 2015 (assentamento precário, condomínio habitacional, 

conjunto habitacional, misto e residencial).  
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Figura 34 – Uso do solo urbano, por subclasses residenciais nas margens dos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra para o ano de 2015   

 
Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 
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Com base na figura 34 foi elaborado o mapeamento de intensidade do uso do solo 

residencial (Figura 35). O uso residencial apresentado em (A), mostra uma concentração deste 

tipo de uso nas margens do município de São José dos Campos sugerindo uma ocupação mais 

intensa por terrenos de uso habitacional, diferente do verificado no ano de 1977. O município 

de São José dos Campos apresentou, ainda, alta concentração nas margens da Rodovia do uso 

do solo misto (B) e de condomínios fechados, verticais e horizontais (C). 

Na figura 35, assim como ocorrido em São José dos Campos, o município de Taubaté 

também apresentou uma intensidade elevada das tipologias residencial (A), misto (B), 

condomínios fechados (C). Se comparado ao ano de 1977, o uso residencial (A), (B) e (C) e 

as intensidades no trecho da Dutra no município de Taubaté no ano de 2015 expressam-se de 

acordo com um crescimento compacto da área urbana do município localizado em área bem 

próxima da Rodovia Presidente Dutra. 

Ainda de acordo com a figura 35, outros municípios como Guaratinguetá, Caçapava e 

Pindamonhangaba apresentaram uma intensidade intermediária de uso do solo residencial (A) 

e uma intensidade similar para os usos mistos (B).  

Nas margens da rodovia, a presença de conjuntos habitacionais do tipo vertical e 

horizontal mostrou-se mais rarefeita que a das demais classes (A), (B) e (C). Com exceção de 

Taubaté, município que apresentou a maior concentração desses usos do solo urbano (D), 

nota-se os subespaços de menor intensidade do uso (D) nos municípios de São José dos 

Campos, Caçapava, Roseira, Aparecida, Lorena, Canas e Queluz.  

Ao longo do Eixo, o contraste de ocupações urbanas cuja precariedade é um fator 

marcante pode ser identificado em alguns municípios na margem da Rodovia Presidente 

Dutra tais como Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e Aparecida, que apresentam a 

existência de quadras urbanas cuja predominância foi classificada como assentamentos 

precários (E) (Figura 35)60. 

 

 

 

 

 

 
60 Rolnik e Klink (2011) alertam para essa “inserção precária e ambígua no território, sem condições básicas de 

urbanidade, com vínculos frágeis com a terra que ocupam, vulneráveis a expulsões e remoções”, [...] compostos 

por segmentos sociais menos favorecidos, e que adotam como medida de sobrevivência a ocupação de glebas 

precárias e, na grande maioria dos casos, que apresentam riscos ambientais para a aptidão de uma consolidação 

urbana. 
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Figura 35 – Intensidades uso residencial nas margens da Rodovia Presidente Dutra para o ano de 2015 

 
Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 
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Por fim, a análise do uso do solo urbano nas margens da Rodovia Presidente Dutra 

para o ano de 2015 apresenta novos usos correlacionados ao novo estágio da economia 

capitalista.  Neste novo momento, categorias de uso do solo resultam da divisão social e 

territorial do trabalho, principalmente as relacionadas ao setor terciário da economia, tais 

como os centros e áreas empresariais, centros de distribuição, depósitos e transportadoras, 

shoppings, hipermercados e atacadistas. Para compreender a presença destes novos usos do 

solo, a figura 36 mostra a intensidade de centros e áreas empresariais (A), centros de 

distribuição, depósitos e transportadoras (B), shoppings, hipermercados e atacadistas (C), que, 

quantitativamente, se instalaram em alguns municípios (Figura 36).  

No que se refere aos usos diversos na margem da Dutra, percebe-se segundo a figura 

36 que os usos indicados como áreas ou centros empresarias (A), mostram a tendência 

locacional concentrada nos municípios de maiores índices econômicos como São José dos 

Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba. Já o uso do solo de centros de distribuição, 

depósitos e transportadoras (B) é localizado de forma mais numerosa e intensa em São José 

dos Campos e Taubaté, seguidos de Pindamonhangaba. As edificações destes tipos de usos se 

apresentaram em pequenas quantidades nos municípios de Guaratinguetá e Lorena, indicando 

pequena irradiação nas margens da rodovia para o ano de 2015.  

Assim como verificado no uso do solo (B), os subespaços de comércios nas margens 

da Dutra formados por redes de hipermercados, atacadistas e os shoppings (C), foram 

identificados em maior intensidade novamente no município de São José dos Campos, que a 

partir da década de 1990 começou a receber investimentos de grandes redes multinacionais de 

hipermercados (casos da rede Carrefour e WallMart). Neste mesmo município, algumas 

glebas nas margens da rodovia, antes destinadas a indústrias (como o caso da Ericsson e da 

fábrica de calçados Alpargatas) cederam espaços para a construção de modernos shoppings61. 

No caso de Taubaté destaca-se a partir da década de 2000 a instalação da rede de 

hipermercados regionais Shibata. 

 

 

 

 

 

 
61 Esses dois casos, da fábrica Ericsson que foi desativada e cedeu lugar para o CenterVale Shopping, e da 

fábrica de calçados Alpargatas, que deu lugar ao Vale Sul Shopping, constituem rugosidades espaciais, conceito 

explicado por Santos (2012).    
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Figura 36 – Intensidade usos diversos nas margens da Rodovia Presidente Dutra para o ano de 2015 

 
Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 

 

Ainda que a instalação de shopping, hipermercados e atacadistas se apresentem ao 

longo da margem rodoviária do Eixo, esses espaços de consumo bastante típicos de áreas 

metropolitanas, encontram-se concentrados no município de São José dos Campos. Neste 

município, as margens da Rodovia Presidente Dutra se tornaram o espaço mais significativo 

deste segmento do setor terciário, apresentando um total de 10 edificações distribuídas entre 

Shoppings, Hipermercados e Atacadistas. No restante dos municípios, a distribuição destas 

edificações ocorreu em menor quantidade. A tabela 15 apresenta a relação dos usos do solo 

das edificações de Shoppings, Hipermercados e Atacadistas nas margens da Dutra com as 

datas de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), que indicam uma recente 

inserção destas infraestruturas ao longo do Eixo: 
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Tabela 15 – Edificações de shoppings, hipermercados e atacados nas margens da Dutra no ano de 2015 

Descrição Tipo de uso do solo Municípios Ano de inscrição no CNPJ 

Atacado do Tom Atacadista Aparecida 1996 

Centro de Apoio aos Romeiros - 

Shopping de Aparecida 
Shopping Aparecida 1998 

Hipermercado Simpatia Hipermercado Caçapava 2007 

Hipermercado Carrefour Hipermercado Caçapava 2002 

Spani Atacadista Atacadista Guaratinguetá 2004 

Buriti Shopping Guará Shopping Guaratinguetá 2005 

Máximo Supermercado Atacadista Atacadista Lorena 2008 

Aquarius Center Shopping São José dos Campos 2017 

Hipermercado Carrefour Hipermercado São José dos Campos 1992 

Sam’s Club Hipermercado São José dos Campos 2005 

Wal Mart Brasil Hipermercado São José dos Campos 1998 

Vale Sul Shopping Shopping São José dos Campos 1994 

Tenda Atacado Atacadista São José dos Campos 1996 

Atacadista Spani Atacadista São José dos Campos 2003 

Supermercado Extra Hipermercado São José dos Campos 2003 

Center Vale Shopping Shopping São José dos Campos 1987 

Makro Atacadista S.A. Atacadista São José dos Campos 1990 

Shopping Crystal Center Shopping Taubaté 2000 

Star Shop Shopping Taubaté 2000 

Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 

 

Aproximadamente quarenta anos depois, a articulação do desenvolvimento industrial 

com a infraestrutura rodoviária e terrenos nas margens da Via Dutra, pode ser novamente 

investigada. Pautando-se no fator locacional e pela seletividade espacial e por meio da leitura 

da distribuição do uso do solo urbano para 2015 ao longo do Eixo, pode-se reafirmar a 

importância da Rodovia na distribuição de segmentos econômicos e novas formas de 

utilização do solo. No estudo da linearidade das margens da Rodovia Presidente Dutra para o 

ano de 2015, os usos do solo por edificações industriais apresentaram crescimento e uma 

irradiação ao longo do Eixo, reafirmando a antiga articulação identificada para o ano de 1977. 

Ao mesmo tempo, a inserção de novas formas de utilização do território por outros usos 

econômicos, relacionados ao atual estágio da economia capitalista, acabou por gerar novas 

configurações urbanas, fazendo das margens da Dutra um mosaico heterogêneo e desigual de 

usos mistos. Porém no ano de 2015, percebe-se que a articulação nas margens da Rodovia 

Presidente Dutra estabelecida pela inserção de espaços produtivos industriais é potencializada 

e começa a atrair usos do solo do setor terciário da economia.  

A partir destas constatações acerca da diferenciação do uso do solo nas margens da 

Rodovia Presidente Dutra entre os anos de 1977 e 2015, característica dos respectivos 

estágios da economia capitalista, o próximo tópico foi elaborado centrando-se no 

entendimento do uso do solo na rede urbana dos municípios do eixo para o ano de 2015. A 

realização de uma leitura mais atualizada do uso do solo na rede urbana dos municípios do 
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Eixo permite identificar a heterogeneidade de usos do solo urbano (comércio e serviços, 

industrial, misto e residencial), e indicar a consolidação de uma ordem hegemônica de 

produção dos territórios municipais que, ao mesmo tempo, os integra à Rodovia Presidente 

Dutra e os desarticula, os unifica e os dissocia. Neste sentido, o panorama recente do uso do 

solo na rede urbana foi explorado com o objetivo de compor subsídios para o entendimento da 

Rodovia Presidente Dutra como um elemento estruturador do processo de urbanização do 

Vale do Paraíba Paulista. 

 

5.2 Análise do uso do solo na rede urbana da Rodovia Presidente Dutra no ano de 2015 

 

A partir da verificação da diferenciação dos padrões do uso do solo urbano nas 

margens da Rodovia Dutra no ano de 1977 e a inserção de novas utilizações do território em 

2015, a análise para toda a extensão (transversal à Dutra) da área urbanizada dos municípios 

pautou-se na investigação da quadra urbana como unidade do uso e ocupação do solo e, nela, 

a predominância de certos usos.  

Foram selecionados alguns usos do solo para a escala da rede urbana do Eixo que 

incluem quadras: (A) industriais, (B) comércio e serviços, (C) residencial vertical e horizontal 

(incluem condomínios verticais e horizontais, conjuntos habitacionais verticais e horizontais), 

(D) misto (residencial, comércio, serviços e industrial). Embora estes usos se apresentem de 

maneira fragmentada, a distribuição espacial destas classes indicou heterogeneidade e 

disparidade dos usos do solo. A figura 37 apresenta as classes de usos do solo para a rede 

urbana do Eixo, e as distâncias dessas ocupações urbanas medidas a partir da Rodovia 

Presidente Dutra para o ano de 2015.  

De acordo com a figura 37, a disposição dos usos de solo (industrial, 

comércio/serviços, misto e residencial) se localizam em sua grande maioria em distâncias até 

5.000 metros da Rodovia Presidente Dutra. A ocupação do território após esta distância 

expressa uma quantidade menor de quadras urbanas. Na faixa entre 5.000 a 10.000 metros, as 

quadras urbanas em sua grande maioria estão localizadas nos municípios de Tremembé, 

Cruzeiro e Lavrinhas, municípios estes que possuem pouca integração com a Rodovia Dutra.  
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Figura 37 – Uso do solo urbano na rede urbana do Eixo da Rodovia Presidente Dutra para o ano de 2015    

 
Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 
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A presença de quadras urbanas em quantidades menores e em distâncias superiores a 

5.000 metros é visualizada nos municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, 

Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena e Cachoeira Paulista. No caso de São José 

dos Campos, a urbanização cada vez mais dispersa e rarefeita, faz com que ocorra a existência 

de quadras urbanas em distâncias de até 15.000 metros, tanto na orientação norte, como na 

orientação sul da Rodovia Dutra. Outros municípios cortados pela Rodovia Dutra como os 

casos de Jacareí, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá aparentam 

similaridade ao modo de ocupação de quadras urbanas ocorrido em São José dos Campos. 

Utilizando a tabela 16, é possível ver a quantificação maior de quadras urbanas nas 

proximidades da Dutra até 5.000 metros, ao mesmo tempo em que se percebe uma diminuição 

de áreas urbanas cujas distâncias superam os 5.000 metros da Rodovia: 

 

Tabela 16 – Quadras urbanas e distanciamento a partir da Rodovia Presidente Dutra no ano de 2015 

Distâncias 
Total de quadras 

comércio e serviços 

Total de 

quadras 

industriais 

Total de 

quadras 

misto 

Total de 

quadras 

residenciais 

5.000 2.351 580 1.691 14.578 

10.000 300 124 300 3.944 

15.000 27 8 28 746 

20.000 7 1 10 293 

Acima de 20.000 7 2 11 105 

Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 

 

Quando apontados os números totais de quadras urbanas, e separados por tipos de uso 

(comércio e serviços, indústrias, misto e residenciais), percebe-se uma alta concentração nos 

grandes centros, a exemplo de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, 

Guaratinguetá, Caçapava e Lorena, que registraram quantidades superiores a 1.000 quadras 

urbanas para o uso residencial. Os municípios de Canas e Lavrinhas apresentaram números 

que se contrapõem à realidade verificada nos municípios destacados, sendo que o município 

de Canas com 68 quadras residências foi o de menor quantidade verificada, seguida de 

Lavrinhas que apresentou 125 quadras no ano de 2015. A mesma realidade pode ser 

constatada quando verificado o uso do solo misto.  

No que se refere ao uso do solo industrial, nota-se que o município de Taubaté possui 

a maior quantidade de quadras urbanas voltadas para este uso, com o número de 153, 

enquanto que São José dos Campos registrou 96 quadras. Potim com nenhuma quadra e 

Queluz com 3 quadras foram os municípios que apresentaram os mais baixos números para o 

uso industrial. 
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As quadras voltadas para o uso comercial e serviços apresentaram um cenário bastante 

próximo à totalidade de quadras com predominância do uso residencial e misto, com destaque 

para os números mais significativos em São José dos Campos e Taubaté, com quantidades 

acima de 500 quadras, seguidos de municípios intermediários como Jacareí, Guaratinguetá, 

Cruzeiro, Pindamonhangaba, Caçapava e Aparecida, com valores entre 100 a 260 quadras. A 

realidade oposta das quadras cujo uso do solo representa o setor terciário é apresentada pelos 

municípios de Potim, Lavrinhas e Canas. Nestes três municípios foi registrada menos de dez 

quadras voltadas para o comércio e serviços (Tabela 17).  

 

Tabela 17 – Quantidade de quadras por tipo de uso urbano do solo no ano de 2015 

Municípios 

Total quadras 

uso comercial 

e serviços 

(%) 

Total 

quadras 

uso 

industrial 

(%) 

Total 

quadras uso 

misto 

(%) 

Total 

quadras uso 

residencial 

(%) 

Aparecida 101 21 7 1,5 35 7,3 335 70 

Caçapava 151 10 42 2,9 112 7,7 1.154 79 

Cachoeira Paulista 40 7,9 8 1,6 24 4,7 435 86 

Canas 7 7,7 6 6,6 10 11 68 75 

Cruzeiro 170 15 38 3,4 84 7,5 826 74 

Guaratinguetá 194 10 47 2,5 96 5,1 1.557 82 

Jacareí 256 11 81 3,4 161 6,7 1.905 79 

Lavrinhas 5 3,6 5 3,6 4 2,9 125 90 

Lorena 95 7,3 44 3,4 130 10 1.029 79 

Pindamonhangaba 169 8,1 71 3,4 179 8,6 1.668 80 

Potim 3 1,9 0 0 2 1,3 151 97 

Queluz 20 13 3 1,9 10 6,3 126 79 

Roseira 21 11 9 4,9 11 6 143 78 

São José dos Campos 754 11 96 1,4 736 11 5.239 77 

Taubaté 541 12 153 3,4 273 6,1 3.532 79 

Tremembé 57 7,9 37 5,1 73 10 559 77 

Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 

 

Os números dispostos na tabela 17 podem ser visualizados na figura 38, que apresenta 

as intensidades dos usos no território. Nesta cartografia, o tipo de uso comercial e serviços (A) 

se apresentou com uma intensidade alta no município de Taubaté (neste caso, o estimador de 

Kernel trouxe essa alta intensidade em função da compactação de usos de quadras vinculadas 

ao comércio e serviços). Ainda que Taubaté apresente essa maior intensidade de quadras 

urbanas (A), o município de São José dos Campos também se destaca, e ambos apresentam 

alguns pontos que incluem: tamanho da área de intensidade, forte intensidade e proximidade à 

Dutra (até 5.000 metros); nesta grande mancha de intensidade, os municípios trazem ainda 

variações que se expressam por meio das intensidades altas (próximas à Dutra), as de 
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intensidades baixas nas extremidades distantes da rodovia (até 10.000) e próximas às áreas 

rurais.  

Ainda em relação ao uso do solo expresso em (A), as intensidades moderadas 

aparecem nos municípios de Jacareí, Pindamonhangaba e Cruzeiro, locais estes onde a 

localização de quadras voltadas para o comércio e serviços apresenta menos integração 

espacial com a Rodovia Presidente Dutra, ao contrário do que ocorre em seus vizinhos, São 

José dos Campos e Taubaté. No que se refere aos casos de Jacareí e Pindamonhangaba, a área 

urbana contempla uma concentração de quadras urbanas voltadas ao comércio e serviços, 

próximas ao núcleo central de ambos os municípios. Neste sentido, tanto em Jacareí, quanto 

em Pindamonhangaba o fator locacional do núcleo urbano parece ser mais decisivo para a 

intensidade de quadras comerciais e de serviços, o que explica a incidência desses usos 

distantes da Rodovia Presidente Dutra. Já no caso de Cruzeiro, a lógica do setor terciário em 

ocupar o território dialoga com o fator histórico de formação do município. O núcleo histórico 

de Cruzeiro formado a distâncias de até 10.000 metros da Dutra apresentou no ano de 2015, 

pouquíssima integração com a Rodovia. 

Quanto ao uso do solo industrial (B), a intensidade apresentada por Taubaté – 

ressaltando que este foi o que registrou o maior número de quadras do tipo industrial ao longo 

do Eixo –, é cercada pelas intensidades moderadas deste tipo de uso do solo para o município 

de Tremembé, e em alguma medida se estende por parte do município de Pindamonhangaba. 

Outra conformação visível em intensidade se refere ao caso de São José dos Campos, que 

espacialmente, apresenta maiores concentrações deste uso nas extremidades da Rodovia 

Dutra, nas imediações dos municípios conurbados de Jacareí e Caçapava. Os municípios de 

Guaratinguetá e Lorena foram outros que apresentaram concentrações moderadas do uso do 

solo industrial. Quanto à seletividade espacial destes usos industriais no Eixo, a exemplo dos 

municípios aqui destacados, gerou padrões locacionais de intensa concentração nas margens 

da Dutra, ou muito próxima a ela, e uma diminuição deste uso na medida em que ocorre o 

afastamento da via.  

Alguns casos de municípios portadores de quadras do tipo industrial com intensidades 

concentradas em nível moderada e mínima, e que, devido ao fator locacional do núcleo 

urbano central, não interagem diretamente com a rodovia, foram constatados além de 

Cruzeiro, em Tremembé, Lorena e Lavrinhas. Nestes municípios, a predominância do uso 

industrial nas quadras situa-se a distâncias acima de 5.000 metros (Figura 38). 
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Figura 38 – Intensidade de usos do solo por tipos na rede urbana para o ano de 2015    

 
Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 

 

O uso do solo misto [residencial, comércio, serviço e industrial (C), configura-se em 

uma espacialização que mescla particularidades dos mapeamentos em (A) e (B), já reforçadas 

em algumas centralidades nesta rede urbana, a exemplo de São José dos Campos e Taubaté. 

Esse uso do solo é seguido por intensidades moderadas apontadas nos municípios de Jacareí, 

Caçapava, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Lorena e Cruzeiro. 
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O uso do solo misto, incluindo o residencial, comércio, serviço e industrial (C), 

configura-se em uma espacialização que mescla particularidades dos mapeamentos (A) e (B), 

já reforçadas em algumas centralidades nesta rede urbana, a exemplo de São José dos Campos 

e Taubaté. Esse uso do solo é seguido por intensidades moderadas que se apresentam nos 

municípios de Jacareí, Caçapava, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Lorena e Cruzeiro. 

A figura 38 traz ainda as intensidades de quadras residenciais verticais e horizontais, 

incluindo condomínios, conjuntos verticais e horizontais (D). Este uso do solo configura-se 

como o mais contíguo e de maior expansividade nos municípios do Eixo. A reprodução do 

uso do solo residencial sugere duas formas de compreensão da espacialidade das intensidades 

ora apresentada. A primeira se refere às condições econômico-demográficas, ou seja, à 

correlação econômica e demográfica de alguns municípios com economias pujantes e elevado 

contingente populacional, apresentando expansividade do território usado para fins 

habitacionais. A segunda, que se refere à expansividade do uso residencial na porção sul da 

Rodovia Presidente Dutra nos municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava e 

Taubaté, com a construção da Rodovia Carvalho Pinto, que juntamente aos condicionantes 

físicos dos municípios, impulsionou a ocupação de extensas áreas limitadas pela Rodovia 

construída na década de 1990.  

No ano de 2015, as quadras cujo uso do solo foi classificado como residencial 

apresentaram a maior ocupação territorial, e isso pode ser notado pelas intensidades ao longo 

dos municípios do Eixo. As intensidades apontam ainda para o decrescimento da quantidade 

de quadras residenciais à medida que as distâncias superam os 15.000 metros a partir da 

Dutra. No município de São José dos Campos, a saturação da oferta de espaços urbanos e o 

elevado preço da terra conduzem a um processo de ocupação de áreas periurbanas e rurais. 

Taubaté foi o município que possuía uma concentração de quadras residenciais bastante 

integradas com a Rodovia Presidente Dutra, e cuja irradiação das ocupações seguem em 

direção ao município de Tremembé. Conforme verificado no município de São José dos 

Campos, em Taubaté a presença de ocupações ocorreu e vem ocorrendo em áreas periféricas à 

Dutra e ao núcleo urbano central. No município de Taubaté, no ano de 2015 a reprodução de 

quadras residenciais se apresenta no sentido sul da Rodovia Presidente Dutra, em direção à 

rodovia Osvaldo Cruz que liga o município ao Litoral Norte. Os municípios de Jacareí e 

Guaratinguetá retratam intensidades baixas e algumas intensidades baixas e fragmentadas às 

áreas contíguas ao cento urbano e da Dutra. Esta fragmentação apresentada pelas intensidades 

fragmentadas foi objeto de análise do próximo tópico 5.3, que aborda o processo de 

urbanização dispersa ao longo do Eixo. 
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A base de informação sobre os usos do solo aqui utilizada permite realizar uma 

seleção para o ano de 2015 de quadras urbanas denominadas neste estudo de atividades 

articuladas ao sistema mundial hegemônico, constituídos de tipologias que traduzem 

elementos do meio técnico-científico-informacional e do circuito superior, tanto do 

secundário quanto do terciário moderno da economia (Figura 39). 

 

Figura 39 – Mapeamento dos usos do solo classificados em quadras urbanas com atividades articuladas ao 

sistema mundial hegemônico em 2015 

 
Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor. 
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Na figura 39, as quadras urbanas com atividades articuladas ao sistema mundial 

hegemônico se encontravam localizadas em maior número nos municípios de São José dos 

Campos e Taubaté. Nestes, a máxima concentração destes subespaços ocorre em interação, ou 

muito próximos à Rodovia Dutra, o que indicou que a rodovia e suas vias marginais 

funcionam como uma grande avenida, bem como opção única para acesso a estas localidades 

tanto do setor secundário, quanto do terciário. 

A irradiação de infraestruturas do setor secundário e terciário moderno, cuja 

concentração maior se localiza em zonas luminosas, é identificada nos municípios de São José 

dos Campos e Taubaté, já é percebida também em outros municípios de economias 

intermediárias (Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro), e se 

revelam em baixas intensidades nas zonas opacas do Eixo, a exemplo dos municípios de 

Cachoeira Paulista, Lavrinhas, Queluz e Tremembé. A tabela 18 apresenta esta distribuição 

das quadras urbanas com atividades articuladas ao sistema mundial hegemônico nos 

municípios do Eixo com as classes dos respectivos usos do solo por quadras urbanas como: 

 

Tabela 18 – Total de quadras por uso urbano do solo no ano de 2015 (atividades articuladas ao sistema mundial 

hegemônico *) 

Municípios CDDT CE HT IPABA IMT IMET IM IML IQPFVP ITV IF IP SHA UN 

Aparecida 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 

Caçapava 6 4 0 1 4 2 3 1 1 4 0 0 3 0 

Cachoeira Paulista 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Canas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Cruzeiro 3 3 0 0 0 0 2 4 4 0 4 0 0 0 

Guaratinguetá 3 1 6 1 0 0 2 7 2 0 6 0 2 1 

Jacareí 8 5 4 2 3 3 2 18 7 1 0 1 2 3 

Lavrinhas 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

Lorena 3 6 2 1 0 0 6 3 3 0 0 0 1 1 

Pindamonhangaba 15 1 4 0 6 5 5 8 14 0 0 1 0 0 

Potim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Queluz 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Roseira 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

São José dos Campos 40 16 19 0 4 5 4 24 8 3 8 17 16 5 

Taubaté 21 23 16 1 5 4 14 13 14 1 5 0 6 14 

Tremembé 2 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Total 102 61 63 6 22 19 38 79 57 10 25 22 33 24 

Fonte: Emplasa, 2015. *centro de distribuição, depósitos e transportadora [CDDT], centro empresarial [CE], hotéis [HT], 

indústria de produtos alimentícias, bebidas e álcool etílico [IPABA]; indústria de material de transporte [IMT]; indústria de 

material elétrico e telecomunicações (IMET); indústria mecânica [IM], indústria metalúrgica [IML]; indústria química, de 

produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria [IQPFVP]; indústria de transformação de vidro [ITV], instituição 

financeira [IF], instituto de pesquisa [IP], shopping, hipermercado e atacadista [SHA], universidades [UN]. Elaborado pelo 

autor  

 

Os produtos cartográficos expostos possibilitaram compreender o uso do solo da rede 

urbana dos municípios do Eixo em 2015, com destaque para a força de atração que a Rodovia 
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Presidente Dutra exerce no espaço urbano-regional. A articulação espacial estabelecida em 

função da Rodovia Presidente Dutra se mostra pela existência de usos do solo vinculados 

principalmente aos setores econômicos e se concentra nos municípios detentores de altos 

indicadores econômicos e sociais. Ao contrário, outras realidades do território usado, a 

exemplo dos usos do solo destinados a fins habitacionais, essa lógica articuladora da Dutra 

não se apresentou como fator primordial. Se, para os casos dos usos dos solos voltados à 

atividade econômica, a Rodovia constitui-se um elemento catalisador para a ocupação, nos 

casos dos usos do solo residenciais, a Dutra configura-se em uma infraestrutura 

aparentemente dissonante na morfologia dos tecidos urbanos do Eixo.  

No tópico seguinte foram realizadas análises da morfologia e o modo disperso de 

ocupação urbana em alguns municípios do Eixo, e, por meio destas, foi possível identificar 

nos usos do solo para 2015 a lógica do território usado que independe ou está desarticulada da 

Rodovia Presidente Dutra. 

 

5.3 Análise espacial da dispersão e da integração na rede urbana da Rodovia Presidente 

Dutra 

 

Amparados nos estudos de Reis Filho (2006) sobre a dispersão urbana no Estado de 

São Paulo, reconhece-se nas infraestruturas viárias um elemento capaz de levar a profundas 

transformações socioespaciais no território62. Conforme já relatado, desde sua concepção na 

década de 1950, a Rodovia Presidente Dutra pode ser assumida como um elemento 

estruturador urbano-regional dos municípios no extremo-leste do Estado de São Paulo. A 

partir da década de 1970, concomitantemente à modernização e ampliação da Rodovia 

Presidente Dutra, a organização socioespacial, fortemente impactada pela instalação de 

indústrias, foi marcada por usos e ocupações do solo que a partir deste momento culminariam 

em novas formas de configurações e dimensões territoriais. A luz deste momento do estágio 

capitalista, as novas configurações e dimensões territoriais se deram por meio da integração 

do território com a construção de infraestruturas viárias, culminando na crescente expansão 

 
62 Para o entendimento dessas transformações, optou-se pelo viés da morfologia urbana de acordo com Samuels 

(1986, p.2, apud DEL RIO, 1990, p.70), que pode ser vista como “o estudo analítico e modificação da forma 

urbana no tempo”. Para del Rio (1990, p.70) a morfologia se preocupa em estudar “o tecido urbano e seus 

elementos construídos formados através de sua evolução, transformações, inter-relações e dos processos sociais 

que os geraram”.  
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das cidades, algumas delas marcadas cada vez mais pela descontinuidade ou dispersão das 

ocupações63. 

Atendo-se a estas novas formas de organização social, de configurações e dimensões 

territoriais, a perspectiva de análise do Eixo da Rodovia Presidente Dutra prestou-se a 

investigar o processo mais recente das transformações morfológicas ocorridas de modo 

disperso nas cidades. Esse processo mais contemporâneo da urbanização ocorreu a partir da 

junção de interesses de diferentes agentes, pela tomada de decisão do poder público, 

condicionada por uma evolução técnica, o que permitiu formas de contiguidades dispersas do 

núcleo central e histórico das áreas urbanas64. 

No Eixo da Rodovia Presidente Dutra, as transformações socioespaciais ocorridas no 

interior das respectivas áreas urbanas começam a se mostrar por meio de formas de 

urbanização cada vez mais dispersas, impulsionadas por fatores locacionais e seletivos, o que 

se traduz em subespaços urbanos descontínuos à organização territorial dos municípios. 

Na escala intraurbana, essas formas de organização social dispersas, que acabam por 

gerar novas configurações espaciais no território, apresentam-se como ocupações periféricas 

orientadas principalmente por usos residenciais. Na investigação da urbanização dispersa na 

rede urbana dos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra foram selecionados alguns 

usos do solo, a saber, condomínios residenciais fechados, verticais e horizontais, e 

condomínios ou distritos industriais que sugerem essa descontinuidade de ocupação urbana. 

Para contribuir com a análise, esses usos do solo que indicam dispersão urbana foram 

sobrepostos aos dados censitários urbanos do censo demográfico de 2010. O objetivo foi 

verificar a localização destas quadras dispersas a diversas distâncias a partir dos respectivos 

centros urbanos e da própria Rodovia Presidente Dutra, e ao mesmo tempo correlacionar estas 

distâncias com o rendimento nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios 

particulares permanentes (com e sem rendimento). 

 
63 Essas formas de expansão das cidades de maneira mais descontinuadas inserem-se naquilo descrito por 

Eigenheer e Somekh (2017) como “transformações econômicas e sociais, necessárias para manutenção da 

acumulação da economia capitalista, que têm gerado novas formas de organização social, e vêm produzido novas 

configurações e dimensões territoriais”. 
64 Os apontamentos realizados por Oliveira e Gomes auxiliam na elucidação do processo acima descrito. Para os 

autores (2010, p. 55), “as transformações da cidade assim retratadas explicam-se em parte pelos processos 

primordiais de ocupação de novas áreas gerando, ao longo da história, as estruturas da urbanização mais ou 

menos adensadas ou contínuas. Mas tornam-se mais inteligíveis, sobretudo considerando as estruturas de 

irradiação do crescimento que, concebidas segundo a lógica especulativa dos agentes hegemônicos da 

globalização contemporânea e tornadas possíveis pela ação conjugada do Estado e pelas novas tecnologias de 

integração territorial disponíveis, fazem a cidade estender no alcance cada vez mais distanciado de novas áreas 

urbanizáveis e pela reserva de outras”. 
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Na figura 40, segundo dados do uso do solo elaborados pela Emplasa para 2015, doze 

dos dezesseis municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra possuíam quadras do tipo 

condomínios fechados horizontais e verticais e distrito industrial. Quando analisada a 

sobreposição das quadras urbanas do tipo condomínio horizontal e os dados dos setores 

censitários para o ano de 2010, percebe-se que dentre os doze municípios com implantações 

destes tipos de uso do solo urbano, São José dos Campos e Jacareí foram os dois que 

apresentaram as maiores distâncias de quadras em relação às suas respectivas áreas centrais. 

Foram seguidos pelos municípios de Caçapava, Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba, que 

mostram tais quadras em distâncias intermediárias (7.500 metros a 10.000 metros). Já nos 

municípios de Aparecida, Cachoeira Paulista e Cruzeiro, as localizações das quadras urbanas 

do tipo condomínio fechado horizontal, encontram–se a distâncias mais próximas dos núcleos 

centrais, de até 5.000 metros.   

Quanto a localização das quadras urbanas do tipo condomínio vertical, a figura 40 

mostra maior concentração no município de São José dos Campos. Ao mesmo tempo, neste 

município as distâncias das referidas quadras alcançaram um raio até 12.500 metros, medidas 

a partir da área central do município. Outros municípios como Jacareí, Caçapava, Taubaté, 

Pindamonhangaba, Potim, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro também possuíam 

quadras cujo uso do solo era destinado aos condomínios fechados verticais. Porém, a 

disposição destas quadras residenciais nestes nove municípios não se localizou além dos 

5.000 metros, medidos a partir das respectivas áreas centrais. 

Ainda na figura 40, foram plotadas as quadras urbanas com uso industrial instalado em 

condomínios ou distritos industriais. Esse uso possui similaridades em relação ao residencial 

de condomínios, ou seja, trata-se de áreas ou loteamentos de acesso restrito. No caso dos 

municípios do Eixo, esse tipo de uso com características produtivas do setor secundário da 

economia configura-se em poucas glebas destinadas a este fim. Foram apontadas quadras de 

predominância de condomínios ou distritos industriais em apenas quatro municípios, a saber, 

São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Cruzeiro. No município de São José dos Campos, a 

existência de quadras do tipo condomínio ou distrito industrial se localizou perifericamente ao 

núcleo central a aproximadamente 10.000 metros. Já o município de Taubaté apresentou este 

uso do solo disposto a aproximadamente 7.500 metros de sua área urbana, e o de Jacareí e 

Cruzeiro, as distâncias destas implantações eram de 5.000 metros de suas respectivas áreas 

centrais. 
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Figura 40 – Uso do solo urbano em condomínios fechados e rendimentos por setor censitário    

 
Fonte: Emplasa, 2015, IBGE, 2010b. Elaborado pelo autor. 
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Em suma, a figura 40 traz um panorama da dispersão do uso de condomínios fechados 

atingindo áreas periféricas aos núcleos urbanos em evidência nos municípios de São José dos 

Campos e Jacareí. E nos municípios de Caçapava, Pindamonhangaba e Taubaté, nota-se a 

existência desses tipos de ocupações descontinuas ou dispersas, a distâncias intermediárias ao 

núcleo urbano. 

As informações sobre os rendimentos presentes na figura 40 exibem algumas faixas 

monetárias (até R$1.000,00, de R$5.000,00 a R$10.000,00 e acima de R$10.000,00), e o 

cruzamento de informações entre os tipos de quadras (condomínios fechados horizontal e 

vertical) e as distâncias das áreas centrais permitiram observar informações socioeconômicas 

dos usos do solo em quadras urbanas dispersas.  

O quadro 8 mostra essa correlação entre rendimentos e distâncias dos usos do solo em 

condomínios fechados horizontais e verticais até R$ 1.000,00. As quadras urbanas com 

predominância de condomínios fechados horizontais se localizam a distâncias superiores a 

5.000 metros a partir da área central, em municípios com alta população urbana, como 

Caçapava, Jacareí, Pindamonhangaba, São José dos Campos, Taubaté e Tremembé. Nos 

municípios de Cachoeira Paulista, Guaratinguetá e Cruzeiro, a distribuição das quadras de 

condomínios fechados horizontais ocorreu de modo menos descontínuo, com distâncias 

abaixo dos 5.000 metros a partir da área central. 

Quanto às quadras com predominância de condomínios fechados do tipo vertical, o 

quadro 8 mostra que as distâncias médias se apresentaram abaixo de 5.000 metros, medidos a 

partir da área central, nos municípios de Aparecida, Guaratinguetá, Jacareí e Potim. Nos 

municípios de Cruzeiro, São José dos Campos e Taubaté verificou-se a localização para este 

tipo de uso do solo ocorrendo em distâncias iguais ou superiores a 5.000 metros. Quanto ao 

rendimento médio, os condomínios fechados do tipo vertical apresentaram maior 

concentração de renda, quando comparados aos registrados para os condomínios fechados 

horizontais. No que se refere ao fator populacional, os municípios Cruzeiro, Guaratinguetá, 

Jacareí, São José dos Campos e Taubaté são os que reúnem maior contingente populacional 

urbano. Porém, segundo os mesmos dados, nota-se que este tipo de uso do solo já aparece 

também em municípios de baixa população urbana, como os casos dos municípios de 

Aparecida e Potim. 
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Quadro  8  – Quadras do tipo condomínios fechados com rendimentos médios até R$ 1.000,00  

Quadras uso do solo Município 

Distância média 

em relação ao 

núcleo central 

Rendimento 

médio 

(2010) 

População 

urbana 

(2010) 

PIB (2010) 

R$ (bilhões) 

Condomínios fechados 

horizontais 

(com rendimentos entre 

R$ 0,00 a R$ 1.000,00) 

Caçapava 6.875 R$ 846,00 72.517 1.064.673,58 

Cachoeira Paulista 3.750 R$ 748,84 24.572 168.896,17 

Cruzeiro 2.500 R$ 721,20 75.076 522.016,52 

Guaratinguetá 2.500 R$ 756,32 106.762 1.028.551,68 

Jacareí 8.667 R$ 743,86 208.297 2.526.192,51 

Pindamonhangaba 10.000 R$ 965,15 141.708 2.087.698,84 

S. J. dos Campos  10.556 R$ 683,63 617.106 10.761.047,68 

Taubaté 5.000 R$ 596,04 272.673 4.363.170,75 

Tremembé 7.500 R$ 605,14 36.936 175.908,51 

Condomínios fechados 

verticais 

(com rendimentos entre 

R$ 0,00 a R$ 1.000,00) 

Aparecida 2.500 R$ 768,53 34.498 193.229,88 

Cruzeiro 5.000 R$ 995,41 75.076 522.016,52 

Guaratinguetá 2.500 R$ 876,68 106.762 1.028.551,68 

Jacareí 4.375 R$ 721,50 208.297 2.526.192,51 

Potim 2.500 R$ 968,48 14.709 65.893,70 

S. J. dos Campos 6.458 R$ 787,19 617.106 10.761.047,68 

Taubaté 5.000 R$ 817,99 272.673 4.363.170,75 

Fonte: Emplasa, 2015, IBGE, 2010a, IPEADATA, 2010.   
 

No quadro 9, com rendimentos entre R$ 5.000,00 a R$10.000,00, percebe-se que a 

distribuição do tipo de uso do solo de quadras destinadas aos condomínios fechados, tanto 

horizontais quanto verticais ocorre em municípios com elevada população urbana. Ao mesmo 

tempo que a faixa de rendimento aumenta, se nota uma diminuição no número de municípios 

com quadras destinadas aos condomínios fechados, tanto horizontais quanto verticais. No que 

se refere às distâncias, o quadro 9 mostra também uma diminuição do raio de abrangência das 

quadras localizadas em relação às respectivas áreas centrais. Os municípios de 

Pindamonhangaba e São José dos Campos foram os únicos que apresentaram condomínios 

fechados horizontais a distâncias iguais ou superiores a 5.000 metros medidos a partir da área 

central.  

Ainda segundo o quadro 9, a relação entre os elevados rendimentos médios, população 

urbana e PIB(s), percebe-se a ocupação urbana por quadras do tipo condomínios fechados 

horizontais nos municípios de maiores indicadores socioeconômicos do Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra. Quando observadas as quadras do tipo condomínios fechados verticais, as 

distâncias em relação ao núcleo central foram medidas em um raio inferior aos 5.000 metros, 

nos municípios de Guaratinguetá, Jacareí, São José dos Campos e Taubaté. Sendo estes quatro 

municípios os únicos a apresentar quadras com predominância de uso residencial do tipo de 

condomínios fechados verticais com rendimentos entre R$ 5.000,00 a R$10.000,00, são 
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classificados entre os detentores de indicadores socioeconômicos mais elevados do Eixo da 

Rodovia Presidente Dutra.   

 

Quadro  9  – Condomínios fechados com rendimentos médios de R$ 5.000,00 até R$ 10.000,00  

Quadras uso do solo Município 

Distância média 

em relação ao 

núcleo central 

Rendimento 

médio 

(2010) 

População 

urbana 

(2010) 

PIB (2010) 

R$ (bilhões) 

Condomínios fechados 

horizontais 

(com rendimentos entre 

R$ 5.0000,00 a R$ 

10.000,00) 

Guaratinguetá 3.750 R$ 8.209,74 106.762 1.028.551,68 

Jacareí 3.906 R$ 6.278,14 208.297 2.526.192,51 

Pindamonhangaba 5.000 R$ 6.358,04 141.708 2.087.698,84 

S. J. dos Campos  6.062 R$ 7.106,03 617.106 10.761.047,68 

Taubaté 4.750 R$ 7.639,12 272.673 4.363.170,75 

Tremembé 3.750 R$ 6.169,34 36.936 175.908,51 

Condomínios fechados 

verticais 

(com rendimentos entre 

R$ 5.0000,00 a R$ 

10.000,00) 

Guaratinguetá 2.500 R$ 7.424,18 106.762 1.028.551,68 

Jacareí 2.500 R$ 5.138,83 208.297 2.526.192,51 

S. J. dos Campos 4.494 R$ 6.705,84 617.106 10.761.047,68 

Taubaté 2.500 R$ 6.373,44 272.673 4.363.170,75 

Fonte: Emplasa, 2015, IBGE, 2010a, IPEADATA, 2010.   
 

Conforme ressaltado anteriormente, nota-se que o aumento na faixa de rendimento em 

relação ao uso do solo corresponde a uma diminuição no número de municípios com a 

existência de quadras destinadas ao uso por condomínios fechados horizontais e verticais. O 

quadro 10 apresenta os condomínios fechados com rendimentos acima de R$ 10.000,00 

restritos somente aos municípios de São José dos Campos e Taubaté, locais onde as quadras 

destinadas tanto aos condomínios fechados horizontais quanto verticais se localizam a 

distâncias medianas à área central.  

 

Quadro  10  – Condomínios fechados com rendimentos médios acima de R$ 10.000,00  
Quadras uso do solo Município Distância média 

em relação ao 

núcleo central 

Rendimento 

médio (2010) 

População 

urbana 

(2010) 

PIB (2010) 

R$ (bilhões) 

Condomínios fechados 

horizontais 

(com rendimentos acima 

de R$ 10.000,00) 

S. J. dos Campos 5.375 R$ 12.658,82 617.106 10.761.047,68 

Taubaté 4.500 R$ 10.984,70 272.673 4.363.170,75 

Condomínios fechados 

verticais 

(com rendimentos acima 

de R$ 10.000,00) 

S. J. dos Campos 6.071 R$ 14.202,08 617.106 10.761.047,68 

Taubaté 4.167 R$ 11.513,69 272.673 4.363.170,75 

Fonte: Emplasa, 2015, IBGE, 2010a, IPEADATA, 2010.   
 

Ao mesmo tempo em que se verifica a distribuição dispersa do uso do solo por 

condomínios fechados (horizontal e vertical) em relação ao núcleo central, percebe-se 

também uma distribuição menos concentrada próximo à Rodovia Presidente Dutra. A análise 
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da intensidade das quadras classificadas como condomínios fechados horizontais e verticais 

na rede urbana do Eixo revelou que a maior concentração do uso do solo por condomínios 

fechados horizontais (A), quando comparado ao uso do solo por condomínios fechados 

verticais (B) se mostra localizado paralelamente a Rodovia Presidente Dutra. Aparentemente, 

essas novas formas de organização territorial, particularmente as observadas em (A) 

configuram-se em ocupações típicas das ocorridas em áreas metropolitanas65, cada vez mais 

presente nos municípios do Eixo e localizadas distantes e descontinuadas da área central e 

mais longínquas à exemplo da Rodovia Presidente Dutra. (Figura 41).  

 

Figura 41 – Intensidades do uso do solo urbano em condomínios fechados  

 
Fonte: Emplasa, 2015. Elaborado pelo autor.   

 

Segundo a figura 41, o uso do solo por quadras de condomínios fechados verticais (B) 

se mostrou mais concentrado no município de São José dos Campos, onde a elevada 

intensidade de quadras ocorre em distâncias de até 5.000 metros da Rodovia Presidente Dutra. 

Em intensidades intermediárias e distanciadas até 5.000 metros da Rodovia, pode ser notada 

essas intensidades nos municípios de Jacareí, Caçapava e Guaratinguetá. Os municípios de 

Pindamonhangaba e Cruzeiro possuem baixas intensidades (B) em distâncias superiores a 

5.000 metros da Dutra   

 
65 Costa e Maria (2010) investigaram a multiplicidade das formas de utilização do território do município de São 

José dos Campos, destacando um crescimento no número de loteamentos fechados com altos rendimentos, 

considerados, para este momento, como tipologias exógenas (de áreas metropolitanas), que, presentes no 

município joseense, reorganizam a área urbana. 
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Se o fator locacional da Rodovia Presidente Dutra se tornou articulador para alguns 

usos do solo, a exemplo de quadras urbanas com atividades articuladas ao sistema mundial 

hegemônico, vinculadas aos setores modernos da economia, o mesmo não aparentou ocorrer 

para os casos dos condomínios fechados (vertical e horizontal). Isso pode ser verificado nas 

cartografias de ocupação do solo por quadras do tipo condomínios fechados que se 

apresentaram dispersas nos municípios do Eixo, e deste modo apontam para uma 

desarticulação ou pouca unificação com a Rodovia Presidente Dutra.  

Com o intuído de contribuir com a investigação da dispersão urbana e na visualização 

da integração espacial ocorrida nas margens da Rodovia Presidente Dutra, foram elaborados 

os mapas axiais das vias urbanas para os anos de 1977 e 2015. Entre as leituras visualizadas 

no mapeamento axial elaborado a partir das vias urbanas para o Eixo, a identificação de 

ramificações viárias portadoras de índices de integração mais fracos, indica um fraco 

potencial de acessibilidade, longínquas ao núcleo central e a Rodovia Presidente Dutra e 

ajudam a validar a análise de ocupações urbanas dispersas no território.  

Num segundo momento o mapeamento axial foi utilizado visando apontar a integração 

viária nas proximidades da Rodovia Presidente Dutra, destacando o papel estruturador da via 

no espaço urbano-regional. Na figura 42, a ênfase apresentada pelo mapeamento pautou-se na 

observação do cálculo do Índice de Integração Global (IIG), o qual demonstra a existência de 

ramificações viárias descontinuadas das vias urbanas no processo de ocupação territorial em 

cada um dos 16 municípios do Eixo. Entre os anos 1977 e 2015, ao observar essa existência 

de vias urbanas menos integradas (especialmente as ramificações em coloração azul), o 

mapeamento axial possibilitou a identificação das direções da expansão urbana no interior do 

tecido urbano municipal apontando para indícios do processo de ocupação dispersa ou 

descontínua. 

A figura 42 demonstra o mapeamento axial e o índice de integração de vias urbanas 

para os anos de 1977 (A) e 2015 (B). Na representação cartográfica, de acordo com o exposto 

em (A), os índices de integração forte (vermelho) apontam para as áreas urbanas municipais 

de maior conectividade e representativas dos núcleos históricos de formação da cidade66. 

Algumas áreas centrais no ano de 1977 apresentam forte integração com trechos da Rodovia 

Presidente Dutra, a exemplo do verificado nos municípios de São José dos Campos, 

 
66 No procedimento metodológico da elaboração do mapeamento axial e dos respectivos índices de integração 

das vias urbanas para o ano de 1977, calculados a partir de cada município isoladamente, o resultado obtido 

apontou para as localidades de maior integração nos núcleos urbanos, ou áreas centrais históricas. Estes núcleos 

são considerados os primeiros indicadores de organização territorial dos municípios, e, por isso, no ano de 1977 

considerados as áreas de maior integração e conectividade da área urbana. 
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Caçapava, Taubaté e Guaratinguetá. Outros municípios como Jacareí, Tremembé, 

Pindamonhangaba, Aparecida, Potim, Lorena, Canas, Cachoeira Paulista e Cruzeiro 

apresentaram forte integração de seus núcleos urbanos históricos, com pouca integração com 

a Rodovia Presidente Dutra. 

Ainda de acordo com a figura 42, o mapeamento (A) mostrou as vias com índices 

moderado–forte e moderado (cores laranja e amarelo respectivamente). Esses níveis de 

integração e conectividade sugerem uma irradiação da ocupação urbana para além das áreas 

identificadas com forte integração (coloração vermelha). Essa irradiação do índice moderado-

forte e moderado de integração apresentou-se em todos os dezesseis municípios do Eixo da 

Rodovia Presidente Dutra. 

De acordo com a figura 42, a disposição em (A) para o ano de 1977, apresenta as vias 

urbanas identificadas com o índice moderado-fraco (coloração verde) e fraco (cor azul) e suas 

localizações distanciadas e periféricas aos respectivos núcleos centrais e a Rodovia Presidente 

Dutra. Essas distâncias das vias urbanas, indicam ao mesmo tempo o direcionamento das 

ocupações e um menor índice de integração de vias e em princípio no ano de 1977, os 

indicativos da urbanização dispersa, dada a presença de vias com índices de integração 

moderado-fraco (coloração verde) e fraco (coloração azul), são mais notados nos municípios 

de Jacareí, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba e Lorena. Outros municípios 

como Tremembé, Potim, Aparecida, Lorena, Cachoeira Paulista e Cruzeiro, embora 

apresentem poucas vias com índices de integração moderado-fraco e fraco, nestes municípios 

as ramificações viárias ainda não apontavam claramente para um processo de urbanização 

descontínua ao tecido urbano original da cidade no respectivo ano. De acordo com a mesma 

figura é possível identificar uma forte integração das vias urbanas (coloração vermelha) 

ocorrendo entre a Rodovia Presidente Dutra e seus arredores nos municípios de São José dos 

Campos, Caçapava, Taubaté, Aparecida e Guaratinguetá.  

. 
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Figura 42 – Índice de integração global isolados das vias urbanas para os municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra no ano de 1977 e 2015 

 
Fonte: IGC, 1977. Elaborado pelo autor. 
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No ano de 2015 (B), a figura 42 mostra um crescimento das vias urbanas ao longo dos 

municípios e, ao mesmo tempo, a existência do índice de integração forte das vias urbanas nos 

trechos da Rodovia Presidente Dutra pode ser identificada tal qual ocorreu no ano de 1977, 

nos municípios de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e 

Guaratinguetá. Nestes municípios, ocorreu um crescimento expressivo da construção de vias 

urbanas que ligam as ocupações territoriais, porém, em intensidades diferenciadas. Nos 

municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, 

Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista e Cruzeiro, esse crescimento pode ser descrito pela 

integração moderada-forte (laranja) e moderada (amarelo). Outros municípios, a exemplo de 

Tremembé, Roseira, Aparecida, Potim, Canas, Lavrinhas e Queluz apresentaram um 

crescimento na construção de vias urbanas, em um ritmo menos acentuado, demonstrado pela 

menor intensidade dos índices moderada-forte (laranja) e moderada (amarelo). 

De acordo com a figura 42, o processo de ocupação urbana e a construção de vias 

longínquas e periféricas ao núcleo urbano central e a Rodovia Presidente Dutra visualizados 

em (B) são demonstradas pelos índices de moderada-fraca (verde) e fraca interação (azul). No 

ano de 2015, os indícios que apontam para um processo de ocupação do território de modo 

disperso são evidenciados nos municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, 

Taubaté, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Em outros municípios, a exemplo de Tremembé, 

Lorena, Cachoeira Paulista, Cruzeiro e Lavrinhas, os indícios que apontam para esses fracos 

índices de integração e para a dispersão da ocupação urbana, se dão em distâncias menores ao 

núcleo central e a Rodovia Presidente Dutra.  

Segundo a figura 42, no ano de 2015 (B), com a utilização do mapeamento axial, as 

ramificações viárias do município de São José dos Campos apontam para uma maior 

representatividade da urbanização dispersa. Neste município, o índice de integração de vias 

urbanas encontra-se polarizado no entorno da Rodovia Presidente Dutra, e a partir desta forte 

integração de vias (coloração vermelho), criam-se “cinturões” ou faixas irradiadas com a 

variação da integração para moderada-forte (coloração laranja) e moderada (coloração 

amarelo) das vias. Os índices de integração mais periféricos moderada-fraco (coloração 

verde) e fraco (coloração azul) refletem o potencial de áreas de ocupação mais recentes e 

descontínuas no município. No município de Taubaté, as similaridades percebidas com São 

José dos Campos se apresentam por meio da forte integração com a Dutra e a irradiação desta 

integração em classificações menos integradas para as áreas periféricas do município. Em 

Taubaté, a presença de um índice de integração fraca (coloração azul) na orientação sul da 

Rodovia Presidente Dutra, sugere o potencial de consolidação da expansão de novas áreas de 
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ocupação descontínuas em relação ao restante do tecido urbano. No município de 

Guaratinguetá, o núcleo histórico, onde localiza-se a área central, apresentou forte integração 

das vias urbanas. No caso de Guaratinguetá, a Rodovia Dutra apresenta em menor medida 

uma forte integração com o restante do município, e a expansão de vias urbanas conectando 

com glebas descontinuas ao tecido urbano da área central são visualizadas na orientação Norte 

do município. 

Considerando a figura 42 (B), para 2015, em outros municípios, a exemplo de Jacareí, 

Caçapava e Pindamonhangaba, foram notadas ramificações viárias periféricas à Rodovia 

Dutra e às respectivas áreas centrais. Nestes três municípios a existência de um processo 

urbano de ocupação dispersa ocorre com intensidades do índice de integração moderado-fraco 

e fraco, semelhante a seus vizinhos São José dos Campos e Taubaté. 

A ocupação de áreas mais distantes da área central e da Rodovia parecem ser mais 

perceptíveis nos municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé, 

Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Nos demais municípios do Eixo, a dispersão da ocupação 

urbana representada pela integração moderada-fraca e fraca apresenta-se com certa 

inexpressividade. 

Diferente do mapeamento axial e do cálculo do IIG presente na figura 42, – realizado 

individualmente para cada município –, quando calculado o índice de integração para a malha 

viária urbana total construída ao longo dos 176 km de extensão da Rodovia Presidente Dutra, 

e consideradas todas as conectividades com a Rodovia, obteve-se uma leitura regional da 

integração da rodovia com os espaços urbanos ao longo do Eixo (Figura 43). 

A figura 43 traz o índice de integração para toda a extensão da Rodovia Presidente 

Dutra e todas as conexões do sistema viário ao longo do Eixo para o ano de 1977 (C) e 2015 

(D). Esse segundo procedimento de análise do mapeamento axial destaca, agora, para 1977, a 

forte integração das vias urbanas próximas ou nas margens da Rodovia Presidente Dutra no 

município de Taubaté (coloração vermelha). Neste município, considerando o ano de 1977, as 

vias urbanas possuíam conectividades bastante integradas no entorno da Rodovia.   

Ainda de acordo com a figura 43, no mapa (C) os resultados apresentados pelo IIG, 

para o ano de 1977, indicam os trechos nas margens da Rodovia Presidente Dutra com forte 

integração de vias, localizados também nos municípios de Caçapava, Pindamonhangaba, em 

parte de São José dos Campos e Roseira. Tomando como referência central o município de 

Taubaté, como o detentor de maior índice de integração no entorno da Rodovia no ano de 

1977, observa-se que a medida em que ocorre um afastamento dos municípios em relação a 

São Paulo, os cálculos do IIG nos trechos da Rodovia Presidente Dutra foram calculados com 
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índices moderado-forte e moderado e moderado-fraco. Em direção ao Rio de Janeiro, os 

trechos da Rodovia Presidente Dutra mostraram uma desintegração urbana ainda maior. Os 

índices gerados a partir de Taubaté em direção ao Rio de Janeiro variaram entre moderada 

forte, moderada, moderada-fraca e fraca integração, sendo este último índice de integração 

localizado principalmente nos trechos da Rodovia correspondentes aos municípios de 

Lavrinhas e Queluz.  

Segundo a figura 43 (D), no ano de 2015, a expansão urbana resultante dos 

aproximadamente quarenta anos, apresenta enormes alterações a exemplo da expansão das 

ramificações viárias ocorridas em praticamente todos os municípios do Eixo da Dutra. Outra 

mudança observada diz respeito à leitura longitudinal do IIG, que no ano de 2015 demonstra a 

existência de uma forte integração (coloração vermelha) da Rodovia Presidente Dutra e seus 

acessos na localidade do município de São José dos Campos, diferente do observado no ano 

de 1977, quando o IIG mais elevado se centrava no trecho da Rodovia no município de 

Taubaté.  

O forte índice de integração da Rodovia no trecho do município de São José dos 

Campos em (D) pode ser compreendido se consideradas as alterações do uso do solo nas áreas 

marginais à Rodovia, promovidas, principalmente, por setores modernos da economia que 

incluem atividades do segmento industrial, comercial e de serviços. A criação de diversos 

corredores e vias marginais à Dutra, bem como, de acessos a estabelecimentos industriais, 

shoppings, hipermercados, empresas atacadistas, espaços de produção tecnológica, e de outras 

conectividades a bairros próximos à Rodovia, podem ser tomados como indicadores do 

elevado IIG verificado no município no ano de 2015. 

O mapeamento axial (figura 43) referente a (D) mostra também que no município de 

Caçapava ocorre a presença de um forte índice de integração (coloração vermelho), o que 

sugere similaridade nas ocupações e acessos nas margens da Rodovia, bastante influenciado 

pela proximidade e conurbação com São José dos Campos. O município de Taubaté, devido à 

forma compacta do tecido urbano consolidada, continuou a apresentar elevada ocupação em 

áreas periféricas do município, ocasionando a construção de mais vias e acessos com índices 

entre moderado fraco (verde) e moderado (amarelo). Quando comparado ao período de 

aproximadamente quarenta anos atrás, percebe-se uma expansão na malha viária do 

município, porém, neste contexto, as margens da Rodovia Presidente Dutra parecem não ter 

sido o alvo prioritário para ocupações e acessos viários, o que ajuda a explicar a reversão no 

IIG no ano de 2015, variando entre os índices forte (vermelho) e moderado-forte (laranja). 
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Figura 43 – Índice de integração global das vias urbanas em relação à Rodovia Presidente Dutra no ano de 1977 e 2015 

 
Fonte: OSM, 2015. Elaborado pelo autor. 
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O caso do município de Jacareí, que apresentou um crescimento da área urbanizada 

significativo no período até 2015, as margens da Rodovia Presidente Dutra exibiram 

influência do índice forte (cor vermelho) tão somente nas imediações do município de São 

José dos Campos. No mais, o restante das margens da Rodovia foi classificado 

predominantemente pelo índice moderado-forte (cor laranja). A presença destes dois elevados 

índices no município de Jacareí pode ser compreendida pela utilização de terrenos localizados 

nas margens da Rodovia pelos setores industrial, comercial e de serviços, além do uso 

residencial distribuído em franjas do tecido urbano e bairros isolados. Ressalta-se a 

intersecção da Rodovia Presidente Dutra com a importante Rodovia Dom Pedro I, que liga a 

RMVPLN a RM de Campinas. 

Outros municípios exibiram alterações significativas quanto ao IIG nas margens da 

Rodovia Presidente Dutra. No ano de 1977 (C), o município de Pindamonhangaba 

demonstrava forte integração viária nas margens da Rodovia, mas o mesmo não ocorre no ano 

de 2015 (D), uma vez que a área não foi atingida por alterações no que se refere a ocupações e 

seus acessos. Desse modo, em comparação aos demais municípios, o trecho de 

Pindamonhangaba classifica-se pelo moderado índice de integração viária67. 

Nos municípios de Guaratinguetá, Lorena, Canas e Cachoeira Paulista, o índice de 

integração para o trecho da Rodovia Presidente Dutra apresentou-se entre moderado-forte e 

moderado em (C). No decorrer de aproximadamente quatro décadas estes quatro municípios 

foram impactados por ocupações e construção de vias nos trechos das margens da Rodovia, o 

que em alguma medida explica a elevação do índice, ao contrário do ocorrido nos municípios 

de Roseira e Aparecida, que apresentaram uma queda no índice de integração em (D), frente 

aos índices apresentados no ano de 1977. Nos trechos das margens da Rodovia nos 

municípios de Cruzeiro, Lavrinha e Queluz, o índice de integração das vias se manteve fraco, 

bem como seus respectivos núcleos urbanos. Assim, tanto as margens quanto a área central 

desses três municípios foram consideradas de pouquíssima integração com a Rodovia 

Presidente Dutra. 

Conforme verificado por meio das análises propostas para o Eixo, principalmente as 

contidas no mapeamento axial, é possível apontar a Rodovia Presidente Dutra cumprindo um 

papel importantíssimo e estruturador do espaço urbano-regional. Neste Eixo, e no espaço 

delimitado por suas margens foram visualizados também diversos tipos de uso do solo que 

 
67 No caso de Pindamonhangaba, a formação do núcleo histórico foi seletivamente localizada nas margens do 

Rio Paraíba do Sul, assim, sua área urbana cresceu paralelamente a Rodovia Presidente Dutra, mas a certa 

distância da mesma.   
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puderam ser comparados no decorrer do período de aproximadamente quatro décadas (1977 a 

2015). Nota-se que tais usos do solo são representativos das diversas fases de reestruturação 

produtiva, o que gerou mudanças socioespaciais e econômicas, principalmente no destaque 

dado às margens da Rodovia Presidente Dutra.  

Considerando a rede urbana dos municípios do Eixo, o ano de 2015 demonstra uma 

articulação espacial da Rodovia Presidente Dutra e usos do solo urbano, especialmente nos 

subespaços ligados a alguma finalidade econômica, a exemplo dos usos do solo voltados às 

atividades industrial, comercial e de serviços, bem como pelas quadras urbanas com 

atividades articuladas ao sistema mundial hegemônico (pertencentes aos circuitos modernos 

da economia), que seletivamente estão localizados nas proximidades da rodovia. 

Contrapondo-se a essa realidade, outros usos do solo, as quadras residenciais com 

predominância de condomínios fechados apresentaram um grau de desarticulação espacial 

com a Rodovia Presidente Dutra, sugerindo uma lógica de produção do espaço urbano 

regional que independe dessa infraestrutura rodoviária. 

A partir da análise do uso do solo urbano na rede urbana dos municípios do Eixo da 

Rodovia Presidente Dutra busca-se apontar para alguns espaços localizados nas margens da 

rodovia, cuja análise pode colaborar tanto para a elaboração de diagnósticos quanto para o 

planejamento do uso do solo urbano-metropolitano. Neste sentido, dois espaços foram 

selecionados para análise: o Parque Tecnológico de São José dos Campos e o Polo 

Automotivo da Chery em Jacareí, que compõem dois estudos de casos dentro do Eixo da 

Rodovia Presidente Dutra considerados expressivos devido ao potencial de impacto no 

processo de urbanização municipal. Estes dois subespaços são cercados por conflitos e 

interesses implícitos ao uso do solo no entorno dessas implantações, cujas complexidades na 

escala urbana municipal mostram os desafios à regulação do uso e ocupação do solo urbano 

com rebatimentos na elaboração de um planejamento regional. 

 

5.4 Os conflitos, desafios e interesses implícitos no uso e ocupação do solo nas margens 

da Rodovia Presidente Dutra  

 

A análise do Eixo da Rodovia Presidente Dutra convergiu para a investigação de 

determinados usos do solo urbano que auxilia nos questionamentos sobre a regulação. Nesta 

seleção foram escolhidas duas amostras localizadas nas margens da Rodovia Presidente 

Dutra, o Polo Automotivo e Tecnológico de Jacareí e o Parque Tecnológico de São José dos 
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Campos, classificados segundo este estudo como espaços com atividades articuladas ao 

sistema mundial hegemônico e representativos do processo de globalização. Estes dois 

espaços selecionados enquadram-se como exemplificações de espaços produtivos 

representativos do atual estágio da economia capitalista que, instalados no território, atuam 

como “extensores” do processo de urbanização68.  

Estes espaços foram destacados na mídia local, na última década, por meio de 

reportagens que davam ênfase aos altos investimentos transnacionais para a expansão de 

novos espaços urbanos, à especulação imobiliária na busca de novas glebas para o mercado de 

terras e interesses de agentes sociais em alterações da legislação municipal do uso e ocupação 

do solo urbano. 

A escolha desses espaços teve por finalidade a investigação das transformações 

socioespaciais provocadas pelas implantações desses objetos no território e, por meio de 

consultas às referidas leis municipais, compreender ou apontar o planejamento previsto para 

as respectivas regiões nos dois municípios. Considerando que tais infraestruturas produtivas 

urbano-regionais exercem função polarizadora no processo de urbanização dos seus entornos 

(bairros), buscou-se uma visão mais abrangente que possibilite identificar conflitos, interesses 

e desafios inerentes ao uso e ocupação do solo no entorno dessas implantações, indicando 

complexidades presentes no nível local da RMVPLN, porém, servindo como fonte 

exemplificadora para diálogos ou discussões acerca da regulação do uso do solo urbano no 

plano municipal e regional. 

 

5.4.1 O Polo Automotivo e Tecnológico e as transformações urbanas na Região Norte do 

município de Jacareí  

 

No atual estágio da economia capitalista, os investimentos locacionais em instalações 

industriais nas margens da Rodovia Presidente Dutra, a exemplo do setor automotivo no 

município de Jacareí, tornaram-se o símbolo mais característico do momento em questão69.  

 
68 Segundo Silva Neto (1990, p.13), o conceito de extensores foi idealizado pelo autor para descrever a atuação 

de certos equipamentos (urbanos) “que podem conduzir de um lugar para o outro um princípio 

ordenador/regularizador, ou de uma forma, fazendo-se reproduzir. Por isso foram chamados de equipamentos 

extensores ou, ainda, extensores urbanos, em razão de estarem relacionados ao processo de urbanização”.  
69 Amorin et al. (2016, p. 23) explicam que, no caso do Brasil, a partir de 2012 a abertura econômica e as 

regulações criadas para atender a demanda dos regimes automotivos do País (que segundo o DIEESE trata-se de 

um regime − criado em 2012 para vigorar no período de 2013 até 2017 – por meio do InovarAuto,  Programa de 

Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores) “abriram 

caminho para a chegada de novas e grandes empresas com pretensões sobre o mercado nacional e global. Desta 

forma, variáveis como potencial do mercado consumidor local, cadeias locais e globais de fornecedores, 
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Em meio a este contexto permeado pela competividade, infraestruturas e mão-de-obra 

especializada, após a década de 2010 o município de Jacareí foi selecionado por se apresentar 

apto a receber os investimentos para a promoção do setor automotivo. Amparado nos 

empreendimentos chineses, o município deu iniciou no ano de 2011, a uma nova fase de 

ocupação das margens da Rodovia Presidente Dutra, por meio da instalação da fábrica 

automotiva Chery.  

Ainda no ano de 2011, a utilização dos aportes recebidos dos chineses70 mirava a 

expansão econômica e o início de uma nova fase do processo de urbanização de Jacareí, 

direcionadas para a região Norte do município. Segundo reportagem no ano de 2011, por 

meio da utilização das receitas tributárias recolhidas dos investimentos chineses “seriam mais 

de R$ 50 milhões anuais apenas com a Chery, para resolver o principal problema local: 

mobilidade viária e saturação urbana. Alterações no Plano Diretor atual já estão sendo 

providenciadas para definir um novo modelo de ocupação do solo e de urbanização” (VALOR 

ECONÔMICO, 2011). 

No ano de 2012, após a implantação da unidade automotiva nas margens da Rodovia 

Presidente Dutra, foram apresentadas algumas propostas de alteração do Plano Diretor de 

Ordenamento Territorial (PDOT). De acordo com a quarta audiência pública que discutia o 

Projeto de Lei Complementar nº 01\2012, foram incluídas alterações que contemplavam a 

Região Norte de Jacareí como Polo Multiplicador 1 e 271.    

No ano de 2015 foi instituído o Polo Automotivo e Tecnológico de Jacareí por meio 

da Lei nº 5.952 de 25 de junho do mesmo ano. O polo encontra-se localizado na Zona Norte 

do município de Jacareí, com uma área delimitada de aproximadamente quatro milhões de 

metros quadrados72. No mesmo ano em que ocorreu a instituição do Polo Automotivo e 

Tecnológico de Jacareí, foi proposto um Plano de Mobilidade Urbana. Dentre os objetivos 

contidos neste plano, estava a criação de eixos de ligação entre a as regiões geográficas do 

município e sua respectiva área central. De acordo com Jacareí (2015, p. 35), 

 
condições de competitividade do País, logística e mão de obra qualificada disponível, assim como os custos 

desta mão de obra são importantes para definição de onde localizar uma planta industrial”. 
70 Os maiores aportes - e os mais estratégicos para o município - concentram-se nos empreendimentos chineses. 

Eles serão cravados na região norte do município, um território de 35 milhões de metros quadrados 

completamente inexplorado e praticamente despovoado. À margem da Rodovia Presidente Dutra, a área tem 

alguns poucos galpões industriais e propriedades rurais. (VALOR ECONÔMICO, 2011). 
71 No dia 13 de setembro de 2012, foi realizada a Quarta Audiência Pública do Plano Diretor do município de 

Jacareí apresentada na Câmara dos Vereadores de Jacareí.  
72 De acordo com São Paulo (2018), o Polo Automotivo e Tecnológico instituído no ano de 2015, trata da 

“oficialização do futuro Polo Industrial de Jacareí, a ser instalado ao redor da fábrica de automóveis da Chery 

[...], a oficialização do Polo Industrial de Jacareí vem cerca de nove meses depois da montadora inaugurar sua 

primeira fábrica no Brasil”. 
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o eixo de ligação tem por objetivo permitir a locomoção mais rápida entre as regiões 

utilizando essas vias e desafogando a malha viária da região central. Esta proposta se 

faz possível com as vias estruturais existentes sendo readequadas e conectadas com 

novas vias previstas no Plano Viário Funcional Básico (PDOT) para interligação de 

todas as regiões do município.   

 

Ainda segundo Jacareí (2015, p. 39), a Região Norte do município, estava contida no 

“Plano de Mobilidade Urbana, no Eixo de Ligação do Polo Industrial. Nesta região, seriam 

construídas vias de acesso, a exemplo da Via Projetada próxima à Chery (via a executar); Via 

Projetada próxima à Sany (via a executar) ligadas a já existente Estrada Biagino Chieffi” 

(Figura 44).  

 

Figura 44 – Polo Automotivo e Tecnológico de Jacareí 

 
Fonte: Prefeitura Municipal Jacareí, 2015; IBGE, 2010b. Adaptado do Plano de Mobilidade Urbana, 2015. 

 

No ano de 2018 a Região Norte foi incorporada nas fases de elaboração da revisão do 

Plano Diretor de Jacareí. As sugestões do processo de ordenamento territorial foram 

retomadas e os estudos e diagnósticos indicam a adoção de Macrozonas de Destinação Urbana 

(MDU)73. De acordo com a PMJacareí (2015), a revisão do plano diretor, com ênfase na 

 
73 Além da divisão do macrozoneamento em MDU- E, foram propostas mais duas macrozonas, a de Destinação 

Urbana Consolidada (MDU - C) que trata-se daquela com ocupação urbana existente, com disponibilidade de 

infraestrutura e equipamentos públicos; e de Destinação Urbana de Ocupação Restrita (MDU - OR) que é aquela 
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Região Norte propõe a demarcação de uma Macrozona de Destinação Urbana de Expansão 

(MDU – E), que é classificada como “aquela caracterizada pela presença de grandes áreas 

com potencialidades de ocupação ainda não urbanizadas” (Figura 45).  

 

Figura 45 – Propostas de MDU(s) e destaque para a Região Norte de Jacareí 

 
Fonte: Prefeitura Municipal Jacareí, 2015; IBGE, 2010b. Adaptado de PMJacareí, 2015. 

 

Na revisão do Plano Diretor, encontra-se nos diagnósticos do ordenamento territorial 

para o município de Jacareí a criação de Corredores de Desenvolvimento Econômico (CDE). 

De acordo com os estudos elaborados pela prefeitura, na Região Norte as marginais da 

Estrada Biagino Chieffi foram classificadas como (CDE - 1) onde será permitido o uso misto 

entre residências, comércio e indústrias – desde que atendidos os critérios de ocupação e uso 

do solo misto –, na tentativa de mitigar os conflitos na ocupação do uso do solo urbano 

(JACAREÍ, 2015). 

Do ponto de vista temporal, até o ano de 2017 a Região Norte de Jacareí apresentava-

se com poucas mudanças no entorno da instalação do Polo Automotivo e Tecnológico de 

Jacareí. O ANEXO H apresenta alguns registros fotográficos do Polo Automotivo e 

Tecnológico de Jacareí e do entorno onde se localiza a MDU-E da Zona Norte do município. 

 
localizada em área periférica do município, com situação de ocupação histórica, porém precária, em que o 

adensamento populacional deve ser controlado em função das condições ambientais locais  (JACAREÍ, 2015). 
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Com a utilização de imagens de satélite obtidas do acervo do Google Earth, percebe-se 

que no decorrer de aproximadamente 6 anos, a ocupação mais visível foi justamente a 

instalação da unidade automotiva da Chery, delimitada pelo perímetro do Polo Automotivo e 

Tecnológico. A sobreposição de imagens de satélites para os anos de 2011, 2013, 2015 e 

2017, demonstra poucas transformações na vasta Região Norte de Jacareí (Figura 46). 

 

Figura 46 – Evolução temporal da instalação do Polo Automotivo e Tecnológico de Jacareí 

 
Fonte: Google Earth, 2011, 2013, 2015 e 2017. Elaborado pelo autor. 

 

Na totalidade da Zona Norte de Jacareí, as mais perceptíveis transformações presentes 

na figura 46, ocorreram em ocupações localizadas em áreas ao sul da Rodovia Presidente 

Dutra, em terrenos encravados entre as regiões Centro, Leste 1 e Oeste 1. Ademais, no 

território acima da Rodovia Presidente Dutra, onde se encontra o Polo Automotivo e 

Tecnológico de Jacareí as mudanças quanto à ocupação foram pequenas. Ao norte da Rodovia 

Presidente Dutra é marcado pela presença de extensas áreas vazias, alvo potencial para a 

ocupação urbana a médio/longo prazo, conforme a proposição da MDU–E. Essa 

potencialidade da Região Norte de Jacareí pode ser registrada por fotografias in loco, que 

permitiram a identificação do processo embrionário de ocupação no entorno do Polo e nas 

margens da Estrada Biagino Chieffi. O registro fotográfico traz a construção do 
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empreendimento residencial verticalizado e de alto padrão Floradas ArboVille, em localização 

isolada entre a Rodovia Presidente Dutra e o bairro Pagador de Andrade, na extremidade norte 

do município (Figura 47). 

 

Figura 47 – Empreendimento residencial Arboville na Zona Norte do município de Jacareí 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2019. 

 

A caracterização socioeconômica da Zona Norte foi realizada utilizando o recorte 

territorial definido por áreas de ponderação, obtido junto ao IBGE para o último censo 

demográfico de 2010. Segundo os dados, entre as oito áreas de ponderação, a Região Norte 

foi recenseada com uma população urbana residente de 22.436 habitantes, o que equivale a 

10,77% do total de habitantes do município. O número de Domicílios Particulares 

Permanentes (DPP) do tipo urbanos registrou 6.246 moradias, o que representa 9,93%, entre 

as 8 Regiões do município de Jacareí. As informações mostram ainda que a Região Norte foi 

a segunda de maior rendimento médio com o valor de R$ 2.517,67 dentre as demais áreas. 

Ainda que a área de ponderação Norte apresente um vasto território sem ocupação urbana, a 

compreensão deste segundo maior rendimento médio registrado pela referida área de 

ponderação, pode ser inferida pelas localizações de bairros consolidados no sentido sul da 

Rodovia Presidente Dutra (entre as regiões Centro, Leste 1 e Oeste 1) e pelos condomínios 

fechados localizados na extremidade noroeste do município, próximo às margens da Represa 

do Jaguari (Tabela 19).  
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Tabela 19 – População, domicílios e renda média por áreas de ponderação do município de Jacareí – 2010 

Áreas de 

Ponderação 

População 

Urbana 
(%) 

DPP 

(Urbanos) 
(%) 

Valor nominal 

mensal 

(mil/R$) 

Renda média 

população 

urbana total 

Renda média 

por DPP 

urbanos 

Central 25.919 12,44 8.905 14,16 97.082.980,00 R$3.745,63 R$ 10.902,08  

Leste 1 34.947 16,78 10.578 16,82 80.434.670,00 R$2.301,62 R$    7.603,96  

Leste 2 22.152 10,63 6.482 10,31 41.807.100,00 R$1.887,28 R$    6.449,72  

Norte 22.436 10,77 6.246 9,93 56.486.550,00 R$2.517,67 R$    9.043,64  

Oeste 1 38.167 18,32 11.851 18,84 85.011.870,00 R$2.227,37 R$    7.173,39  

Oeste 2 24.708 11,86 6.969 11,08 56.854.160,00 R$2.301,04 R$    8.158,15  

Sul 1 21.653 10,40 6.580 10,46 33.280.530,00 R$1.536,99 R$    5.057,83  

Sul 2 18.315 8,79 5.278 8,39 38.755.750,00 R$2.116,07 R$    7.342,89  

Total 208.297 100,00 62.889 100,00 489.713.610,00 R$2.351,04 R$    7.786,95  

 Fonte: IBGE, 2010a. Elaborado pelo autor. 
 

A partir desta caracterização socioespacial da Zona Norte do município de Jacareí por 

meio de imagens de satélite e dos dados extraídos do último censo, o estudo de caso buscou 

resposta sobre o planejamento almejado pelo poder público na atual gestão municipal. A visão 

de planejamento para o município de Jacareí foi obtida com a participação in loco na 

Audiência Pública Zona Rural Norte, realizada no dia 23 de outubro de 2018, no bairro 1º de 

Maio no município de Jacareí. Nessa sessão, foram debatidos o cronograma de revisão do 

plano diretor e os diagnósticos, propostas e o planejamento municipal para os próximos dez 

anos de Jacareí (ANEXO I).  

De acordo com Jacareí (2015), em Ata da audiência mencionada em audiência pública 

foram realizadas as seguintes perguntas 

 

qual o planejamento a médio e longo prazo direcionado para a região norte de 

Jacareí (MDU-E) e a influência do polo automotivo neste processo de crescimento 

urbano? Como serão tratadas as questões ambientais da várzea do Rio Paraíba do 

Sul neste planejamento da macrozona (MDU-E)? Obteve-se da PMJacareí (2018), 

os seguintes apontamentos: o local onde se localiza o polo automotivo está 

disciplinado como Macrozona de Destinação Industrial, que as indústrias para se 

fixarem obedecem aos critérios de ocupação do local. Que próximo a esta 

Macrozona Industrial, como foi demonstrado no mapa na apresentação há limites de 

divisa com a Macrozona de Destinação Urbana, que tem zoneamento específico para 

residências e serviços, sobre o crescimento da Macrozona de destinação urbana 

explicou que a infraestrutura há sempre a verificação da possibilidade de expansão a 

partir da análise sobre a infraestrutura já existente nas proximidades do local e 

outros critérios para ocupação podem ser exigidos dos futuros empreendedores. 

Quanto às áreas de várzea as mesmas são tratadas no Plano Diretor como ZEV – 

Zona Especial de Várzea e para sua ocupação há propostas de se estabelecer critérios 

e estudos que garantam a qualidade destas áreas, com a exigência de Estudo 

Ambiental e Geológico que indique a possibilidade de ocupação sustentável e 

contemple medidas de mitigação e proteção. 

 

Percebe-se a importância da implantação do Polo Tecnológico e Automotivo para o 

município de Jacareí. Este espaço produtivo nasceu da proposta que buscava a urbanização da 
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Região Norte do município de Jacareí, portanto agindo assim como um extensor do processo 

de expansão urbana. No decorrer de aproximadamente oito anos, sua capacidade de fomentar 

as ocupações urbanas no entorno imediato ainda não pode ser averiguada. Mas a proposição 

de uma MDU-E está sendo ponderada na Revisão do Plano Diretor do ano de 2018 e prevê a 

adoção de uma extensa área de destinação urbana para a Zona Norte de Jacareí. Tal fato torna-

se congruente ao objetivo traçado ainda no ano de 2011, quando por meio dos aportes do 

capital chinês, os esforços eram voltados para a concretização de uma nova etapa da 

urbanização do município de Jacareí. Se concretizado futuramente, a região Norte se tornará o 

estoque de terras necessário para o direcionamento da expansão urbana do município de 

Jacareí, e, certamente, se consolidará um terreno fértil para a atuação do mercado imobiliário. 

Ainda que até a presente data o processo de ocupação urbana na Região Norte do 

município de Jacareí se apresente incipiente, a instalação do Polo Automotivo e Tecnológico 

abarca outras questões com impacto direto no entorno imediato deste espaço produtivo. Essas 

questões centram-se na disputa jurídica em favor de um desenvolvimento sustentável que 

inclui a várzea do Rio Paraíba do Sul. Após a instalação da unidade industrial da Chery, no 

ano de 2014, ocorreu um acordão judicial, alvo de questionamentos do Ministério Público 

Estadual de São Paulo. Segundo agravo expedido na 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente 

em uma ação emitida pelo agravante Ministério Público do Estado de São Paulo, questionou a 

construção da fábrica Chery em planícies ou terrenos aluviares, responsabilizando o 

Município de Jacareí pela emissão da certidão de uso do solo e eventuais danos ambientais. O 

voto segundo São Paulo (2014) cedido pelo relator foi pelo “provimento do agravo para 

afastar a extinção do processo em relação ao Município, mantê-lo no polo passivo e 

determinar o prosseguimento da ação em relação a ele” (ANEXO J).  

Nota-se, assim, que recaem sobre o Polo Tecnológico de Jacareí questões referentes ao 

uso do solo que extrapolam simplesmente sua atuação como extensor do processo de 

urbanização da Zona Norte, mas também outras preocupações no campo jurídico que 

interferem em outras articulações como as que envolvem questões do meio ambiente do 

município de Jacareí e de sua preservação.  

Se Jacareí apresenta desafios no que se refere ao uso do solo relacionados aos espaços 

com atividades articuladas ao sistema mundial hegemônico, em um processo incipiente de 

urbanização e questões conflituosas quanto ao meio ambiente, o espaço produtivo do Parque 

Tecnológico e sua atuação como outro extensor do processo de urbanização no município de 

São José dos Campos traz um outro quadro mais avançado de ocupação do solo, contudo, 

com a existência de velhas complexidades na disputa pelo território urbano. 
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5.4.2 O Parque Tecnológico, um objeto moderno e polarizador, em meio ao processo de 

urbanização da Zona Leste do município de São José dos Campos 

 

O caso do Parque Tecnológico, classificado como espaço hegemônico, se localiza nas 

margens da Rodovia Presidente Dutra, na extremidade leste do município de São José dos 

Campos. Inicialmente pode-se caracterizar o uso do solo destinado a implantações por Parque 

Tecnológico ou incubadoras, nas afirmações cunhadas por Diniz e Crocco (2006, p.19), que 

descrevem esses espaços produtivos e tecnológicos como localidades que buscam 

“desenvolver atividades mais intensivas em conhecimento, por meio de fertilização cruzada 

entre instituições universitárias e de pesquisa com a capacidade inovadora de pessoas ou 

empresas”. O princípio da seletividade espacial recai sobre a escolha de locais para a 

implantação de um parque tecnológico ou incubadora. Segundo os autores (2006, p. 19), esta 

seletividade na escolha de localidades aptas à instalação desses espaços produtivos voltados a 

ciência e tecnologia depende “da dimensão das externalidades científicas e urbanas, sendo 

difícil o seu sucesso em pequenas e médias cidades em regiões periféricas”.   

Pautado nas afirmações de Diniz e Crocco (2006), após a década de 2000 o município 

de São José dos Campos apresentou condições ideais para a instalação de Parques 

Tecnológicos, pois, além das variáveis destacadas, o município possui registros datados das 

políticas desenvolvimentistas do século XX, as quais contribuíram para a mais recente 

formação do lócus geopolítico moderno do Vale do Paraíba Paulista74.  

O Parque Tecnológico de São José dos Campos configura-se como uma implantação 

localizada nas margens da Rodovia Presidente Dutra. Inicialmente entre os anos de 1999 e 

2002, a área onde hoje se encontra e funciona o Parque Tecnológico abrigou uma unidade 

industrial Solectron, fabricante de componentes eletrônicos. Após o ano de 2002, ocorreu o 

fechamento da unidade, e no ano de 2006, todo o perímetro do complexo industrial foi 

declarado área de utilidade pública. Ainda no ano de 2006, por meio de decreto nº 12.367/06 

de 04 de dezembro do mesmo ano, foi instituído o Programa Parque Tecnológico de São José 

dos Campos. Segundo a Prefeitura Municipal de São José dos Campos – PMSJC (2006), no 

artigo 2, parágrafo 1, foi disponibilizada a “área, instalações nela contidas, de propriedade 

municipal, situada à Rodovia Presidente Dutra, km 137,8, no Distrito de Eugênio de Melo, 

para a instalação do Núcleo do Parque Tecnológico, que servirá de sede às atividades do 

Parque Tecnológico” formando assim o Perímetro Especial. No ano de 2010, segundo Lei 

 
74 Ver Souza (2008), que apresenta a formação do polo tecnológico do município de São José dos Campos. 
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Complementar nº 428/10 foi instituída a Zona Especial do Parque Tecnológico (ZEPTEC). A 

ZEPTEC é a região de interesse para a realização de transformações urbanísticas com o 

objetivo de viabilizar a implantação e funcionamento do “Parque Tecnológico de São José dos 

Campos, [...] a instalação de empresas baseadas em conhecimento e inovação tecnológica e de 

outros empreendimentos compatíveis com o Plano Básico do Parque Tecnológico” (SÃO 

JOSÉ DOS CAMPOS, 2010). A figura 48 mostra a localização da ZEPTEC, do Perímetro 

Especial e do Núcleo do Parque Tecnológico:  

 
Figura 48 – Parque Tecnológico de São José dos Campos  

 
Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010b, São José dos Campos, 2010. Elaborado pelo autor. 

 

Mais recentemente, no ano de 2013, setores sociais vinculados ao mercado 

imobiliário, vislumbraram a Região Leste do município de São José dos Campos, onde se 

localiza o PQTEC, devido ao estoque de terras disponíveis para a ocupação urbana. Os 

esforços dos agentes do mercado imobiliário voltavam-se para as alterações na lei de 

zoneamento do município de São José dos Campos e sua flexibilização quanto ao uso do solo 

no entorno do perímetro do Parque. Essas intenções foram registradas segundo reportagem do 

jornal O Vale de 14 de setembro de 2013, que trazia como título “Empreiteiras de S. José 

miram terrenos às margens da Dutra – Construtoras defendem mudança na lei para a liberação 

de condomínios industriais, empresas de serviço e até hotéis” (ANEXO C). 
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No ano de 2015, algumas dessas mudanças puderam ser verificadas por meio da Lei 

Complementar de 13 de outubro do mesmo ano. Nesta lei, foram estabelecidas normas 

referentes ao parcelamento, uso e ocupação do solo em São José dos Campos, sendo algumas 

delas aprovadas para o perímetro da ZEPTEC. Segundo São José dos Campos (2015), a lei 

subdividiu em três outras zonas a ZEPTEC, conforme o quadro 11: 

 

Quadro  11  – Alterações no perímetro da ZEPTEC segundo Lei de Complementar de 2015 

a) ZEPTEC 1 

Visa fomentar indústrias e atrair Empresas de Base Tecnológica – EBT’s, e que 

será destinada: 1. ao uso não residencial com baixo e médio nível de impacto 

urbanístico ambiental e multicomercial de serviços e institucional; 2. ao uso de 

apoio às atividades do Parque Tecnológico, tais como: agências bancárias, hotéis, 

escolas e “campi” universitários; 3. ao uso industrial sem risco, virtualmente sem 

risco e com risco ambiental leve. 

b) ZEPTEC 2 

Visa fomentar indústrias e atrair Empresas de Base Tecnológica – EBT’s, e que 

será destinada: 1. ao uso residencial horizontal e vertical; 2. ao uso não residencial 

com baixo e médio nível de impacto urbanístico ambiental e multicomercial de 

serviços e institucional; 3. ao uso industrial. 

c) ZEPTEC 3 

Será destinada: 1. ao uso residencial horizontal e vertical; 2. ao uso não residencial 

com baixo, médio e alto nível de impacto urbanístico ambiental e multicomercial 

de serviços e institucional; 3. às atividades potenciais geradoras de ruído noturno; 

4. ao uso industrial sem risco, virtualmente sem risco e com risco ambiental leve. 

 Fonte: São José dos Campos (2015). 

 

No ano de 2018, por meio da revisão do Plano Diretor Municipal, as atenções quanto 

ao planejamento do próximo decênio centraram-se em diagnósticos e propostas para o 

município de São José dos Campos. Dentre essas propostas encontra-se a definição das áreas 

de desenvolvimento estratégicos (ADEs) para a cidade, sendo o Parque Tecnológico um 

desses núcleos especiais contidos no caderno de estudos. De acordo com São José dos 

Campos (2018), a proposição das ADEs consiste em,  

 

núcleos de caráter historicamente associado à implantação de empreendimentos 

econômicos de grande porte na cidade. Contemplam ainda áreas em que se deseja 

vocacionar um desenvolvimento urbano sustentável e diversificado, contribuindo 

para a justa distribuição da atividade econômica no território municipal. 

 

Ainda segundo a São José dos Campos (2018), no que se refere ao planejamento 

proposto para a proposição da ADE Parque Tecnológico visa  

I – Promover a instalação de empreendimentos de alta tecnologia, que promovam a 

sustentabilidade na área de abrangência do PQTEC; II. Estimular a atração de 

instituições públicas e privadas para implantação na ADE; III. Qualificar 

urbanisticamente o entorno do Parque Tecnológico de São José dos Campos, com 

diversificação dos serviços oferecidos em suporte ao seu núcleo. 
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Na Zona Leste do município de São José dos Campos, a ocupação urbana no entorno 

do perímetro da ADE do Parque Tecnológico pode ser observada, a partir da utilização de 

imagens de satélite para os anos de 2007, 2010, 2014 e 2017 (Figura 49). Por meio de visita 

na área de entorno do PQTEC, foram coletadas fotos das áreas ao redor do núcleo do parque 

e, assim, registrado o processo de ocupação urbana (ANEXO K).  

 

Figura 49 – ADE do Parque Tecnológico de São José dos Campos e ocupação urbana entre 1977 e 2017 

 
Fonte: IBGE, 2010b, São José dos Campos, 2018. Elaborado pelo autor. 

 

No período de 10 anos, as transformações oriundas da ocupação urbana do entorno do 

Parque Tecnológico foram bastante significativas. Ao contrário do apresentado no entorno do 

Polo Automotivo e Tecnológico de Jacareí, nas imediações do perímetro do Parque 

Tecnológico de São José dos Campos, o uso do solo apresenta-se cada vez mais voltado para 

a utilização de áreas favoráveis à implantação de bairros residenciais. Embora se considere o 

Parque Tecnológico como um espaço produtivo tecnológico, sua inserção isolada junto ao 

território da Zona Leste do município de São José dos Campos sugere uma continuidade 

iniciada com a implantação da antiga unidade da Solectron, atraindo um processo de 

ocupação do entorno. Ainda que esse entorno se caracterize pela presença de áreas vazias, 

principalmente na área de ponderação Zona Leste 3, que exibe inúmeras ocupações urbanas 
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com a existência de bairros em condição de irregularidade urbanística. Segundo dados cedidos 

pela São José dos Campos (2018), e cruzados com as áreas de ponderação do município de 

São José dos Campos, demonstra-se que a Zona Leste 3 abrigava a terceira maior quantidade 

de bairros não regularizados e a primeira em números de bairros em processo de regularização 

até a data de março de 2017 (Tabela 20).  

 

Tabela 20 – Regularização por áreas de ponderação em São José dos Campos até março de 2017 

Áreas de Ponderação 
Bairros não 

regularizados 

Bairros em 

regularização 

Bairros sem situação 

especificada até a data 

Centro 1 1 0 0 

Centro 2 1 0 0 

Leste 1 4 0 0 

Leste 2 5 1 0 

Leste 3 30 13 0 

Norte 1 15 0 1 

Norte 2 49 0 0 

Norte 3 32 0 0 

Oeste 1 0 0 

Sudeste 6 0 1 

Sul 1 11 0 4 

Sul 2 0 0 0 

Sul 3 1 0 1 

Total 156 14 7 

Fonte: IBGE, 2010a, São José dos Campos, 2018. Elaborado pelo autor. 

 

Os dados presentes na tabela 20 podem ser visualizados na figura 50, que mostra o 

perímetro da ADE Parque Tecnológico, os limites dos bairros regulares até o ano de 2016, e a 

presença de bairros em condição de irregularidade fundiária.  
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Figura 50 – Parque Tecnológico de São José dos Campos e os bairros do entorno até o ano de 2017  

Fonte: IBGE, 2010b, São José dos Campos, 2018. Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com o observado na figura 50, nota-se a presença de ocupações urbanas não 

regularizadas nas imediações do perímetro do moderno Parque Tecnológico. No interior do 

próprio perímetro da ADE exibe um bairro em condição não regular, e no seu entorno 

imediato, ao menos nove bairros em processo de regularização, e 17 bairros não 

regularizados. Por fim, além da questão fundiária no entorno da ADE Parque Tecnológico, 

pode-se verificar que o potencial atrativo do núcleo se estende em direção ao município de 

Caçapava, com as recentes ocupações urbanas voltadas para a consolidação de bairros e usos 

mistos nas margens da Rodovia Presidente Dutra em direção ao município de São José dos 

Campos. 

Consultas aos dados censitários por área de ponderação, obtidos junto ao IBGE para 

2010 permitiu caracterizar as sub-regiões Leste 1, Leste 2 e Leste 3 no município de São José 

dos Campos. Segundo os dados estatísticos, observou–se nestas regiões a presença de uma 

numerosa população urbana residindo na Zona Leste de São José dos Campos. Neste sentido, 

verifica-se esse alto número de população urbana residindo na Região Leste 3, que é 

considerada a quarta mais populosa do município com 8,46% de habitantes; seguida pela 

região Leste 1, como a quinta área de ponderação mais populosa, com 8,21% de habitantes, e 

a área de ponderação Leste 2, com 7,07%, ficando em oitava posição quanto ao número de 

pessoas urbanas residentes em 2010. Repetindo as mesmas posições, a área de ponderação 
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Leste 1 apresentou 9,24% dos domicílios particulares permanentes, seguida da Leste 3 com 

9,08%, e da Leste 2, em oitava posição com 7,04% dos domicílios do município de São José 

dos Campos. Por fim, no que se refere aos dados de rendimento médio da população urbana, 

averiguou-se que as regiões Leste 2 e Leste 1 possuíam rendas médias intermediárias, entre 

R$2.155,45 a R$2.295,08, enquanto a região Leste 3 registrou um rendimento mais baixo de 

R$1.431,06, somente ficando à frente da área de ponderação Sul 1 e Norte 3, que registraram 

os mais baixos valores médios entre todas as áreas de ponderação (Tabela 21). 

 

Tabela 21 – População, domicílios e renda média por áreas de ponderação do município de São José dos 

Campos – 2010 

Áreas 

de 

Ponderação 

População 

Urbana 
(%) 

DPP 

(Urbanos) 
(%) 

Valor nominal 

mensal (mil/R$) 

Renda média 

população 

urbana 

Renda média 

por DPP 

Centro 1 41.654 6,75 13.127 7,09 R$ 150.908.280,00 R$   3.622,90 R$ 11.496,02 

Centro 2 30.461 4,94 11.431 6,17 R$ 364.610.840,00 R$ 11.969,76 R$ 31.896,67 

Leste 1 57.850 9,37 17.360 9,38 R$ 132.770.480,00 R$   2.295,08 R$   7.648,07 

Leste 2 45.963 7,45 13.224 7,14 R$   99.070.900,00 R$   2.155,45 R$   7.491,75 

Leste 3 57.177 9,27 15.956 8,62 R$   81.823.870,00 R$   1.431,06 R$   5.128,09 

Norte 1 52.820 8,56 15.616 8,43 R$   94.044.070,00 R$   1.780,46 R$   6.022,29 

Norte 2 9.017 1,46 2.595 1,40 R$   26.116.980,00 R$   2.896,42 R$ 10.064,35 

Norte 3 1.665 0,27 542 0,29 R$     1.958.350,00 R$   1.176,19 R$   3.613,19 

Oeste 41.163 6,67 13.450 7,26 R$ 465.940.290,00 R$ 11.319,40 R$ 34.642,40 

Sudeste 45.800 7,42 12.680 6,85 R$   88.852.710,00 R$   1.940,02 R$   7.007,31 

Sul 1 77.660 12,58 20.834 11,25 R$   98.144.800,00 R$   1.263,78 R$   4.710,80 

Sul 2 63.877 10,35 20.276 10,95 R$ 318.088.190,00 R$   4.979,70 R$ 15.687,92 

Sul 3 91.999 14,91 28.053 15,15 R$ 234.828.020,00 R$   2.552,51 R$   8.370,87 

Total 617.106 100,00 185.144 100,00 R$2.068.827.460,00 R$   3.352,47 R$ 11.174,15 

Fonte: IBGE, 2010a. Elaborado pelo autor. 
 

Por meio de participação in loco na Audiência Pública Zona Leste (ANEXO L) 

realizada no dia 25 de setembro de 2018 no bairro Vista Verde, no município de São José dos 

Campos, foi possível obter os objetivos traçados pelo poder público para o planejamento local 

da Zona Leste e do entorno do Parque Tecnológico de São José dos Campos. 

Segundo ATA disponibilizada pela São José dos Campos (2018), foram solicitados 

esclarecimentos sobre o planejamento urbano destinado para a Região Leste, principalmente 

para a proposição da ADE Parque Tecnológico. Segundo o participante, a pergunta realizada 

foi referente a diretriz número 03 (três), que cita  

 

qualificar urbanisticamente o entorno do parque tecnológico, com a diversificação 

de serviços oferecidos”. Segundo a lei de uso e ocupação do solo, a lei de 

zoneamento, já houveram alterações com relação ao perímetro do parque, com 

relação à divisão de alguma zona de qualificação, que dão indícios de que serão 
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feitos empreendimentos para o setor de serviços; sendo assim, a minha dúvida se 

insere justamente sobre esse entorno urbano, da urbanização residencial, como isso 

está sendo tratado, eu gostaria muito de uma visão do poder público sobre esse 

entorno do parque tecnológico, e o que está sendo pensado para essa área do 

entorno? O esclarecimento para a questão formulada de acordo com São José dos 

Campos (2018): Bom, com relação à questão do Daniel Andrade que falou do 

planejamento do Parque Tecnológico é o seguinte, a ZEPTEC, que é a zona especial 

do Parque Tecnológico, hoje ela é maior do que nós estamos propondo no plano 

diretor, nós entendemos que ela no primeiro momento, a preocupação da prefeitura 

era garantir estoque para trabalhar com mais folga o planejamento do Parque, mas 

agora com a regularização dos bairros que faziam parte dessa ZEPTEC, nós 

entendemos que era importante diminuir um pouco o perímetro e focar no perímetro, 

então nós temos o núcleo do Parque Tecnológico, só para tentar explicar, nós temos 

uma antiga planta da Solectron que é o núcleo do Parque Tecnológico, onde você 

tem as incubadoras, você tem um terreno [...] a outra área de entorno foi adquirida 

pela prefeitura e pela URBAM, onde estão instalados a FATEC, a UNIFESP que só 

[...] é um loteamento que tá implantação pra realmente, pra essa questão de 

tecnologia, de pesquisas. Ao lado, na estrada da Piedade, nós também temos áreas 

particulares que estão dentro do contexto do Parque Tecnológico, onde nós 

aprovamos um loteamento industrial de comércios e serviços, então a ideia, é o 

conceito do Parque Tecnológico é você realmente ter uma parte de incubadoras, uma 

parte voltada para a universidade, pesquisas, indústrias convencionais, indústrias 

tecnológicas e moradias. Entre Santa Inês e o Parque Tecnológico também quem 

conhece aquela área grande vazia é um projeto habitacional, você tem uma faixa 

comercial de serviço junto a Dutra; aquele viaduto tem que ser terminado, porque 

ele garante o acesso, o acesso do Parque Tecnológico deve ser revertido, porque o 

acesso principal vai passar a ser a partir do viaduto na medida que aquela área for 

parcelada, ali tem um projeto habitacional e um projeto de serviço, então o perímetro 

ele foi diminuído, mas nesse contexto fomentar moradia, fomentar a tecnologia, 

serviços, indústrias, serviços para atender uma população que vai morar, indústrias 

convencionais, indústrias tecnológicas, mas dentro de um perímetro menor.  

 

No decorrer dos últimos dez anos, o Parque Tecnológico mostrou-se um importante 

elemento no processo de ocupação urbana de São José dos Campos, principalmente da Região 

Leste. Os interesses implícitos na ocupação e uso do solo deste perímetro envolvem agentes 

sociais na busca de capacitar o entorno para usos do solo que atendam às demandas deste 

espaço produtivo tecnológico. No ano de 2018, as propostas previstas na Revisão do Plano 

Diretor com a classificação do perímetro do PQTEC como Área de Desenvolvimento 

Estratégico (ADE), apontam os esforços do poder público para o desenvolvimento econômico e 

urbanístico da Zona Leste do município. Ressalta-se que em meio ao empenho dedicado a esta 

qualificação urbanística desta ADE, uma das preocupações apontadas neste estudo encontra-se 

na questão da regularização fundiária, e não somente capacitar a Região aos interesses do 

mercado, na promoção de usos do solo urbano voltados aos segmentos econômicos.  

A localização privilegiada deste espaço de produção tecnológica situado nas margens da 

Rodovia Presidente Dutra apresenta-se como um desafio ao planejamento urbano municipal. 

Embutido nesta ágora do planejamento urbano encontram-se os interesses do capital 

imobiliário, do poder público e da sociedade que habita esta Região. O PQTEC nas margens da 

Rodovia torna-se representativo da visão moderna adquirida pelo município de São José dos 
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Campos no decorrer de aproximadamente seis décadas. Porém, esse espaço produtivo de ciência 

e tecnologia isola e mascara uma dualidade ocorrida no seu entorno imediato, onde se localiza 

um elevado número de glebas irregulares, e que em alguma medida revelam outros conflitos e 

interesses pautados no direito e a disputa da população por moradias e cidadania. 
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6.1 A seletividade espacial na formação urbana do Eixo da Rodovia Presidente Dutra 

 

Alguns conceitos descritos na matriz teórica possibilitaram a compreensão empírica do 

objeto central da pesquisa, pautada no uso e ocupação do solo urbano dos municípios do Eixo 

da Rodovia Presidente Dutra. Para subsidiar as análises do uso do solo urbano recorreu-se a 

conceitos pertinentes ao campo da Geografia, a exemplo do meio geográfico, território usado 

e seletividade espacial, que auxiliam teoricamente no entendimento do modo de apropriação e 

ocupação do território pela sociedade. 

Conforme apresentado no capítulo 4, implícito ao meio geográfico, o conceito mais 

significativo para o entendimento de como o território é usado ao longo dos municípios do 

Eixo da Rodovia Presidente Dutra foi o princípio da seletividade espacial (SANTOS, 2003; 

CORREIA, 2007; MOREIRA, 2008).  

O conceito de seletividade é explicado pela convergência das relações e interesses de 

agentes e atores materializados no território. De acordo ao proposto por Moreira (2008), que 

explica a seletividade espacial como um “processo de eleição do local com que a sociedade 

inicia a montagem da sua estrutura geográfica”, tal validação pode ser traduzida no Vale do 

Paraíba Paulista, com a localização de áreas favoráveis pelas condições ecológicas que 

permitiram um crescimento exponencial da ocupação humana. Neste sentido, a estruturação 

do processo de urbanização nos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra teve sua 

gênese na escolha de locais cujos aspectos ecológicos favoráveis eram representados pelos 

terrenos planos e suave ondulados, localizados nas proximidades do Rio Paraíba do Sul.  

Neste caso, considerados os municípios que hoje integram o Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra, no decorrer de aproximadamente três séculos, o meio físico se mostrou mais 

favorável ao início da “montagem da estrutura geográfica”, pelos territórios mais aptos à 

expansão urbana. Tal fato pode ser observado se considerada a disposição mais recente da 

área urbana para o ano de 2015 nos dezesseis municípios. Verifica-se neste ano que a rede 

urbana do Eixo se mostrou mais propensa ao crescimento em treze municípios entre Jacareí a 

Cachoeira Paulista, que congregam a “Sub-região do Curso Vale Médio do Paraíba” 

(MÜLLER, 1969). Nestes treze municípios (Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, 

Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Roseira, Potim, Aparecida, Canas, 

Cachoeira Paulista, Lorena), as condições de terrenos mais planos e suave ondulados, e 
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extensas áreas da várzea do Rio Paraíba do Sul sugerem uma potencialidade maior para a 

expansão urbana de seus territórios75.  

Ao contrário dos municípios que formam o Curso do Vale Médio do Paraíba, em 

Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz, que fazem parte da sub-região do Curso Médio Inferior 

Paulista76, nota-se uma geomorfologia formada por relevos cujas declividades são 

caracterizadas pelo domínio de terrenos acidentados. Esse fato ligado a estes três municípios 

localizados na extremidade leste da Rodovia Presidente Dutra descreve essa condição 

geomorfológica do meio físico que em alguma medida atuou restringindo o processo de 

urbanização dos respectivos municípios. Conforme averiguado por Müller (1969, p. 244-245),  

 

na Sub-região do Curso Vale Médio Inferior ocorrem a presença de baixos terraços 

– um baixo terraço fluvial em forma de vale, constitui o sítio de Cruzeiro; 

excepcionalmente amplo nesse ponto, favoreceu o crescimento urbano e a estrutura 

geométrica em tabuleiro de xadrez da cidade. Da planície fluvial – acompanhando o 

Paraíba, desenvolve-se, alongada, a pequena cidade de Lavrinhas, cercada por 

terraços de acumulação no mesmo nível de Cruzeiro [...] com vertente escarpada na 

margem esquerda e depósitos na margem direita, formando pequena área plana, que 

foi aproveitada e por terraço rochoso – sobre terraço rochoso estreito e alongado, 

limitado por vertentes abruptas, está a cidade de Queluz; o sítio exíguo obrigou-a a 

expandir-se para a várzea, ocupando os dois lados do rio Paraíba  

 

Ainda que recaiam condições limitantes do meio físico sobre os três municípios em 

questão, o município de Cruzeiro revelou considerável ascensão urbana em comparação a 

Lavrinhas e Queluz. Isso é descrito por Müller (1969, p.173), que identifica no município de 

Cruzeiro um caso de  

cidade com função de circulação e no armazenamento. [...] funciona como 

verdadeiro ‘nó de circulação’, graças ao entroncamento da Rede Mineira de Viação 

e à Estrada de Ferro Central do Brasil, além das ligações rodoviárias São Paulo-Rio 

de Janeiro por meio da Via Dutra.  

 

Para a compreensão das peculiaridades do meio físico e suas respectivas declividades 

ao longo dos municípios do Eixo, a figura 51 apresenta a sobreposição da área urbanizada 

para o ano de 2015, identificando a espacialidade dos terrenos mais planos entre os 

municípios de Jacareí e Cachoeira Paulista, e a existência de terrenos mais acidentados entre 

Cruzeiro e Queluz: 

 

 
 

 
75 Segundo Müller (1969, p.226), na unidade fisiográfica algumas subdivisões naturais podem ser distintas. A 

mais importante do ponto de vista da ocupação humana e da urbanização, como já demonstrado, é a porção 

correspondente ao Vale Médio Superior do Rio Paraíba, que vai do célebre “cotovelo”, à altura da cidade de 

Guararema, até Cachoeira Paulista. 
76 Conforme apontado por Müller (1969), os municípios de Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz, pertencentes ao que se 

prolonga até a cidade fluminense de São Fidelis e, em território paulista, que abrangem as cidades a jusante de 

Cachoeira Paulista. 
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Figura 51 – Classes de declividade e área urbanizada no ano de 2015  

 
Fonte: Adaptado de: USGS, 2018. Elaborado pelo autor. 

 

Ainda segundo Müller (1969), a expressividade da ocupação humana e da urbanização 

ocorreu em sua magnitude na Sub-região do Curso do Vale Médio do Paraíba. Tal 

notoriedade do processo de ocupação, fruto da localização das condições ecológicas, pode ser 

averiguada por meio dos dados quantitativos extraídos da sobreposição da área urbana para o 

ano de 2015 à carta de declividade para os municípios ao longo do Eixo. Nestes dados, 

percebe-se os mais elevados percentuais para ocupações urbanas (área urbanizada) em 

terrenos de declividades Planos e Suave ondulados (Tabela 22).  

 

Tabela 22 – Classes de declividades e área urbanizada no ano de 2015 

Declividades Área m2 

Área Médio 

Vale Inferior 

(m2) 

Percentual 

Médio Vale 

Inferior (%) 

Área Médio 

Vale Paraíba 

(m2) 

Percentual 

Médio Vale 

Paraíba (%) 

Montanhoso 64.424,42 0 0,00 64.424,42  0,01 

Forte ondulado 10.065.931,78 363.380,44  0,07 9.702.551,34  1,89 

Ondulado 81.209.607,99 3.106.399,20  0,60 78.103.208,79  15,21 

Suave ondulado 210.752.910,25 7.904.032,35  1,54 202.848.877,90  39,49 

Plano 211.574.847,29 6.415.199,85  1,25 205.159.647,44  39,94 

Total 513.667.721,73 17.789.011,85  3,46 495.878.709,88  96,54 

Fonte: Adaptado de: USGS, 2017. Elaborado pelo autor. 

 

Do ponto de vista geomorfológico, as áreas portadoras dos condicionantes ecológicos 

mais favoráveis à ocupação humana e, consequente, processo de urbanização correspondem 
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aos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra, particularmente no trecho entre os 

municípios de Jacareí em direção a Cachoeira Paulista. Entendendo o princípio da 

seletividade espacial como uma “convergência das relações e interesses de agentes e atores 

materializados no território”, pode-se afirmar que, nestes municípios, as potencialidades 

físico-ambientais constituem uma condição vantajosa para a formação da mais importante 

rede urbana do Vale do Paraíba Paulista. Contudo, diferentemente de períodos anteriores, a 

partir de uma evolução técnica (pós-década de 1970) a seletividade espacial passa a não 

depender tão somente das condições deste meio-físico, fazendo com que a convergência de 

relações e interesses venha a se materializar sob qualquer porção territorial. 

Ainda que vantagens e desvantagens físico-ambientais condicionem a formação da 

rede urbana do Eixo da Rodovia Presidente Dutra, os processos sociais, econômicos e 

políticos, ocorridos no decorrer dos séculos tornam-se mais esclarecedores para a 

compreensão da conformação territorial adquirida até a presente data. A contextualização 

histórica sugere a presença de uma seletividade espacial, e como conceito teórico orienta a 

descrição empírica do processo de ocupação e urbanização ocorrido nos referidos municípios 

do Eixo. Essa seletividade pode ser identificada empiricamente ao longo da superposição de 

ciclos ou fases econômicas. Neste sentido, amparado nesta cronologia dos ciclos ou fases 

econômicas ocorridos na Região, nota-se a partir da ‘fase do devassamento e os primeiros 

núcleos’ do século XVII, no ‘ciclo do ouro’ no século XVIII, no ‘ciclo do café’ no século 

XIX e período da ‘industrialização’ no século XX (MÜLLER, 1969), uma seletividade 

espacial que se repetiu sistemática e regularmente na mesma área, transformando-se em 

processo de concentração espacial (CORRÊA, 2007).  

Neste sentido, pode-se categorizar os processos sociais, econômicos e políticos, 

ocorridos no decorrer dos séculos como os fatores que garantiram a atual conformação 

territorial. Na recente história da rede urbana dos municípios do Eixo, soma-se a localização 

geográfica privilegiada da Região do Vale do Paraíba Paulista entre os dois principais polos 

econômicos do País, São Paulo e Rio de Janeiro.  

Com a inauguração da Rodovia Presidente Dutra na década de 1950, a ocorrência da 

seletividade espacial praticada e repetida ao longo do Eixo acabou por gerar um território 

usado, marcado pela concentração espacial, acentuando a desigualdade socioespacial. A 

implantação da Rodovia inaugurou também uma nova fase do processo de industrialização e 

de urbanização do Vale do Paraíba Paulista. O elemento viário em questão ressaltou a 

seletividade espacial, pautada nas decisões locacionais tanto para a escala da rede urbana 

como para a escala do espaço intra-urbano, marcado, entre outros eventos, pela implantação 
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do Centro Técnico da Aeronáutica (CTA) no município de São José dos Campos no ano de 

1951.  

A partir da década de 1970, essa seletividade espacial presente nos municípios do Eixo 

foi ratificada por meio da política pública de desconcentração industrial a partir da Grande 

São Paulo (LENCIONI, 1998). Com esse movimento de realocação industrial, alguns 

municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra – a exemplo de Jacareí, São José dos 

Campos, Taubaté e Pindamonhangaba –, foram contemplados pelas instalações de plantas 

industriais. Tal fato, apresentou-se como um marco para o processo de urbanização dos 

municípios do Vale do Paraíba Paulista. 

Esse contexto das modificações ocasionadas pela reestruturação produtiva no território 

nacional, pode ser mais evidenciado na Região Sudeste, e particularmente no Estado de São 

Paulo e municípios do interior. Ressalta-se que, no contexto histórico da segunda metade do 

século XX, a formação da rede urbana dos municípios do Eixo foi fortemente influenciada 

pelo fator industrial. O impulso ocasionado pela intensa chegada das indústrias, por meio da 

realocação da década de 1970, se tornou primordial no processo de urbanização de alguns 

municípios como Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba e 

Guaratinguetá, proporcionando, ao mesmo tempo, desenvolvimento econômico e crescimento 

urbano. 

Nos municípios do Eixo, a realocação industrial da década de 1970 trouxe 

modificações na divisão do trabalho. Neste estágio da econômica capitalista da década em 

questão, a inserção do modo de produção fordista ocasionou alterações na divisão territorial 

do trabalho. Aliado a uma revolução tecnológica que se propagava a passos largos, trariam 

para a Região profundas alterações no modo de produção, ao mesmo tempo em que 

aceleraram as desigualdades socioespaciais.  

Com o terceiro período da reestruturação produtiva, iniciado na década de 1990, – 

quando no território nacional ocorre juntamente a implementação da política econômica 

neoliberal –, percebe-se o surgimento de novas formas e funções alterando a antiga divisão 

territorial do trabalho e, com isso, são apresentados novos usos econômicos do território. 

Neste cenário de convergência das relações e interesses de agentes e atores materializados no 

território, após a década de 1990, a paisagem regional dos municípios do Eixo foi tomada por 

novos modos de produção, novas configurações e dimensões territoriais, características dos 

estágios mais recentes da economia capitalista. 

Após a década de 1990, na formação urbana do Eixo, a seletividade espacial mostrou–

se alinhada a uma configuração do meio geográfico, onde as disparidades regionais foram 
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potencializadas pela existência de densidades de objetos técnico-científico-informacionais. 

Essas densidades ocorrem a partir do novo impulso, no contexto do processo de globalização, 

às relações econômico-financeiras e tecnológicas, condicionado os estágios de crescimento e 

desenvolvimento urbano-regional (SILVA NETO, 2002).  

Na observação da rede urbana do Eixo, tais densidades podem ser observadas por 

meio das constatações de Silva Neto (2002, p.9), com a proposição de um índice de interação 

técnico-econômica auxiliando ao apontar um  

 
espraiamento de uma área de urbanização altamente complexa que a partir da 

capital, espalha-se pelos principais eixos rodoviários do Estado. Nessas regiões, ou 

melhor, nesses “sistemas metropolitanos” fortemente conectados, o fenômeno 

técnico econômico manifesta-se com nitidez. O contrário também é verdadeiro. Nas 

áreas em que a importância tecnológica é menor, também são aquelas onde a 

presença do mercado é menos frequente.  

 

No Eixo da Rodovia, a seletividade ocasionou um processo de elevada interação 

técnico-econômica, que se encontra bastante materializada nos municípios que foram 

beneficiados pelas políticas públicas de desenvolvimento econômico do século XX. Os casos 

dos municípios de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba 

podem ser assumidos como os de maior interação técnico-econômica. Ao mesmo tempo, no 

Eixo se localizam municípios com realidades contrárias. Tratam-se de locais, ou municípios 

identificados pela baixa presença do mercado, baixa inserção de políticas públicas de 

desenvolvimento econômico e social, e, portanto, onde a seletividade espacial se evidencia 

com menor presença ou não prevalece.  

No processo de ocupação urbana do Eixo, o panorama atual apresenta os municípios 

de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e Pindamonhangaba como os mais 

representativos dos maiores indicadores socioeconômicos, constituindo zonas luminosas. Ao 

contrário, no mesmo Eixo são apontadas áreas urbanas de maior opacidade, com realidades 

socioeconômicas e espaciais opostas e identificadas nos municípios de Canas, Lavrinhas, 

Potim, Queluz e Roseira. A consolidação da rede urbana dos municípios do Eixo, e seus 

aspectos socioespaciais desiguais, são expressos também no território usado ao longo da 

Rodovia Presidente Dutra. Nas margens da Rodovia, o uso do solo urbano apresenta um 

caráter seletivo e representativo das transformações da economia e das novas formas de 

ocupação urbana, que permitem validar esta infraestrutura viária como um elemento 

estruturador do espaço urbano-regional do Vale do Paraíba Paulista. 
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6.2 Rodovia Presidente Dutra como elemento estruturador e desarticulador do espaço 

urbano-regional 

 

Os estudos que abordam as infraestruturas viárias demonstram o papel que algumas 

delas assumem na estruturação do espaço. Um exemplo dessas infraestruturas são as rodovias 

que podem ser consideradas como elementos definidores de uma organização territorial, 

direcionando, sobretudo, o processo de ocupação urbano-regional. Villaça (1998, p. 70), 

constata este fenômeno estruturador das infraestruturas do sistema de transportes e sua 

correlação com o crescimento urbano ao dizer que 

 

parece haver íntima relação entre as vias regionais de transporte e o crescimento 

físico das cidades. [...] As Rodovias – especialmente as expressas – provocam um 

crescimento mais rarefeito e descontínuo.  

 

A hipótese levantada pelo autor (1998) afirma que existe uma correlação entre o 

crescimento e direcionamento da expansão urbana e a influência de Rodovias regionais. 

Segundo Villaça (p. 70) as  

 

via regionais mesmo que não tenham sido construídas para oferecer transporte 

intra-urbano, elas acabam oferecendo esse tipo de transporte, e aquelas 

regionalmente mais importantes passam a ser mais importantes do ponto de vista 

intra-urbano e acabam atraindo maior expansão urbana ao longo delas. 

 

Conforme descrito no tópico anterior, a construção e inauguração da Rodovia 

Presidente Dutra na década de 1950 significou um ponto de transição com profundas 

transformações no processo de urbanização da rede urbana dos dezesseis municípios. Essas 

transformações ganharam maior proporção após a década de 1970, quando ocorreu o 

movimento espacial de descentralização industrial a partir da Grande São Paulo (LENCIONI, 

1998).  

Uma dessas transformações pode ser notada a partir da segunda metade do século XX, 

quando os terrenos localizados nas margens da Rodovia Presidente Dutra passaram a atrair a 

instalação das edificações industriais, alterando, concomitantemente, o valor de uso e de troca 

das terras. De acordo com Santos (2006, p. 66), ao descrever a Rodovia Presidente Dutra 

inaugurada no ano de 1951, o autor relata que o trecho da rodovia no município de São José 

dos Campos “passou a polarizar a implantação desses grandes investimentos. Registros da 

época nos dão conta de uma verdadeira corrida para a aquisição das áreas próximas à rodovia, 

gerando expectativas e uma supervalorização imobiliária”. 
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Em meio às mudanças ocasionadas pela construção da Rodovia, a seletividade do 

capital industrial viria a se concentrar em um primeiro momento nas margens da rodovia nos 

municípios de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté. Essa seletividade na ocupação de 

glebas destinadas ao uso industrial foi reafirmada nas décadas seguintes, tornando as margens 

da Rodovia Presidente Dutra uma faixa linear territorial de grande concentração para 

edificações produtivas do setor secundário da economia. Um exemplo desse tipo de 

seletividade locacional do setor industrial nas margens da Rodovia pode ser evidenciado tal 

qual a ocorrida no município de São José dos Campos, e constatado por Santos (2006), que 

aponta para um processo contínuo dessa ocupação industrial. Segundo o autor (2006, p. 70) 

no município de São José dos Campos, por meio da “duplicação da Via Dutra (1967) 

adensou-se ainda mais o uso das margens da rodovia como se formasse um bairro industrial 

regional e linear, situação que evidenciou sua simultânea condição de barreira e de avenida”.  

Ao longo das margens da Rodovia Presidente Dutra, a ocupação do solo dominada 

pelo capital industrial começou a ser reproduzida em maior intensidade nos municípios de 

Jacareí, São José dos Campos e Taubaté, porém, municípios vizinhos a estes, a exemplo de 

Caçapava e Pindamonhangaba, também começaram a registrar usos do solo industrial em suas 

margens viárias da Dutra.  

Este processo de ocupação por parte de um segmento econômico nas margens da 

Rodovia Presidente Dutra intensificado a partir da década de 1970 corrobora as afirmações 

teóricas tecidas por Deák (2015) ao mencionar que “no mundo concreto em que as sociedades 

vivem, tanto as localizações como as relações entre as mesmas – que constituem o espaço 

econômico –, precisam se materializar, e para tanto, precisam ser reproduzidas”. Portanto, nas 

palavras do autor, em um primeiro momento as margens da Rodovia Presidente Dutra se 

tornaram o lócus primário de concentração do espaço industrial no Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra. Posteriormente a reprodução de subespaços voltados a atividades do setor 

secundário passou a ser reproduzida para além das margens da Rodovia. 

A verificação desse adensamento e formação de uma faixa linear industrial apontada 

por Santos (2006) para o município de São José dos Campos pode ser extraída das cartas 

topográficas para o ano de 1977. Nestas, as margens da Rodovia mostram claramente a 

concentração das ocupações de edificações voltadas ao setor industrial nos trechos marginais 

da Rodovia Presidente Dutra nos municípios de São José dos Campos e também em Jacareí, 

Caçapava, Guaratinguetá e Taubaté. Outros municípios como Lorena e Aparecida 

apresentavam quantidades menores de edificações, enquanto o restante dos municípios do 

eixo registrou baixos números de edificações voltadas ao setor secundário da economia.  
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Ao mesmo tempo em que as margens se tornaram a faixa linear de ocupação 

industrial, no ano de 1977, o mesmo não se podia observar para as edificações voltadas ao 

setor de comércio e serviços. Suas ocupações se davam em menor intensidade, e quando 

distribuídas nas margens, poucos municípios a exemplo de Jacareí, São José dos Campos, 

Guaratinguetá e o caso extremo de Queluz destacavam usos do solo voltados ao setor 

comércio e serviços. Os municípios de Caçapava, Pindamonhangaba, Taubaté, Canas, 

Aparecida, Lorena e Roseira apresentavam baixas quantidades desse tipo de edificação. Em 

geral, no ano de 1977, o setor terciário não se tornara tão representativo para as margens da 

Rodovia, sendo algumas instalações voltadas aos serviços e comércios de autopostos de 

combustíveis, restaurantes, transportadoras, granjas, hotéis e concessionárias. 

A reprodução diferenciada de padrões de uso e ocupação do solo urbano nas margens 

da Rodovia Presidente Dutra, entre os anos de 1977 e 2015 apresentou-se submetida aos 

estágios da economia capitalista, e por meio da divisão social do trabalho acabou por acarretar 

escolhas locacionais no espaço (DEÁK, 2015). A presença diversificada de espaços 

econômicos produtivos torna-se fruto da divisão social do trabalho que materializada no 

território, acaba por contribuir para a existência de uma infinidade de usos do solo urbano. 

Locais de economias mais avançadas sugerem a presença de um maior número de 

especializações, consequentemente a divisão social e territorial do trabalho refletirá uma 

maior quantidade de utilizações do solo. Tais locais podem ser traduzidos no Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra pelos municípios de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e 

Pindamonhangaba, portadores de elevado nível de ocupação industrial ainda na década de 

1970. 

Assim, no ano de 2015, os trechos das margens da Rodovia analisados pelos 

resultados obtidos neste estudo, diferentemente do ano de 1977 apresentaram maiores 

quantidades de usos do solo. Dentre estes usos, nas margens da Rodovia Dutra o uso de 

edificações industriais apresenta uma irradiação, atingindo intensidades altas e moderadas em 

outros municípios do Eixo, que outrora apresentavam números modestos de instalações 

vinculadas ao setor secundário. Neste sentido, os resultados empíricos da pesquisa apontaram 

para uma disseminação de edificações do setor secundário nas margens da Dutra, com 

intensidades moderadas nos municípios de Guaratinguetá e Lorena e intensidades baixas nos 

municípios de Roseira, Aparecida, Canas e Cachoeira Paulista. Esse fato comprova que o 

processo de industrialização do Eixo nas margens da Rodovia ocorreu de modo gradativo, 

consolidando antigos municípios centrais, já importantes na década de 1970, como os casos 
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de São José dos Campos e Taubaté –, criando no ano de 2015 novas concentrações para o uso 

industrial, ao longo do Eixo.  

Para a compreensão desse fenômeno de irradiação industrial ocorrido nos municípios 

atravessados pela Rodovia Presidente Dutra, as constatações de Brandão (2017) auxiliam ao 

verificar certas similaridades em mudanças socioespaciais verificadas na área metropolitana 

de São Paulo. Segundo o autor (2017), após década de 1980 ocorreu um processo de 

desindustrialização (não generalizada), significando uma passagem da primazia do capital 

industrial para a primazia do capital financeiro.As margens da Rodovia Presidente Dutra não 

mostram os efeitos produzidos pelo processo de desindustrialização ocorrido a partir da 

Grande São Paulo. 

No período de quatro décadas, quando analisada a utilização do território, percebeu-se 

uma irradiação das edificações destinadas ao uso industrial ao longo da Rodovia. Ao mesmo 

tempo que se nota um processo embrionário de usos mistos do solo dividindo espaço com a 

instalação de unidades industriais 77. Nos aspectos sociais, tal como ocorre sistematicamente 

no cenário macroeconômico, a política neoliberal introduzida especialmente pós década de 

1990, tem reflexos bastante perceptíveis nos municípios do Eixo, que apresentam uma queda 

no número de pessoas ocupadas vinculadas ao setor industrial, apontando assim para o 

fenômeno da desindustrialização.   

Uma alteração bastante marcante nas margens da Rodovia Presidente Dutra foi quanto 

ao uso do solo urbano com edificações voltadas ao setor terciário da economia. Se no ano de 

1977 a presença deste uso do solo nas margens da Rodovia foi pouco significativa, no ano de 

2015 ocorreu uma ocupação mais intensa de espaços produtivos ligados ao setor terciário. No 

ano de 1977, as margens da Rodovia Presidente Dutra em alguns municípios a exemplo de 

Jacareí, São José dos Campos e Taubaté foram fortemente atingidos pelo processo de 

desconcentração industrial a partir da Grande São Paulo, e já no ano de 2015, esses 

municípios apresentam quantidades elevadas de edificações vinculadas ao setor de comércio e 

serviços.  

 
77 Sobre esse processo ocorrido na Grande São Paulo após a estagnação refletida no setor econômico secundário 

na década 1980, Brandão (2017) esclarece que a produção do espaço se apresenta, cada vez mais, como 

“mediação fundamental para a valorização de capitais da esfera financeira. Neste processo, se delineia uma 

problemática importante, que é aquela dos espaços onde a indústria se concentrou e que agora perdem, ao menos 

relativamente, o seu papel industrial. A reestruturação dos espaços industriais se realiza de duas formas distintas. 

Em muitos desses locais outras atividades como universidades, empresas de transporte, igrejas, passam a ocupar 

o espaço da indústria, aproveitando os edifícios industriais para as novas instalações. Em outros locais, o que se 

apresenta é uma reestruturação mais profunda em direção à inserção desses espaços aos circuitos modernos da 

economia, o que leva não só a uma transformação física dos edifícios, mas a uma valorização do espaço. Nesse 

segundo caso, a localização dos terrenos é fundamental”. 
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Tal mudança no tipo de ocupação coincide com a terceira etapa do processo de 

reestruturação produtiva após a década de 1990 (GOMES, 2011), quando o setor terciário 

apresentou maior diversificação das atividades econômicas ligadas ao comércio e serviços. 

Neste contexto, as margens do Eixo foram impactadas com a construção e instalação de 

espaços do consumo – estabelecimentos como shoppings, hipermercados e atacadistas –, 

assim como os modernos espaços produtivos de tecnologia e os institutos de pesquisa e 

universidades.  

Os apontamentos realizados por Brandão (2017) sobre as transformações físicas dos 

espaços ou subespaços e as mudanças de suas funções (ou usos) ocorridas na Grande São 

Paulo após a década de 1980, valida o que Santos (2012) descreve como rugosidade no 

espaço geográfico78. A figura 52 retrata algumas mudanças de usos e novas características 

desses subespaços das margens da Rodovia Presidente Dutra, que exemplificam ao mesmo 

tempo a alteração na reestruturação produtiva do atual estágio da economia capitalista, mais 

especificamente após a década de 1990.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Ao longo do Eixo, antigas áreas, outrora destinadas à produção industrial, foram ressignificadas quanto ao seu 

uso funcional. Aparentemente, essa rugosidade espacial se apresentará de modo mais evidente em municípios 

fortemente impactados pelo processo industrial. Alguns exemplos dessa rugosidade localizada no Eixo podem 

ser demonstrados pelas mudanças das arquiteturas das edificações industriais nas margens do município de São 

José dos Campos. 
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Figura 52 – Rugosidades espaciais apresentadas em antigas e novas arquiteturas industriais  

 
Fonte: Acervos - (a) Fundação Oscar Niemeyer (2018); (b) Pessoal (2019); (c) Costa (2016); 

(d) Vale Sul Shopping (sem data); (e) MacroEngenharia (2018); (f) BRASIL (2015b)  

 

No exemplo (a) e (b) é apresentada a edificação industrial da Ericsson que se instalou 

no município de São José dos Campos durante a terceira fase do processo de industrialização, 

o pós-guerra até 1965, por meio da indústria moderna, metalúrgica e mecânica (MÜLLER, 

1969). Sua inauguração no município de São José dos Campos data da década de 1950, e na 

década de 1970 transferiu suas atividades para o Bairro Eugênio de Mello. Na década de 

1980, o espaço que antes abrigava a unidade industrial da Ericsson passou a fazer parte do 

setor terciário da economia joseense com a construção do Shopping Center Vale. O caso 

apresentado em (b) e (c) refere-se à edificação industrial da Alpargatas que funcionou como 

fábrica de calçados até meados da década de 1990, quando foram encerradas as atividades 

industriais, que acabaram substituídas pela inauguração do Shopping Vale Sul. Por último, é 

demonstrado o exemplo mais recente em (d) e (e), da fábrica de componentes eletrônicos 

Solectron, que foi desativada no ano de 2002 e, no ano de 2006, cedeu lugar ao Parque 

Tecnológico de São José dos Campos. Nos três casos exemplificados são expostos espaços 
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produtivos com alterações na estrutura produtiva e no aproveitamento das arquiteturas ligadas 

a períodos áureos da industrialização do município de São José dos Campos. 

As rugosidades espaciais presentes nas margens da Rodovia Presidente Dutra ajudam 

a entender as transformações econômicas e arquitetônicas que veem passando alguns espaços 

a beira da Rodovia. Ao mesmo tempo, são retratos de um tempo, de um período recente da 

economia do Vale do Paraíba Paulista, identificados por municípios que passaram pelo 

intenso processo de industrialização do século XX, cedendo lugar para os novos e modernos 

espaços de consumo e de produção tecnológica. 

Concomitantemente a esses espaços produtivos, as margens da Rodovia constituem, 

ainda, uma extensa faixa de forte conectividade das vias e ruas urbanas, representadas pelo 

índice de integração. Tanto o uso do solo urbano, quanto as mais elevadas conectividades se 

concentram nos municípios que coincidentemente foram os mais impactados pelo processo de 

industrialização, tais os casos de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e 

Pindamonhangaba. Entre os anos de 1977 e 2015, em trechos das margens da Rodovia, outros 

municípios, a exemplo de Roseira, Aparecida, Guaratinguetá e Lorena, passam a apresentar 

usos de solo vinculados aos setores secundário e terciário da economia, bem como, índices de 

integração das conectividades de vias urbanas em intensidades moderadas. A Rodovia 

Presidente Dutra, apresentou–se menos articulada em trechos dos municípios de Cruzeiro, 

Lavrinhas e Queluz, com baixas quantidades de usos do solo atrelados aos setores da 

economia, bem como, fraca integração de conectividades de vias urbanas nas margens da 

Rodovia. 

No que tange a articulação, o direcionamento do crescimento urbano – apresentado no 

decorrer deste estudo pela análise do uso do solo urbano e pela integração e conectividade de 

vias urbanas –, ocorrido nos municípios do Eixo Rodovia Presidente Dutra entre as décadas 

de 1970 e 2010, aponta também para a influência da inserção regional dos municípios em 

relação à metrópole de São Paulo. De acordo com Villaça (1998, p. 136) as direções 

preferenciais de crescimento urbano-regionais são determinadas pela inserção regional da 

metrópole, ocorrendo nas direções nas quais são mais intensos os fluxos de transporte 

regional, o que se dá, via de regra, na direção da grande metrópole ou região mais próxima 

(desde que não excessivamente longe) da cidade ou metrópole considerada. Acidentes do sítio 

natural podem dificultar ou condicionar essa expansão.  

A articulação ao longo do Eixo da Rodovia Presidente Dutra realizou-se conforme o 

que Santos (2012) denomina de união vertical dos lugares. Considerando a rede urbana dos 



204 

 

 

municípios, observa-se uma verticalidade das relações entre os lugares, regida pelo grande 

capital demonstrada pelas ocupações e usos do território que margeiam a Rodovia.   

O fator de desarticulação assumido neste estudo é atribuído à Rodovia Presidente 

Dutra e o modo de urbanização disperso ou descontinuo apresentado nos municípios do Eixo. 

A partir da década de 1970, o uso do solo para fins residenciais adquiriu característica 

vinculada à presença da Rodovia e das indústrias que se instalavam ao longo das margens da 

via. Segundo São Paulo (1978, p. 78), a expansão descontínua (ou dispersa) da ocupação 

urbana pode ser observada a partir da década de 1970, por meio da ocupação industrial 

distribuída ao longo da Dutra, de “forma linear, descontínua e concentrada em Jacareí, São 

José dos Campos e Taubaté, induzindo uma expansão urbana igualmente descontínua e gerou 

o aparecimento de novos bairros isolados”.  

No ano de 2015, essa descontinuidade ou dispersão espacial pode ser retratada com a 

presença cada mais significativa das novas formas de organização territorial. Dentre elas, 

foram observadas as quadras residenciais com o uso do solo direcionado aos condomínios e 

conjuntos habitacionais. Estes usos do solo residenciais (condomínios e conjuntos 

habitacionais) em geral localizam-se a distâncias relativamente afastadas da Rodovia 

Presidente Dutra e dos respectivos núcleos centrais. Os mapeamentos de valor do rendimento 

nominal médio mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares permanentes e o 

mapeamento axial permitiram espacializar as novas formas de organização territorial. Tais 

formas, quando visualizadas na morfologia urbana, apresentam-se de maneira dispersa e, ao 

mesmo tempo, ocasionam uma descontinuidade nos tecidos urbanos e atuam como extensores 

urbanos contribuindo para a consolidação de novas centralidades. 

Em meio ao surgimento de novas formas de organização territorial, o Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra apresenta uma seletividade espacial que, conforme já descrito, contribui para 

a existência de uma alta densidade dos aspectos demográficos, econômico-financeiros e 

infraestruturais urbanos. No decorrer de aproximadamente seis décadas, essas características 

que se traduzem em áreas de elevada densidade, começam a se direcionar de maneira 

gradativa e se estendem ao longo de todo Eixo. Ainda que o Eixo apresente uma disparidade 

regional bastante marcante entre os dezesseis municípios, a construção da Rodovia Presidente 

Dutra corroborou para aquilo que Monte-Mór (2006) descreve como urbanização extensiva, 

entendida como o “processo extensivo ocorrido no tecido urbano que condiciona à 

manifestação material e socioespacial da sociedade urbano-industrial contemporânea, 

estendida, virtualmente, por todo o espaço social”. Essa afirmação proposta por Monte-Mór 

pode ser observada na medida que é verificada uma disseminação das variações dos tipos de 
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usos e ocupações do solo (industrial, comercial e de serviços, mistos e residenciais) que 

sugerem como o espaço regional está sendo produzido, quando antes estavam restritos a 

municípios centrais, a exemplo de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté e 

Pindamonhangaba. Atualmente, a produção do espaço urbano-regional em municípios do 

Eixo, como Canas, Queluz, Lavrinhas, Potim e Roseira, já apresentam em pequena medida, as 

marcas do território usado nas grandes cidades, tal qual São José dos Campos e Taubaté.  

Segundo Emplasa (2012), essa conjuntura socioespacial extensiva, é resultado da 

descentralização de  

funções urbanas residenciais e produtivas, verificado no território da MMP 

predominando novos padrões de uso e ocupação do solo, uma vez que o conjunto de 

funções que se organizam no território assume formas distintas das que prevaleciam 

no passado”.  

 

Ou seja, o processo dinâmico de realocação urbano-industrial ocorrido ao longo do 

Eixo nas últimas décadas, realizado em escalas, proporções e intensidades diferenciadas, já 

permite identificar os novos padrões de produção do espaço urbano em municípios de pouca 

expressividade demográfica, econômico-financeira e social. Tais exemplificações produtivas 

traduzem-se na reprodução do uso e ocupação do solo urbano que recentemente veem se 

apresentando em municípios de menor destaque econômico-social regional, tal como Canas, 

Queluz, Lavrinhas, Potim e Roseira. Quanto a funções urbanas residenciais a extensividade 

pode ser comprovada pela inserção cada vez mais presente da utilização do território de modo 

disperso, com a reprodução de formas de organização territorial por condomínios e conjuntos 

habitacionais localizados distantes dos respectivos núcleos urbanos centrais e da Rodovia 

Presidente Dutra.   

O recorte territorial do Eixo da Rodovia Presidente Dutra ganha nova perspectiva ao 

ser retomado a partir da década de 2010 na MMP e sustentado no conceito de eixo de 

desenvolvimento. Neste contexto, a proposição dos estudos e diagnósticos do PAM, que 

propõem o Vetor Territorial do Vale do Paraíba vai de encontro aos principais resultados 

alcançados nesta pesquisa, e mostram em síntese o que Tavares (2016) descreve como a 

regionalização a partir de um fluxo, sendo que “suas finalidades foram adequadas ao contexto 

da reestruturação produtiva qualificando o território com fins à integração, à conectividade e à 

competitividade no mercado nacional e internacional”.  

De acordo com o EMPLASA (2014), no Vetor Territorial do Vale do Paraíba são 

mencionados apenas conexões entre São Paulo e os municípios de Jacareí, São José dos 

Campos, Caçapava e Taubaté. Tal proposição de regionalização gera dúvidas quanto ao 

planejamento da totalidade dos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra.  
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Dentre essas dúvidas, encontra-se o questionamento levantado por Tavares (2016) 

sobre importância dos eixos de desenvolvimento no planejamento territorial, e os impactos 

destes sobre o desenvolvimento econômico e social das áreas transpostas por rodovias, uma 

vez que, em geral, esse planejamento estratégico seria guiado pela competitividade e 

associação do capital público e privado, contemplando assim os territórios já amplamente 

beneficiados historicamente. A adoção desse modelo de planejamento a partir de Eixos de 

desenvolvimento no Estado de São Paulo, tão somente sob a lógica da conectividade, 

integração e competitividade levaria a manter ou até mesmo ampliar as disparidades 

regionais. 

Considerando a proposição de Eixos de Desenvolvimento no interior do Estado de São 

Paulo e propostos no EMPLASA (2014), os apontamentos sobre as unificações verticais ou 

verticalidades descritas por Santos (2012) são pertinentes, principalmente à “união vertical 

dos lugares” e a formação de vetores de modernização entrópicos regidos a serviço do grande 

capital, tal como o exemplificado no Eixo da Rodovia Presidente Dutra.  

Conceitos teóricos a exemplo da seletividade espacial, rugosidade espacial, 

urbanização dispersa, urbanização extensiva e eixos de desenvolvimento, auxiliam na 

compreensão da realidade do uso do solo urbano apresentado e, ao mesmo tempo, permitem 

validar a expressividade desta infraestrutura viária como um elemento estruturador, 

articulador e desarticulador do espaço urbano-regional dos municípios do Vale do Paraíba 

Paulista. 

Ao considerar os conceitos levantados e a realidade empírica obtida por meio dos 

resultados da análise da Rodovia Presidente Dutra passa-se a destacar o aspecto normativo no 

que se refere à regulação do uso e ocupação do solo urbano, contido no planejamento 

metropolitano, e as discussões voltadas para a adoção da FPIC, o antagonismo entre a FPIC e 

o modelo de regionalização dos eixos de desenvolvimento e os desafios vinculados aos 

agentes hegemônicos na escala municipal quanto ao uso e ocupação do solo, que trazem 

rebatimentos para planejamento metropolitano. 

 

6.3 Subsídios para o planejamento metropolitano e uso do solo 

 

As análises propostas neste estudo sobre o uso e ocupação do solo urbano dos 

municípios atravessados pela Rodovia Presidente Dutra fornecem subsídios para as 

abordagens teóricas a respeito das políticas de ordenamento territorial e para o planejamento 

de ações integradas no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Os produtos resultantes acerca dos 
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aspectos socioeconômicos e sua interface com o uso do solo urbano, vinculados ao intenso 

processo de urbanização ocorrida nos municípios do Eixo, permitem tecer apontamentos no 

que diz respeito ao planejamento metropolitano da RMVPLN. 

Os resultados das análises apontam para um intenso e desigual processo de 

urbanização nos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra. Em meio a este 

contrastante processo de urbanização, o uso e ocupação do solo urbano – tanto no que se 

refere à escala da rede urbana, quanto à escala das margens da Rodovia –, é identificado como 

uma das diversas problemáticas complexas para o planejamento metropolitano. A distribuição 

desigual dos tipos de uso e ocupação do solo urbano ao longo do Eixo, fruto de uma 

seletividade na utilização do território, acaba por gerar lugares de maior concentração e 

atuação do grande capital (industrial, comercial e imobiliário), ou conforme elucidado por 

Santos (2012), criam-se “zonas luminosas” dotadas de infraestruturas urbano-regionais, 

muitas com características de um meio geográfico técnico-científico-informacional. Porém, 

coexistem outras realidades contraditórias nesta distribuição espacial desigual ao longo do 

Eixo, representadas pela “opacidade”, ou seja, pela menor presença do capital.  

Em meio a esta marcante diferenciação socioespacial, outros resultados apontam para 

um processo extensivo da urbanização ao longo do Eixo, que pode ser investigado pela 

irradiação espacial do uso do solo, característico de setores econômicos, localizados 

prioritariamente nas margens da Rodovia Presidente Dutra. Essa irradiação iniciada a partir da 

década de 1970, tem apresentado uma articulação e integração espacial entre a Rodovia e o 

seu entorno em determinados trechos, ao mesmo tempo em que novas formas de organização 

territorial têm gerado mudanças espaciais nas morfologias dos municípios. Verifica-se assim, 

um quadro socioespacial e econômico gerador de desafios para a gestão da RMVPLN, bem 

como para com o cumprimento das normas e regras para o uso do solo metropolitano 

previstas no Estatuto da Metrópole, a exemplo da formulação de um PDUI e a aplicação de 

campos funcionais de interesse comum como o planejamento do uso do solo metropolitano 

(BRASIL, 2015a).  

Soma-se a esta contrastante diferenciação socioespacial e econômica ora apresentada, 

os aspectos institucionais e normativos, no que se refere ao planejamento, especialmente 

quando analisados os instrumentos voltados ao desenvolvimento urbano e ordenamento 

territorial dos municípios (BRASIL, 1979; 1988; 2001). Sobre essa questão, percebe-se que 

os instrumentos de planejamento e gestão do uso do solo, – a exemplo da existência de planos 

diretores, leis de parcelamento e uso e regulação do solo municipal –, presentes na amostra de 

dezesseis municípios do Eixo, compõem um cenário bastante desigual. Essa constatação 
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dissonante averiguada nos municípios do Eixo quanto a existência desses instrumentos de 

planejamento e gestão municipal cria um quadro negativo para o cumprimento das normas e 

diretrizes da gestão metropolitana. Porém, essa realidade contrastante apresentada nos 

dezesseis municípios parece ser algo comum no cenário das RMs brasileiras. Costa (2014) 

descreve um avanço maior nas proposições de instrumentos de planejamento e gestão do uso 

do solo metropolitano nas RMs de São Paulo e Belo Horizonte. Contudo, segundo o autor 

(2014b, p. 218) com exceção a esses dois arranjos metropolitanos, nas demais RMs tal cenário 

se revela negativamente, dada a existência tão somente “de planos diretores atualizados e, em 

alguns casos, pela existência de legislação urbanística nos municípios metropolitanos”.  

Essa constatação realizada por Costa (2014b) pode ser traduzida segundo o quadro 12. 

Neste, as informações para o ano de 2015, obtidas do IBGE, descrevem o perfil e os aspectos 

do planejamento municipal, por meio da existência de planos diretores e da legislação do uso 

e ocupação do solo:  

 

Quadro  12  – Planos diretores e legislação do uso e ocupação do solo nos municípios do Eixo  

 
Fonte: IBGE, 2015. 

 

Nesta amostra de dezesseis municípios do Eixo, no ano de 2015, a discrepância quanto 

à existência de instrumentos de planejamento e gestão do uso do solo envolve por exemplo os 

municípios de Canas, Lavrinhas, Potim, Queluz e Roseira, que não possuíam planos diretores, 

leis de parcelamento e ou zoneamento do uso e ocupação do solo até a referida data. 

Ainda que estes cinco municípios possuam menos de 20 mil habitantes, a partir do ano 

de 2012, quando instituída a RMVPLN, e segundo o Estatuto da Cidade de 2001 em seu 

artigo 41 – em seu parágrafo II que refere-se a municípios integrantes de regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas –, torna-se obrigatório a elaboração de um plano 

diretor para todos os municípios integrantes contidos neste tipo de arranjo metropolitano. 

Nome

Plano 

diretor - 

existência

Ano da 

lei de 

criação

Ano da última 

atualização

O município 

está elaborando 

o Plano Diretor

Legislação sobre parcelamento do 

solo - existência

Ano 

da lei

Legislação sobre zoneamento ou 

uso e ocupação do solo - 

existência

Ano 

da lei

Aparecida Sim 2006 Não foi atualizado -
Sim, como parte integrante do Plano 

Diretor
-

Sim, como parte integrante do Plano 

Diretor
-

Caçapava Sim 2007 Não foi atualizado - Sim, com legislação específica 1999 Sim, com legislação específica 1999
Cachoeira Paulista Sim 2006 Não foi atualizado - Não - Não -
Canas Não - - Sim Não - Não -
Cruzeiro Sim 2013 Não foi atualizado - Sim, com legislação específica 1990 Sim, com legislação específica 1990
Guaratinguetá Sim 2006 Não foi atualizado - Sim, com legislação específica 1986 Sim, com legislação específica 1986
Jacareí Sim 2003 2013 - Sim, com legislação específica 2014 Sim, com legislação específica 2014
Lavrinhas Não - - Não Sim, com legislação específica 2013 Sim, com legislação específica 1985
Lorena Sim 1995 2010 - Sim, com legislação específica 1992 Sim, com legislação específica 1992

Pindamonhangaba Sim 2006 2015 -
Sim, como parte integrante do Plano 

Diretor
- Sim, com legislação específica 2008

Potim Não - - Sim Não - Não -
Queluz Não - - Não Não - Não -
Roseira Não - - Sim Não - Não -
São José dos Campos Sim 2006 2006 - Sim, com legislação específica 2010 Sim, com legislação específica 2010

Taubaté Sim 2011 2015 -
Sim, como parte integrante do Plano 

Diretor
-

Sim, como parte integrante do Plano 

Diretor
-

Tremembé Sim 2014 Não foi atualizado - Sim, com legislação específica 2015 Sim, com legislação específica 2015
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Outras informações trazidas pelo IBGE para o ano de 2015 mostram que os municípios que 

possuem planos diretores aprovados, a exemplo de Aparecida, Caçapava, Cachoeira Paulista, 

Cruzeiro, Guaratinguetá e Tremembé, apresentam seus planos desatualizados, ou seja, não 

cumprindo as exigências previstas no Estatuto das Cidades no ano de 2001 de revisão ou 

atualização a cada 10 anos. 

No que diz respeito ao Estatuto da Metrópole (BRASIL, 2015), uma das diretrizes que 

cita a regulação do uso do solo metropolitano aponta para a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI)79, com a necessidade de compatibilização dos 

planos diretores municipais nas RMs brasileiras. De acordo com a lei 13.089, artigo 10 e 

inciso 3º, nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas mediante lei 

complementar estadual, o “município deverá compatibilizar seu plano diretor com o plano de 

desenvolvimento urbano integrado da unidade territorial urbana” (BRASIL, 2015). 

As exigências previstas para o cumprimento das diretrizes que envolvem a regulação 

do uso do solo, descritas segundo o Estatuto da Metrópole, passa pelo hiato existente no 

cumprimento de regras dispostas no Estatuto das Cidades, a exemplo da elaboração dos 

planos diretores municipais (BRASIL, 2015). Do mesmo modo, outros instrumentos para o 

planejamento municipal, a exemplos das leis de zoneamento e parcelamento do solo e 

macrozoneamentos municipais revelam também uma discrepância no quadro dos dezesseis 

municípios do Eixo. 

Ainda no que se refere ao contexto da regulação do uso do solo, as FPICs citadas no 

Estatuto da Metrópole reacendem a importância da proposição de serviços públicos 

compartilhados assumindo papel-chave como princípios de natureza pública para a gestão do 

espaço urbano-metropolitano (BRASIL, 2015). 

Contudo, a gestão do espaço urbano-regional e a proposição de FPICs, a exemplo do 

campo funcional do planejamento do uso do solo metropolitano, esbarram em dois fatos 

importantes: a promulgação do município como um ente federativo autônomo a partir da 

Constituição de 1988 – bem como o já mencionado arcabouço normativo do Estatuto da 

Cidade de 2001, que condiciona o desenvolvimento urbano na escala municipal –, e a 

indefinição das interdependências horizontais (município-município), e/ou verticais (governo 

 
79 Segundo a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte - AGEMVALE (2018), o PDUI deverá 

“contribuir para o ordenamento territorial da RMVPLN. Ações voltadas à regulação são fundamentais em 

qualquer sociedade, especialmente nas grandes regiões metropolitanas que reúnem expressivas desigualdades 

socioeconômicas. Nesses territórios, instituir o macrozoneamento possibilita a organização das diversas áreas de 

interesse comum à região, que perpassam vários municípios, a partir da pactuação de diretrizes orientadoras para 

ocupação do território que, ao se transformar em legislação, garantam o acesso democrático à região 

metropolitana”. 
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municipal-estadual e até federal). Atendo-se ao uso do solo urbano, percebe-se no primeiro 

caso que o ente federativo municipal tem total autonomia sobre o planejamento local, o que 

gera questionamentos acerca de como assumir um planejamento compartilhado e 

posteriormente integrado na escala metropolitana. Neste segundo caso, o que se percebe no 

cenário brasileiro ao longo deste período são os desafios oriundos da indefinição quanto à 

competência institucional dos interesses metropolitanos para a execução dos serviços 

comuns80. 

No que se refere a esta indefinição quanto aos interesses metropolitanos para a 

execução dos serviços, funções ou campos funcionais comuns, Roberto Grau (apud Slawinski, 

2006, p. 230) descreve de acordo com a Lei Complementar nº 14/73, que a competência 

estadual assumiria a titularidade sobre os serviços públicos de interesse comum. Porém, o 

quadro institucional brasileiro para as RMs datado após a Constituição de 1988, aponta 

segundo Costa (2014b, p. 213-214) para uma 

 

institucionalidade a ser construída, uma titularidade que permita o 

compartilhamento, sem o predomínio de nenhum dos entes federados (municípios e 

estados), do planejamento e da gestão das FPICs. E este é o quadro legal-

institucional no qual, desde 1988, se dão o planejamento e a gestão das FPICs nas 

regiões metropolitanas do país. [...] Este é o quadro que favorece a governança frágil 

e a produção do espaço fragmentado. 

 

Mesmo esbarrando em questões que envolvem a titularidade das FPICs, os resultados 

expostos para o uso e ocupação do solo, obtidos por meio da análise espacial do Eixo da 

Rodovia Presidente Dutra para os anos de 1977 e 2015 podem contribuir para o planejamento 

regional metropolitano. Pois, em consonância ao descrito por Costa (2014b) o  

 

uso e ocupação do solo consiste na FPIC articulante/articuladora das demais funções 

e que, na prática operacionaliza o desenvolvimento integrado metropolitano à 

medida que trata da gestão deste espaço, permitindo a produção de configurações 

territoriais que são resultantes das disputas entre projetos socioeconômicos, 

produtivos, conservacionistas e político-culturais diferentes.  

 

Essa constatação do autor pode ser validada para o ano de 197081, quando no Plano do 

Macro-Eixo Paulista, nos municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra, a função 

articulante do uso e ocupação do solo esteve presente no escopo de uma política de 

ordenamento territorial regional, vinculada ao planejamento de outros serviços comuns, a 

 
80 Quanto à titularidade das FPICs, no Estado de São Paulo o planejamento e uso do solo metropolitano 

apresentam-se na Lei Complementar nº 760, de 01 de agosto de 1994 segundo o artigo 7 como um dos campos 

funcionais. 
81 Nesta década a Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte não constituía um arranjo institucional 

metropolitano, porém, foi tratada no âmbito do planejamento regional com os diagnósticos presentes no Plano do 

Macro Eixo Paulista de 1978. 
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exemplo do saneamento básico e preservação ambiental (da várzea). Ao mesmo tempo, 

reconhece-se que o desenvolvimento integrado regional desta década na Região foi marcado 

por disputas de projetos socioeconômicos e produtivos que beneficiavam a utilização do setor 

econômico industrial. Nos municípios do Eixo, a elaboração do Plano do Macro Eixo Paulista 

de 1978 visava a necessidade de um ordenamento territorial com o intuito de mitigar a 

desarmonia existente nas configurações territoriais e seus respectivos usos do solo, marcadas 

pela presença de núcleos urbanos descontínuos e esparsos, muitos deles sendo de ocupação 

próxima à Rodovia Presidente Dutra (SÃO PAULO, 1978). 

No ano de 2015, após a institucionalização da RMVPLN e com a atuação da 

AGEMVALE, caberá ao Conselho de Desenvolvimento especificar as funções públicas de 

interesse comum ao Estado e aos Municípios da Região, a partir dos seguintes campos 

funcionais: “Planejamento e uso do solo; Transporte e sistema viário regional; Habitação; 

Saneamento ambiental; Meio ambiente; Desenvolvimento econômico; Atendimento social; 

Esportes, lazer e cultura; Turismo; Agricultura e agronegócio” (AGEMVALE, 2018). 

Quanto ao campo funcional do planejamento e uso do solo definido pela 

AGEMVALE, os resultados presentes na disparidade regional da ocupação das quadras 

urbanas (industrial, comercial e serviços, residencial e misto), e visualizadas pela 

espacialização e pelos valores quantitativos para o ano de 2015, revela uma elevada 

concentração principalmente nos municípios de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, 

Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena e Cruzeiro. O fato destes municípios 

comportarem as mais elevadas densificações de quadras urbanas, fazem destes locais os 

detentores de maiores complexidades urbano-regional. Essa constatação pode ser amparada 

no princípio de que quanto mais intenso e diversificado se apresenta o uso e ocupação do solo 

urbano, – fruto da atual fase da economia capitalista –, maiores serão as possibilidades da 

ocorrência de disputas entre diferentes projetos de desenvolvimento regional.  

Para compreender essas complexidades urbanas que envolvem entre outros temas a 

regulação, os dois estudos de casos dos espaços com atividades articuladas ao sistema 

mundial hegemônico nas margens da Rodovia Presidente Dutra (o Polo Automotivo de 

Jacareí e o Parque Tecnológico de São José dos Campos), auxiliam em futuras abordagens do 

planejamento metropolitano. Em ambos os casos, tratam-se de exemplos de uso e ocupação 

do solo que, assumidos como extensores, condicionam o processo de expansão urbana. As 

complexidades ou desafios no âmbito municipal que recaem sobre estas áreas revelam 

disputas pelo uso do território. Essas disputas são traduzidas em alterações quanto às normas 

do parcelamento e zoneamento do uso do solo. No caso do município de Jacareí, a ocupação 
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de áreas de preservação ambiental de várzea pode se tornar um entrave para o adensamento 

proposto para a Região Norte, na medida em que essa lógica de ocupação, segundo os 

apontamentos de Rolnik e Klink (2011), estabelece um “padrão predatório que condenou as 

cidades como um todo a um modelo insustentável do ponto de vista ambiental e econômico, 

já que impõe perdas ambientais e externalidades negativas para seu conjunto muito difíceis de 

recuperar”. Neste mesmo local, além das preocupações com áreas ambientais vulneráveis ao 

processo de ocupação urbana orientado por implantações extensoras, já se nota uma 

valorização imobiliária com a instalação do Polo Automotivo de Jacareí, e neste sentido, o 

entorno destinado à expansão urbana na Região Norte do município sugere futuras atuações 

do mercado na promoção do adensamento e regulação conveniente do uso e ocupação do solo 

urbano junto ao poder público.  

No caso do Parque Tecnológico de São José dos Campos, a presença de um espaço 

produtivo moderno contrasta com questões fundiárias existentes em seu entorno. Os interesses 

de uma parcela social (agentes imobiliários) implícitos em alterações do zoneamento sugerem 

modificações quanto à destinação de usos do solo para fins comerciais e de serviços. A visão 

de planejamento implícito na revisão do plano diretor para os próximos 10 anos a partir de 

2018, aponta para a necessidade de capacitação do entorno de condições socioeconômicas 

pautadas no suprimento do PQTEC de São José dos Campos. Tais interesses apareceram na 

pauta da revisão do plano diretor municipal no ano de 2018, uma vez que neste documento, o 

Parque Tecnológico é incluído como uma Área de Desenvolvimento Estratégico (ADE). O 

que não parece ser tão estratégico é o modo de qualificação urbanística do entorno do PQTEC 

quanto à regulação de bairros, muitos deles classificados com indicadores sociais e 

econômicos bastante aquém do restante do município. Na Zona Leste de São José dos 

Campos, o retrato da precariedade dos bairros não-regulamentados corrobora as afirmações de 

Rolnik e Klink (2011), que explicam o processo de urbanização pela lógica do mercado 

formal que produz a cidade privada para um fragmento social com rendas média e alta, 

restando espaços urbanos  

 

sem infraestrutura básica, ora pela omissão do poder local da tarefa de fiscalizar o 

mercado formal, que frequentemente deixa os loteamentos sem infraestrutura, ora 

por sua incapacidade de ofertar moradia e loteamentos adequados aos grupos de 

menor renda, impulsionando um mercado privado paralelo de baixíssima qualidade 

urbanística e habitacional. 

 

Em meio a estes exemplos que envolvem questões de qualificação urbanística e 

desafios para uma ocupação territorial menos nociva ao meio social e ambiente, a FPIC do 

uso do solo ou o campo funcional do planejamento e uso do solo, se bem definido e 
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enfrentado, traria contribuições como princípio capaz de mediar e gerir a arena de disputas 

locais e regionais, bem como, revelar quais projetos sairiam vitoriosos de tais disputas 

(COSTA, 2014b). Nos exemplos apresentados, a expansão urbana condicionada pela presença 

desses espaços com atividades articuladas ao sistema mundial hegemônico nos municípios de 

Jacareí e de São José dos Campos foi retratada por manchetes em jornais que indicavam, nas 

respectivas datas, a participação de diversos agentes (mercado imobiliário e poder público 

local) e seus interesses na ocupação dos entornos imediatos. Neste sentido, a FPIC do uso do 

solo como mediadora das disputas pelo uso do território poderá ir de encontro ao que Costa 

(2014b) descreve como a FPIC, no sentido de apontar a “articulação de atores sociais e 

políticos e os agentes econômicos na governança metropolitana, seus protagonismos e (...) 

interesses” na conquista de êxito, na resolução mais acertada de conflitos e problemáticas 

socioterritoriais, regionais e locais.     

Ainda no que se refere a esses espaços, com a participação in loco nas audiências 

públicas realizadas pelo poder público municipal para a revisão dos respectivos planos 

diretores, constata-se uma visão técnica e econômica do território com poucas menções 

quanto aos ao que se pretere alcançar por meio da qualificação urbanística das respectivas 

áreas urbanas nos municípios em questão.  

Por fim, o planejamento e o uso do solo metropolitano se deparam com uma questão 

bastante peculiar presente no Estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, antagônica em seus 

princípios: como conciliar o que propõe o texto de lei complementar nº 13.089 (BRASIL, 

2001) ao estabelecer a função compartilhada ou campo funcional do planejamento e uso do 

solo no nível horizontal dos entes federativos municipais versus o modelo de 

desenvolvimento econômico causador de disparidade socioespacial bastante perceptível ao 

longo dos municípios do Eixo.  

Para compreender esta questão, o recorte do Eixo sugere uma regionalização de 

municípios que possuem em comum a Rodovia Presidente Dutra e, estão contidos naquilo que 

Tavares (2016) aponta como “regionalização a partir de um fluxo”, cujas “finalidades foram 

adequadas ao contexto da reestruturação produtiva qualificando o território com fins à 

integração, à conectividade e à competitividade no mercado nacional e internacional”.  

No Estado de São Paulo, essa lógica pautada nos Eixos de Desenvolvimento insere-se 

no atual contexto econômico neoliberal e preconiza um modelo de planificação bastante 

marcado pela questão locacional. Tavares (2016) explica que a regionalização considerando 

um Eixo de Desenvolvimento ou Vetor Territorial de Desenvolvimento enquadra-se “no 

equacionamento da política neoliberal como um planejamento da garantia de retorno dos 
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lucros do capital privado”. Neste sentido, olhando para este quadro socioeconômico, o retorno 

financeiro dos investimentos estará naturalmente voltado para aqueles municípios (centrais) 

portadores de maior capacidade técnica, econômica e política no contexto regional, gerando 

um ciclo vicioso dos investimentos privados, baseados na decisão locacional e privilegiando 

as localidades com maiores vantagens comparativas. Em suma, no Estado de São Paulo e 

também na RMVPLN, no atual estágio da economia capitalista, o modelo de regionalização 

de Vetores Territoriais de Desenvolvimento proposto no PAM (2013), amparado nesta 

proposição que busca a integração, a conectividade e a competitividade, poderá acarretar, 

segundo Tavares (2016), aumento ainda maior das disparidades socioespaciais, reforçando 

antigas centralidades urbanas e, por meio da materialização física destes investimentos, 

culminando em novas utilizações hegemônicas do solo nas referidas centralidades. 

Em contrapartida, a função compartilhada do planejamento e uso do solo deveria ser 

elaborada considerando este cenário de desenvolvimento econômico presente no Estado 

Paulista, com implicações diretas na utilização do território. Ainda que no Estado de São 

Paulo a governança metropolitana compreenda a “formulação, gestão e financiamento de 

políticas, planos, projetos e ações destinados ao desenvolvimento do território”, envolvendo 

“não apenas a ação do setor público, mas, também, a participação do setor privado e da 

sociedade organizada” (EMPLASA, 2015, p. 283), o contraditório cenário desenhado para o 

planejamento urbano-regional da RMVPLN, que se depreende da análise do uso do solo dos 

municípios transpostos pela Rodovia Presidente Dutra, fornece elementos para questionar a 

construção dessa política compartilhada envolvendo entre outros campos funcionais, o uso do 

solo.  

Neste sentido considerando este quadro antagônico de disputas pelo uso do território, 

deve-se lembrar que a lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, em seu art. 13, dispõe que aos 

Estados caberão disciplinar a aprovação pelos municípios de loteamentos e desmembramentos 

em certas condições (BRASIL, 1979). Em seu parágrafo único, explica que “no caso de 

loteamento ou desmembramento localizado em área de município integrante de região 

metropolitana, o exame e a anuência prévia à aprovação do projeto caberão à autoridade 

metropolitana”. Com a aprovação da AGEMVALE no ano de 2015, aparentemente as 

questões que envolvem o disciplinamento do uso do solo metropolitano, campos funcionais 

de interesse comum, PDUI, entre outras, tornam-se de responsabilidade desta agência, que ao 

ser instituída passa a responder como órgão metropolitano e representante do governo 

estadual na RMVPLN. 
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Fatos mais concretos que envolvem o planejamento metropolitano e, em especial, a 

regulação do uso do solo urbano e as medidas para a elaboração do PDUI puderam ser obtidas 

por meio de consultas às ATA(s) do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte (APÊNDICE D).  

No que concerne à temática da regulação do uso do solo metropolitano, as reuniões do 

Conselho de Desenvolvimento da RMVPLN realizadas no período de 6 anos com a presença 

de diversos agentes (membros do conselho, prefeitos, técnicos, etc.), percebe-se pouca clareza 

quanto ao planejamento almejado para o uso e a ocupação do solo. A exceção da definição de 

um campo funcional para o planejamento e uso do solo ocorrida na primeira reunião, pode-se 

somente extrair fragmentos de proposições para a elaboração do PDUI e alguma menção 

quanto ao planejamento integrado de interesses comuns. A leitura das ATA(s) revelou ações 

pontuais quanto à construção de um planejamento metropolitano e para o uso do solo para o 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, contudo, percebe-se poucas ações concretas para alcançar o 

que dispõe o Estatuto da Metrópole (BRASIL, 2015). Neste sentido, ainda que esta tese 

aborde o uso do solo no Eixo da Rodovia Presidente Dutra, configurando assim uma amostra 

regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte, alguns apontamentos a exemplo da articulação da 

Rodovia no processo de ocupação, a desarticulação espacial com a presença extensiva de 

novas formas de organização territorial, e os desafios e interesses de agentes no uso do 

território municipal, podem auxiliar nas discussões em vista do planejamento da RMVPLN.  
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Em vista dos argumentos apresentados e na hipótese da ocorrência de uma reprodução 

diferenciada de tipos de uso e ocupação do solo urbano ao longo do Eixo da Rodovia 

Presidente Dutra constata-se que a Rodovia ao ser inaugurada no ano de 1951, e, mais 

precisamente após 1970, tornou-se um elemento estruturador do espaço urbano-regional do 

Vale do Paraíba Paulista. Em seus arredores, verifica-se a consolidação de uma ordem de 

produção dos territórios municipais que, ao mesmo tempo, os integram, os desarticulam, os 

unificam e os dissociam. A seletividade espacial traduzida como convergência de relações e 

interesses de agentes e atores materializados no território explica a escolha locacional da 

conformação urbana e os tipos diferenciados de uso e ocupação ocorridas atualmente ao longo 

do Eixo da Rodovia Presidente Dutra. 

Ao mesmo tempo em que se identifica a Rodovia Presidente Dutra como um 

importante elemento estruturador do espaço urbano-regional em respectivos estágios da 

economia capitalista, com influências diretas no território usado dos municípios do Eixo, 

nota-se também, que tipos de uso do solo urbano se apresentam articulados à Rodovia 

Presidente Dutra, e novas formas de organização territorial se mostram desarticuladas 

(desassociadas) da Rodovia. 

Para a confirmação da hipótese, este estudo objetivou caracterizar a conformação da 

rede urbana pautando-se nos condicionantes e fatores que incidem na atual configuração 

urbano-regional presente nos municípios do Eixo. Essa caracterização permitiu uma breve 

leitura dos aspectos do sítio natural e dos fatores históricos que incidiram sobre o Vale do 

Paraíba Paulista, em especial sobre os municípios do Eixo da Rodovia Presidente Dutra, 

auxiliando no entendimento dos usos e ocupações do solo urbano descritos no período entre 

1977 e 2015. Com base nas constatações da análise espacial do Eixo da Rodovia Presidente 

Dutra entre as duas respectivas datas foram elaborados alguns apontamentos a respeito da 

regulação do uso do solo urbano no contexto metropolitano da Região. 

A leitura dos condicionantes ecológicos ou físico-ambientais, bem como, dos fatores 

históricos, políticos e econômicos foi primordial para a compreensão da conformação da rede 

urbana dos municípios do Eixo. Quanto ao primeiro aspecto, que se refere aos condicionantes 

ecológicos, foi verificado que no processo de formação da rede urbana do Eixo, alguns 

municípios localizados na calha do Rio Paraíba do Sul foram altamente beneficiados pelos 

aspectos fisiográficos, a exemplo do relevo, tornando-se locais vantajosos para a consolidação 

do processo de urbanização.  

Neste sentido, o entendimento da influência desses aspectos pode ser destacado em 

alguns dos produtos cartográficos apresentados nesta pesquisa, os quais, apontam para uma 
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faixa linear de municípios do Vale do Paraíba Paulista, cujas condições ecológicas existentes 

se mostraram favoráveis à ocupação urbana.  

Desse modo, constatou-se a existência de condições proveitosas para a ocupação 

urbana na faixa composta por treze municípios entre Jacareí e Cachoeira Paulista que 

compõem a Sub-região do Curso do Vale Médio do Paraíba (MÜLLER, 1969). No grupo 

desses treze Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Tremembé, 

Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena são identificados pelas características favoráveis 

do relevo e da hidrografia, e abrigam áreas urbanizadas de grandes e médias dimensões 

espaciais. Ao contrário, no Eixo da Rodovia Dutra localizam-se os municípios de Cruzeiro, 

Lavrinhas e Queluz, que formam a Região do Curso Médio Inferior Paulista (MÜLLER, 

1969), cujos condicionantes ecológicos sugerem limitações do meio físico na expansão do 

crescimento das áreas urbanizadas.  

A periodização do processo de ocupação no Vale do Paraíba Paulista mostra que a 

partir da década de 1970, o Eixo da Rodovia Presidente Dutra é atingido por um intenso 

processo de instalação de grandes indústrias dos segmentos de metalurgia, químico e têxtil, 

entre outras. Tal situação ocorre com maior intensidade nos municípios localizados na calha 

do Rio Paraíba do Sul, a exemplo de Jacareí, São José dos Campos e Taubaté. A partir da 

entrada crescente de plantas industriais evidenciadas nestes três municípios, alterações 

significativas no restante dos municípios da Região foram constatadas.  

A partir da década de 1970 a inserção do capital industrial no território aliada a 

modernização e duplicação da Rodovia Presidente Dutra, inicia uma nova era para os 

municípios por ela atravessados, e nas décadas seguintes, seu papel condicionante e 

potencializador de alterações socioespaciais urbano-regionais é consolidado. Sua construção e 

modernização reforçaram a diferenciação regional entre os municípios do Eixo nos seus 

aspectos socioespaciais e econômicos. Além de gerar uma diferenciação regional, a Rodovia 

Presidente Dutra definiu uma dada organização territorial direcionando o processo de 

ocupação urbano-regional.  

Neste contexto, a Rodovia Presidente Dutra mostrou-se como um elemento que 

impactaria na ocorrência de mudanças no processo de urbanização proveniente do estágio da 

economia capitalista fortemente amparado no capital industrial, instigando novas ocupações 

do território voltadas ao uso industrial no entorno da própria via. Esse momento de extremas 

alterações socioespaciais é descrito por Santos (2006), ao se referir ao impacto da concepção 

da Rodovia Presidente Dutra no município de São José dos Campos, na ocupação deste 
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entorno, onde ocorreu um aumento imediato no preço da terra, uma valorização e, 

concomitantemente, houve uma intensa procura por glebas à margem da Rodovia.  

Ainda na década de 1970, ao longo dos municípios mais industrializados outros efeitos 

da construção, modernização e duplicação da Rodovia Presidente Dutra começaram a ser 

percebidos de modo mais incisivo na expansão urbana. Tais efeitos na ocupação urbana 

descontinuada da área central convergiam para a escolha locacional de terrenos próximos a 

Rodovia. Neste sentido, essa nova forma de ocupação territorial vai ao encontro com o 

enunciado de Villaça (1998), ao mostrar como uma via regional age como fomentadora do 

“crescimento urbano rarefeito e descontínuo”. Essa forma de organização territorial orientada 

por vias regionais da década de 1970 pôde ser identificada no Plano Regional do Macro-Eixo 

Paulista (1978). De acordo com São Paulo (1978, p. 78) a Via Dutra, permeada por um 

intenso processo de ocupação industrial em seu entorno, “induziu o aparecimento de novos 

bairros isolados (descontínuos à malha urbana), visualizados principalmente nos municípios 

de São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba”. 

Em meio ao processo de descentralização industrial iniciado na década de 1970, a 

partir da realocação de unidades indústrias oriundas da Grande São Paulo, percebe-se que as 

instalações ocorreram preferencialmente nas margens da Rodovia Presidente Dutra. Todo esse 

processo indica modificações na estrutura de produção, ocorridas por meio da implementação 

do sistema econômico pós-fordista, que ocasionou alterações na divisão territorial do trabalho.  

Na década em questão, o mundo passou por uma revolução tecnológica que se 

propagou a passos largos, trazendo profundas alterações no modo de produção, acentuando a 

diferenciação socioespacial já existente no Vale do Paraíba Paulista. No terceiro período da 

estruturação produtiva, iniciado na década de 1990, instala-se um cenário macroeconômico 

marcado pela abertura econômica neoliberal, que viria estabelecer novas bases na divisão 

territorial do trabalho, materializando no meio físico novas formas e funções produtivas e, 

consequentemente, novos modos de uso do território. Todo este quadro típico da década de 

1990 foi observado nas análises do uso do solo nos municípios atravessados pela Rodovia 

Dutra, especialmente nas margens, sendo possível apontar uma acentuada inserção de usos do 

solo voltados ao setor terciário. 

No decorrer de aproximadamente quatro décadas, o cenário de ocupação das margens 

da Rodovia Presidente Dutra aparentemente manteve uma característica bastante visível 

iniciada na década de 1970, ou seja, uma predominância de usos e ocupações do solo voltada 

para o setor secundário da economia e, agora, no período mais recente da economia 

capitalista, verifica-se um forte impacto no setor terciário.  
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No ano de 2015 o uso do solo urbano nas margens da Rodovia Dutra, revela a 

existência de novos tipos diferenciados de utilização do território ao longo do Eixo. No 

período recente, esses novos usos do solo característicos do atual estágio da economia 

reforçam a terceira etapa da reestruturação produtiva, tornando as margens da Rodovia um 

mosaico de usos do solo, com a consolidação de antigos espaços voltados às atividades 

industriais, somados à inserção de espaços produtivos tecnológicos e a prevalência de outros 

usos destinados ao moderno setor terciário da economia, com a instalação de shoppings, 

hipermercados, atacadistas e centros logísticos. 

Ao correlacionar tais usos em ambas as datas percebe-se a ocorrência de uma 

unificação espacial, dado os tipos de uso do solo reproduzidos nas margens da Rodovia 

articulados espacialmente com a própria Rodovia Presidente Dutra. Neste sentido a 

seletividade espacial que recai sobre as margens está circunscrita aos interesses locacionais 

voltados à reprodução marcante de espaços que atendem à competitividade econômica, à 

produção de bens materiais, ao consumo, ao conhecimento, à pesquisa e ao atendimento geral 

realizado por meio de comércios e serviços. 

Contudo, ainda que nas margens seja identificada uma articulação espacial entre tipos 

de uso do solo com a Rodovia Presidente Dutra, nota-se uma desigual distribuição espacial ao 

longo do Eixo. Assim, é conclusivo afirmar que historicamente as margens da Rodovia 

Presidente Dutra se tornaram uma faixa linear seletiva, que abrigou tipos diferenciados de 

utilização do solo direcionados para fins econômicos, que ao se estabelecerem ao longo do 

Eixo e criaram uma articulação, ou uma unificação espacial entre a Rodovia e os seus 

arredores, indicando uma ordem de produção nos trechos municipais. Ressalta-se ainda que 

na escala regional do Eixo da Rodovia Presidente Dutra e ao longo de suas margens ocorre 

uma desigual distribuição, percebida tanto nos usos voltados ao setor secundário, quanto nos 

usos vinculados ao setor terciário da economia.  

A distribuição espacial do uso do solo urbano a qual indica uma unificação ou 

articulação espacial entre a Rodovia Presidente Dutra e seu entorno foi reforçado pela análise 

da integração das vias urbanas. Em ambas as datas (1977 e 2015), observa-se uma integração 

forte entre a Rodovia Dutra e seus acessos viários. No ano de 1977 essa integração esteve 

fortemente representada em trechos especialmente no município de Taubaté, e 

aproximadamente quatro décadas depois essa integração forte foi identificada nos arredores 

da Dutra no município de São José dos Campos. Tal qual o uso do solo urbano, a disposição 

das conectividades e as variações do índice de integração das vias urbanas no trajeto da 

Rodovia Presidente Dutra entre os quatorze municípios atravessados apresentaram-se nas 
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mais variadas intensidades. Em ambas as datas os mapeamentos mostraram uma clara divisão 

entre os índices de intensidades ressaltando a prevalência da ocorrência de uma intensidade 

forte-integrado em municípios que estão geograficamente localizados mais próximos à capital 

do Estado de São Paulo a exemplo de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté e 

Pindamonhangaba. Já a representação do índice de integração de intensidade fraco e 

moderado-fraco, foram observados em municípios de Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz 

localizados próximo ao Estado do Rio Janeiro. 

No que se refere a desarticulação ou dissociação espacial, a análise dos municípios do 

Eixo apontou para a reprodução de novas formas de organização territorial ocorridas no 

interior dos tecidos urbanos. Essa reprodução dessas formas é caracterizada pela presença de 

usos do solo do tipo residencial de condomínios e conjuntos habitacionais localizados 

descontinuados ou dispersos.  

No ano de 2015, os resultados apresentados evidenciam a urbanização dispersa, que, 

conforme averiguada na localização de alguns usos do solo do tipo residencial, sugere um 

menor grau de dependência se comparado aos outros usos do solo vinculados aos setores 

econômicos. Ou seja, para usos do solo do tipo residencial a expansão da ocupação é 

determinada pela lógica do capital imobiliário, estoque de terras, preço da terra, etc., sem uma 

grande dependência da localização no entorno imediato da Rodovia Presidente Dutra. Neste 

sentido foram identificadas algumas tipologias do uso residencial a exemplo dos os 

condomínios fechados vertical e horizontal, conjunto habitacionais vertical e horizontal), 

presentes em alguns municípios do Eixo e localizados em distâncias cada vez mais longínquas 

dos núcleos urbanos e da própria Rodovia Presidente Dutra. Essas novas formas de 

organização territorial representativas de áreas metropolitanas são reproduzidas ao longo de 

alguns municípios do Eixo, alterando antigos padrões de ocupação urbana e trazendo novas 

complexidades, a exemplo do espraiamento da área urbana, extensas áreas vazias e os fatores 

especulativos sobre a terra, que devem ser objeto do planejamento urbano municipal e 

consequentemente da regulação do uso do solo metropolitano. 

No que se refere aos subsídios metodológicos para a regulação do uso do solo 

metropolitano, ao considerar a análise espacial dos municípios atravessados pela Rodovia 

Presidente Dutra verificou-se a existência de uma rede urbana cujos aspectos socioespaciais e 

econômicos contribuem para a reprodução de padrões diferenciados de uso e ocupação do 

solo. A identificação dessa extensa faixa de articulação nas margens da Rodovia Presidente 

Dutra aponta para uma seletividade e integração espacial marcadas por usos do solo voltados 

aos setores econômicos. A desarticulação espacial com a existência de novas formas de 
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organização territorial, evidenciando elementos indicativos da urbanização dispersa 

(condomínios e conjuntos habitacionais) dos municípios do Eixo. Tais análises já se 

constituiriam em subsídios teórico-metodológicos e contribuições pertinentes à temática da 

regulação do uso do solo no contexto metropolitano.  

Porém, ainda no que concerne aos subsídios teórico-metodológicos inserem-se nesta 

temática o uso do solo urbano que no ano de 2015 foram discriminados como espaços com 

atividades articuladas ao sistema mundial hegemônico. A associação deste tipo de uso 

vincula-se aos modernos circuitos econômicos e portadores de características do meio 

técnico-científico-informacional. A escolha de duas amostras desses espaços mostrou-se 

articulada à Rodovia Dutra, a exemplo do Polo Automotivo e Tecnológico de Jacareí e o 

Parque Tecnológico de São José dos Campos, e, deste modo, constituem também um subsídio 

teórico-metodológico para a regulação do uso do solo. Ao expor eventuais desafios para o 

planejamento metropolitano do Vale do Paraíba e Litoral Norte, esses espaços elucidaram 

problemáticas urbanas ocorridas na gestão do uso do solo municipal, cujos rebatimentos 

deverão ser objeto de análise e discussão no planejamento metropolitano. 

Nos dois casos foram retratados a função exercida por estes dois espaços entendidos 

como extensores do processo de urbanização, o caso do Polo Automotivo e Tecnológico de 

Jacareí encarado no contexto de uma etapa do processo de urbanização na Região Norte de 

Jacareí e o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que, instituído como uma Área de 

Desenvolvimento Estratégico (ADE), traduz um significativo impacto para a ocupação urbana 

da Zona Leste do município joseense. Ao mesmo tempo em que se identifica no entorno 

desses espaços um processo de ocupação urbana, questiona-se acerca dos interesses 

envolvidos na disputa deste espaço urbano e a atuação do poder público na proposição do 

ordenamento territorial. Contudo, o que se percebe em alterações quanto à lei de zoneamento, 

na revisão dos planos diretores, em participação in loco em audiências públicas municipais e 

algumas reportagens da mídia local, são disputas desiguais que atendem às demandas de 

agentes do capital imobiliário e os interesses de grupos de empreiteiros.  

Segundo resultados obtidos na análise do Eixo, no que se refere ao quadras urbanas 

com atividades articuladas ao sistema mundial hegemônico, pode-se elucidar questionamentos 

quanto à reprodução de usos do solo desarticulados à realidade onde se localizam. Para o Polo 

Automotivo e Tecnológico de Jacareí a desarticulação assumida pode ser atribuída pelos 

embates no âmbito jurídico entre as regras para o uso do solo e a instalação de unidades 

produtivas e a restrição ambiental da várzea do Rio Paraíba do Sul. O estudo de caso do 

município de Jacareí acende o alerta da importância do uso e ocupação do solo como 
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articulador de outros campos, a exemplo do meio ambiente, e torna-se pertinente a escala 

regional do planejamento ao identificar utilizações em áreas de preservação ao longo da Bacia 

do Rio Paraíba do Sul.  

A desarticulação apresentada pelo Parque Tecnológico de São José dos Campos pode 

ser entendida pela desigualdade exemplificada pela localização de um moderno espaço 

produtivo tecnológico circundado de bairros irregulares. Tal desarticulação pode ser 

evidenciada na revisão do Plano Diretor com o destaque dado a promoção de uma Área de 

Desenvolvimento Estratégicos (ADE) cujos usos do solo estarão nos próximos 10 anos 

voltados ao atendimento de setores de serviços e comércios para suprir as necessidades do 

PQTEC de São José dos Campos.  

No contexto mais amplo do planejamento metropolitano os exemplos desses espaços 

nas margens da Rodovia Presidente Dutra, podem ser assumidos como contribuições teórico-

metodológicas nos debates sobre a proposição do campo funcional de interesse público de 

interesse comum, ou função pública de interesse comum do uso do solo metropolitano. Essa 

função, considerada a articulante das demais funções (meio, ambiente, saneamento, 

transporte, etc.), se, aplicada com a efetividade da qual se busca desde da década de 1970, e 

novamente referendada no Estatuto da Metrópole no ano de 2015, permitiria aquilo que Costa 

(2014) aponta para uma governança compartilhada no âmbito metropolitano, capaz de 

demonstrar a articulação exercidas por atores sociais, políticos e econômicos na governança 

metropolitana e o protagonismo desses na busca de seus interesses, que incluem a utilização 

do solo (BRASIL, 2015). 

Ao concluir essa pesquisa, constata-se que a Rodovia Presidente é considerada uma 

importante infraestrutura viária catalizadora do processo de urbanização do Vale do Paraíba 

Paulista, com influências diretas em tipos de uso e ocupação do solo diferenciados, que se 

alocaram em suas margens com maior intensidade a partir da década de 1970. Neste Eixo 

Rodoviário, o cenário recente aponta para novas formas de organização territorial, algumas 

articuladas, a exemplo de usos do solo voltados à setores econômicos, e outras desarticuladas 

espacialmente, como o uso do solo residencial disperso, sendo algumas tipologias, 

exemplificações territoriais que permitem subsidiar teórica e metodologicamente o futuro 

planejamento urbano-regional da RMVPLN.  

Quanto ao planejamento urbano-metropolitano, ao verificar o quadro de pouca 

efetividade para a regulação do uso do solo observada por meio das ATA(s) das reuniões do 

Conselho de Desenvolvimento da RMVPLN, com a participação de agentes como a 

AGEMVALE, representantes do poder federativo estadual, a participação de representantes 
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do poder público dos municípios da Região, reconhece-se a importância das análises espaciais 

que objetivam a investigação dos tipos diferenciados de uso do solo urbano dos municípios do 

Eixo.  

Além de serem enriquecedoras para a constatação de heterogeneidade socioespacial 

que incide sobre os municípios, os resultados apontaram para as articulações espaciais 

(integração e unificação) ocorridas nas margens da Rodovia Presidente Dutra, com a presença 

cada vez mais extensiva de uma faixa linear de usos e ocupações do solo vinculados aos 

setores secundários e terciário da economia, bem como a inserção de utilizações do solo do 

tipo residencial, ocorridas de modo dispersas e desarticuladas da Rodovia.  

Com os resultados obtidos neste estudo e ao analisar uma dissonância tão marcante no 

uso do solo vinculados aos setores econômicos ocorridos nas margens da Rodovia Presidente 

Dutra evidenciado em alguns municípios, portadores de elevados indicadores econômicos e 

sociais e o restante do Eixo que não compactuam desta mesma realidade pergunta-se, de que 

forma será realizado um planejamento do uso do solo no âmbito metropolitano?  

Como compor um planejamento com o objetivo de mitigar tipos de ocupação urbana, 

em especial as ocupações dispersas que se fazem cada vez mais presentes ao longo do Eixo? 

Tais ocupações, devido à localização acabam por criar áreas descontínuas ao tecido urbano – 

tanto as áreas centrais, quanto a Rodovia Presidente Dutra – e orientam uma organização do 

território gerando reflexos nos custos de investimentos urbanos nos municípios e a reprodução 

de condomínios e conjuntos habitacionais de elevadas rendas, o que acaba por acentuar as 

desigualdades socioespaciais no interior dos municípios. 

Encerra-se este estudo com a certeza – frente ao antagonismo da proposição de Eixos 

de Desenvolvimento no Estado de São Paulo, tal qual o previsto no PAM e a função pública 

de interesse comum ou campo funcional do planejamento do uso do solo previsto na Lei 

Estadual Complementar 760/94 –, da urgência de um planejamento compartilhado do uso do 

solo urbano-regional com vistas à diminuição dos problemas advindos da histórica 

desigualdade socioespacial na Região do Vale do Paraíba (SÃO PAULO, 1994).  
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APÊNDICE A – Síntese do uso do solo metropolitano na RMSP 

Ano 1970 
O planejamento metropolitano na RM de São Paulo teve início em 1970, com a elaboração 

do Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI). 

Ano 1976 

As primeiras diretrizes metropolitanas relativas ao uso e à ocupação do solo na RM de São 

Paulo foram aprovadas em 1976, pelo Conselho de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana da Grande São Paulo (CODEGRAN), com base no PMDI.  

Ano 1978 

Este plano embasou o Estudo de implementos legais de ordenamento do uso e ocupação 

do solo, que deu origem à Lei Estadual de Proteção aos Mananciais (LPM) no 898/1975 e 

à Lei de Zoneamento Industrial (LZI) no 1.817/1978.  

Ano 1985 Em 1985, a Emplasa elaborou o estudo Políticas e diretrizes para o ordenamento do uso e 

ocupação do solo na RM de São Paulo, parte integrante do Plano Metropolitano de 

Desenvolvimento (PMD). 

Ano 2004 

Em 2004, esta elaborou a Agenda Metropolitana de Ações Estratégicas para a RM de São 

Paulo, a qual seria um guia orientador das ações públicas e privadas necessárias para o 

equacionamento dos problemas e para o desenvolvimento das potencialidades da região, 

identificando parcerias, definindo prioridades e origem dos recursos para a sua execução 

Ano 2011 

Inicia–se a elaboração de importantes projetos no âmbito da Emplasa, tais como o Plano 

de Ação da MMP, o Plano Metropolitano de Desenvolvimento Habitacional (PMDH) e o 

Sistema Integrado de Informações de Desenvolvimento Urbano e Habitação, sendo estes 

dois últimos objetos de contratação pela Secretaria Estadual de Habitação 

 Adaptado de Motta, et al. (2014) 

 

 

 

 
APÊNDICE B – Síntese do uso do solo metropolitano na RMBH 

Ano 1974 
No estado, foi criada a autarquia Planejamento da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (Plambel). 

Ano 1980 

O Decreto Estadual no 20.791/1980 regulamentava a anuência prévia no estado, 

atribuindo à Plambel esta competência nos municípios da RM de Belo Horizonte e em 

alguns outros no entorno da região. 

Ano 1996 
Com a extinção do Plambel, em 1996, essa competência foi transferida para a 

Secretaria de Estado e Planejamento e Coordenação Geral (Seplan). 

Ano 2003 Em 2003, a prerrogativa da anuência prévia foi delegada à recém-criada Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (Sedru). 

Ano 2007 

Em 2007, o decreto que disciplinava a anuência prévia foi alterado. Até aquele 

momento, a legislação estendia a sua obrigatoriedade a outros municípios limítrofes à 

RM de Belo Horizonte, tendo eliminado esta exigência no novo texto. Foram 

definidos, ainda, parâmetros como lote mínimo mais restritivo que o da lei federal, 

declividade máxima de lotes, porcentagem de áreas públicas e declividade máxima 

para as áreas institucionais, entre outros. 

Ano 2009 

Em 2009, foi criada a Agência RMBH, vinculada à Sedru, com a prerrogativa de 

“exercer poder de polícia administrativa, notadamente no tocante à regulação urbana 

metropolitana”. Em que pese a Lei Complementar no 107/2009 delegar à Agência 

RMBH o poder de polícia administrativa no que se refere à regulação urbana, a 

atividade de anuência prévia permaneceu sob responsabilidade da Sedru até 2011, 

quando foi transferida para a agência. 

Ano 2011 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da RM de Belo 

Horizonte assenta–se no pressuposto de que o controle do uso e da ocupação do solo é 

a “materialização das relações socioeconômicas diante de condicionantes ambientais, 

legais e das características da infraestrutura instalada” (Cedeplar, 2011) 

Adaptado de Drummond e Silveira (2014) 
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APÊNDICE C – Descrição das categorias de uso do solo urbano vinculadas ao direito urbanístico 

I – Uso residencial 

Uso residencial unifamiliar Com edificações destinadas a uma habitação por lote; 

Uso residencial multifamiliar 
Com edificações destinadas a mais de uma habitação por lote, 

agrupadas horizontalmente ou verticalmente; 

Uso de conjunto residencial 

Com uma ou mais edificações, isoladas ou agrupadas, vertical ou 

horizontalmente; ocupando um ou mais lotes, dispondo de espaços e 

instalações de utilização comum, caracterizados como bens em 

condomínios de conjunto; 

II – Uso comercial 

Uso comercial varejista de 

âmbito local 

Com estabelecimentos de venda direta ao consumidor de produtos que 

se relacionam com o uso residencial; 

Uso comercial varejista 

diversificado 

Com estabelecimentos de venda direta ou não ao consumidor de 

produtos relacionados ou não com o uso residencial; 

Uso comercial atacadista 

Estabelecimentos comerciais não varejistas de produtos relacionados ou 

não com o uso residencial, incluindo armazéns de estocagens, armazéns 

de frio, frigoríficos e silos; 

III – Uso de serviços 

Serviços de âmbito local 

Com estabelecimentos destinados à prestação de serviços à população, 

que podem adequar–se aos mesmos padrões de usos residenciais no que 

diz respeito às características de ocupação dos lotes; 

Serviços diversificados 

Com estabelecimentos destinados à prestação de serviços à população, 

que implicam padrões de usos específicos referentes às características 

de ocupação dos lotes; 

Serviços especiais 
Garagens de estacionamentos de caminhões, de frotas de táxi, de 

ônibus, de tratores ou terminais de carga e descarga de mercadorias, 

IV – Uso industrial 

Uso de industrial não 

incômodas 

Que são as que podem adequar–se aos mesmos padrões de usos não 

industriais, no que diz respeito às características de ocupação dos lotes, 

de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis 

de ruído, de vibração e de poluição ambiental      

Uso de indústrias 

diversificadas 

Que são as que podem adequar–se aos mesmos padrões de usos não 

industriais, no que diz respeito às características de ocupação dos lotes, 

de acesso, de localização, de tráfego, de serviços urbanos e aos níveis 

de ruído, de vibração e de poluição ambiental      

Uso de indústrias especiais 

Estabelecimentos industriais cujo funcionamento possa causar prejuízo 

à saúde, à segurança, ao bem-estar público e a integridade da flora e da 

fauna 

V – Usos institucional 

Instituição de âmbito local 

Espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas a educação, culto 

religioso ou administração pública, que tenham ligação direta, funcional 

ou espacial, com uso residencial   

Instituições diversificadas 

Espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas a educação, saúde, 

lazer, cultura, assistência social, culto religioso ou administração 

pública, não ligados diretamente ao uso residencial;  

Instituições de grande 

concentração 

Espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas a educação, saúde, 

lazer, cultura, assistência social, culto religioso ou administração 

pública que implicam grande concentração de pessoas ou de veículos, 

níveis altos de ruído ou padrões viários especiais;  

Instituições especiais 

Espaços, estabelecimentos ou instalações sujeitas a preservação ou a 

controle específico, tais como monumentos históricos, mananciais de 

água, áreas de valor estratégico para a segurança pública e áreas de 

valor paisagístico especial;  

VI – Usos especiais 

Usos especiais 
Usos muito diversificados, tais como: chácaras de recreio, clubes de 

campo, núcleo residencial de recreio, etc; 

Adaptado de Silva (2015). 
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APÊNDICE D – Descrição das ATA(s) do Conselho de Desenvolvimento da RMVPLN 

Data Descrição planejamento e uso e ocupação do solo 

23 de abril de 2012 

Foram aprovadas 16 Câmaras Temáticas relacionadas aos campos funcionais 

previstos no artigo 12 da Lei Complementar 1166/2012, quais sejam: I – 

planejamento e uso do solo; II – transporte e sistema viário regional; III – 

habitação; IV – saneamento ambiental; V – meio ambiente; VI – 

desenvolvimento econômico; VII – atendimento social; VIII – esportes, lazer 

e cultura; IX – turismo; X – agricultura e agronegócio; XI – saúde; XII – 

educação; XIII – segurança pública; XIV – recursos hídricos; XV – defesa 

civil; XVI – outras Câmaras Temáticas propostas pelo conselho de 

Desenvolvimento. 

23 de setembro de 

2013 

Foi apresentado o Atlas Digital da RMVPLN, elaborado por intermédio de 

tecnologia desenvolvida pela Emplasa. Segundo esclarecimentos do Secretário 

Executivo do Conselho de Desenvolvimento, durante quase um ano, os 

técnicos da Emplasa, percorreram os 39 municípios da RMVale, onde foram 

realizados os levantamentos necessários, trabalhando com uma série de 

indicadores, tais como: uso e ocupação do solo, saneamento básico, 

transportes, emprego e renda. Analisaram-se também as potencialidades, 

dificuldades, barreiras existentes nesta região. Este instrumento de 

planejamento objetiva à capacitação dos agentes municipais, além dos agentes 

do estado, no que se refere ao planejamento nos âmbitos municipal e regional 

29 de março de 2016 

Foi destacado a importância da Câmara Temática do PDUI, encontra-se na 

necessidade que as prefeituras designem técnicos que atuem na área de 

desenvolvimento e planejamento, mas que, prioritariamente, sejam servidores 

de carreira, pois esse é um projeto que terá uma continuidade mesmo após o 

período eleitoral. Dr. Pedretti complementou a fala da Cynthia reforçando que 

este Plano de Desenvolvimento é uma obrigação legal estabelecida pelo 

Estatuto da Metrópole, tanto Estado quanto Municípios respondem pela 

execução desse plano, por isso é importante a coparticipação de todos, pois os 

planos diretores municipais terão que se adequar ao PDUI. 

19 de dezembro de 

2016 

Foi discutido a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado – 

PDUI que, conforme determina o Estatuto da Metrópole, deverá envolver 

todas as cidades da região”. 

10 de abril de 2017 

Abordado temas como a elaboração do PDUI - Plano de Desenvolvimento 

Urbano Integrado, que está vinculado a Lei do Estatuto da Metrópole. O prazo 

é até janeiro de 2018 para que o Governador Geraldo Alckmin possa enviar à 

Assembleia Legislativa o projeto de lei que criará o plano de desenvolvimento 

desta região, que será a bússola que irá guiar os investimentos nas áreas que 

promovem o desenvolvimento econômico desta região. Se porventura 

Governo de São Paulo ou as Prefeituras não colocarem em prática, não 
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executar aquilo que será contemplado nesse plano de desenvolvimento 

poderemos responder por crime de responsabilidade. 

14 de agosto de 2017 

Exposição da proposta de “destinação de recursos provenientes do Fundo 

Metropolitano da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

para a elaboração do PDUI, indicando o prazo exíguo e as demandas 

envolvidas no planejamento do PDUI”. 

06 de junho de 2018 

Enfatizado a relevância de encaminhar questões como o desenvolvimento do 

PDUI (Plano Desenvolvimento Urbano Integrado) da RMVALE-LN junto aos 

pares do Conselho e do CODIVAP (Consórcio de Desenvolvimento Integrado 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte e Mantiqueira). [...] já Luiz José Pedretti, 

presidente da Emplasa, assumiu a palavra e destacou a prorrogação do prazo 

(mais três anos) para conclusão da elaboração do PDUI da RMVALE-LN e 

enfatizou já ser prevista pelo governo estadual verba orçamentária para o 

FUNDOVALE, cuja destinação deve ser deliberada pelo Conselho de 

Orientação do FUNDOVALE recém-eleito. Pedretti enfatizou que as 

próximas etapas ligadas ao PDUI envolvem a definição dos recursos 

necessários para sua elaboração, a formulação de um Termo de Referência 

que versa sobre as atividades a serem realizadas e o custo de tal projeto. 

05 de julho de 2018 

Mencionado o preparo de uma agenda para estabelecer alguns níveis de 

prioridades que serão passados para os prefeitos e membros do Governo do 

Estado, entre elas a regulamentação do FUNDOVALE, a reinstalação dos 

Conselhos consultivos em todas as sub-regiões, com um calendário de 

atividades que dê dinâmica aos projetos a serem desenvolvidos, e o Plano de 

Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), uma obrigação legal da RMVale, 

que precisa ser equacionada. 

19 de setembro de 

2018 

Destacado o papel da AgemVale passará a discutir com os prefeitos o Plano 

de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI), que já existe uma conversa 

para conseguir verbas para contratar uma equipe para começar a desenvolver 

esse projeto. E que após as eleições será o tema que a AgemVale deve se 

debruçar para começar a discutir com todos para poder fazer e dar andamento 

ao PDUI da região, algo que temos a obrigação legal de fazer. 

Fonte: Adaptado de AGEMVALE (2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017 e 2018). 
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ANEXO  A – VETORES TERRITORIAIS DO PAM 

 

 
Fonte: EMPLASA (2014) 
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ANEXO  B – INSTITUIÇÃO DO POLO AUTOMOTIVO E TECNOLÓGICO DE 

JACAREÍ 

L E I Nº 5.952 DE 25 DE JUNHO DE 2015 

  

Dispõe sobre a instituição do Polo Automotivo e 

Tecnológico do Município de Jacareí e a isenção 

do Imposto Territorial Urbano - ITU aos 

proprietários de imóveis que realizem obras 

de infraestrutura urbana. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAZ 

SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

 Art. 1º  Fica instituído o Polo Automotivo e Tecnológico do Município de Jacareí, localizado no Bairro Rio Abaixo, 

composto da área descrita no Anexo Único desta Lei. 

 Parágrafo único.  O uso, ocupação e urbanização do solo na área do Polo Automotivo e Tecnológico deverão seguir os 

parâmetros estipulados no Plano Diretor de Ordenamento Territorial e na Lei de Uso, Ocupação e Urbanização do Solo do 

Município de Jacareí. 

 Art. 2º  Com a finalidade de incentivar a instituição de outros polos, inclusive em outras regiões da cidade, os 

proprietários de imóveis do Município de Jacareí poderão ser isentos do Imposto Territorial Urbano – ITU pelo prazo máximo de 

4 (quatro) anos, desde que se comprometam a realizar obras de infraestrutura urbana na região de interesse da 

Administração. 

 § 1º  A concessão do incentivo tributário previsto no caput deste artigo fica condicionada à apresentação de 

requerimento e aprovação pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento – COMUDE, instituído nos termos da Lei n.º 5.493, de 

13 de julho de 2010. 

§ 2º  Será dada prioridade às obras de interesse público já previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 § 3º  As obras realizadas em áreas públicas somente poderão ser executadas mediante projeto apresentado pelo 

Executivo, devendo haver prévia e formal autorização para tanto. 

§ 4º  As obras somente poderão ser iniciadas depois de cumpridas todas as formalidades legais pertinentes, com 

relação à aprovação do pedido, sob pena de extinção do direito previsto no caput deste artigo. 

 § 5º  As obras deverão ser fiscalizadas e aprovadas pelos setores técnicos competentes da Administração Municipal e, 

quando for o caso, também órgãos públicos federais ou estaduais, de acordo com a legislação pertinente em vigor. 

 § 6º  Após o término, as obras de que tratam este artigo deverão ser doadas ao Município, integrando-se de imediato 

ao patrimônio público para todos os efeitos, mediante ato formal. 

Art. 3º  A partir da concessão do incentivo de que trata o artigo 2º desta Lei, o proprietário do imóvel terá o prazo 

máximo de 1 (um) ano para dar início às obras de infraestrutura urbana e prazo máximo de 3 (três) anos para término, sob 

pena de revogação sumária do benefício. 

Parágrafo único.  Na revogação do benefício será imposta sanção equivalente à devolução do valor do incentivo 

recebido, atualizado monetariamente, além de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 20% (vinte por cento) sobre o 

total da devolução, a título de penalidade, exigíveis de imediato. 

Art. 4º  No caso de transferência da propriedade, o novo proprietário dos imóveis de que trata o artigo 2º desta Lei 

poderão ser isentos do Imposto Territorial Urbano – ITU pelo prazo limite definido no caput do dispositivo, mediante 

apresentação de novo requerimento pelo interessado ao Conselho Municipal de Desenvolvimento – COMUDE. 

 § 1º  O novo prazo da isenção considerará o período já utilizado pelo proprietário anterior, não podendo no cômputo 

total superar o prazo de 4 (quatro) anos. 

http://legislacao.jacarei.sp.gov.br:85/jacarei/images/leis/html/L54932010.html
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 § 2º  Caso as obras de infraestrutura urbana não tenham sido concluídas à época da transferência da propriedade do 

imóvel, o novo proprietário assumirá, formalmente, a responsabilidade por sua conclusão, a fim de manter a isenção 

tributária. 

Art. 5º  Esta Lei poderá ser regulamentada pelo Executivo naquilo que couber. 

 Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREÍ, 25 DE JUNHO DE 2015. 
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ANEXO  C – REPORTAGEM LOCAL DOS DESAFIOS USO DO SOLO NO 

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
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ANEXO  D – LEI COMPLEMENTAR Nº 428/10 
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ANEXO  E – REPORTAGEM SOBRE OS INVESTIMENTOS CHINESES PARA O 

MUNICÍPIO DE JACAREÍ 

Título: China é passaporte para a nova Jacareí 

Autor: Máximo, Luciano 

Fonte: Valor Econômico, 07/07/2011, Especial, p. A14 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/465599/noticia.htm?sequence=1 

Desenvolvimento: Instalação de indústrias chinesas, como a Chery, vai financiar nova política de urbanização da 

cidade 

De Jacareí (SP) Jacareí quer crescer e sair da sombra da 

vizinha rica São José dos Campos, sede de empresas como 

Embraer e General Motors. O passaporte, não só para o 

desenvolvimento econômico, mas também para o 

nascimento de uma nova Jacareí, é a chegada de grandes 

indústrias chinesas e de outras companhias à cidade, 

localizada no Vale do Paraíba, a 78 quilômetros da capital 

paulista. Nos próximos meses a estatal Chery, uma das 

maiores montadoras da China, com mais de 1 milhão de 

carros produzidos em 2010, e a privada Sany Heavy 

Industries, fabricante de escavadeiras e guindastes, se 

instalam em Jacareí. Na esteira, outras indústrias chinesas de 

menor porte, fornecedoras e parceiras das duas gigantes, 

serão atraídas. Além disso, a espanhola do setor automotivo 

Teknia Tecnotubo e o hipermercado americano Walmart já 

começaram a construção de suas unidades em Jacareí, 

enquanto Ambev e o grupo Cebrace, do setor vidreiro, 

anunciaram a expansão de seus negócios na cidade. No total, 

estima-se US$ 1,3 bilhão em investimentos privados (US$ 

600 milhões da Chery e da Sany) e a criação de 6,8 mil 

empregos diretos em cinco anos, que se somarão aos mais de 

15,5 mil postos de trabalhos industriais registrados em 

Jacareí, de acordo com dados do Ministério do Trabalho 

fechados no fim do ano passado. 

Os maiores aportes - e os mais estratégicos para o município 

- concentram-se nos empreendimentos chineses. Eles serão 

cravados na região norte do município, um território de 35 

milhões de metros quadrados completamente inexplorado e 

praticamente despovoado. À margem da Rodovia Presidente 

Dutra, a área tem alguns poucos galpões industriais e 

propriedades rurais, atividade irrisória para a economia local, 

com peso de 0,3% - indústria e serviços, por sua vez, 

participam com 49,6% e 50,1%, respectivamente. "É do lado 

de lá da Dutra que vamos fazer brotar do chão uma nova 

Jacareí", exclama o prefeito Hamilton Ribeiro Mota (PT). 

Terceiro mandatário petista seguido na cidade, ele, arquiteto 

de formação, usará as futuras receitas tributárias geradas 

pelos chineses - serão mais de R$ 50 milhões anuais apenas 

com a Chery - para resolver o principal problema local: 

mobilidade viária e saturação urbana. Alterações no Plano 

Diretor atual já estão sendo providenciadas para definir um 

novo modelo de ocupação do solo e de urbanização. Com 

359 anos de história, Jacareí foi uma importante produtora de 

café, abrigou as primeiras tecelagens no início da 

industrialização brasileira e manteve um perfil industrial até 

hoje, mas seu crescimento se limitou à região central. A 

mancha urbana da cidade, de ruas estreitas, poucos prédios e 

trânsito que beira o caótico em horários de pico, ficou 

encurralada numa espécie de miolo entre as rodovias Dutra e 

Carvalho Pinto. Outros municípios da região, como São José 

e Taubaté, aproveitaram a proximidade desses importantes 

corredores para atrair mais empresas e também expandir 

seus limites urbanos. 

Para o prefeito, a dinâmica que será gerada no entorno das 

empresas vai acelerar o processo de urbanização no novo 

território. "Temos a chance de criar uma cidade moderna, 

com zonas mistas de ocupação: não vamos isolar, mas 

mesclar moradia popular, com condomínios de maior 

padrão, hotéis, serviços públicos e privados, pequenas, 

médias e grandes empresas, facilitando a mobilidade", diz 

Mota. 

O vereador oposicionista Dario Burro (DEM) questiona a 

ambição da gestão petista. Ele conta que o relevo 

compromete o projeto da "nova Jacareí". "Há muita várzea 

na região e o solo é muito irregular. Isso pode trazer 

prejuízos no longo prazo, é uma decisão equivocada, 

baseada na ideia de um desenvolvimentismo a qualquer 

preço. Estão desprezando o perfil de instância natural e o 

potencial turístico de Jacareí", argumenta Burro. Um grupo 

de trabalho foi criado dentro da prefeitura, envolvendo quase 

todas as áreas do governo. Segundo o secretário municipal 

de Planejamento Urbano, Valter Corbani, o objetivo é definir 

as futuras políticas públicas de urbanização da "nova 

Jacareí", prevista para ocorrer nos próximos 20 anos. "A lei 

atual não permite o uso do solo na região, vamos revisá-la. O 

território tem áreas de várzea, montanha, relevos 

acidentados, por isso serão criados parâmetros de ocupação e 

de ordenamento urbano, respeitando questões ambientais e 

evitando um crescimento descontrolado e ocupações 

irregulares", explica Corbani. A montadora chinesa sondou 

mais de 20 cidades brasileiras em oito Estados, do Rio 

Grande do Sul a Pernambuco, mas prevaleceu o forte 

mercado paulista e a localização privilegiada de Jacareí. "A 

cidade tem um forte potencial pelas condições geográficas, 

disponibilidade de mão de obra e potencial de 

infraestrutura", afirma Luis Curi, CEO da Chery. Emerson 

Goulart, secretário municipal de Desenvolvimento 

Econômico, acrescenta que incentivos fiscais diferenciados 

oferecidos pelo governo estadual e pela prefeitura também 

ajudaram a convencer a Chery. 

No caso municipal, uma lei permite o ressarcimento, em 

espécie, dos investimentos privados conforme a criação de 

postos de trabalho e a arrecadação gerada para o Fisco, além 

de garantir um período mais longo de isenção tributária de 

acordo com o número de empregos gerados. A Chery, que 
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prevê investimentos de US$ 400 milhões e a criação de 3 mil 

postos de trabalho no ápice da produção (170 mil veículos 

por ano em 2013), terá isenção de IPTU por mais de duas 

décadas. "Jacareí estagnou nos anos 1990, a prefeitura estava 

parada, várias companhias estavam fechando as portas. Não 

tínhamos uma política de atração de empresas, tudo sobre 

indústria era tratado pela Secretaria Municipal de 

Agricultura. Isso começou a mudar em 2001 com uma 

reforma administrativa", diz Goulart. 

A escolha de Jacareí pela Chery foi sacramentada em 

setembro do ano passado, depois de mais de um ano e meio 

de negociações. As conversas foram marcadas por trocas de 

afagos entre autoridades brasileiras e executivos chineses. "A 

relação pessoal tem peso grande na cultura chinesa. Quando 

cheguei à China fui recebido com flores no aeroporto. 

Retribuí. Não com a mesma maestria, mas acho que fez 

alguma diferença", relata o prefeito Mota. 

Na expectativa da chegada dos chineses e dos outros 

empreendimentos, a cidade vive momentos de euforia nos 

últimos meses. O mercado imobiliário empresarial e 

residencial passa por forte aquecimento. Empresários estão 

ansiosos com o provável aumento do consumo e, ao mesmo 

tempo, preocupados sobre a capacidade de a mão de obra 

local dar conta das demandas futuras. E já tem muito 

jacareiense aprendendo as primeiras palavras de mandarim. 

Há 16 anos no ramo de compra e venda de imóveis na 

cidade, Rodrigo França, diretor-geral da França Imobiliária, 

conta que os preços no setor subiram mais de 130% nos 

últimos três anos. A efervescência do setor levou o jovem 

empresário, de 32 anos, a fechar parcerias com grandes 

construtoras e incorporadoras para a criação de condomínios 

empresariais - áreas fechadas com infraestrutura e segurança, 

que abrigam até 60 galpões padronizados de pequenas e 

médias empresas, normalmente fornecedoras das grandes 

indústrias da cidade, de São José dos Campos e da região. 

"O empresário se interessa pela segurança. Ele iria gastar no 

mínimo R$ 5 mil por mês para contratar uma empresa de 

vigilância, aqui ele rateia o custo: dá R$ 500, R$ 600 

mensais, que é o valor do condomínio", explica França, que 

já lançou dois condomínios do tipo e tem mais dois 

encaminhados. O negócio é vantajoso. Há cerca de três anos, 

ele investiu até R$ 3 milhões no terreno do empreendimento. 

"Hoje essa gleba vale pelo menos R$ 10 milhões. Cada lote 

de mil metros quadrados a gente vende por R$ 400 mil. Está 

tudo vendido, tem fornecedor de Embraer, Petrobras, firma 

de autopeça. Todos de olho na chegada da Chery, muita 

gente querendo comprar e não temos para vender." 

França e outros empresários de Jacareí aproveitam o bom 

momento, mas temem sofrer dificuldades no momento de 

contratar. "Já estamos buscando mão de obra em São José, 

Taubaté, sem dúvida é e será um problema", afirma França. 

O vereador Dario Burro observa que as empresas 

estrangeiras têm processos de produção altamente 

automatizados e vão demandar trabalhadores 

"extremamente" qualificados. "Nesse aspecto, o governo está 

vendendo uma falsa prosperidade à população, boa parte dos 

futuros empregos virão de outras cidades", opina Burro. 

A espanhola Teknia precisou buscar trabalhadores fora da 

cidade para a obra de terraplenagem de sua futura instalação, 

às margens da Dutra. Contratado no mês passado, Cosme 

Pereira, de 33 anos, levanta às 4h30 todos os dias para 

percorrer os 50 quilômetros entre Itaquaquecetuba e Jacareí. 

"Fomos contratados para refazer as canaletas do terreno, que 

foram feitas errado. O serviço é puxado, mas alguém tem 

que acordar cedo, pegar na marreta, não é? Parece que aqui o 

patrão não encontrou braço", fala o trabalhador. 

De acordo com a prefeitura, junto com a política de atração 

de investimentos está contemplada a ampliação da oferta de 

qualificação profissional. "O Senai de Jacareí hoje está na 

capacidade máxima e não tem como crescer mais, por isso 

doamos uma área e o processo de criação de uma nova 

unidade, que vai ter investimentos de R$ 35 milhões, está em 

andamento no Sistema S", informa o secretário Emerson 

Goulart. Em 2012, o Ministério da Educação (MEC) vai 

inaugurar um Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia no município, com cursos técnicos e graduações 

de nível superior focados em mecânica, logística e 

edificações. "São as áreas mais críticas", completa o 

secretário. 

A demanda por mão de obra na cidade também é alvo da 

principal política da atual administração: as escolas Educa 

Mais. Inspirado nos CEUs, de Marta Suplicy em São Paulo, 

e dos Cieps, de Leonel Brizola e Darcy Riberio no Rio de 

Janeiro, o projeto é um centro multidisciplinar que oferece 

ensino público regular e atividades de formação profissional, 

esportivas e culturais. De 2008 até hoje, foram inauguradas 

quatro unidades que funcionam diariamente das 6h às 22h, 

abertas a toda comunidade. Até o ano que vem serão 

inaugurados outros três centros. 

O Educa Mais tem aprovação praticamente integral da 

população e, nos bastidores políticos, é tido como a garantia 

para mais uma reeleição para o PT nas eleições municipais 

de 2012. "Não importa a ocasião, o prefeito sempre começa 

um discurso ou uma conversa falando do Educa Mais", conta 

um funcionário da prefeitura. 

É em um desses espaços que Liew Fah Tchai ministra um 

dos cursos mais procurados: pelo menos 180 pessoas estão 

na fila de espera para aprender mandarim. As aulas 

começaram em fevereiro e estão na segunda turma, com 

mais de cem alunos matriculados. "Muita gente está 

interessada por causa das empresas chinesas, as pessoas 

sabem que o mandarim é a língua do futuro. Uma das 

minhas melhores alunas até já conseguiu emprego na Sany", 

conta a professora, que chegou ao Brasil em 1998 e se 

mudou para Jacareí há quatro anos. "Antes morava em 

Atibaia, dava aulas particulares e vendia artesanato, mas 

ficou difícil achar trabalho por lá." 

Apaixonada por viajar, Fah Tchai morou em vários países e 

escolheu o Brasil pela "alegria do povo". Ela diz que os 

brasileiros aprendem a falar rápido o mandarim, mas "se 

assustam" com os ideogramas. "Mas o português é mais 

difícil, muita conjugação complicada", comenta ela, num 

português difícil de entender. 
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ANEXO  F – REPORTAGEM LOCAL SOBRE INAUGURAÇÃO DA FÁBRICA 

CHERY EM JACAREÍ 
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ANEXO  G – LEI COMPLEMENTAR DE JACAREÍ 
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ANEXO  H – REGISTRO FOTOGRÁFICO NA ZONA NORTE DO MUNICÍPIO DE 

JACAREÍ/2019 
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Ponto 1 – Vista do Unidade Chery no município de Jacareí 

 
Ponto 2 – Vista panorâmica do terreno da Unidade Chery no município de Jacareí 
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Ponto 3 – Empreendimento residencial Arboville na Zona Norte do município de Jacareí 

 

 
Ponto 4 – Extensas áreas ao longo da Estrada Biagino Chieffi  Zona Norte do município de Jacareí 

 

 

 
Ponto 5 – Bairro Pagador de Andrade na Zona Norte do município de Jacareí 
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Ponto 6 – Visão geral da Zona Norte do município de Jacareí, próximo a represa do Jaguarí 

 

 
Ponto 7 – Fábrica da AMBEV no município de Jacareí 
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ANEXO  I – AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICÍPIO DE JACAREÍ/2018 
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ANEXO  J – ACORDÃO 1ª CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE DO 

TRIBUNAL DE 

Justiça de São Paulo/2014 
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ANEXO K – REGISTRO FOTOGRÁFICO NA ZONA LESTE DO MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/2019 

 

 

 

       

    Ponto 1 – Portaria do PQTEC                                          Ponto 2 – Entrada bairro Jardim São José 

   

 

Ponto 3 – Vista do PQTEC a partir do bairro Jardim São José 
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Ponto 4 – Bairro Jardim São José 

 

 

Ponto 5 e 6 – Bairro Campão Grosso                                                                

 

 

Ponto 7 – Bairro Jardim Santa Inês 

 

 

Ponto 8 – Acesso secundário ao PQTEC via bairro Santa Inês 
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Ponto 9 – Acesso secundário do PQTEC                                                 Ponto 10 – Bairro Santa Inês II 
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ANEXO  L – AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS 

CAMPOS/2018 
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