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RESUMO 
 

 

No Brasil o atual período tecnológico tem origem na década de 1950 e caracteriza-se segundo 

Santos (2012), pela forte interação da técnica, ciência e informação, elementos responsáveis 

pelo surgimento de uma nova estrutura social e econômica, com implicações diretas no 

espaço geográfico, agora denominado meio técnico-científico-informacional. No Brasil, a 

distribuição de infraestrutura técnica para a modernização do País revela a heterogeneidade no 

território derivada das estratégias adotadas pelo Estado e pelo capital industrial e financeiro. 

Neste contexto de desigualdades socioespaciais se insere a recém-criada Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), composta por municípios cujas 

características são mais ou menos representativas do atual período tecnológico. Neste sentido, 

este trabalho dedica-se a analisar a RMVPLN, sob a perspectiva do atual período tecnológico, 

e por meio das investigações, compreender os contrastes existentes na Região com municípios 

que apresentam variações nos níveis de densidade demográfica, técnica, econômica, 

informacional e comunicacional, bem como, heterogeneidades socioeconômicas e espaciais. 

 

Palavras-chave: Meio técnico-científico-informacional.Desenvolvimento econômico 
regional.Heterogeneidadesocioespacial.RegiãoMetropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte.  
 



ABSTRACT 
 

Regional development and the technical-scientific-informational environment: an 
analysis of contrasts socioeconomic and space the regiãometropolitana do Vale do Paraíba e 
LitoralNorte. 

 

In Brazil, the current technological period originated in the 1950s and is characterized, 

according to Santos (2012), by the strong interaction of technology, science, and information, 

these elements are responsible for the emergence of a new social and economic structure, with 

direct implications in the geographic space now called technical-scientific-informational 

center. In Brazil, the distribution of technical infrastructure to modernize the country reveals 

the heterogeneity in the territory derived from the strategies adopted by the State as well as by 

industrial and financial capital. In this context of socio-spatial inequalities,the newly created 

the RegiãoMetropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN)is inserted this 

municipality has characteristics more or less representative of the current technological 

period. Thus, this work analyzes the RMVPLN, from the perspective of the current 

technological period, and through researchtounderstand the differences that exist in the 

Region among municipalities with varying population, technical, economic, informational and 

communicationlevels, as well as socioeconomic and spatial heterogeneity. 

 
Keywords:Technical-scientific-informational environment.Regional 
economicdevelopment.Social andspatialheterogeneity.Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O atual período tecnológico tem origem na segunda metade do século XX e caracteriza-

se segundo Santos (2012), pela forte interação da técnica, ciência e informação, elementos 

responsáveis pelo surgimento de uma nova estrutura social e econômica, com implicações 

diretas no espaço geográfico, agora denominado meio técnico-científico-informacional.  

Embora recente, a origem e configuração desse atual meio geográfico tem motivado 

análises por parte de estudiosos de diversas áreas, preocupados em compreender as rápidas 

mudanças vividas pela sociedade contemporânea.  

No Brasil a modernização da economia e do território a partir de 1970, acelerou a 

consolidação do meio técnico-científico-informacional, em especial na Região Sudeste, onde, 

grande parte dos investimentos públicos e privados voltados à indústria incidiu e, onde, 

atualmente, se concentra a maior densidade técnica do País. No entanto, como atestam Santos 

e Silveira (2013), a concentração de objetos técnicos no Sudeste irradiou o meio técnico- 

científico-informacional para outras regiões do País, sendo possível identificar "áreas 

contínuas no Sudeste e no Sul ou constituindo manchas e pontos no resto país".  

É na região Sudeste, mais especificamente no estado de São Paulo que localiza-se a 

Região do Vale do Paraíba. Nesta, a exemplo de outros lugares, a formação do meio técnico- 

científico-informacional ocorreu em escalas e tempos diferenciados. As variações dos níveis 

de densidades demográficas, técnicas, econômicas, informacionais e 

comunicacionais,encontradas na Região revelam a heterogeneidade socioeconômica dos 

municípios que compõem a recém-instituída Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte (RMVPLN). Ao mesmo tempo em que se forma um meio geográfico 

diferenciado pelos diversos níveis de densidade resultantes das ações governamentais, em 

especial, daquelas que nas décadas de 1960 e 1970 incentivaram o processo de 

industrialização, verificam-se os contrastes dos indicadores socioeconômicos entre os 

municípios da Região.  

Entre os seus 39 municípios, alguns, como São José dos Campos, figuram entre os 

primeiros no estado de São Paulo, no que se refere ao Produto Interno Bruto (PIB), Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

A consolidação da Região como uma das mais importantes do País, se deve, a diversos 

fatores, entre os quais a forte participação do Estado na instalação de infraestrutura urbano-

regional, em especial a construção da Rodovia Presidente Dutra, na década de 1950, 
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incentivando investimentos do capital industrial, bem como, na criação de Instituições de 

Ensino e Pesquisa, como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), inaugurado em 1951, 

voltado à formação de pessoal especializado na área de Engenharia Aeronáutica, o Centro 

Técnico de Aeronáutica (CTA), desde 2009, Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial (DCTA), e o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), incentivando 

investimentos do capital industrial na Região.  

Na década de 1970, os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND I e II), revelam o 

projeto de modernização do território pautado no desenvolvimento industrial e tecnológico. 

Nesta década, a desconcentração das indústrias proveniente da Grande São Paulo, encontrou 

no interior do Estado condições propícias ao desenvolvimento industrial. A existência de um 

parque industrial diversificado e de Instituições de Ensino e Pesquisa contribuiu para a 

efetivação do processo de industrialização na Região.  

Neste sentido, este trabalho dedica-se a analisar a RMVPLN, sob a perspectiva do atual 

período tecnológico, e por meio das investigações, compreender como a ação governamental, 

por meio da implementação de políticas públicas, contribuiu para a existência de territórios 

diferenciados pelos níveis de intensidade técnica, econômica, demográfica, informacional e 

comunicacional e os ganhos e perdas deste tipo de planejamento à população da Região.  

Para tanto este trabalho está dividido em seis capítulos, sendo o primeiro referente à 

Metodologia utilizada para o desenvolvimento da Pesquisa; o segundo, relativo às 

Considerações Teóricas, no qual é apresentada uma breve periodização da evolução das 

técnicas com foco na origem de uma nova configuração socioespacial denominada por Santos 

(2012) de meio técnico-científico-informacional; é analisado o processo de modernização 

econômica e a implantação de infraestruturas técnicas no Brasil e o processo de 

industrialização no Estado de São Paulo. No mesmo capítulo, são apresentadas algumas 

definições de desenvolvimento econômico regional, na formação de parques tecnológicos e 

incubadoras. Para a elaboração deste capítulo foram realizadas leituras de autores como 

Milton Santos, Maria Laura Silveira, Manuel Castells, Bertha Becker, Cláudio Egler, George 

Benko, Pierre Lévy, Sandra Lencioni, Wanderley Messias da Costa, Ester Limonad, François 

Perroux, Hermes Magalhães Tavares e Clécio Campolina Diniz.  

O terceiro capítulo refere-se à Caracterização histórica e a configuração socioespacial da 

RMVPLN, considerando os indicadores econômicos e demográficos. No quarto capítulo 

intitulado “Modernização das infraestruturas técnicas e a produção científica, tecnológica e 

industrial na RMVPLN” é dada ênfase na implementação de políticas de desenvolvimento 
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econômico e tecnológico a partir da década de 1950 e na implantação de infraestruturas 

técnicas na Região.  

No quinto capítulo intitulado “Características demográficas e socioeconômicas da 

população da RMVPLN” são analisados os indicadores de desenvolvimento humano e 

econômico dos 39 municípios e apresentadas por meio de representações cartográficas 

combinações de variáveis como o Produto Interno Bruto (PIB); População Urbana; nível de 

empregabilidade considerando o número de profissionais envolvidos com atividades dos 

setores de informação e comunicação e ligadas ao desenvolvimento científico e tecnológico; 

nível de escolaridade, considerando o número de pessoas matriculadas em Programas de Pós-

Graduação em nível de Mestrado e Doutorado e rendimento. Também no capítulo cinco são 

realizadas a quantificação e a espacialização do número de acessos à telefonia celular e a 

internet banda larga fixa a fim de se verificar o nível de acesso dos habitantes da RMVPLN às 

novas tecnologias da informação e, consequentemente, a inclusão social no âmbito 

comunicacional do atual período. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais acerca do modo como políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento econômico regional contribuíram para a formação de 

uma das regiões mais desenvolvidas do País, sendo, segundo dados da Fundação Seade , para 

o ano de 2012, a terceira Região Metropolitana entre as cinco Regiões Metropolitanas do 

Estado de São Paulo de maior arrecadação do setor industrial, atrás apenas da RM de São 

Paulo e Campinas. A região abriga ainda importantes Instituições de Ensino e Pesquisa a 

exemplo do ITA, do DCTA, o INPE, e a UNIVAP no município de São José dos Campos, a 

UNESP em Guaratinguetá, a USP em Lorena e a UNITAU em Taubaté. Somado a esses 

fatores está a forte fluidez que ocorre entre os municípios da Região e desta com as demais 

Regiões do estado e do País, uma vez que perpassam pela Região importantes Rodovias como 

a Rodovia Federal Presidente Dutra, Rodovia dos Tamoios, a Rodovia Carvalho Pinto e a 

Rodovia Dom Pedro I e ainda possui o Porto de São Sebastião, um dos Portos de maior 

movimento e capacidade de transporte de petróleo e derivados da Região Sudeste, 

constituindo segundo Emplasa (2011) “a terceira melhor região portuária do mundo”. Por 

outro lado, o dinamismo econômico evidenciado na Região ao longo das últimas décadas não 

supre o Território Regional como um todo, que também é marcado pela heterogeneidade 

social, econômica, assim como espacial, principalmente em relação à inexistência de 

densidade técnica, informacional e comunicacional. 
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1.1 Objetivo Geral 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar a RMVPLN, sob a perspectiva do atual 

período tecnológico, e junto às investigações, compreender como a ação governamental, por 

meio da implementação de políticas públicas, contribuiu para a existência de territórios 

diferenciados pelos níveis de densidade técnica, econômica, demográfica, informacional e 

comunicacional e os ganhos e perdas deste tipo de planejamento à população da Região.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 
Como vistas à compreensão da evolução dos processos de urbanização e 

industrialização, da análise dos aspectos socioeconômicos e da identificação de elementos 

técnicos representativos do atual período tecnológico nos municípios que compõem a 

RMVPLN foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

 

a) Compreender como se constitui o meio técnico-científico-informacional no contexto da 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

b) Identificar os macrossistemas técnicos compostos por portos, aeroportos, vias rápidas, 

dutovias, base materiais de telecomunicações, etc.; Instituições de Ensino e Centros de 

Pesquisas, e as empresas de base tecnológica existentes na Região. 

c) Estudar a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte sob o ponto de vista 

socioeconômico e espacial, bem como gerar representações cartográficas com o uso de 

dados do período compreendido entre os anos de 2010 a 2014, elaborados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE); Fundação Sistema Estadual de Análise de 

Dados (SEADE); Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Ministério das Comunicações 

(MC); Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL); Banco Central do Brasil 

(BCB); Departamento Nacional de Integração Territorial (DNIT); Petróleo Brasileiro S.A 

(Petrobras); Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Ministério da Educação e 

Cultura (MEC); Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (Emplasa); 

Associação das Indústrias Aeroespaciais do Brasil(AIAB); Departamento de Ciência e 

Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD).  
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1.2 Justificativa 

 
A RMVPLN é composta por municípios que apresentam heterogeneidade no que diz 

respeito aos aspectos socioeconômicos e infraestrutura técnica, científica e informacional. Tal 

conformação regional é resultante da ação governamental iniciada na década de 1950 com a 

construção da Rodovia Presidente Dutra, a implantação de importantes Instituições de Ensino 

e Pesquisa como ITA e o atual DCTA, e ainda, ao processo de industrialização intensificado a 

partir da década de 1970, com o processo de descentralização industrial a partir da cidade da 

Grande São Paulo.  

A partir da década de 1970, a modernização setorial empreendida no Brasil, encontra na 

Região do Vale do Paraíba, o lócus estratégico do projeto geopolítico moderno. Neste 

contexto, alguns municípios da Região são equipados por infraestruturas técnicas, 

características do novo meio geográfico denominado por Santos (2012), de meio técnico-

científico-informacional.  

É a partir desta década que municípios como São José dos Campos devido às 

potencialidades em pesquisa e inovação, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba em razão do 

aumento da produção industrial, se destacaram frente aos demais municípios da Região, 

principalmente em relação aos índices de crescimento econômico. Mais recentemente, 

municípios da faixa litorânea como São Sebastião e Caraguatatuba passaram a apresentar 

mudanças em suas estruturas urbanas devido à implementação de atividades econômicas 

ligadas ao setor petroquímico e turístico.  

A atual configuração socioeconômica e urbana evidenciada na Região permite a 

identificação de diferentes níveis de densidade técnica econômica, informacional e 

comunicacional entre seus municípios. Neste sentido, a RMVPLN se constitui num ambiente 

fértil para as análises urbano-regionais contemporâneas, devido as suas características 

socioeconômicas e espaciais, sendo algumas delas representativas do atual período 

tecnológico, possibilitando uma maior compreensão da atual realidade regional. 
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2 METODOLOGIA 

 
Neste tópico são descritos a metodologia e os processos técnicos desenvolvidos na 

elaboração deste trabalho.  

 

2.1 Material 
 

Para a realização deste estudo foi consultado o seguinte material: 
 

 

2.1.1 Base de dados IBGE, DNIT e Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

 

A utilização de dados neste estudo foi realizada primariamente pela obtenção de 

informações de estudos já realizados por instituições e departamentos, como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas(IBGE) e oDepartamento Nacional de Integração 

Territorial(DNIT). A disponibilidade da malha digital dos municípios do Brasil elaborado 

pelo IBGE para o ano de 2010 na escala 1:250.000. Ainda na escala referida, o uso do CD 

Cidade Viva de 2011, da Prefeitura de São José dos Campos (PMSJC), foi utilizado para o 

auxílio em algumas sobreposições, como a malha urbana do município. O sistema viário do 

Brasil (rodovias, ferrovias, portos, aeroportos) elaborado pelo DNIT para o ano de 2010 na 

escala 1:2.500.000, compõem os dados que não necessitaram de tratamento com as 

informações, bastando somente sua sobreposição e produção de mapas. Já os demais dados 

coletados divididos em matriciais, de endereços e estatísticos necessitaram de algum processo 

técnico, que serão melhores descritos ainda neste capítulo. 

 

2.1.2 Base de dados em imagens 

 

Referente aos dados matriciais foram obtidos imagens do tipo JPG de estudos já 

elaborados, que posteriormente foram georreferenciadas na escala 1:1.000.000. Entre os 

dados obtidos no formato de imagens JPG estão a rede de distribuição de energia elétrica do 

Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS) do ano de 2013, gasodutos, oleodutos e 

álcoodutos do Relatório de Impacto do Meio Ambiente referentes às datas de 2006 e 2007 da 

Petróleo Brasileiro S.A(Petrobras), e do Plano Diretor de Dutos de São Paulo (PDD) de 2012 

da Secretaria de Energia do Governo do Estado de São Paulo. Na escala de 1:250.000 no 

município de São José dos Campos, foram georreferenciadas duas figuras de Redes 
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Metropolitanas de internet de alta velocidade obtidas do Atlas de Telecomunicações do ano de 

2013. 

 

2.1.3 Material aerofotogramétrico 

 

O material aerofotogramétrico obtido para a RMVPLN está disponível na página 

eletrônica da United StatesGeologicalSurvey (USGS) (2014). Neste endereço foram coletadas 

as cenas Landsat-4 para o ano de 1975 com resolução espacial de 60 metros, e a Landsat-8 

para o ano de 2014 com resolução espacial de 15 metros. No endereço eletrônico do INPE, 

foram selecionadas e obtidas as cenas para o Landsat-5 para o ano de 1995 com a resolução 

espacial de 30 metros. A aquisição das cenas permitiu gerar e, posteriormente, visualizar a 

mancha urbana na Região no intervalo de aproximadamente 20 anos. 

 

2.1.4 Documentos diversos 

 

Os dados de endereçamento foram obtidos para a geração de novas informações a partir 

de dados concretos. Neste sentido por meio da consulta ao Catálogo de Empresas do Setor 

Aeroespacial (CESAER) de 2013 e da página eletrônica da Associação das Indústrias 

Aeroespaciais Brasileira (AIAB), foi possível obter os nomes das empresas e com o auxílio 

do Google Earth realizar a localização por pontos dos locais. Este processo de uso do 

endereçamento foi também utilizado com as Instituições de Ensino Superior do MEC em 

2013 e para com as principais empresas da Região descritos no Estudo Técnico da 

EMPLASA de 2011. 

 

2.1.5 Dados socioeconômicos, postos e agências bancárias, acesso à telefonia móvel e 

internet 

 

Os dados socioeconômicos referentes aos municípios que compõem a RMVPLN foram 

obtidos pelos Censos Demográficos realizados a partir da década de 1950 pelo IBGE. Os 

dados estatísticos elaborados pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

(SEADE)referentes aos anos de 2010 e 2011, bem como, os dados municipais referentes à 

educação, renda e longevidade encontrado no IDHM do PNUD, complementaram a análise 

socioeconômica da Região. 
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Para verificar o total de postos e agências bancárias existentes na Região por município, 

foram consultados dados referentes aos anos de 1970 a 2010 elaborados pelo Banco Central, 

embutidos na Relação de Agências e Postos Bancários para o ano de 2013. 

A utilização de dados elaborados pelo Ministério das Comunicações (MC), Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e Atlas Brasileiro de Telecomunicações, este 

último, publicado pela empresa do ramo de comunicação Converge Comunicações contribuiu 

para uma melhor compreensão dos diferentes níveis de densidade comunicacional resultantes 

da existência de aparato tecnológico e dos números de acessos à telefonia móvel e à internet 

fixa para o ano de 2012.  

Por meio de tais dados, foram elaboradas representações cartográficas e por fim, 

utilizando-se a ferramenta de análise espacial denominada “Análise Espacial de Áreas Skater” 

(SpatialK’lusterAnalysisbyTree Edge Removal), com o objetivo de simplificar a leitura das 

características socioeconômicas dos 39 municípios da RMVPLN foi possível representar as 

características socioeconômicas em escala regional. 

 

2.2 Equipamentos 

 

Os equipamentos utilizados neste estudo incluem softwares do ambiente SIG, como o 

ArcGis, o Terraview e o GoogleEarth. 

 

2.3 Estratégias e técnicas de pesquisa 

 
O trabalho de pesquisa iniciou com a aquisição de dados espaciais e informações 

quantitativas de diversas fontes1

                                            
1A síntese dos processos técnicos desenvolvidas para o tratamento de informações geoespaciaisé apresentada no APÊNDICE 

A.  

. Paralelamente, foram realizadas leituras que contribuíram 

para o entendimento das questões urbanas recentes e do desenvolvimento regional no Brasil, 

necessárias à fundamentação teórica do estudo. A metodologia utilizada para a elaboração 

deste trabalho é mostrada no fluxograma de atividades (figura 1).  
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Figura 1 - Fluxograma de atividades. 

 
Fonte: Autor. 

 

2.3.1 Definição do tema 

 
Esta pesquisa é um aprofundamento da análise sobre o meio técnico-científico- 

informacional iniciada em um trabalho de encerramento do Curso de Geografia no ano de 

2012, intitulado “Estudo da distribuição de objetos técnicos-informacionais de São José dos 

Campos, no contexto da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte2

                                            
2ANDRADE, Daniel José; MACEDO, Diego Gonçalves; DÓRIA, Vinicius Etchebeur Medeiros. Estudo da distribuição de 
objetos técnicos-informacionais de São José dos Campos no contexto da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. 2012. 62 f. Trabalho de conclusão de curso (Geografia). Faculdade de Educação e Artes, Universidade do Vale do 
Paraíba, 2012. 
 

”, o qual, 

por meio da espacialização de torres de telefonia celular e estações de internet em municípios 

da Região, identificaram as áreas de maior concentração de infraestruturas técnicas do setor 

de telecomunicações. 
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O presente trabalho investiga as questões urbanas contemporâneas, contemplando a 

RMVPLN, pertinentes à ação governamental, no direcionamento de políticas públicas, que 

contribuíram para a formação de municípios com características diferenciadas, sendo algumas 

expressivas do atual período tecnológico. Analisa ainda as consequências de tais 

desigualdades territoriais no âmbito social. Ressalta-se que a temática abordada, vincula-se ao 

Planejamento Urbano e Regional, uma vez que neste estudo, pretende-se reconhecer a ação ou 

a inação do poder público no sentido de promover a equidade socioeconômica na Região.   

 

2.3.2 Revisão bibliográfica 

 
A Fundamentação Teórica foi elaborada com base nas obras de autores como: George 

Benko, Sandra Lencioni, Wanderley Messias, Manuel Castells, Pierre Lévy, Ester Limonad, 

Hermes Magalhães Tavares, Bertha Becker e Claudio Egler. No entanto, a base para o 

entendimento das discussões ora apresentadas, foi obtida com a leitura de textos de autoria do 

Geógrafo Milton Santos (2012), em especial, aquelas, cujo conteúdo contempla o meio 

técnico-científico-informacional e as expressões do atual período tecnológico no território 

nacional.  A pesquisa bibliográfica inclui ainda leituras sobre as ações governamentais e as 

políticas públicas após 1970, principalmente, com o I e II PNDs, e também uma breve 

consulta nos Planos Plurianuais (PPA), que possibilitaram compreender o processo de 

modernização do território brasileiro 

Sobre a aplicação das geotecnologias para a análise de processos urbanos, tais como, a 

análises multitemporais da expansão de áreas urbanas com o auxílio de imagens de satélite, 

bem como, a análise quantitativa de variáveis socioeconômicas e a heterogeneidade espacial, 

foram consultados diversos autores, entre os quais destacam-se os estudos elaborados por 

Suzana Druck, Marília Sá Carvalho, Gilberto Câmara e Antônio Miguel Vieira Monteiro. Para 

a compreensão do uso do método Skater3

                                            
3O método Skater foi utilizado para a elaboração do artigo intitulado “Análise espacial por regionalização de áreas: uso do 
método Skater no estudo da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte” de autoria de Andrade, Gomes e 
Souza publicado pela Revista “Geografia” organizada pela Associação de Geografia Teorética (AGETEO) – UNESP de Rio 
Claro – SP. v. 40, n. 1 jan/abril/2015.  
 

 foram consultados o estudo desenvolvido por Carlos 

Águedo Paiva, José Antônio Alonso e IvánPeyré Tartaruga, bem como, o material 

institucional do INPE. 
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2.3.3 Seleção da área de estudo 

 
Este estudo investiga a formação do meio técnico-científico-informacional e os 

contrastes socioeconômicos na RMVPLN. Localizada no extremo leste do estado de São 

Paulo, a RMVPLN possui uma área de 16.268 Km² que se estende por 39 municípios. De 

acordo com estudos de Santos (2012), o atual período tecnológico não se faz presente em 

todos os lugares. Assim, se considerada a RMVPLN, verificam-se municípios com maior ou 

menor representação das características do atual período tecnológico, bem como, no que diz 

respeito ao contexto socioeconômico regional.  

 

2.3.4 O uso da malha digital e dados quantitativos do IBGE para caracterização dos 

aspectos socioeconômicos da RMVPLN 

 

Para representação cartográfica da área de estudo foi adquirido uma malha digital 

municipal do Brasil e do estado de São Paulo referente ao ano de 2010. Posteriormente, com a 

auxílio do ArcGis foram selecionados os 39 municípios que compõem a RMVPLN. O mesmo 

processo ocorreu com a utilização das tabelas do Resultado do Universo para 2010 do IBGE e 

das Informações dos Municípios Paulistas da Fundação SEADE, podendo assim realizar uma 

primeira leitura dos aspectos socioeconômicos dos 39 municípios. 
 

2.3.5 Georreferenciamento de imagens e vetorização 

 
As imagens Google Earth foram utilizadas para a espacialização de algumas categorias 

de análise presentes neste estudo características do período tecnológico atual. Dentre as 

categorias que utilizaram imagens Google Earth o procedimento de georreferenciamento4

                                            
4 O termo georreferenciamento ou como sugere Huerta, Mangiaterra e Noguerra (2005, p.112), “La georreferenciación 
consiste em laindentificación de todos lospuntosdelespacio (aéreos, marítimos o terrestre; naturales o culturales) mediante 
coordenadas referidas a um único sistema mundial”. 

 se 

fez necessário para obter a localização geográfica e posteriormente as informações vetoriais. 

Neste sentido foi realizada uma coleta de imagens do Google Earth correspondente a 

localização de empresas do setor aeroespacial, consultadas por endereçamento no relatório 

CESAER do DCTA e da AIAB, bem como outra coleta com as empresa mais significativas 

do Vale do Paraíba segundo o Estudo Técnico de 2011 da Empresa Paulista de Planejamento 



28 
 

 

Metropolitano S.A. (EMPLASA) e as Instituições de Ensino Superior na Região obtidas por 

meio do endereçamento do INEP.  

Após a coleta de recortes e georreferenciamento das imagens no Google Earth, foi 

realizada a vetorização por polígonos e linhas, por meio da identificação do endereço e a 

respectiva localidade das indústrias de diversos segmentos - entre as quais o aeroespacial-, o 

mesmo processo foi utilizado no mapeamento das Instituições de Ensino Superior (figura 2). 

 
 

Figura 2- Imagem georreferenciada e exemplo de vetorização. 

 
Fonte: GoogleEarth, 2012; CESAER, 2013. Elaborado por Daniel José de Andrade. 

 

Outros procedimentos incluídos neste estudo estão vinculados à obtenção de dados no 

formato de figuras de diversas fontes. Dentre estas fontes foram realizados os procedimentos 

técnicos com base no Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Atlas Brasileiro de 

Telecomunicações 2013 e Petrobras. Este procedimento inclui sobreposição destas imagens 

para a extração de informações.  

A figura 3 mostra o procedimento para a extração de informações por meio da 

sobreposição de imagens cartográficas elaboradas em outros estudos, à exemplo do Relatório 

de Impacto do Meio Ambiente (RIMA) da Petrobras. 
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Figura 3- Extração de informação (vetorização) de imagem cartográfica georreferenciada. 

 
Fonte: IBGE, 2010; Petrobras, 2006. Elaborado por Daniel José de Andrade. 

 

2.3.6 Mosaico de imagens Landsat e mancha urbana em 1975, 1995 e 2014 

 

O uso da interpretação visual dos diferentes alvos de uma imagem de satélite permitiu 

identificar os limites urbanos dos municípios da RMVPLN, e por meio da sobreposição de 

imagens referentes aos anos de 1975, 1995 e 2014 foi possível identificar a expansão ou não 

das manchas urbanas dos municípios da Região. 

Inicialmente foram selecionados e definidos os recortes para a extração de informação 

das imagens de satélite adquiridas no banco do Catálogo de Imagens do INPE. Para cobrir 

toda a extensão da RMVPLN equivalente a 16.148,12 (Km2)5

                                            
5 A área total de 16.148,12 Km2da RMVPLN foi obtida pela Malha Digital dos municípios do estado de São Paulo do Censo 
Demográfico de 2010 do IBGE. 

, foram selecionados recortes 

obtidos em 1975 pelo Satélite LandSat-4 de resolução espacial de 60 metros cujas bandas 

utilizadas foram na ordem RGB 6, 5 e 4.  O recorte obtido em 1995 pelo Satélite Landsat-5 

com resolução espacial de 30 metros foi processado nas bandas RGB na ordem 5,4 e 3.  

Os recortes obtidos em 2014 pelo Satélite Landsat-8 foram adquiridos no endereço 

eletrônico da USGS (2014). As bandas utilizadas com resolução de 30 metros foram na ordem 

RGB 6, 5 e 4, porém, com este satélite foi possível utilizar também uma banda pancromática 

de resolução de 15 metros, o que permitiu gerar um produto final com resolução espacial de 

15 metros (figura 4). 
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Figura 4-Exemplo de mosaico de imagens Landsat8 para o ano de 2014. 

 
Fonte: USGS, 2014.Elaborado por Daniel José de Andrade. 

 

O procedimento técnico adotado para estas imagens consistiu na utilização do software 

ArcGis para elaboração do mosaico destes recortes, gerando, assim, como produto final, uma 

única imagem da RMVPLN.  

Após a realização dos três mosaicos foi realizada a digitalização da imagem por meio da 

interpretação visual, criando polígonos representativos dos limites urbanos nas respectivas 

datas. A sobreposição dos polígonos referentes a aproximadamente vinte anos de diferença 

entre as datas de obtenção das imagens, possibilitou gerar vetores que demonstram o processo 

de expansão da área urbana na RMVPLN. 

 

2.3.7 Análise espacial por regionalização de áreas pelo método Skater 

 
A disposição de dados produzidos pelos processos sociais de um determinado espaço e 

sua representatividade pelo uso de ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG), 

tem se difundido em várias áreas de conhecimento. Alguns autores destacam o uso da análise 

espacial e das novas possibilidades de representação da realidade por meio das 

geotecnologias. Segundo Drucketal(2004, p.21), atualmente a distribuição de dados espaciais 

vem sendo utilizada em estudos de áreas como: Saúde, Geologia, Planejamento Urbano entre 

outros, e vem se tornando “cada vez mais comuns, devido à disponibilidade de sistemas de 

informação geográfica (SIG) de baixo custo e com interfaces amigáveis”. Continuando, os 
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autores esclarecem que “estes sistemas permitem a visualização espacial de variáveis como 

população de indivíduos, índices de qualidade de vida ou vendas de empresas numa região 

através de um mapa”.  

Dentre as várias possibilidades de análise espacial, este estudo fez a opção pelo método 

SpatialK’lusterAnalysisbyTree Edge Removal (Skater)6

Considerando o uso do software Terraview, a regionalização de áreas obtida pelo 

método de análise espacial Skater apresentou a possibilidade de exploração dos dados 

socioeconômicos para a representação do recorte da RMVPLN. Para a representação dos 

municípios que apresentam homogeneidades referentes às variáveis selecionadas, foram 

definidas oito classes, criando-se, assim, oito subdivisões regionais (figura 5)

.Informações obtidas no ano de 2014 

elaboradas pelo Laboratório de Estatística Espacial (LESTE) da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), definem o Skater como “um conjunto de funções utilizadas para 

agrupar áreas em regiões disjuntas tais que os grupos obtidos sejam internamente homogêneos 

com relação a atributos de interesse e, ao mesmo tempo, sejam heterogêneos entre si”.  

A possibilidade de análise regional para este estudo referente às realidades espacial e 

demográfica considerou o uso do método Skater, incorporado ao software Terraview, 

permitindo a interpretação regional dos dados pelas homogeneidades dos municípios em 

questão.  

7

 
(Valor bruto da variável) – Média 

Desvio Padrão 

 
 

Após essa formatação dos dados e sua devida padronização, a próxima etapa consiste do 

manuseio no Terraview, com a adição do shapefile e da tabela padronizada, seguido da 

seleção das variáveis.  

. 

O método proposto consiste da aplicabilidade de dados estatísticos (IBGE e SEADE) 

com valores brutos, tabulados no formato padrão entre 0 e 1, utilizando a fórmula: 

 

                                            
6A definição do método Skater encontra-se notutorialdoTerraview (INPE, 2013, p.42), neste consta que “trata-se de uma 
situação em que temos um mapa particionado em áreas, cada uma delas com uma posição geográfica determinada, e 
desejamos que áreas com características semelhantes pertençam ao mesmo conglomerado espacial. Estas características são 
dadas pelas variáveis medidas”. 
7 Os dados agrupados da RMVPLN expressos na figura 5 configuram um exemplo do método obtido no Terraview e 
correspondem às seguintes variáveis do Censo de 2010 do IBGE: (a) domicílios particulares permanentes com computador e 
acesso à internet; (b) pessoas de 10 anos ou mais que recebem de 10 à 20 salários mensais e (c) pessoas de 10 anos ou mais 
que frequentavam curso superior de graduação. 
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Figura 5-Resultado da análise espacial por método Skater. 

 
Fonte: IBGE (2010). Elaborado por Daniel José de Andrade. 

 

O método Skater mostrou-se bastante eficaz na descrição da realidade e permitiu 

sintetizar a análise regional, criando grupos homogêneos para a seleção das variáveis em 

questão. Porém, algumas características geográficas, em especial as referentes à localização 

espacial, de alguns municípios da Região geraram grupos isolados, fato ocorrido com Igaratá 

e com os municípios da Serra da Mantiqueira.  
 

2.3.8 Espacialização de estações de telefonia móvel por coordenadas 

 
As bases materiais do setor de telecomunicações disponibilizadas pela ANATEL, 

referentes à Serviço Móvel Pessoal (SMP), foram utilizadas para representar a formação de 

redes no território respectivo à RMVPLN.  

Os dados respectivos ao ano de 2013 incluem coordenadas geográficas das estações de 

SMP, as quais foram convertidas em coordenadas decimais. A segunda conversão dos dados 

foi referente à espacialização das estações, com o uso do software ArcGis, que possibilitou a 

geração automática do mapeamento de pontos com todas as estações existentes na Região. 

 

2.3.9 Produção de mapas 

 

O uso de softwares ArcGis e Terraview permitiram organizar as informações e, 

posteriormente, a elaboração de cartografias da Região. Algumas convenções utilizadas 
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incluem escala, rosa dos ventos ou “norte geográfico”, legendas e em alguns casos um “grid” 

de coordenadas UTM, que permitem maior exatidão na localização das informações 

produzidas.  

 

2.3.10 Análises dos resultados 

 

A análise da formação do meio técnico-científico-informacional e das desigualdades 

socioeconômicas na RMVPLN foi realizada considerando as informações descritas neste 

capítulo. Neste sentido, ao término deste trabalho, espera-se que este possa trazer 

contribuições referentes à compreensão da ação governamental na formação de uma Região 

constituída por áreas com diferentes níveis de densidade demográfica, técnica, econômica, 

informacional e comunicacional. Por fim espera-se que os resultados obtidos possam 

contribuir para a caracterização e a construção de um conhecimento amplo a respeito da 

Região, bem como, na formulação de questionamentos a respeito dos ganhos e perdas de um 

meio geográfico fortemente influenciado pelos fatores condicionantes do meio técnico-

científico-informacional.  
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3 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

Nas palavras de Milton Santos (1996), o presente período histórico se expressa por uma 

nova configuração geográfica, que o autor (SANTOS, 1996, p.44) denomina de meio técnico-

científico-informacional no qual “o território inclui obrigatoriamente ciência, tecnologia e 

informação”. 

A origem e configuração desse atual meio geográfico que interage técnica, ciência e 

informação tem sido abordado por estudiosos de diversas áreas, com o objetivo de 

compreender as rápidas mudanças vividas pela sociedade contemporânea.  

Segundo Castells (2000, p.43), após a década de 1970 inicia-se nos Estados Unidos a 

formação de “um novo paradigma tecnológico” com reflexos nos aspectos sociais, 

econômicos e culturais. Segundo o autor, nos EUA esse novo modelo tecnológico foi 

organizado com base no desenvolvimento da tecnologia da informação “em interação com a 

economia global e a geopolítica mundial, que concretizou um novo estilo de produção, 

comunicação, gerenciamento e vida”. 

No Brasil a modernização da economia e do território a partir de 1970 acelerou a 

consolidação do meio técnico-científico-informacional, em especial na Região Sudeste, onde, 

grande parte dos investimentos públicos e privados voltados à indústria incidiram e, onde, 

atualmente, concentra-se a maior densidade técnica do País. No entanto, como atestam Santos 

e Silveira (2013), a concentração de objetos técnicos no Sudeste irradiou o meio técnico- 

científico-informacional para outras regiões do País, sendo possível identificar "áreas 

contínuas no Sudeste e no Sul ou constituindo manchas e pontos no resto país".  

Associado à expansão do meio técnico-científico-informacional, no decorrer do século 

XX, o estado de São Paulo adquiriu status de polo dinâmico da indústria no País. Ainda que 

políticas públicas incentivassem a descentralização econômica industrial a partir da Metrópole 

Paulista para outras regiões do próprio estado e do País, aliadas ao capital industrial, tais 

ações governamentais, contribuíram para a consolidação da economia industrial no estado de 

São Paulo, com o aumento da produção industrial em seu interior. 

Na década de 1980, o planejamento estratégico do Estado brasileiro voltou-se para uma 

política de criação de polos tecnológicos ou tecnopolos. Para Tavares (2013, p.28), tal 

planificação ocorreu “através de duas entidades do Governo Federal de apoio à ciência e 

tecnologia: CNPq e FINEP”. Segundo o autor, a escolha dos lugares se deu conforme a 

existência de “algumas pré-condições favoráveis”. Neste sentido, cidades como Manaus, 

Campina Grande, Rio de Janeiro, Santa Rita do Sapucaí, São José dos Campos, Campinas, 
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São Carlos, Curitiba e Porto Alegre, devido às características peculiares foram eleitas para 

abrigar os polos (TAVARES, 2013). 

Na Região do Vale do Paraíba, a proposta de desenvolvimento econômico regional com 

a formação de tecnopolo e posteriormente, dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) no 

formato incubadoras e parques tecnológicos, culminou na instalação de núcleos de pesquisas, 

inovação e tecnologia, no formato de parques tecnológicos e incubadoras de empresas, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológicos. Aos diferentes níveis de 

densidade demográfica, técnica, econômica, informacional e comunicacional, encontradas na 

Região revelam a heterogeneidade dos municípios que compõem a recém-instituída 

RMVPLN. Ao mesmo tempo em que se forma um meio geográfico diferenciado pelos 

elevados níveis de densidade, principalmente, os técnicos que promovem a fluidez no 

território, verifica-se a existência de municípios com baixos níveis de interação e de 

desenvolvimento econômico e social, revelando os contrastes socioeconômicos e espaciais na 

Região. 

A compreensão do sentido e significado do termo meio técnico-científico-informacional 

sugere a leitura e interpretação de textos diversos, entre os quais merece destaque, aqueles que 

compõem a obra do geógrafo Milton Santos (2012), considerado o responsável pela criação 

dessa terminologia, utilizada para definir a atual constituição do meio geográfico.  

Além de definições cunhadas por Santos (2012), neste item é realizada uma análise da 

evolução tecnológica, considerando a Primeira Revolução Industrial como indutora desse 

processo e, também, dos reflexos do atual período tecnológico – com ênfase no uso da 

informação e na formação de redes, promovidos pelos avanços das telecomunicações–, no 

meio e na sociedade. Além disso, tendo o Brasil como objeto de análise são discutidas as 

formas de atuação dos agentes, em especial do Estado, na concepção de espaços dotados de 

infraestrutura técnica e na implantação dos sistemas de engenharia, contribuindo para as 

diferenciações regionais encontradas no território brasileiro. Neste sentido, para as análises 

ora apresentadas, foram realizadas leituras de textos de autores como George Benko, Sandra 

Lencioni, Wanderley Messias, Manuel Castells, Ester Limonad, Hermes Magalhães Tavares, 

Bertha Becker e Claudio Egler, entre outros. Tais leituras foram essenciais para a 

compreensão da origem do meio técnico-científico-informacional, suas principais 

características e, ainda, pelo modo como esse meio geográfico se configura no País e, mais 

especificamente, na Região Metropolitana do Vale do Paraíba. 
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3.1 Breve periodização da evolução das técnicas e a configuração do meio técnico-

científico-informacional 

 
Entender os processos que originaram o meio técnico-científico-informacional, só é 

possível, mediante a realização de uma análise da evolução das técnicas. É preciso ainda 

entender que desde a pré-história, como modo de se proteger e de buscar alimentos, o homem 

desenvolve técnicas e instrumentos. Porém, neste estudo, privilegia-se a análise do período 

que se inicia juntamente com a Primeira Revolução Industrial, quando segundo Santos (2012) 

tem início o “tempo das máquinas”, a partir do qual um novo modelo social, econômico e 

cultural é instituído. Para Santos (2012, p. 172),  

 
O papel que as técnicas alcançaram, através da máquina, na produção da história 
mundial, a partir da revolução industrial, faz desse momento um marco definitivo. É 
também, um momento de grande aceleração, ponto de partida para transformações 
consideráveis. 

 
Outros autores assinalam a Revolução Industrial como um importante marco, e 

discutem a periodização segundo a evolução das técnicas. De acordo com Anderton (1971, 

apudSANTOS, 2012, p.173), tal periodização pode ser realizada segundo a divisão tripartite 

do tempo histórico da industrialização. Segundo o autor,  

 
em primeiro lugar, o estabelecimento de métodos fabris da manufatura; em segundo 
lugar, a introdução da produção em massa, e em terceiro lugar o desenvolvimento de 
sistemas baseados nos computadores, no controle e nas comunicações, em resumo, 
na automação. 

 
Já Fu-Chen Lo, prefere detalhar ainda mais a periodização do espaço-tempo, 

considerando cinco momentos. Segundo o autor (1991, apud SANTOS, 2012, p 173), a 

evolução dos períodos tecnológicos iniciou-se com o período da "Primeira Mecanização" 

ocorrida entre os anos de 1770 e 1840, que precedeu o período da máquina a vapor e da 

estrada de ferro realizado entre 1830 a 1890, seguido pelo período da descoberta da 

eletricidade e do desenvolvimento da engenharia pesada entre 1880 e 1940. Dando sequência 

a essa evolução, entre os anos de 1930 a 1990, como aponta o autor, é desenvolvido o modelo 

de produção Fordista e, por fim, completando, o quadro evolutivo tecnológico, na década de 

1980, inicia-se o período da informação e da comunicação associado ao desenvolvimento da 

computação e da informática. 

A periodização da evolução das técnicas mostra os diferentes modos de produção, ao 

mesmo tempo, as diferentes relações do homem com o meio. Segundo Santos (2012, p. 233)  
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A história das chamadas relações entre sociedade e natureza é, em todos os lugares 
habitados, a da substituição de um meio natural, dado a uma determinada sociedade, 
por um meio cada vez mais artificializado, isto é, sucessivamente instrumentalizado 
por essa mesma sociedade. Em cada fração da superfície da terra, o caminho que vai 
de uma situação a outra se dá de maneira particular; e a parte do “natural” e do 
“artificial” também varia, assim como mudam as modalidades do seu arranjo. 

 
Segundo Santos (2012, p. 235) o meio natural consiste num meio que se conforma no 

período em que o homem “escolhia da natureza aquelas suas partes ou aspectos considerados 

fundamentais ao exercício da vida”. Continuando o autor (SANTOS, 2012, p. 235) esclarece 

que “esse meio natural generalizado era utilizado pelo homem sem grandes transformações. 

As técnicas e o trabalho se casavam com as dádivas da natureza, com a qual se relacionavam 

sem outra mediação”. 

Em outro período, denominado de técnico, Santos (2012) esclarece sobre o surgimento 

do espaço mecanizado. Para o autor (SANTOS, 2012, p. 236), neste período “o componente 

material é crescentemente formado do ‘natural’ e do ‘artificial’. Mas, o número e a qualidade 

de artefatos variam”. Sobre essa questão autor esclarece (SANTOS, 2012, p. 236) que “as 

áreas, os espaços, as regiões, os países passam a se distinguir em função da extensão e da 

densidade da substituição, neles, dos objetos naturais e dos objetos culturais, por objetos 

técnicos”. 

Finalizando a periodização da evolução das técnicas e do surgimento e criação de novos 

arranjos espaciais, Santos (2012), esclarece sobre o meio técnico científico-informacional, o 

qual começa a se conformar no pós Segunda Guerra Mundial nos chamados países 

desenvolvidos e, apenas a partir da década de 1970, no Terceiro Mundo. Segundo o autor 

(SANTOS, 1996, p.51), 

 
O meio geográfico em via de constituição (ou reconstituição) tem uma substância 
científico-tecnológico-informacional. Não é nem meio natural, nem técnico. [...]. É a 
cientificização e a tecnicização da paisagem. É, também, a informatização, ou, antes 
a informacionalização do espaço. 

 
Os reflexos dos sistemas técnicos do período em questão englobam, segundo Santos 

(2012, p.176), “formas de produzir energia, bens e serviços, formas de relacionar os homens 

entre eles, formas de informação, formas de discurso e interlocução”. Sobre os sistemas 

técnicos do período técnico-científico, Santos (2012) ainda esclarece que,  

 
O casamento da técnica e da ciência, longamente preparado desde o século XVIII, 
veio reforçar a relação que desde então se esboçava entre ciência e produção. Em 
sua versão atual como tecnociência, está situada a base material e ideológica em que 
se fundam o discurso e a prática da globalização. 
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Denominado de período técnico-científico-informacional, o atual período caracteriza-se 

pelo desenvolvimento de sistemas técnicos voltados à informação8

Neste novo período quando a informação adquire enorme relevância, a possibilidade de 

reconhecimento do território foi ampliada, devido ao uso de tecnologias de teledetecção, que 

. Iniciado após a Segunda 

Guerra Mundial - sua afirmação ocorreu incluindo países subdesenvolvidos na década de 

1970 -, a análise desse período, permite entender o modo como tais sistemas vem sendo 

facilmente incorporados à estrutura social e econômica. Porém, como atesta Santos (2012), a 

abrangência da incorporação desses sistemas pela sociedade é limitada. Para o autor 

(SANTOS, 2012, p. 179), tal limitação ocorre 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”.  

Atualmente, a rapidez na difusão das técnicas influencia no tempo de superação de um 

sistema técnico, uma vez que, tornou-se cada vez mais curto o período de criação e 

implantação de novos sistemas se comparado aos estágios anteriores.  

Neste novo período, os objetos técnicos são concebidos pela ação humana. É pela 

integração da técnica, ciência e informação ao meio geográfico que se forma o que Santos 

(2012) denomina de meio técnico-científico-informacional. Não há distinção entre o meio 

geográfico e o meio técnico, havendo segundo Stiegler (1994, apud SANTOS, 2012, p.41) 

“um compromisso entre eles”. Do mesmo modo, Santos (2012) esclarece que, 

 
O que sempre se criou a partir da fusão é um meio geográfico que viveu milénios 
como meio natural ou pré-técnico, um meio ao qual se chamou de meio técnico ou 
maquínico durante dois a três séculos, e que hoje estamos propondo considerar 
como meio técnico-científico-informacional. 

 
A partir da década de 1970, os objetos técnicos–criados para o aumento da fluidez da 

informação –, implantados passam a dar origem a novas configurações territoriais. De acordo 

com Santos (2005, p.38) o atual meio geográfico,  

 
é marcado pela presença da ciência e da técnica nos processos de remodelação do 
território essenciais às produções hegemônicas que necessitaram desse meio 
geográfico para a sua realização. A informação, em todas as suas formas, é o motor 
fundamental do processo social e o território e, também, equipado para facilitar a sua 
circulação. 

 

                                            
8Segundo Santos (1996, p. 123), o atual período tecnológico apresenta outras características, entre as quais destacam-se:  “a 
multinacionalização das firmas e a internacionalização da produção e do produto; a generalização do fenômeno do crédito, 
que reforça as características da economização da vida social; os novos papéis do Estado em uma sociedade e uma economia 
mundializada; o frenesi de uma circulação tornada fator essencial da acumulação; a grande revolução da informação que liga 
instantaneamente os lugares, graças aos progressos da informática”. 
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permitem esquadrinhar o globo terrestre por meio de satélites de sensoriamento remoto e 

tecnologias de posicionamento global, juntamente com os objetos técnicos de transmissão e 

recepção de dados. 

As geotecnologias possibilitam a apreensão de dados da superfície terrestre, revelando 

as diferenças territoriais. Segundo Santos (1996, p.52), “esse meio técnico, científico e 

informacional está presente em toda parte, mas suas dimensões variam de acordo com 

continentes, países, regiões: superfícies contínuas, zonas mais ou menos vasta, simples 

pontos”. Ainda segundo Santos (1996, p.32), o meio técnico-científico-informacional “é mais 

presente quando da psicosfera em relação à tecnosfera9

3.2 Globalização e o meio técnico-científico-informacional 

”. Como exemplo do modo como essas 

instâncias se apresentam no território brasileiro, Santos (1996) conclui que: “como tecnosfera, 

o meio técnico-científico-informacional se dá como fenômeno contínuo na maior parte do 

Sudeste e do Sul, desbordando para grande parte do Mato Grosso do Sul. Como psicosfera ele 

é o domínio do país inteiro”.  

A origem e a formação do meio técnico-científico-informacional no Brasil serão 

melhores discutidas ainda neste capítulo, no item 3.4. A modernização e a origem e formação 

do meio técnico-científico-informacional no Brasil. 

 

 

No século XX, simultaneamente ao processo de globalização, ocorre a formação de um 

meio geográfico representado por formas materiais e imateriais advindas da inserção de 

objetos técnicos e da produção social e do trabalho. De acordo com Santos (1996, p.10), neste 

novo período “o Meio Técnico-Científico é a resposta geográfica ao processo de 

globalização”.  

Mais recentemente, a criação e inserção de objetos técnicos contribuíram para que 

novos modelos de produção e consumo surgissem, com reflexos em praticamente toda 

localidade do globo terrestre. De acordo com Limonad (2004, p.54), tais modelos estiveram 

relacionados a, 

 
Três processos interligados, desencadeados e em curso nas últimas duas décadas (a 
revolução tecnológica informacional, genética e energética; a formação de uma 
economia global com a reestruturação dos processos econômicos em escala 

                                            
9Esses dois termos são utilizados pelo autor para explicar as instâncias que compõem o meio geográfico. Neste sentido, 
Santos (1996, p. 32) esclarece queapsicosfera é o resultado das crenças, desejos, vontades e hábitos que inspiram 
comportamentos filosóficos e práticos, as relações interpessoais e a comunhão com o Universo e a tecnosfera é o resultado da 
crescente artificialização do meio ambiente. A esfera natural é crescentemente substituída por uma esfera técnica, na cidade e 
no campo. 



40 
 

 

planetária; e a emergência de novas formas de produção e gerenciamento, com a 
constituição de redes de interações que vão do local ao global). 

 
Benko (1999) analisa a evolução econômica e social no período que antecede o final do 

século XX, mais precisamente, no período que precede o pós-moderno. Ao se referir a 

questão do desenvolvimento econômico, o autor descreve o modo como grandes empresas 

atuam no processo globalização na atualidade. Para Benko (1999, p.67) a globalização 

“designa a tendência das grandes empresas em delegar uma parcela do seu poder às filiais 

dispersas nos quatro cantos do mundo”.  

O processo de integração dos espaços em escala planetária é discutido por Santos, 

segundo o qual (SANTOS, 1996, p. 48), 

 
A globalização constituiu o “estágio supremo da internacionalização, a amplificação 
em sistema-mundo de todos os lugares e de todos os indivíduos embora em graus 
diversos”. [...]. Trata-se de uma nova fase da história humana. Cada época se 
caracteriza pelo aparecimento de um conjunto de novas possibilidades concretas, 
que modificam equilíbrios preexistentes e procuram impor sua lei. 

 
Pelo fato do desenvolvimento técnico e científico não ocorrer simultaneamente em 

todos os lugares, juntamente com o processo de Globalização, as desigualdades 

socioeconômicas e espaciais tornam-se mais evidentes, gerando um meio geográfico, hoje, 

técnico-científico-informacional, heterogêneo, no que se refere à composição quantitativa e 

qualitativa dos subespaços que o compõem. Neste processo, o mundo se conforma no que 

Santos (1996, p. 51) denomina de “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”. 

Tal diferenciação entre os lugares ocorre também em razão da existência em apenas 

alguns lugares de um instrumental técnico que possibilita a construção de um conhecimento 

mais apurado da realidade física natural e social dos mesmos. O conhecimento mais apurado 

está relacionado à capacidade técnica, científica e informacional, que são utilizadas para 

maximizar os ganhos econômicos e atenuar as perdas. Esta questão é esclarecida por Santos 

(2012, p.242), que diz, 

 
Imaginando duas regiões com as mesmas virtualidades físicas, aquela mais bem 
equipada cientificamente será capaz de oferecer uma melhor relação entre 
investimento e produto, graças ao uso just-in-time dos recursos materiais e humanos. 
Numa região desprovida de meios para conhecer, antecipadamente, os movimentos 
da natureza, a mobilização dos mesmos recursos técnicos, científicos, financeiros e 
organizacionais obterá uma resposta comparativamente mais medíocre. 
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Ainda segundo Santos (2012), os espaços da globalização apresentam cargas diferentes 

de conteúdo técnico, de conteúdo informacional, de conteúdo comunicacional. Tratam-se de 

níveis ou de densidades de conteúdos técnico, informacional e comunicacional. 

Continuando, o autor (SANTOS, 2012, p. 257) esclarece que “a densidade técnica é 

dada pelos diversos graus de artifício”. A existência de “objetos técnicos maduros” conforme 

Simondon (1958 apud SANTOS, 2012, p. 257) indicam o nível de densidade que será mais 

elevado em lugares como no “centro de negócios renovado de uma grande cidade, onde 

espaços inteligentes são dispostos para atender prontamente às intenções dos que o 

conceberam e produziram objetos muito mais perfeitos que a própria natureza”. 

De acordo com Santos (2012, p. 257) a densidade informacional, deriva, em parte, da 

densidade técnica “e corresponde à capacidade do lugar ou segundo o autor ao grau de 

exterioridade do lugar e a realização de sua propensão em entrar em relação com outros 

lugares, privilegiando setores e atores”A densidade comunicacional refere-se ao potencial 

comunicativo do lugar, sendo portanto, uma categoria que se refere às relações que acontecem 

localmente. Conforme Santos (2012, p. 258) explica que “As relações técnicas e 

informacionais podem ser ‘indiferentes’ ao meio social ambiente. As relações 

comunicacionais são, ao contrário, uma resultante desse meio social ambiente”. 

Para o sociólogo francês Pierre Lévy a densidade comunicacional refere-se à 

potencialidade de interconexão das redes digitais e fluxos da informação. Segundo Lévy 

(2001, p. 28-29) 

 
Interesso-me há vinte anos pela informática e pelas redes digitais porque essas 
técnicas de comunicação e de tratamento da informação manifestam a densidade 
comunicacional máxima, ou a centralidade de hoje, e isso ao menos de duas formas 
complementares: “exterior” (político-econômica) e “interior” (relacional e 
cognitiva). Na face externa, a multiplicação do número de computadores pelo 
número de tomadas é o melhor índice da centralidade de um local. Neste sentido, a 
ilha de Manhattan pesa mais na balança do que a África subsaariana. A interconexão 
dos computadores mede de forma bem precisa um potencial de inteligência coletiva 
de alta densidade em tempo real. [...] Um computador é uma ferramenta de troca, de 
produção e de estocagem de informação. A partir do momento em que canaliza e 
entrelaça uma alta magnitude de fluxo, ele se torna um centro virtual, um 
instrumento de poder.  

 
O sistema tecnológico atual resulta do desenvolvimento iniciado na década de 1970, nos 

Estados Unidos, da eletrônica e seus derivados, em especial, dos relacionados ao setor de 

telecomunicações. Castells (2000) aponta a década de 1970, como o momento inicial de 
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profundas transformações que, com base na informação, deram origem a uma nova estrutura 

social denominada pelo autor de “Sociedade Informacional10

A partir da década de 1970, as alterações provenientes do uso da informação e das 

técnicas que a viabilizam, no contexto espacial e social, atingem grande parte dos territórios. 

Acompanhando a tendência mundial, no Brasil, as mudanças de ordem territorial e social, 

ocorrem via modernização econômica e de infraestrutura urbana, culminando na formação em 

parte de seu território de um meio modernizado. Nesse processo de formação deve-se 

considerar o fato do País possuir uma economia voltada à agroexportação e de ter vivenciado 

”. 

Os anos após 1970 determinaram o surgimento de uma nova morfologia social. Os 

avanços tecnológicos, aliado ao modelo hegemônico global de relações comerciais reforçaram 

a necessidade de troca e circulação de informações. Segundo Castells (2000, p.565), a 

sociedade informacional está contida nesta morfologia em rede, embora “tenha existido em 

outros tempos e espaços, o novo paradigma da tecnologia da informação fornece a base 

material para sua expansão penetrante em toda estrutura social”. 

A partir de 1970 uma nova divisão espacial do trabalho é criada com o desenvolvimento 

de novas tecnologias por indústrias especializadas. De acordo com Castells (1998, apud 

BENKO, 1999, p.127), nessa nova divisão espacial do trabalho, inserem-se as indústrias de 

alta tecnologia que se consolidam pela, 

 
localização das funções de criação da informação, que controlam toda uma cadeia de 
interdependências, em lugares que gozam de potencial técnico e científico de alto 
nível e de meio inovador (universidades de qualidade, centros de pesquisa e 
desenvolvimento universitários, públicos e privados, sinergias entre as diferentes 
instituições, fontes de venture capital de alto risco). 
 

Além da inserção de novos segmentos produtivos, a divisão espacial do trabalho com 

ênfase na utilização da informação, fixou tipologias no território. Essa distinção entre os 

territórios é esclarecida por Santos (2012, p. 243) que diz, 

 
Em primeiro lugar, distinguem-se zonas servidas pelos meios de conhecimento e 
áreas desprovidas dessa vantagem. E dentro das próprias áreas "conhecidas" as 
empresas se distinguirão pela sua maior ou menor capacidade de utilização das 
informações. [...]. O mesmo raciocínio conduz a admitir que, numa mesma área 
assim instrumentalizada, a diferença de oportunidades entre produtores tende a 
aumentar rápida e brutalmente, após a instalação dos novos recursos técnico-
científicos de conhecimento. Aliás, o rearranjo de atividades e do respectivo poder 
econômico seria duplo: na escala da área instrumentalizada e na da região de que tal 
área é uma parte privilegiada.  
 

                                            
10 De acordo com Castells (2000, p. 57) “Todas as sociedades são afetadas pelo capitalismo e pelo informacionalismo, e 
muitas delas ‘certamente todas as sociedades importantes’ já são informacionais embora de tipos diferentes, de diferentes 
cenários e com expressões culturais/institucionais específicas”. 
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um processo de industrialização tardio, cujas políticas econômicas estiveram voltadas à 

concentração de capital e infraestrutura nas regiões Sudeste e Sul e, mais recentemente, no 

Centro-Oeste, possibilitando a existência dos instrumentos de produção e objetos técnicos 

característicos do meio técnico-científico-informacional.  

 

3.3 O desenvolvimento econômico regional e a formação de arranjos produtivos locais 

 

Ao longo do século XX diversas teorias foram criadas a fim de se compreender o 

processo de desenvolvimento econômico regional. Como atesta Tavares (2013), a maior parte 

desses estudos se deu em países economicamente desenvolvidos, como é o caso dos EUA e da 

Grã-Bretanha, onde as disparidades regionais evidenciavam a necessidade de adoção de 

políticas públicas no início do século11

Segundo Perroux (1967), a dimensão espacial está associada à estrutura econômica-

industrial. Sobre essa questão Tavares (2013, p. 23) esclarece que em artigo de 1955, 

.  Segundo esse autor (TAVARES, 2013, p. 22),  

  
A Inglaterra e os EUA, onde o sistema capitalista mais avançara, foram também os 
mais atingidos pela crise mundial de 1929. Em consequência disso, as disparidades 
de renda, inclusive no plano geográfico, foram particularmente fortes nesses países. 
Portanto, não é casual que justamente ali tenham se dado os primeiros passos em 
matéria de políticas de desenvolvimento regional e urbano.  

 
A partir da década de 1950, o surgimento de polos de desenvolvimento ligados à 

indústria contribuiu para a elaboração de diversos estudos, entre os quais, o de Perroux 

(1967), que tendo como referência o crescimento econômico em território francês e alemão, 

mais especificamente, a concentração industrial em torno de Paris e na Região do Vale da 

Ruhr, respectivamente, elaborou a teoria denominada “Teoria dos Polos de Crescimento”. 

Segundo o autor (PERROUX,1967), o crescimento econômico se caracteriza pela 

desigualdade local-temporal, ou seja, não ocorre em toda parte e ao mesmo tempo. Neste 

sentido, Perroux (1967, p.164) afirma que, “manifesta-se com intensidades variáveis, em 

pontos ou polos de crescimento, e propaga-se segundo vias diferentes e com efeitos finais 

variáveis, no conjunto da economia”. Continuando, o autor, esclarece que esse crescimento 

ocorre a partir de uma indústria motriz, capaz de promover um dinamismo maior da economia 

regional, a partir de mudanças na estrutura produtiva e ampliação das relações com o 

mercado. 

                                            
11 Segundo Tavares (2013, p.22), “no caso inglês, a escala de intervenção foi a do País como um todo numa visão 
macroespacial, portanto (Planos Barlow e Abercrombie, cf. MERLIN, 2002). Os Estados Unidos, por sua vez, criaram uma 
política para soerguer uma vasta região devastada por práticas de exploração intensiva de seus recursos naturais. O plano da 
Tennessee Authority (T.V.A.), a vitrine do New Deal, foi um plano de âmbito global, na escala da região”. 
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intitulado “Notas sobre a noção de polos de crescimento” Perroux (1967) admite que “uma 

aglomeração urbana importante é polarizadora”. Segundo Tavares (2013, p. 23), para Perroux 

(1967) há uma diferenciação do nível de crescimento econômico entre áreas urbanas e rurais. 

Referente às cidades “aumentam as necessidades coletivas em matéria de habitação, de 

transportes, de serviços, eleva-se a renda, surgem empreendedores, trabalhadores 

qualificados, formam-se quadros de alto nível, etc.”. 

Sobre esta dimensão setorial relacionada à indústria e espacial incidem fatores relativos 

ao desenvolvimento. Perroux (1967, p.179), explica que “o desenvolvimento é a combinação 

das transformações de ordem mental e social duma população que lhe possibilitam o aumento 

cumulativo e duradouro do seu produto real global”. 

Sobre a formatação e influência econômica desses centros da grande indústria Souza 

(1993, apud SOUZA, 2005, p. 88),  

 
O polo de crescimento tem uma forte identificação geográfica, porque ele é produto 
das economias de aglomeração geradas pelos complexos industriais, que são 
liderados pelas indústrias motrizes. Um complexo industrial é um conjunto de 
atividades ligadas por relações de insumo-produto. Ele forma um polo de 
crescimento quando for liderado por uma ou mais indústrias motrizes; e ele se 
tornará um polo de desenvolvimento quando provocar transformações estruturais e 
expandir o produto e o emprego no meio em que está inserido. 

 
Do mesmo modo que um polo de crescimento um polo de desenvolvimento gera 

desequilíbrios. Segundo afirma Perroux (1967, p.184),  

 
O crescimento é desequilibrado. O desenvolvimento é desequilibrado.  A 
implantação dum polo de desenvolvimento provoca uma série de desequilíbrios 
econômicos e sociais, digamos econômicos no sentido duma análise moderna que 
estende o seu domínio de aplicação própria. Uma vez implantado, o polo distribui 
salários e rendimentos monetários adicionais sem aumentar necessariamente a 
produção local dos bens de consumo; transfere a mão de obra e separa-as das suas 
unidades de origem, sem necessariamente lhe conferir um novo enquadramento 
social; concentra cumulativamente, em determinado local e dentro de determinado 
ramo, o investimento, o tráfico, a inovação técnica e econômica, sem 
necessariamente alargar a vantagem a outros locais, onde o crescimento e o 
desenvolvimento podem ser, pelo contrário, retardados. 

 
Os processos econômicos de crescimento e desenvolvimento são desencadeados por 

intermédio do planejamento e ação do Estado. Sobre a questão da intervenção do Estado, 

Perroux (1967, p.192) esclarece que o polo de desenvolvimento “só terá validade a partir do 

momento em que se torna instrumento de análise rigorosa e meio de ação duma política”. 



45 
 

 

A partir da década de 1970, as políticas econômicas de desenvolvimento regional 

alteraram o foco para a competitividade e tornaram-se endógenas12

Esses novos espaços da produção industrial recebem diversas denominações tais como: 

polo tecnológico, polo científico-tecnológico e tecnopolo. No entanto, para essa análise cabe 

. De acordo com 

Maillat(apud DINIZ; SANTOS; CROCCO, 2006, p.14), essas políticas regionais tinham por 

objetivo gerar “o desenvolvimento das capacitações da região de forma a prepará-la para 

enfrentar a competição internacional e criar novas tecnologias através da mobilização ou 

desenvolvimento de seus recursos específicos e suas habilidades próprias”.  

A partir desta década, a questão do desenvolvimento econômico regional se depara com 

o modelo de estrutura produtiva endógena. Segundo Castells (2000) em 1951 um exemplo é o 

sucesso apresentado pela Sillicon Valley ou Região do Vale do Silício. Segundo o autor 

(2000, p.100-101) a partir de 1951 
 

alocalização improvável da indústria eletrônica em uma charmosa área semirrural, 
ao Norte da Califórnia, pode ser atribuída à instalação do Parque Industrial de 
Stanford pelo visionário diretor da Faculdade de Engenharia da Universidade de 
Stanford, Frederick Terman. [...] Após a instalação dos conhecimentos provenientes 
da indústria eletrônica no condado de Santa Clara, o “dinamismo de sua estrutura 
industrial e a contínua criação de novas empresas transformou esse lugar no centro 
mundial da microeletrônica, no início da década de 1970”. 

 
Este núcleo de desenvolvimento de alta tecnologia conciliou inovações tecnológicas 

com base na interação entre universidades, incubadoras de empresas e centros de pesquisas. 

Sua eficácia era notada na transferência de tecnologia e no desenvolvimento de pesquisas, 

transformando-se na receita a ser copiada para todo o mundo.  Para Becattini (apud 

TAVARES, 2013, p.25), após 1970 nos Estados Unidos, a Sillicon Valley, começou a ser 

tratada, “não apenas como um lócus extraordinário de desenvolvimento de novas tecnologias, 

mas também como um espaço onde a flexibilidade do trabalho realizava as suas melhores 

performances”. 

Tendo como referência a França, Benko (1999) atribuiu a esses espaços a nomenclatura 

de Tecnopolos. Segundo o autor (1999 apud SOUZA, 2008, p. 31) 

 
Os tecnopolos são realizações utilizadas por cidades cujas estratégias de 
desenvolvimento econômico se apoiam na valorização de seu potencial universitário 
e de pesquisa, esperando-se que este provoque uma industrialização nova por 
iniciativa de empresas de alta tecnologia, criadas no local ou para lá atraídas. 

 

                                            
12 De acordo com Stöhr; Aydalot; Friedman (apud, Tavares, 2013, p.25), essa estratégia, denominada “a partir do alto”, 
deveria ser substituída por uma estratégia oposta, “a partir de baixo”, isto é, que se valesse de meios locais – daí, a expressão 
“desenvolvimento local” ou “endógeno”.  
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apenas ressaltar o que Souza (2008) afirma, sobre essas nomenclaturas. Segundo a autora (p. 

33)  

 
independente da formatação que possuam e da denominação que recebam, os novos 
espaços da produção dão forma a um tipo singular de desenvolvimento tecnológico, 
fundamentado por um processo de interação sistemática entre seus principais 
elementos: universidades, instituições de pesquisa e empresas pretensas à inovação. 

  
A partir da década de 1980 ocorreu a disseminação do modelo institucionalizado de 

desenvolvimento econômico regional por meio dos parques tecnológicos. De acordo com 

Diniz, Santos e Crocco (2006, p.96), destaque deve ser dado a países como Japão, Coréia do 

Sul e a antiga União Soviética que adotaram o modelo de desenvolvimento econômico 

regional com base na criação de parques tecnológicos. Segundo o autor, nesse contexto,  

 
A partir de meados dos anos 80 que os parques tecnológicos assumiram o lugar de 
destaque nas políticas de promoção do desenvolvimento tecnológico e regional, 
voltadas, prioritariamente, para a criação de novas áreas ou regiões baseadas em 
atividades de alto conteúdo tecnológico e, em alguns casos, para a reconversão 
industrial de áreas urbanas/interurbanas decadentes.  

 
Na década de 1980, o planejamento estratégico do Estado brasileiro voltou-se para uma 

política de criação de polos tecnológicos ou tecnopolos. Para Tavares (2013, p.28), tal 

planificação ocorreu “através de duas entidades do Governo Federal de apoio à ciência e 

tecnologia: CNPq e FINEP”. Segundo o autor, a escolha dos lugares se deu conforme a 

existência de “algumas pré-condições favoráveis”. Neste sentido, cidades como Manaus, 

Campina Grande, Rio de Janeiro, Santa Rita do Sapucaí, São José dos Campos, Campinas, 

São Carlos, Curitiba e Porto Alegre, devido às características peculiares foram eleitas para 

abrigar os polos. No entanto, conforme ressalta Tavares (2013, p. 28-29)  
 

Essa iniciativa, tomada em plena recessão dos anos 1980 (a “década perdida”), 
resultou em não mais que uma agenda de intenções. Apenas os polos situados na 
Região Sudeste avançaram, principalmente onde já exista infraestrutura de ciência e 
tecnologia bastante avançada como São José dos Campos, Campinas (Estado de São 
Paulo) e São Carlos.  
 

Esse modelo de desenvolvimento econômico regional, com ênfase no desenvolvimento 

de atividades relacionadas à inovação tecnológica e ao desenvolvimento científico tem sua 

sustentação em grande parte na teoria dos polos de crescimento, formulada por Perroux 

(1967). Conforme constata Luger e Goldstein (1991 apud DINIZ; SANTOS; CROCCO, 2006, 

p.98), “os parques podem ser visualizados como centros de crescimento que induzem o 

desenvolvimento de economias de localização e aglomeração, cumprindo um papel 

semelhante ao da indústria motriz”. 
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Como analisado, as políticas de desenvolvimento econômico regional, que direcionaram 

a formação desses espaços de desenvolvimento científico e tecnológico, foram inicialmente 

implementadas em países centrais. Com vistas ao ordenamento econômico e a diminuição das 

desigualdades regionais, esse modelo de desenvolvimento baseado na criação de polos de 

crescimento e desenvolvimento econômico foi mais tarde difundido para países de economia 

emergente.  

Tendo como objetivo o desenvolvimento econômico com base na indústria e na 

diminuição das desigualdades regionais, na década de 1950, o Estado Brasileiro inicia o 

projeto de modernização do País que se efetiva na década de 1970, contribuindo para que na 

década de 1980, comecem a surgir esses novos espaços da produção industrial. 

O projeto de modernização privilegiou especialmente a Região Sudeste do País, onde, 

cidades como São José dos Campos, Campinas e São Carlos, no estado de São Paulo, se 

destacaram pelo dinamismo de suas relações econômicas com municípios do próprio estado 

como também com outras localidades do País e do mundo. 

 

3.4 A modernização, a origem e formação do meio técnico-científico-informacional no 

Brasil 

 

A organização espacial do Brasil vivenciou diversos períodos de ocupação de território 

desde sua colonização. Dentre estes períodos, a ocupação litorânea e a interiorização tardia do 

País contribuíram para a configuração até metade do século XX de grande área continental, 

composta de número significativo de cidades produtivas e vastas áreas vazias em seu interior.  

As formas de ocupação e uso do território brasileiro contribuíram para a formação de 

uma rede de cidades, isoladas umas das outras, com economias ligadas a exportação. De 

acordo com Santos (2005, p.29) foi constituído no Brasil durante muitos séculos “um grande 

arquipélago, formado por subespaços que evoluíram segundo lógicas próprias, ditadas em 

grande parte por suas relações com o mundo exterior”. Ainda segundo o autor, nestes 

subespaços ocorreu a formação de “polos dinâmicos internos. Estes, porém, tinham entre si 

escassa relação, não sendo interdependentes”.  

O isolamento pertinente à configuração em um arquipélago no território brasileiro é 

desfeito a partir da segunda metade do século XIX, com a produção cafeeira e com o 

fortalecimento da articulação de São Paulo, centro da produção do café no País, com os 

estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Sobre essa questão, Santos (2005, p.29) esclarece: 
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esse quadro é relativamente quebrado a partir da segunda metade do século XIX, 
quando a partir da produção de café, o estado de São Paulo se torna o polo dinâmico 
de vasta área que abrange os estados mais ao sul e vai incluir, ainda que de modo 
incompleto, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ainda aqui, a explicação pode ser 
buscada nas mudanças ocorridas tanto nos sistemas de engenharia (materialidade) 
quanto no sistema social.   

 
Do mesmo modo, Becker e Egler (2003, p. 111) esclarecem sobre a eliminação do 

isolamento entre as regiões a partir da “conformação de um mercado nacional” com base na 

criação de pequenas manufaturas no País. Porém, os autores esclarecem que o processo de 

alteração da configuração territorial em um arquipélago foi iniciado ainda no século XIX, 

com base na economia cafeeira desenvolvida no estado de São Paulo. Segundo os mesmos 

autores,  
 

Esta situação começou a se modificar, no sentido de romper o isolamento regional e 
iniciar o processo de articulação regional entre as diversas áreas produtoras do 
espaço nacional, com a expansão da cafeicultura baseada no trabalho assalariado em 
São Paulo. 

 
Já no início do século XX, o estado de São Paulo, por meio da atividade industrial em 

substituição à produção cafeeira, iniciou uma nova concepção de meio geográfico no País 

baseada no desenvolvimento de infraestruturas relativas aos setores de transportes, de 

comunicação e produção de energia, representativas do então período tecnológico.  

A partir da Segunda Guerra Mundial, intensifica-se o processo de urbanização no País, 

com o aumento da população urbana em relação à rural. Apesar de ocorrer em grande parte do 

País, o processo de urbanização foi maior na região sudeste, em razão, do processo de 

industrialização. Dados do IBGE (2010), para o período de 1940 a 2010 mostram que no 

século XX, entre as décadas de 1960 a 1970 ocorreu um aumento de aproximadamente 11% 

na taxa de urbanização brasileira. Considerando as grandes regiões, o Sudeste, no mesmo 

período, apresentou os maiores índices de urbanização do País, saltando de 57% na década de 

1960 para 72,68% em 1970.  

A existência de regiões desconectadas entre si é alterada a partir de 1945, quando se 

iniciou o processo de integração do território nacional. De acordo com Santos (2005, p.38):  

 
a integração se torna viável, quando as estradas de ferro até então desconectadas na 
maior parte do País, são interligadas, e constroem-se estradas de rodagem, pondo em 
contato as diversas regiões entre elas com a região polar do país, empreende-se um 
ousado programa de investimentos em infraestruturas.  

 
Mas, foi no período da ditadura militar que o Brasil vivenciou um período de grandes 

investimentos voltados à integração territorial e à produção industrial. Santos (2005) aponta o 
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Golpe de Estado ocorrido em 1964, como um marco das profundas mudanças territoriais e 

econômicas no País. Segundo o autor, (SANTOS, 2005, p. 39),  

 
foi o movimento militar que criou as condições de uma rápida integração a um 
movimento de internacionalização que aparecia como irresistível, em escala 
mundial”. A economia se desenvolve, seja para atender a um mercado consumidor 
em célere expansão, seja para responder a uma demanda exterior. O país se torna 
grande exportador, tanto de produtos agrícolas não tradicionais (soja, cítricos), 
parcialmente beneficiados antes de se dirigirem ao estrangeiro, quanto de produtos 
industrializados. 

 
A atuação do Estado no sentido de promover a integração territorial é analisada por 

Becker e Egler (2003, p. 126), que dizem que esta, se traduziu em um “recurso ideológico 

essencial utilizado para ampliar o controle do território nacional e encobrir políticas seletivas 

espaciais e sociais13

A partir de 1970, a modernização das bases materiais de telecomunicações e dos 

sistemas de Correios foi primordial para o aumento da fluidez no território. Essa fluidez tanto 

de produtos quanto de informações, ou seja, a circulação de bens materiais e imateriais foi 

possível graças à implantação de infraestrutura e objetos técnicos sofisticados, tais como 

autopistas, aeroportos, sistemas voltados à produção de energia, sistemas de 

telecomunicações, oleodutos e gasodutos e a informatização, dando indícios da formação, em 

partes do território nacional, de um meio geográfico característico do atual período 

tecnológico

”.  

14

                                            
13 Porém como atestam os autores, o processo de modernização instaurado no Brasil vivenciou a um período de crise, que 
duraria até o início da década de 1980. Para Becker e Egler (2003, p. 136) nesse período, “procurando uma modernização 
acelerada, o Estado sustentou níveis elevados de investimento com grandes gastos governamentais e intervenção direta no 
aparato produtivo da economia, às custas do endividamento com o sistema bancário nacional e internacional”. 

.  

Neste contexto e considerando as conjunturas modernas e tecnológicas implantadas no 

território, o Brasil pode ser entendido segundo o nível de densidade de infraestruturas técnicas 

em partes do território, da acelerada divisão social do trabalho e da intensificação dos fluxos 

no interior do País. Em seus estudos, Santos (2005) constata a existência de uma grande área 

com características representativas do meio técnico-científico-informacional. Denominada 

pelo autor de Região Concentrada, tal área compreende os estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e partes dos estados do Mato Grosso do 

Sul, Goiás e Espírito Santo, os quais constituem a Macro Região do Centro-Sul do País. 

Segundo Santos (2005, pp. 42–43): 

14 O aumento da produção industrial e agrícola entre as décadas de 1960 e 1970 é apresentado em estudo desenvolvido pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Neste, IPEA (1993, apud Baer 2002, p.375), consta que a taxa média 
anual da produção real para os anos de 1967 até 1970, girou em 5,1% para as Safras Agrícolas e 10,1% paras a Indústria; para 
o Brasil que possuía um PIB real nestes anos de 8,2%. Esses números tiveram alteração positiva nos cinco anos seguintes 
(1971-1976) alcançando 5,5% em Safras Agrícolas, 14,0% para a Indústria e um PIB real de 12,2%. 
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Trata–se de uma área contínua, onde uma divisão do trabalho mais intensa que no 
resto do país garante a presença conjunta das variáveis mais modernas – uma 
modernização generalizada – ao passo que, no resto do país, a modernização é 
seletiva, mesmo naquelas manchas ou pontos cada vez mais extensos e numerosos 
onde estão presentes grandes capitais, tecnologia de ponta e modelos elaborados de 
organização. 

 
Segundo Santos (2005), em tais regiões encontram-se implantados sistemas de 

engenharias denominados pelo autor de macrossistemas técnicos, ou seja, um conjunto de 

infraestrutura que possibilita o funcionamento e o desenvolvimento de setores produtivos, o 

escoamento de bens materiais, o deslocamento de pessoas e amplia a capacidade do fluxo de 

informações. Tais macrossistemas são constituídos por barragens, vias rápidas de transporte 

terrestre, aeroportos, telecomunicações entre outros, os quais, segundo Pierre George (1986, 

apud SANTOS, 2012, p. 177),constitui “o fundamento material das redes de poder”.  
 

3.5 Políticas públicas e a modernização do território brasileiro 

 

A inserção destes macrossistemas técnicos em território brasileiro ocorreu com maior 

ênfase a partir da década de 1970. Nesta década, a exemplo do constatado por Santos (2012), 

Becker e Egler (2003), é que são implantadas as “próteses” que possibilitaram um maior 

dinamismo das relações econômicas e sociais no País e deste, com o Mundo. Além de 

investimentos destinados à pavimentação e construção de rodovias, ocorreu a modernização e 

a implantação de novos aeroportos, portos e ferrovias, com vistas à integração econômica 

territorial. Nesse processo de avanço das infraestruturas técnicas, denominadas de “fixos” por 

Santos (2012), deve ser ressaltado, o desenvolvimento, também estratégico, do setor de 

telecomunicações.  

Apesar de significativas mudanças no que diz respeito à modernização do País, a partir 

de 1930, evidencia-se uma importante participação do Estado no sentido de promover o 

desenvolvimento econômico do País, com ênfase na indústria. Para Costa (1995),foi a partir 

de 1937 que o Estado em busca de seu reaparelhamento15

                                            
15  Um exemplo do reaparelhamento do próprio Estado foi a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público 
(DASP), o qual segundo Costa (1995, p. 46) tinha o objetivo de “‘racionalizar’ a burocracia estatal e definir parâmetros de 
recrutamento e ascensão funcional dos servidores”. Relativo às atividades econômicas, o Estado criou órgãos encarregados 
de desenvolver políticas econômicas setoriais e globais. Entre os órgãos Costa (1995) cita o Instituto Nacional do Açúcar e 
do Álcool; o Departamento de Produção Mineral, o Conselho Nacional do Petróleo, o Conselho de Águas e Energia Elétrica 
e o Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. A criação em 1952 do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
(BNDE) e por meio deste do FINAME, marcaram as iniciativas estatais no sentido de promover o desenvolvimento industrial 
no País. 

 atuou no sentido de dotar o País das 
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condições básicas necessárias para fomentar o desenvolvimento industrial “dentro dos 

quadros do capitalismo internacional”. Segundo o mesmo (COSTA, 1995, p. 51-52), 

 
Para alcançar os objetivos de um desenvolvimento industrial acelerado e o mais 
autossustentado possível (essa era a tônica da política do governo Vargas), o Estado 
priorizou suas políticas públicas e seus investimentos em programas maciços de 
infraestrutura, energia e transportes. A entrada em operação da Cia. Siderúrgica 
Nacional (negociada com os EUA no contexto da guerra) e o projeto da 
USIMINAS; a criação da PETROBRAS e da ELETROBRÁS, a Cia. Nacional 
Álcalis, etc., são todos empreendimentos diretos do Estado voltados à consolidação 
de um setor industrial de bens de produção que servisse de alavanca ao 
desenvolvimento posterior dos demais ramos industriais (bens de consumo duráveis 
e não-duráveis, por exemplo). 

 
Na década de 1950, o Plano de Metas, deu continuidade à política desenvolvimentista 

iniciada durante o governo Vargas. Segundo Costa (1995) em apenas quatro anos toda a 

estrutura econômica foi alterada. Com foco no processo de industrialização, a estrutura 

territorial sofreu grandes mudanças. Sobre essa questão Costa (1995, p. 52) esclarece 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). [...] Destacamos dois aspectos do Plano que nos interessam mais de 
perto. O primeiro se refere ao setor de transportes. Privilegiou-se, como e bastante 
conhecido, as rodovias, principalmente as de escala nacional, ou seja, aquelas 
capazes de promover a integração do espaço econômico do país como um todo. 
Foram construídos 12.169 km de rodovias e pavimentados 7.215km. O crescimento 
foi notável, se considerarmos que, no caso das rodovias federais, passou-se de 
22.250 km a 35.419 km, durante a execução do plano. 

 
Continuando Costa (1995) explica que, em geral, as rodovias serviram para firmar o 

contato entre as regiões mais industrializadas do Centro-Sul do País “interligando de modo 

mais efetivo áreas produtoras de matérias-primas, centros industriais, pontos e mercados 

internos de consumo”. A construção e pavimentação de Rodovias, expressa a atuação 

governamental no sentido de promover o desenvolvimento do setor automobilístico no País. 

Com este objetivo, gradativamente o transporte rodoviário foi ganhando destaque em 

detrimento do ferroviário. Cabe ressaltar, que, inaugurada em 1950 e duplicada em 1968, a 

Rodovia Presidente Dutra teve um importante papel na articulação entre São Paulo e Rio de 

Janeiro, os principais centros econômicos e de produção industrial do País.  

Anteriormente a inauguração da Rodovia Presidente Dutra e dando sequência ao 

processo de descentralização da atividade industrial a partir da cidade de São Paulo, foi 

inaugurada a Rodovia Anhanguera em 1947 e a Rodovia Anchieta em 1948, contribuindo 

para o desenvolvimento do processo de industrialização nos municípios de São Bernardo do 
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Campo, Santo André, São Caetano, Diadema, Mauá, Guarulhos e São Miguel Paulista.De 

acordo com Reis Filho (1997), com a construção de tais Rodovias abriu-se “um novo ciclo, 

em que o transporte rodoviário acompanhou o incremento crescente do comércio, da indústria 

e da urbanização”.  

O projeto de integração territorial motivou a construção de rodovias para além do 

sudeste do País. Na década de 1970, como parte do Primeiro Plano Nacional de 

Desenvolvimento (I PND), o Programa de Integração Nacional (PIN), vai abrir a BR 230 - 

Rodovia Transamazônica, numa tentativa de interligar as Regiões Nordeste e Norte e 

promover o povoamento e o desenvolvimento de atividades econômicas na Região16

Na década de 1970, o I PND apontava sobre a necessidade da modernização do setor de 

energia do País. Consta no artigo VII da lei n. 5.727, de 4/11/1971 (BRASIL, 1971),que 

dispõe sobre o Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), para o período de 1972 a 

1974, que entre as metas previstas no IPND, estava a realização de grandes programas de 

.  

Informações recentes do ano de 2013 obtidas na página eletrônica do DNIT mostram 

que 33.1% das rodovias pavimentadas e não pavimentadas existentes no País encontram-se 

localizadas na Região Sudeste, seguida pela Região Nordeste, onde se encontram 26.6% do 

total, e pela Região Sul onde 21,2% das vias de circulação, correspondem às rodovias 

pavimentadas e não pavimentadas. 

O setor de produção de energia elétrica no País foi reformulado a partir da década de 

1950, a fim de atender às novas demandas consequentes do crescimento populacional e 

também do novo processo de ocupação e urbanização do território brasileiro. Aliada a essa 

questão, a indústria passa a demandar uma produção maior de energia elétrica, exigindo o 

aperfeiçoamento de técnicas geradoras e de transmissão de energia. À Eletrobrás coube a 

responsabilidade de desenvolver os meios para a formação de um sistema integrado de 

produção de energia com bases locacionais em diferentes regiões no País.  

Em estudo sobre a distribuição de infraestruturas técnicas voltadas à produção de 

energia elétrica, Santos e Silveira (2013, p.69), esclarecem que no País, é possível identificar 

dois grandes subsistemas, sendo o primeiro representado pelas Usinas de Paulo Afonso 

(1955); Sobradinho (1981) e Tucuruí (1984) formando o eixo de produção e transmissão 

Norte/Nordeste e o segundo formando o subsistema Sul/Sudeste/Centro-Oeste representado 

pela Usina de Furnas (1963) promovendo a interconexão entre os estados do Rio de Janeiro, 

São Paulo e Minas Gerais.  

                                            
16 Assim como a Rodovia Transamazônica, a Belém-Brasília e Cuiabá-Santarém foram incluídas no projeto de integração 
nacional descrito no II PND em vigência no período de 1975 a 1979. 
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investimentos, num prazo de cinco anos, a fim de “consolidar a infraestrutura econômica e as 

indústrias básicas”.  Entre tais programas, é mencionado o “Programa Básico de Energia 

Elétrica, nos moldes da Primeira Central Nuclear e do conjunto de usinas hidrelétricas acima 

de 500.000 Kw17

Na década de 1950, como parte do projeto estatal de exploração, refino e distribuição de 

derivados de petróleo, inicia-se a implantação da rede de oleodutos no País. Segundo Santos e 

Silveira (2013, p.73), entre 1950 e 1970, foram construídos 19 oleodutos, sendo 11 em São 

Paulo, quatro em Sergipe, dois na Bahia e um no Rio Grande do Sul. A partir da década de 

1970, outras 58 novas redes de escoamento de petróleo foram implantadas no País. Atendendo 

a demanda industrial, 21 dessas redes passam pelo interior do estado de São Paulo, onde 

também, e dando sequência a construção de Refinarias no estado

”.  

Na mesma década, o II PND previa um aumento do uso do petróleo para a produção de 

energia, apesar de, nesta década, o uso desse minério pouco representava, apenas 10%, no 

total da produção de energia elétrica no País. Dado a certeza que o aumento populacional e a 

produção industrial exigiriam maiores investimentos no setor, o governo federal passa a 

investir mais na produção de energia via hidrelétricas, em razão do potencial natural existente 

no País e em novas fontes de energia, como é o caso da nuclear e da termoelétrica. Consta no 

capítulo VIII denominado “Política de Energia”, parágrafo III, da Lei nº 6.151, de 4/12/1974, 

(BRASIL, 1974), relativa ao II PND, que para a execução do programa ampliado de energia 

elétrica, deveriam ser investidos aproximadamente Cr$ 200 bilhões, a fim de realizar “um 

aumento de cerca de 60% na capacidade instalada de geração, além das correspondentes 

expansões nos sistemas de transmissão e distribuição”. O mesmo parágrafo menciona as 

regiões Norte, Nordeste (Paulo Afonso IV e Xingó), Sul (Itaipu e Salto Santiago) e Sudeste 

(Itumbiara) e entre o Estado de Minas Gerais e Goiás a Hidrelétrica de São Simão, onde o 

potencial hídrico favorecia a construção de hidrelétricas, bem como, no caso específico da 

região sudeste, a construção de usinas termonucleares, a partir da instalação do complexo de 

Angra dos Reis.  

18, foi inaugurada em 1972 a 

Refinaria de Paulínia (REPLAN) e em 1980, a Refinaria Henrique Lage (REVAP) no 

município de São José dos Campos. Neste período, o estado do Rio de Janeiro19

                                            
17  A lei n. 5.727, de 4/11/1971 referente ao I PND pode ser encontrada na integra no seguinte endereço eletrônico: 
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=120837. > 
18  Ainda na década de 1950, em 1954, foi instalada a Refinaria de Capuava (RECAP), município próximo da cidade de São 
Paulo e um ano depois, em 1955, no município de Cubatão, localizado em área serrana do Litoral Sul, foi inaugurado a 
Refinaria Presidente Bernardes (RPBC).  

 com nove e a 

19 Ressalta-se a importância do estado do Rio de Janeiro por possuir a principal bacia petrolífera do País. De acordo com a 
empresa Petróleo Brasileiro S.A.(Petrobras), a Bacia de Campos é a principal área sedimentar na costa brasileira. 
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Bahia com sete, se destacam pela quantidade de oleodutos instalados. A partir da década de 

1970, intensifica-se a implantação da rede de gasodutos no País, com destaque para as regiões 

Nordeste e Sudeste. 

O projeto de modernização do País incluiu o setor aeroportuário. Entre as décadas de 

1940 e 2000, a construção de novos aeroportos e modernização de outros, mostrou o 

empreendimento do Estado no sentido de melhorar as condições desse tipo de transporte no 

País. Neste processo de modernização, as Regiões Sudeste e Sul, foram as que mais 

receberam investimentos no setor. Barat (1973) relaciona a grande extensão territorial do País 

e a dificuldade da integração territorial, destacando a importância de se investir no setor 

aéreo. Segundo o autor (p. 173)  

 
As circunstâncias do País possuir dimensão continental, apresentar diversidade 
socioeconômica e fraca integração de suas regiões, além de ter grande parte do seu 
território mal servida pelos serviços de transportes, impuseram à aviação civil um 
papel pioneiro na conexão das regiões mais afastadas das aglomerações urbanas do 
litoral. Estas últimas, por sua vez, intensificaram os contatos entre si, de maneira 
rápida e eficiente, através da crescente utilização do transporte aéreo. Para o 
transporte de passageiros, principalmente, a aviação civil consolidou sua posição-
chave na integração longitudinal dos diferentes polos regionais entre si e destes com 
suas áreas de influência. 

 
Já no governo militar o Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG), executado 

no período de 1964 a 1966 demonstrava a iniciativa governamental no sentido de promover a 

todo o custo um conjunto de reformas institucionais que conduzissem o crescimento 

econômico do País e ao momento conhecido como “milagre econômico”. Em estudo sobre o 

setor de transporte no Brasil, Barat (1973, p. 191), cita o PAEG e o Programa Estratégico de 

Desenvolvimento (PED), também criado no período militar, em vigência durante os anos de 

1968 e 1970, cujas propostas, incluíam melhorias no setor aéreo. Referentes ao PAEG, Barat 

cita como algumas de suas diretrizes 

 
o ajustamento da oferta à demanda dos serviços de transporte aéreo, através de 
racionalização, consolidação ou redução de linhas e horários; e a concentração dos 
investimentos na infraestrutura aeroportuária dos aeroportos de maior densidade de 
tráfego. 

 
Entre as propostas do PED para o setor, Barat (1973) cita entre outros a “elaboração de 

projetos e análises de caráter técnico e econômico antes da execução de obras, compras de 

equipamentos, estruturação de linhas, a consolidação do sistema, já iniciado, de contribuição 

pelo uso dos aeroportos e dos serviços de apoio à navegação aérea”. 

                                                                                                                                        
Atualmente, sua área de exploração se estende pelas imediações da cidade de Vitória (ES) até Arraial do Cabo localizado no 
litoral norte do Rio de Janeiro. 
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Nas décadas 1970 e 1980 o setor aéreo foi marcado por importantes transformações, 

entre as quais, destaca-se a construção de novos aeroportos no País, como os internacionais de 

Guarulhos, em São Paulo e Tancredo Neves em Belo Horizonte e o de Galeão no Rio de 

Janeiro.  

Também na década de 1970, a Empresa Brasileira de Estrutura Aeroportuária 

(INFRAERO), criada em 1972, passa a avaliar as condições dos aeroportos e a estipular as 

normas de construção para os novos aeroportos, atribuindo uma classificação, conforme as 

condições físicas e de infraestrutura nestes existentes, tais como: medida das pistas, dos 

pátios, dos terminais de passageiros e de cargas; infraestrutura operacional e estrutura 

administrativa.  Considerando tal classificação, Santos e Silveira (2013, p. 57), identificam os 

seguintes aeroportos: 
 

A Região Sudeste possui os dois únicos aeroportos especiais, Guarulhos, em São 
Paulo, e Galeão, no Rio de Janeiro, e, além desses, a maior concentração de 
aeroportos da hierarquia consecutiva, os aeroportos internacionais Tancredo Neves e 
Viracopos e o aeroporto de Congonhas (São Paulo) (categoria 1), e os aeroportos de 
Belo Horizonte, Santos Dumont (Rio de Janeiro), Macaé, Jacarepaguá e São José 
dos Campos (categoria 2). São as regiões Sul, Nordeste e Norte que possuem o 
maior número de aeroportos da menor classificação (categoria 4).  

 
No processo de modernização do setor aeroportuário, as Regiões Sudeste e Sul, foram 

as que mais receberam investimentos. Para Santos e Silveira (2013, p.57) a concentração de 

aeroportos nessas Regiões, vincula-se ao “desenvolvimento de uma agricultura moderna, que 

exige deslocamentos rápidos, controles aéreos da safra, aplicação de pesticidas e, de outro, ao 

crescimento industrial em geral e da agroindústria em particular”.  

Mais recentemente, no ano de 2007, por meio do Decreto nº 6.025 de 22/01/2007, o 

governo federal instituiu Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Em 2011, dando 

sequência ao projeto de reestruturação urbana e a construção de obras de infraestrutura urbana 

iniciado com o Primeiro PAC, foram implementadas mudanças no setor aeroportuário20

Dados da INFRAERO (2014) mostram que em 2013, o Brasil possuía 187 aeroportos, 

sendo a maioria, 61 ou 33%, instalados na Região Sudeste, seguido pela Região Sul com 52 

ou 28% das unidades, pela Região Nordeste que aparece com 31 aeroportos ou 16% das 

. A 

Lei nº 12.379, de 06/01/2011, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Viação (SNV), revela 

algumas das melhorias a serem implantadas nos aeroportos brasileiros, a fim de atender aos 

requisitos internacionais para a realização de eventos esportivos no País.  

                                            
20 Na página do Ministério do Planejamento encontram-se os objetivos do PAC2 para o setor aeroportuário. Entre as 
propostas de melhorias para o setor encontram-se as seguintes: expansão da capacidade aeroportuária no Brasil, por meio da 
ampliação ou construção de novos terminais de passageiros e cargas, reforma e construção de pistas, pátios para aeronaves e 
torres de controle e modernização tecnológica de sistemas operacionais. 
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unidades e pelas regiões Norte e Centro-Oeste, que no mesmo ano possuíam 26 e 17 

aeroportos respectivamente, correspondendo a 14% e a 9% do total de unidades existentes no 

País. Tais dados revelam que desde a década de 1970, a Região Sudeste se destaca frente as 

demais regiões do País, no que se refere a capacidade do transporte aéreo, visto que é nesta 

que se encontra o maior número de aeroportos do País. 

A partir de 1970, o setor portuário nacional passa por reestruturações a fim de atender a 

demanda pelo escoamento de produtos agrícolas.  De acordo Santos e Silveira (2013, p. 59) as 

melhorias no setor faziam-se necessárias em razão da crescente urbanização e do aumento do 

consumo de alimentos nas cidades. Segundo os autores, na década de 1970, o Porto de Santos, 

dado a sua importância, foi reequipado e seus terminais preparados com silos e 

descarregadores de trigo, bem como, para a carga e descarga de graneis sólidos, líquidos e 

armazéns.  

Na mesma década, conforme consta no I PND, o setor portuário brasileiro é inserido na 

execução de estratégia de desenvolvimento para Portos e Navegação Marítima e Fluvial. Em 

1975 por meio de decreto nº 76.925 de 29/12/1975, o Governo Federal criou a Empresa de 

Portos do Brasil S.A. (PORTOBRÁS). Vinculada ao Ministério dos Transportes, a 

PORTOBRÁS tinha como objetivo “realizar atividades relacionadas com a construção, 

administração e exploração dos portos e das vias navegáveis, anteriores, exercendo a 

supervisão, orientação, coordenação, controle e fiscalização sobre tais atividades”.  

A modernização dos portos brasileiros se constituiu em inovações técnicas com o 

objetivo de criar uma nova dinâmica no sentido de ampliar e garantir os fluxos. Segundo 

Santos e Silveira (2013, p.59),  

 
em meados da década de 1990, inovações técnicas concorrem para garantir a fluidez 
dos intercâmbios. A informatização do controle aduaneiro das cargas desembarcadas 
e destinadas aos terminais retroportuários alfandegados aperfeiçoa a fiscalização 
sobre os fluxos e elimina viscosidades burocráticas. 

 
Dados do Ministério dos Transportes revelam que atualmente, o Brasil possui 34 portos 

marítimos, sendo as Regiões Nordeste e Sudeste com 11 e 10 portos respectivamente, as de 

maior concentração. 

Ao longo das décadas de 1980 e 2000, como atestam Santos e Silveira (2013), os portos 

brasileiros se especializaram no escoamento de determinados produtos. Assim, o porto de 

Suape, localizado em Pernambuco, em operação desde 1983, se especializou no escoamento 

de combustíveis e cereais a granel, e, atualmente, após a implantação de melhorias, possui 

capacidade de receber e despachar contêineres. Na região sudeste, além do porto de Santos, o 
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de São Sebastião, localizado no Litoral Norte do estado de São Paulo, inaugurado em 1955, e 

reequipado em 1979 para atender as novas demandas do setor petroquímico, possibilita a 

partir de um de seus terminais, à empresa Petrobras21

Mais recentemente, no ano de 2011, por meio do já mencionado PAC2, foram 

implementados 71 empreendimentos em 23 portos brasileiros, que tinham como meta, 

“ampliar, recuperar e modernizar as estruturas visando uma redução nos custos logísticos, à 

melhora da eficiência operacional, aumento da competitividade das exportações e incentivo 

ao investimento privado”. O Programa previa ainda “obras de dragagem de aprofundamento 

de infraestrutura portuária, de inteligência logística e de terminais de passageiros

 grande movimentação de granéis 

líquidos como o petróleo, nafta, óleo combustível, gasolina, diesel e outros. 

A modernização dos portos se estendeu para outras regiões do País. Na região Sul a 

privatização do Porto Rio Grande possibilitou com a especialização de seus terminais, a 

exportação de novos produtos, entre os quais, grãos e calçados e como atestam Santos e 

Silveira (2013, p. 61), “a importação de adubos e outros insumos agrícolas”. Do mesmo 

modo, as autores esclarecem que o Porto “ganha um novo papel com a construção de um 

terminal preparado para os novos fluxos de autopeças e automóveis vinculados à instalação da 

General Motors e da Ford no Estado”. 

Na Região Centro-Oeste o destaque é para o Porto Fluvial de Cáceres, projetado em 

1975 para atender as demandas do escoamento de arroz, milho e madeira produzidos no 

estado de Mato Grosso e ao recebimento de cimento e derivados do petróleo. Informações do 

Ministério dos Transportes revelam a justaposição de funções do Porto de Cáceres em 1989 

convergiu para que a soja, atualmente, a principal cultura da Região, intensificasse a 

movimentação nas docas locais.  

Na Região Norte, considerando os equipamentos portuários, o Porto de Belém no Pará, 

em operação desde 1909, é o que apresenta maior diversidade de funções. De acordo com 

Santos e Silveira (2013, p.60-61), este “concentra armazéns, silos para cereal e tanques para 

combustível”. 

22

O setor ferroviário passou por poucas mudanças se comparado aos demais setores de 

transportes em razão da escolha econômica no País, que aderiu rapidamente às necessidades 

do capital industrial, em especial do automobilístico, o qual passou, já na década de 1960, a 

”. 

                                            
21 Para Vargas (1994, apud Santos e Silveira, 2013), a exploração brasileira no minério petróleo, criou a necessidade da 
Petrobras, realizar adaptações nos terminais portuários. Segundo o autor (p.60) os terminais de função exclusiva da Petrobras 
povoaram não só o porto de São Sebastião, mas também “os portos de Carmópolis (Paraná), Madre de Deus (baía de todos os 
Santos), Almirante Tamandaré (baía de Guanabara), entre outros”. 
22  Informações obtidas na página eletrônica do Ministério do Planejamento: <www.pac.gov.br>. 
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motivar investimentos em rodovias no País. Porém mesmo com o intenso investimento em 

rodovias, o setor ferroviário resistiu, especializando-se no transporte de cargas densas e 

diversas tais como minérios e grãos e produtos alimentares.  

Na década de 1960, os Ministérios de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar 

seguindo recomendação do Ministério dos Transportes, para reformular a política do Sistema 

Ferroviário Brasileiro, cria a Política Nacional de Viação Ferroviária por meio do Decreto-Lei 

nº 832 de 08/09/1969, atribuindo ao Departamento Nacional de Estradas de Ferro (DNEF) 

instituído pela Lei 4.102 de 20/07/1962, tarefas no sentido de 

 
assistir o Ministério dos Transportes na formulação da política de viação ferroviária 
e na fiscalização de sua execução; zelar pela exata observância da parte ferroviária 
do Plano Nacional de Viação, promovendo as revisões periódicas necessárias e 
acompanhando a sua execução; zelar para que sejam observadas as especificações 
gerais de ordem técnica, decorrentes do Plano Nacional de Viação, bem como as que 
se referirem a material fixo e rodante, visando a sua adequação, segurança e 
padronização; [...] manifestar-se, previamente, sobre os planos e programas de 
investimentos das empresas ferroviárias que devam ser aprovados pelo Governo, 
entre outras. 

 
No ano de 197023

                                            
23  A sigla RFFSA refere-se à Rede Ferroviária Federal S.A.  

, segundo Barat (1973, p.138), “cerca de 52% das linhas férreas em 

operação pertenciam à RFFSA, 24% às ferrovias do Estado de São Paulo, 4% à Companhia 

Vale do Rio Doce (CVRD) e 20% a empresas privadas”.  

Na década de 1970, a distribuição da malha ferroviária no País, mostra uma 

predominância, no que diz respeito a extensão nas Regiões Sudeste e Sul. Visando o 

escoamento de bens industrializados, insumos gerais e equipamentos, grande parte das 

ferrovias foi conectada a Portos como o de Vitória, Rio de Janeiro, Niterói, Angra dos Reis, 

Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Porto Alegre e Rio Grande, constituindo no que 

Santos e Silveira (2013) denominam de “modelo concêntrico”. Os autores (SANTOS, 

SILVEIRA, 2013, p. 62) destacam as “ferrovias Minas-Vitória e Central do Brasil, 

especializadas no transporte de ferro para o porto de Sepetiba”. 

A configuração ferrovias-portos também é observada na Região Nordeste onde segundo 

Santos e Silveira (2013, p. 62) “algumas ferrovias se complementam com trechos que, mais 

ou menos paralelos à costa marítima, unem as cidades-sede de funções portuárias, políticas e 

econômicas”. Continuando os autores esclarecem que as ferrovias da Região estão conectadas 

às ferrovias do Norte do País, por meio de “sistemas de engenharia eficientes e 

especializados” com vistas à “exploração e o rápido escoamento de minérios”.  
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Entre as décadas de 1970 e 1990, a inserção de novos sistemas de engenharias no setor 

ferroviário24

Os Planos Plurianuais (PPA) iniciados na década de 1990,formulados pelo Governo 

Federal, tinham como objetivo “reverter o processo de deterioração da infraestrutura básica”. 

 foi projetada para as áreas metropolitanas brasileiras, acompanhando as 

tendências mundiais de mobilidade urbana. Para Santos e Silveira (2013, p. 64) em áreas 

metropolitanas essas tendências mundiais de mobilidade urbana ocorreram com “os trens 

urbanos eletrificados foram construídos a partir de 1970 e, sobretudo, de 1985.” Ainda 

segundo os autores a necessidade de uma maior mobilidade urbana foi decorrência do 

“deslocamento de uma mão-de-obra é indispensável ao processo de industrialização e também 

a um leque de terciários qualificados e banais. A vida metropolitana ganha, assim, novas 

relações e velocidade”.  

Mais recentemente com o aumento da produção do setor agrícola na região Centro-

Oeste do País, novos investimentos no setor foram realizados a fim de integrá-lo ao modal 

portuário e rodoviário. De acordo com informações obtidas do Ministério dos Transportes no 

ano de 2014, as ferrovias Ferroban e Ferroviária Noroeste S.A, localizadas nos estados do 

Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, respectivamente, estão integradas à malha ferroviária do 

estado de São Paulo e de Ponta Porã no Mato Grosso do Sul. No estado de Goiás a ferrovia 

Norte/Sul, encontra-se integrada às Regiões Sudeste e Norte. 

Por meio do PAC2, o Governo Federal, tem direcionado uma maior atenção ao setor de 

transportes com a “retomada dos investimentos em ferrovias no país”. Informações contidas 

na página eletrônica do Ministério do Planejamento mostram que entre as metas do PAC2 

para o setor consta “a expansão da malha ferroviária para permitir a ligação a áreas de 

produção agrícola e mineral a portos, indústrias e mercado consumidor”. Do mesmo modo, o 

PAC2 visa a investir “em trens de alta velocidade - Rio-São Paulo-Campinas, São Paulo- 

Curitiba, Campinas-Triângulo Mineiro e Campinas-Belo Horizonte”. 

Dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), para o ano de 2008, 

revelam que a extensão da malha ferroviária brasileira era de 28.435 Km. Neste ano, as 

maiores extensões encontravam-se no Sudeste com 11.738 Km ou 41,26%, seguido do 

Nordeste com 6.920 Km ou 24,33% do total, com a Região Sul com 6.838 Km ou 24,15%, do 

total no território brasileiro. 

                                            
24  São Paulo se destaca nesse momento por ser a primeira a iniciar a operação comercial do sistema de Metrô no País em 
14/09/1974. Dados da Cia de Metrô mostram que, inicialmente, as viagens eram restritas ao trecho Jabaquara-Vila Mariana e 
no horário das 9 às 13 horas. Também em 1974, a operação deixar de ser manual quando foi inaugurado o Centro de Controle 
de Operações (CCO), comandando o funcionamento automático do sistema. Até novembro do mesmo ano, cerca de 300 mil 
pessoas são transportadas. (METRÔ, 2013) 
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De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e os Planos Plurianuais 

Estratégicos, Territoriais e Participativos (2014), o PPA é um instrumento que “por meio dele, 

é declarado o conjunto das políticas públicas do governo para um período de 4 anos e os 

caminhos trilhados para viabilizar as metas previstas”.  

Referente ao Segundo Plano Plurianual (1996 - 1999), consta na lei n.º 9.276 (BRASIL, 

1996), que este objetivava “reformas de caráter institucional e legal necessárias à operação, 

recuperação e expansão da infraestrutura, que descentralizassem atribuições para outros níveis 

de governo e setor privado via parcerias, concessões e privatizações. A partir deste Plano 

Plurianual, foram propostos investimentos setoriais em energia elétrica, telecomunicações, 

ciência e tecnologia, educação e agricultura.  

A partir do ano de 2004 ao processo de desenvolvimento deveriam ser incorporadas 

questões relacionadas à inclusão social e a equidade. Ainda de acordo com o relatório do 

PPAs Estratégicos, Territoriais e Participativos (BRASIL, 2014a, p. 10), o novo ciclo de 

desenvolvimento vigente no país, “resultado de escolha democrática da sociedade brasileira, 

vem sendo impulsionado por políticas públicas inovadoras que combinam crescimento 

econômico com redução das desigualdades sociais e regionais”. 

Consta ainda no relatório (BRASIL, 2014a, p. 10), que segundo o Modelo de 

Planejamento Governamental 

 
a decisão de iniciar um novo ciclo de desenvolvimento no Brasil, no qual o Estado 
desempenha um papel indutor importante, resgatou o planejamento governamental, 
sobretudo nos últimos oito anos. Entretanto, os Planos Plurianuais ainda não haviam 
absorvido boa parte dessa concepção de planejamento. O PPA 2012-2015 possui 
uma estrutura inovadora que reflete uma concepção de planejamento influenciada 
especialmente, pela formulação e implementação das principais agendas executadas 
no período recente, como o PAC, o Bolsa Família, o PDE e o Minha Casa, Minha 
Vida, entre outros (Brasil, 2014a, p. 113).  

 
Neste novo Modelo de Planejamento Governamental o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) ficou responsável por obras de ampliação de infraestrutura e Logística 

para a Integração Nacional, e a expansão das ferrovias Norte-Sul e Transnordestina, além da 

implantação das ferrovias de Integração Oeste-Leste (FIOL); Integração Centro-Oeste 

(FICO); Ferronorte e Ferrovia do Pantanal. Segundo o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão (BRASIL, 2011), o Plano Nacional de Dragagem (PND), buscou ampliar 

o acesso adequando as condições de navegabilidade dos principais portos, bem como a 

integração e o desenvolvimento regional do País por meio do transporte hidroviário e da 

ampliação do acesso à energia elétrica. 
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3.6 O setor de telecomunicações no Brasil 

 

Conforme ressaltado no início deste tópico, entre as mudanças que expressam a 

modernização econômica territorial do País, são emblemáticas as ocorridas ao longo das 

décadas de 1960 a 2000 no setor de telecomunicações. A reforma deste setor corroborou para 

que a modernização financeira do Brasil ocorresse. Para Machado (1987, apud DIAS, 1996, 

p.120),  

 
a existência de um sistema nacional e performante de telecomunicações passou a 
representar uma das condições fundamentais de realização do modelo econômico, 
cujo objetivo era continuar e acelerar uma radical reestruturação do país através da 
modernização econômica e da mudança espacial.  
 

A partir da década de 1960, medidas governamentais foram implementadas com o 

objetivo de reestruturar o setor no País. Para Dias (1996) essa reestruturação é marcada pela 

criação da Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) em 1965, do Ministério das 

Comunicações25 (BRASIL, 2014b), em 1967 e, no ano de 1972, da empresa 

Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás)26

A modernização da telefonia no Brasil ocorre na década de 1980, com o aumento da 

capacidade de transmissão e recepção de dados, o que permitiu o intercâmbio de informações 

no âmbito nacional e internacional. As inovações implementadas pela Embratel incluíram a 

Rede Pública de Comunicações de Dados por Comutação de Pacotes (Renpac) em 1980 e a 

Rede Nacional de Comunicação de DadosTransdata

. 

Na década de 1970 são iniciados os avanços tecnológicos nas Bases de 

Telecomunicações no Brasil. Dentre estes avanços, está a integração de redes de 

comunicações - que até esta data eram consideradas sistemas isolados -, e que neste novo 

momento convergem para a confluência de uma rede e fluidez da informação no território. De 

acordo com Santos e Silveira (2013, p.75), foi na década de 1980 que o Brasil constituiu um 

sistema básico de telecomunicações com a “Rede Nacional de Radiomonitoragem (Renar), 

uma Rede Nacional de Estações Costeiras (RNEC) e uma Rede Nacional de Televisão”. 

27

                                            
25  O Ministério das Comunicações foi criado por meio do Decreto-Lei nº 200 de 1967.  
26 Em 29/07/1998 a Embratel foi privatizada e comprada pela empresa Star One. 
27  A configuração de redes suporte como a Transdata no Brasil esteve vinculada durante a década de 1980, a espaços 
produtivos econômicos da Região Metropolitana de São Paulo e em segundo plano à Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. Segundo Dias (1996, p.130), em 1988 “a região metropolitana de São Paulo articulava 84% dos centros urbanos 
integrados pela rede Transdata, já a região metropolitana do Rio de Janeiro articulava-se com 14%”.  

 (1985), sendo esta última, conforme 

Dias (1995, apud SANTOS; SILVEIRA, 2013, p.79) criada em “resposta a uma demanda já 
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existente dos setores financeiros, industriais, mas também de serviços governamentais de 

processamento de dados”. 

Também na década de 1980, ocorre uma intensificação da integração das redes de 

comunicação com a utilização de satélites geoestacionários de comunicação desenvolvidos no 

País, numa parceria da Embratel e da empresa canadense SparAerospace Ltda. Segundo Dias 

(1996, p.125) os satélites, Brasilsat I (1985) e Brasilsat II (1986) foram desenvolvidos em 

uma “operação de transferência tecnológica que previa a participação de indústrias nacionais 

(as estações terrenas foram desenvolvidas e produzidas no Brasil)”.  Em 1994, o Programa de 

desenvolvimento de satélite de telecomunicações passa a contar com a participação do INPE, 

onde, no Laboratório de Integração e Testes (LIT), são realizados os testes dos equipamentos 

e é dado o suporte à montagem dos satélites.  

Por meio de parcerias iniciadas no ano de 1988 entre o INPE e a Academia Chinesa de 

Tecnologia Espacial (CAST), foram iniciados o desenvolvimento de pesquisas e a difusão de 

conhecimento e novas tecnologias, contribuindo para o Programa CBERS - Satélite Sino-

Brasileiro de Recursos Terrestres. Segundo Souza (2008, p.128) como “resultado da 

cooperação estabelecida entre os dois países, em 1999, foi lançado o primeiro satélite da série 

(o CBERS 1), seguido pelo CBERS 2, em órbita desde 2003”. Ainda segundo a autora 

(SOUZA, 2008, p.128) “o sucesso do programa CBERS garantiu a continuidade da parceria 

para o desenvolvimento de outros dois satélites da série, com lançamentos previstos para 2009 

e 201128

Informações recentes mostram que o País, continua investindo em programas para o 

desenvolvimento de tecnologias voltadas ao setor de telecomunicações. Segundo o Ministério 

de Comunicações, a previsão é que em 2016, seja lançado o primeiro satélite geoestacionário 

brasileiro, o qual foi construído pela empresa Visiona, uma joint venture entre a Telebrás e a 

Embraer, seguindo o padrão tecnológico utilizado por países líderes dos setores aeroespacial e 

de telecomunicações

”. 

29

                                            
28 Segundo dados do INPE, no ano de 2013, foi lançado o satélite da série CBERS, o CBERS-3, porém devido a “uma falha 
de funcionamento do veículo lançador Longa Marcha 4B, o CBERS-3 não foi posicionado na órbita prevista resultando em 
sua reentrada na atmosfera da Terra”. Ainda segundo o Instituto após a falha do lançamento do satélite CBERS-3, o “Brasil e 
China decidiram antecipar o lançamento do CBERS-4 - originalmente previsto para dezembro de 2015 - para dezembro de 
2014”. 
29 Maiores informações sobre o Programa podem ser encontradas na página eletrônica do MC: 
http://www.mc.gov.br/infraestrutura/satelites-geoestacionarios. 

.  

Ainda na década de 1980, o Governo Federal passa a investir no sistema de coleta e 

distribuição de informações meteorológicas. Segundo Santos e Silveira (2013, p.96),  
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Um território bem-informado, a partir de uma organização globalizada é também 
resultado da ação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com sede em 
Brasília e ligado ao serviço de Vigilância Meteorológica Mundial (VMM) por meio 
do Sistema Global de Telecomunicações. Criou-se em 1987, no seio do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o Centro de Previsão de Tempo e Estudos 
Climáticos (CPTEC). [...] E, finalmente, as estações meteorológicas, que em 1996 
eram 293, transferem as suas informações para os centros de previsão e estações 
auxiliares. 

 
Informações referentes a 2014 obtidas no Portal de Tecnologia da Informação para a 

Metereologia (PROTIM), revelam que, atualmente, o Pais possui 638 estações metereológicas 

terrestes, sendo 37.15% localizadas no Sudeste; 23.35% na Região Nordeste; 15.99% na 

Região Norte; 15,20% na Região Sul e 8,46 localizadas na Região Centro-Oeste. 

Acompanhando o desenvolvimento tecnológico do setor de telecomunicações o 

território brasileiro foi sendo modificado com a implantação de novos objetos técnicos e com 

a incorporação pela sociedade de novas formas de comunicação. Sobre a questão da telefonia 

fixa, os primeiros e mais importantes sinais dessa evolução, ocorreu na década de 1980, 

quando há o aumento da capacidade e velocidade de transmissão de dados com a conversão 

de sinais analógicos em sinais digitais, proporcionando a disseminação nas décadas seguintes 

do uso da Internet, por meio do sistema global de rede de computadores.  

Cabe ressaltar o avanço ocorrido no setor de telecomunicações a partir do 

desenvolvimento das fibras ópticas que possibilitaram o aumento da capacidade e da rapidez 

no processo de transmissão de informações. De acordo com Santos e Silveira (2013, p.80), “a 

incorporação das fibras ópticas aos sistemas técnicos nacionais a partir dos projetos de 

interligação do planeta, ampliou a participação do Brasil na globalização de 

telecomunicações”. Continuando, os autores esclarecem que a modernização do setor de 

telecomunicações foi comandada pela Embratel e pela Rede Nacional de Pesquisa (RNP), que 

“compreendem um backbone, ou conjunto de circuitos de transmissão de abrangência 

internacional e nacional”. 

Santos e Silveira chamam a atenção para o surgimento de um significativo número de 

provedores de acesso à internet ao usuário de rede em todo o País, em especial, na Região 

Sudeste. Segundo os autores (SANTOS; SILVEIRA, 2013, p. 85) 

 
Dos 446 provedores de acesso à internet, em 1996, 231 deles (51,8%) concentrava-
se na região Sudeste, mas fundamentalmente em São Paulo (124), no Rio de Janeiro 
(57) e em Minas Gerais (42), e 19,7% na Região Sul. E o número de usuários da 
Internet passou de 250 mil 1995 para 2,2 milhões três anos depois,  

 
Por meio da informatização e das novas necessidades empresariais e pessoais o setor 

bancário brasileiro realizou uma expansão da rede de acesso, passando a oferecer serviços 
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online. A crescente movimentação de capital por meio de valores digitais resultou no aumento 

do número de agências e de postos (terminais) bancários em todo o território nacional. Alguns 

autores descrevem a periodização resultante das implicações do desenvolvimento das 

telecomunicações no setor financeiro brasileiro. Segundo Pires (1997, apud SANTOS; 

SILVEIRA, 2013, p.83) são considerados três fases de evolução iniciado com “a gênese da 

automação bancária a partir de 1964, um segundo momento que corresponde à sua dispersão 

oligopolizada e confinada (1974 a 1986) e, por fim, a sua reestruturação inovativa e 

desregulamentadora”. 

Os progressos das telecomunicações com a telefonia celular permitiram a comunicação 

em nível planetário de pessoas via o desenvolvimento da tecnologia móvel. O início do uso 

dessa tecnologia de comunicação no Brasil ocorre em 1990 quando, seus primeiros sistemas 

de engenharia foram implantados no Rio de Janeiro e, em 1993, em São Paulo. O maior 

crescimento deste segmento ocorreu após 1995 a partir da irradiação da cobertura para outras 

cidades, abrangendo grande parte do território nacional. A intensificação do uso da telefonia 

celular no Brasil é, segundo Santos e Silveira (2013), atribuída aos movimentos de 

privatização das telecomunicações30

                                            
30  De acordo com IPEA (2010), no caso do Brasil, o governo privatizou a Telecomunicações Brasileiras S/A (Telebrás), 
antiga holding estatal monopolista, em 1997, com a Lei Geral de Telecomunicações (LGT) (Lei no 9.472, de 16 de julho de 
1997), e ainda permitiu a entrada de novas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, por meio de um regime de 
competição regulada previsto nesta lei. 

 e da própria atuação do Estado, o qual, segundo os 

mesmos autores (SANTOS; SILVEIRA, 2006, p.83), “compartimentou o território nacional 

em áreas mais ou menos atrativas para os capitais, submetidas a leilões”.  

A espacialização do uso da telefonia móvel no País após a reestruturação do setor por 

meio da privatização apresenta números segundo a ANATEL (2014), que revelam grande 

disparidade quanto aos acessos a este tipo de serviço. De acordo com o Relatório de Acessos 

Móveis em Operação e Densidade por Unidade de Federação da ANATEL para 2013, o Brasil 

apresentou 1.422.387.946 de acessos para a Região Sudeste ou 44,44%, 794.800.564 de 

acessos para a Região Nordeste ou 24,83%, 466.149.662 de acessos para a Região Sul ou 

14,57%, 280.463.496 acessos para a Região Centro-Oeste ou 8,76% e 236.619.604 acessos 

para a Região Norte que equivale a 7,39 do total de acessos. Ainda de acordo com os números 

apresentados pela Agência, o Estado de São Paulo foi responsável por 773.321.660 de 

ligações, ou seja, por 24,16% dos acessos realizados no País ao longo do ano de 2013, e 

considerando apenas a Região Sudeste, o estado de São Paulo registrou 54,36% do total de 

acessos à telefonia móvel na Região. 
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Após a década de 1990, o crescente uso da comunicação por telefone móvel e também à 

entrada da concorrência de empresas estrangeiras neste segmento, ampliou-se a cobertura de 

atendimento ao usuário. Os investimentos privados para tal cobertura foram realizados por 

meio da implantação de estações de telefonia celular – em torres ou antenas transmissoras e 

receptoras de sinal –, que permitiram a maior fluidez de informações por meio de ondas de 

rádio. Dados da ANATEL para o ano de 2014 revelam que o Brasil possui 66066 estações de 

telefonia celular, sendo a maior parte, 33.031 estações, correspondente a 50%, instalada na 

Região Sudeste, seguida pela Região Nordeste, com 12.301 torres; pela Região Sul com 

11.098 e pelas Regiões Centro-Oeste e Norte, onde encontram-se instaladas 5.686 e 3.950 

estações, respectivamente. A mesma espacialização revela que somente o Estado de São 

Paulo possui 26% de estações do total existente nas 27 unidades de federação. 

Na evolução do setor de telecomunicações no Brasil, é importante ressaltar as 

iniciativas privadas na criação de redes de conexão de internet de alta velocidade. Com esse 

objetivo, foram implantadas nas grandes cidades ou metrópoles as Redes Metropolitanas. 

Segundo Toledo Junior (2003, p. 103), no final da década de 1990, “as novas infraestruturas 

de telecomunicações foram implantadas no centro da cidade de São Paulo concomitantemente 

por diversas empresas privadas, tais como a Embratel, a MetroRED, a Netstream, e a 

Pegasus”. 

Essas redes de alta velocidade são produtos comercializados por empresas privadas no 

intuito de oferecer, com uso de cabos de fibra óptica, altas velocidades de transmissão e 

recepção de dados.  

O processo de urbanização no Brasil conviveu em grande parte a história com a 

evolução e implantação das redes técnicas. A acelerada divisão territorial do trabalho e a 

criação de centralidade no território brasileiro foram mais significativas com as redes de 

telecomunicações. Para Dias (1996, p.138) no País, “a dispersão das atividades pelo território 

e a concentração concomitante das funções de comando e de controle só foram possíveis no 

momento em que as relações socioespaciais adquiriram uma real fluidez”. 

Conforme já assinalado por Santos (2012), a “Região concentrada” que inclui o 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste, são as áreas do território brasileiro, onde a infraestrutura técnica 

que condiciona a formação do meio técnico-científico-informacional está mais presente. 

Porém, a formação deste meio geográfico nas demais regiões, está sendo notada 

gradativamente a partir da década de 2000, por meio de políticas governamentais de 

investimentos redirecionadas para todo o território nacional. 
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Como observado neste tópico, ao longo das décadas de 1960 a 2000, o território 

brasileiro apresentou diversas modificações no que diz respeito à implantação de sistemas de 

engenharia de fixos, a fim de atender aos interesses do grande capital e de se inserir no 

modelo de produção global. 

Como retrato do modelo de desenvolvimento econômico adotado no País, a 

heterogeneidade entre as regiões se firmou. Tal condição é constatada se considerado a 

centralidade consolidada por São Paulo frente aos demais estados do País. Neste o processo 

de industrialização, os investimentos em infraestruturas, juntamente ao processo de 

urbanização foram mais intensos e polarizados. 

A exemplo do que Becker e Egler (2003) constatam, com o processo de modernização 

conservadora no País, o Estado por meio de políticas públicas privilegiou setores econômicos 

mais pertinentes, em paralelo a estes investimentos setoriais, permitiu uma estrutura de 

concentração econômica, social e política no Estado de São Paulo em detrimento do restante 

do País.     

Referente à cidade de São Paulo, o processo de descentralização industrial em direção 

ao Interior do Estado na década de 1970, realocou o parque industrial para municípios 

periféricos à capital metropolitana como São Bernardo do Campo, Sorocaba, Santo André, 

etc. Em alguns casos como Campinas, São Carlos e São José dos Campos, além da 

industrialização, estes foram planejados estrategicamente para abrigar importantes complexos 

de Pesquisa e Ensino, o que permitiu a especialização de setores, como tecnologia e inovação, 

aeroespacial e também a formação de engenheiros em especializações. 

A partir do processo de descentralização da metrópole paulista, a heterogeneidade se 

reproduziu em grande parte do estado, como observado também na atual RMVPLN. Essa 

questão será mais bem discutida no Capítulo III intitulado Caracterização histórica e a 

configuração socioespacial da RMVPLN. 

 

3.7 A interiorização do parque industrial no Estado de São Paulo 

 

O processo de industrialização no Brasil foi territorialmente concentrador. Este processo 

da formação do parque industrial foi semelhante a alguns vizinhos latinos, e, específicos de 

países de industrialização tardia. Segundo Lencioni (1998b, p.30), no Brasil, mais 

especificamente no estado de São Paulo, a gênese da industrialização, 
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encontra-se na grande empresa cafeeira associada ao trabalho livre de imigrantes 
europeus nas últimas décadas do século passado. Durante o século XX, quer em 
momentos de expansão das exportações de café que propiciaram divisas comerciais 
para importação de tecnologia para a instalação industrial, quer em momentos de 
crise, nos quais a alternativa industrial local se apresentava economicamente viável, 
se desenvolveu a indústria brasileira. 

 
Ainda na metade do século XX, a cidade de São Paulo suplantou de uma província 

cafeeira para uma cidade industrial. De acordo com Lencioni (1998b, p.30), para essa rápida 

transformação, “investimentos maciços foram feitos para garantir as condições gerais da 

produção industrial, tais como, energia, estradas, aparelhamento portuário, escolas e serviços 

de saúde, destinadas à reprodução da força de trabalho”.  

O processo de modernização iniciado em 1930 permitiu a intensificação das bases 

industriais, que contribuiu para a diminuição do isolamento em formato de arquipélago 

mercantil, criando articulações entre as regiões, sob o comando dinâmico de São Paulo.  

Referente à Região Sudeste diversos estudos afirmam ser essa o lócus urbano-industrial 

e de maior concentração de infraestrutura técnica. Para Becker e Egler (2003), os 

empreendimentos nesta Região ocorreram segundo a participação efetiva do Governo Federal, 

o qual direcionou recursos provenientes da agricultura para esse fim. Continuando os autores 

esclarecem que na Região, apesar dos esforços dos demais estados, é no estado de São Paulo, 

para onde, grande parte das políticas e dos investimentos foi direcionada: 

 
A maioria dos investimentos governamentais – em indústria, transporte e energia – 
foi para o Sudeste devido aos compromissos assumidos com os interesses desses 
Estados. As corporações estrangeiras favoreceram a localização na área 
metropolitana de São Paulo e nas suas vizinhanças, enquanto o Rio de Janeiro – 
lócus da maioria das companhias estatais – experimentou um pronunciado declínio 
(BECKER E EGLER 2003, p. 86-87). 

 
Porém, segundo Souza (2008), já a partir da década de 1960, por meio de um 

planejamento estratégico, que visava à descentralização econômica a partir da cidade de São 

Paulo, inicia-se o processo de interiorização industrial31

                                            
31Segundo Negri (1996) o processo de concentração das indústrias na Grande São Paulo, já gerava questionamentos em 1961 
com a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), e em 1965 com a CEPAL-BNDES, devido a deterioração 
das condições de vida urbana na capital e em seu entorno. Entre 1975 e 1978, políticas públicas foram formuladas na 
tentativa de atuar sobre a organização territorial paulista. Dentre essas políticas públicas, em 1978 foi concebido o Programa 
Macro-Eixo Rio-São Paulo com objetivo de atenuar as disparidades regionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

 (NEGRI, 1996). Mesmo com o 

objetivo de estender a atividade industrial para outras regiões do País, o processo de 

industrialização foi intensificado no próprio interior do estado de São Paulo, onde municípios 

como Campinas, São José dos Campos e Sorocaba, rapidamente, se tornam importantes 

centros da produção industrial do País. Para esse processo que manteve e intensificou a 

produção industrial no estado de São Paulo, Costa (1982, apud SOUZA, 2008, p.34) 
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denomina “descentralização concentrada”. 

O mesmo processo é analisado por Lencioni (1998a) que constata um “movimento de 

reestruturação urbano-industrial da metrópole de São Paulo como reflexo da dispersão das 

atividades industriais em direção ao interior do estado”. A capital, segundo a autora (1998, 

apud SOUZA, 2008, p.34), torna-se o “centro de comando das atividades industriais 

desenvolvidas no interior do estado, sobretudo nos municípios correspondentes às regiões 

administrativas do Vale do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto e Bauru”.  

De acordo com Souza (2008), “a interiorização das atividades industriais manteve o nível 

de produção do estado de São Paulo”. De acordo com a autora (2008, p.35), neste estado, 

 
a região do Vale do Paraíba será lugar de investimentos públicos, com vistas na 
formação de um centro da indústria bélica nacional. A busca pela autonomia 
tecnológica inseriu a região – localizada entre as duas principais metrópoles 
nacionais –, no contexto de lugares aptos ao desenvolvimento científico e 
tecnológico de setores estratégicos, no caso, do aeronáutico e de armamentos. 

 
Atualmente, sob o formato de uma nova unidade político-administrativa, respectiva a 

RMVPLN revela seu papel estratégico voltado para o desenvolvimento de diversos setores 

produtivos, entre os quais, destacam-se o aeroespacial, petroquímico, telecomunicações e o de 

eletrônicos. Referente ao setor aeroespacial deve-se ressaltar município de São José dos 

Campos, centro da produção científica, tecnológica e industrial do setor no País.  

 

3.8 O papel do Estado na criação das Regiões Metropolitanas 

 
No século XX, as Metrópoles tornaram-se objeto de estudo por parte de autores de 

diversas áreas, entre as quais as que compõem o Planejamento Urbano e Regional. 

Preocupados com o aumento desses grandes agrupamentos urbanos autores como Patrick 

Geddes e Jean Gottman dedicavam-se a análise de questões provindas de um crescimento 

espacial desenfreado, ocasionando o que denomina-se conurbação. Segundo Firkowski (2013, 

p.24), a palavra conurbação utilizada por Geddes, antecede o termo Metrópole e refere-se à 

“nova forma de agrupamento demográfico, que já está, subconscientemente, desenvolvendo 

novas formas de agrupamento social, e, em seguida, de governo e administração bem 

definidos”. 

Segundo Vilaça (1998, apud FIRKOWSKI, 2013, p.25) o processo de conurbação 

ocorre a partir da “fusão de áreas urbanas”. Referente ao Brasil, o autor esclarece que é na 

década de 1920, que esse processo inicia-se no País, ainda que restrito a poucas cidades. 
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Neste contexto, segundo ele, residiria à contradição “entre a cidade como organismo físico e 

socioeconômico e a cidade do ponto de vista político-administrativo”.  

Furtado, Krause e França (2013, p.9), relatam que o processo de institucionalização das 

regiões metropolitanas se deu na década de 1970, mais precisamente, entre os anos de 1973 e 

1974 durante o Regime militar. Segundo os autores, o contexto em que ocorre a 

institucionalização das RMs é o de “políticas centralizadas e controladas nacionalmente”, que 

são implementadas simultaneamente ao “crescimento econômico e consolidação da população 

urbana”. Ainda de acordo com os autores a criação das RMs foi “efetiva e alcança resultados 

práticos, com a criação de autarquias de planejamento e operação, com transferências de 

recursos da União”.  

Do mesmo modo, Souza, 2003 analisa o contexto da criação das Regiões 

Metropolitanas no Brasil, associando o momento de grande centralidade nas decisões 

políticas. Porém, conforme atesta a autora com a Constituição de 1988, os modelos e as 

práticas centralizadoras foram rompidos refletindo na criação e gestão das RMs no País.  Para 

a autora (SOUZA, 2003, p. 140) 

 
Os constituintes de 1988, ao romperem com os modelos e aspráticas de 
centralização, às quais as RMs estavam associadas, mostraramque não havia espaço 
(ou os custos seriam muito altos) para se reverter aequação centralização + 
autoritarismo que marcou a institucionalizaçãodasRMs brasileiras no regime militar. 
Ademais, a criação de incentivos àcooperação entre entes governamentais, marca de 
uma gestão metropolitana, também foi constrangida pela rota adotada desde os anos 
trinta, depreponderância de decisões federais sobre as políticas públicas, apesar 
demomentos de desconcentração política e financeira para as esferas subnacionais, 
principalmente para as locais/municipais. 

 

É no estado de São Paulo, que em 1973 foi instituída a Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP). Neste estado, o processo de modernização se deu de modo mais efetivo, se 

considerada a elevada capacidade de produção industrial do estado se comparado a outros, a 

implementação de infraestruturas urbanas e regionais e o desenvolvimento de modernas 

atividades agrícolas. Além da RMSP, no estado foram instituídas as Regiões Metropolitanas 

da Baixada Santista (1996); de Campinas (2000), do Vale do Paraíba e Litoral Norte (2012) e 

a de Sorocaba (2014). A gestão das Regiões Metropolitanas existentes no estado é assistida 

pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Metropolitano, pela EMPLASA e em algumas 

Regiões pelas respectivas Agências.  

A criação da RMVPLN em 2012 reafirmou o papel estratégico da Região no estado de 

São Paulo, voltada para os diferentes setores produtivos e com municípios especializados na 

produção de bens dotados de alta tecnologia, principalmente, ao setor aeroespacial, como é o 
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caso do município de São José dos Campos, centro da produção do setor no País.  Do mesmo 

modo, municípios como Taubaté, Jacareí, Caçapava, Pindamonhangaba e São José dos 

Campos, desenvolvem setores vinculados à tecnologia e inovação, telecomunicações, aos 

setores de eletrônicos e informática, bem como químico e petroquímico, alimentício, 

mecânico, automobilístico e da celulose. Do mesmo modo, a recém-instituída RMVPLN 

demonstra a ação governamental, por meio da instalação de infraestruturas técnicas, 

respectivas ao atual período tecnológico e de instituições de ensino e pesquisa.  

 

  



71 
 

 

4 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E A CONFIGURAÇÃO SOCIOESPACIAL DA 

RMVPLN 

 

Instituída em 2012, pelo governo do estado de São Paulo, Lei Complementar nº 1.16632

Figura 6- Localização da RMVPLN. 

 

(SÃO PAULO, 2012), a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(RMVPLN) é composta por 39 municípios localizados na área da Bacia do Rio Paraíba do 

Sul, em área litorânea, e nas regiões serranas no extremo leste do Estado de São Paulo. Sua 

localização privilegiada permite o acesso às Regiões Metropolitanas de São Paulo e do Rio de 

Janeiro, bem como, acessos à Região Sul do estado de Minas Gerais (figura 6). 
 

 
Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010.  
 

                                            
32 Texto da Lei Complementar nº 1.166, de 9 de janeiro de 2012, referente a criação da RMVPLN pode ser encontrado na 
integra no endereço eletrônico <http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=165017> 
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A RMVPLN possui 5 regiões de governo: Região de Governo de São José dos Campos, 

Região de Governo de Taubaté, Região de Governo de Guaratinguetá, Região de Governo de 

Cruzeiro e Região de Governo de Caraguatatuba (figura 7). 

 
Figura 7- Municípios e respectivas Regiões de Governo na RMVPLN. 

 
Fonte: Adaptado de:USGS, 2014 e IBGE, 2010.  

 

No período que se estendeu do final do século XIX ao início do século XX, a produção 

cafeeira foi de extrema importância para a Região do Vale do Paraíba. As condições 

geomorfológicas e climáticas favoráveis contribuíram para que municípios como Bananal, 

Areias, São José do Barreiro e Silveiras rapidamente se consolidassem como os principais 

produtores de café do País. Porém, devido ao uso excessivo do solo e ao fato da Região 

possuir um relevo de difícil acessibilidade, gradativamente, a produção cafeeira foi sendo 

transferida para outras regiões do estado de São Paulo e também em direção ao estado do 

Paraná. Com o declínio da produção do café, a Região deixa de participar da economia 

brasileira, abrindo caminho para uma nova fase, marcada pela indústria e pelo processo de 

urbanização da Região. Sobre essa questão, (MÜLLER, 1969, p.80) esclarece que o início do 

processo de industrialização na Região “consubstanciou-se no aparecimento dos primeiros 

estabelecimentos, em 1888”. 

O começo do século XX é marcado pela presença da indústria têxtil na Região, e pelo 

lento processo de industrialização que perdurou até 1940 quando teve início o extravasamento 
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das indústrias da Metrópole Paulista. Esse processo iniciou-se com a chegada da indústria 

química em 1940 e a indústria metalúrgica e mecânica em 1945. 

O processo de descentralização industrial da Metrópole Paulistana, e a construção a 

partir de 1950 da Rodovia Presidente Dutra, contribuíram para que fossem instalados na 

Região diversos segmentos econômicos, gerando especializações industriais com 

predominância de setores automobilísticos, aeronáutico, aeroespacial e bélico, às margens das 

cidades do Eixo Rio-São Paulo.  

As transformações socioespaciais ocorridas após 1950, por meio do processo de 

industrialização e de desconcentração industrial da área metropolitana de São Paulo, foram 

intensificadas nas décadas seguintes, entre elas, a maior participação da população urbana em 

detrimento da população rural. Dados do IBGE para o ano de 2010 revelam que a RMVPLN 

possui um total de 2.264,594 habitantes. Entre os municípios mais populosos da Região, estão 

São José dos Campos com 629.921 habitantes ou 27.81% do total da Região, seguido pelos 

municípios de Taubaté e Jacareí, com 278.686 habitantes ou 12.30% e 211.214 habitantes ou 

9.32%, respectivamente. Os municípios que apresentaram menor número de habitantes foram 

Arapeí com 2.493 habitantes ou 0,11%, Areias com 3.696 ou 0,16% e Redenção da Serra com 

3.873 habitantes ou 0,17% do total da Região (tabela 1).  

Referente ao total da população da Região entre 1950, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010, 

percebe-se um aumento gradativo no número de habitantes, conforme a tabela 2 e gráfico 1. 

Na década de 1950 são os municípios de Taubaté, Lorena e Cruzeiro, os que apresentam 

as maiores taxas de urbanização. Tal situação é justificável se considerado que em tais 

municípios a economia desde o século XIX esteve envolvida com atividades urbanas. No final 

deste século com o desenvolvimento da atividade cafeeira em municípios vizinhos como 

Bananal e Areias, tais municípios assumem a função de cidades nós ou centrais para o 

escoamento deste produto, bem como, para o beneficiamento e distribuição de bens 

produzidos em áreas rurais existentes no próprio Vale do Paraíba de outras localidades do 

estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Neste sentido, vale ressaltar a instalação 

na cidade de Lorena em 1909 da refinaria de açúcar Empresa Dois Irmãos S.A., em 1953 da 

Tecelagem Madre de Deus S.A. e em 1957 da Empresa de Alumínio Ltda. Conforme atesta 

Müller (1969, p.45) o município de Cruzeiro, tem uma história vinculada à criação no final do 

século XIX da estrada de ferro e sua conexão ao Sul de Minas Gerais. No século XX, um 

novo empreendimento vinculado ao setor de transportes ocorre com a instalação da Cia. 

Nacional de Vagões em 1943 (tabela 3, figura 8).  
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Tabela 1 - Dados demográficos municipais da RMVPLN - população total, urbana e rural - 2010 
Município População Total População Urbana (%) População Rural (%) 

Aparecida 35.007 34.498  99% 509 1% 
Arapeí 2.493 1.875 75% 618 25% 
Areias 3.696 2.478   67% 1.218 33% 
Bananal 10.223 8.157 80% 2.066 20% 
Caçapava 84.752 72.517 86% 12.235 14% 
Cachoeira Paulista 30.091 24.572 82% 5.519 18% 
Campos do Jordão 47.789 47.491 99% 298 1% 
Canas 4.385 4.070 93% 315 7% 
Caraguatatuba 100.840 96.673 96% 4.167 4% 
Cruzeiro 77.039 75.076 97% 1.963 3% 
Cunha 21.866 12.167 56% 9.699 44% 
Guaratinguetá 112.072 106.762 95% 5.310 5% 
Igaratá 8.831 7.005 79% 1.826 21% 
Ilhabela 28.196 28.002 99% 194 1% 
Jacareí 211.214 208.297 99% 2.917    1% 
Jambeiro 5.349 2.561 48% 2.788 52% 
Lagoinha 4.841 3.138 65% 1.703 35% 
Lavrinhas 6.590 6.049 92% 541 8% 
Lorena 82.537 80.173 97% 2.364 3% 
Monteiro Lobato 4.120 1.778 43% 2.342 57% 
Natividade da Serra 6.678 2.788 42% 3.890 58% 
Paraibuna 17.388 5.242 30% 12.146 70% 
Pindamonhangaba 146.995 141.708 96% 5.287 4% 
Piquete 14.107 13.212 94% 895 6% 
Potim 19.397 14.709 76% 4.688 24% 
Queluz 11.309 9.275 82% 2.034 18% 
Redenção da Serra 3.873 2.213 57% 1.660 43% 
Roseira 9.599 9.116 95% 483 5% 
Santa Branca 13.763 12.140 88% 1.623 12% 
Santo Antônio do Pinhal 6.486 3.855 59% 2.631 41% 
São Bento do Sapucaí 10.468 5.040 48% 5.428 52% 
São José do Barreiro 4.077 2.869 70% 1.208 30% 
São José dos Campos 629.921 617.106 98% 12.815 2% 
São Luís do Paraitinga 10.397 6.180 59% 4.217 41% 
São Sebastião 73.942 73.109 99% 833 1% 
Silveiras 5.792 2.879 50% 2.913 50% 
Taubaté 278.686 272.673 98% 6.013 2% 
Tremembé 40.984 36.936 90% 4.048 10% 
Ubatuba 78.801 76.907 98% 1.894 2% 
TOTAL RMVPLN 2.264.594 2.131.296  133.298  

Fonte: Adaptado de:IBGE, 2010.  
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Tabela 2 - Dados demográficos da RMVPLN - população total, urbana e rural - 1950 a 2010 

Anos Urbana Rural Total 

1950 213.589 
(44.75%) 

263.637 
(55.25%) 477.226 

1970 622.663 
(74.60%) 

211.989 
(25.40%) 834.652 

1980 1.069.274 
(87.55%) 

151.947 
(12.45%) 1.221.221 

1991 1.513.078 
(91.61%) 

138.516 
(8.39%) 1.651.594 

2000 1.851.900 
(92.97%) 

140.210 
(7.03%) 1.992.110 

2010 2.131.296 
(94.11%) 

133.298 
(5.89%) 2.264.594 

Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010.  
 
 
 
 
Gráfico 1-Dados demográficos da RMVPLN - população total, urbana e rural - 1950 a 2010. 

 
Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010. 
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Tabela 3 - Taxa de urbanização no Vale do Paraíba - 1950, 1970, 1991 e 2010 

Municípios Taxa em 1950 
(%) 

Taxa em 1970 
(%) 

Taxa em1991 
(%) 

Taxa em 2010 
(%) 

Aparecida 58.05 93.54 97.96 98.55 
Arapeí** 0.00 0.00 0.00 75.21 
Areias 23.05 26.98 53.17 67.05 
Bananal 13.70 24.71 66.74 79.79 
Caçapava 13.31 80.21 88.28 85.56 
Cachoeira Paulista 54.88 74.75 80.67 81.66 
Campos do Jordão 48.08 83.01 98.90 99.38 
Canas** 0.00 0.00 0.00 92.82 
Caraguatatuba 31.81 87.05 99.72 95.87 
Cruzeiro 71.14 92.75 96.11 97.45 
Cunha 7.26 19.43 38.23 55.64 
Guaratinguetá 56.77 79.66 92.50 95.26 
Igaratá* 0.00 15.22 65.96 79.32 
Ilhabela 24.48 95.22 98.14 99.31 
Jacareí 55.34 79.28 95.82 98.62 
Jambeiro 16.58 28.32 41.67 47.88 
Lagoinha* 0.00 19.87 46.60 64.82 
Lavrinhas 20.05 35.87 78.48 91.79 
Lorena 65.26 88.18 95.25 97.14 
Monteiro Lobato 11.50 18.96 35.06 43.16 
Natividade da Serra 7.11 13.82 35.09 41.75 
Paraibuna 9.99 35.98 39.07 30.15 
Pindamonhangaba 50.16 60.86 93.68 96.40 
Piquete 72.03 88.06 93.48 93.66 
Potim** 0.00 0.00 0.00 75.83 
Queluz 38.98 65.28 83.33 82.01 
Redenção da Serra 14.39 23.56 41.84 57.14 
Roseira* 0.00 50.89 80.38 94.97 
Santa Branca 24.38 48.37 88.54 88.21 
Santo Antônio do Pinhal* 0.00 23.03 45.10 59.44 
São Bento do Sapucaí 14.62 34.03 47.89 48.15 
São José do Barreiro* 0.00 22.45 53.37 70.37 
São José dos Campos 57.79 89.30 96.19 97.97 
São Luís do Paraitinga 9.59 26.53 51.05 59.44 
São Sebastião 29.72 93.70 99.45 98.87 
Silveiras 12.77 21.13 34.11 49.71 
Taubaté 66.32 90.40 95.57 97.84 
Tremembé 33.05 62.43 88.19 90.12 
Ubatuba 18.45 59.74 97.75 97.60 
Fonte: Adaptado de:IBGE, 2010.  
* Municípios não existentes até 1970      **Municípios não existentes até 2000 
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Figura 8- Taxa de urbanização no Vale do Paraíba em 1950, 1970, 1991 e 2010. 

 
Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010. 
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Também na década de 1950, destaque deve ser dado ao município de Taubaté, que já 

nesta década abrigava importantes indústrias dos ramos têxtil, metalúrgico e mecânico. No 

entanto, de acordo com Müller (1969, p. 139) no final do século XIX é que tem início o 

processo de industrialização com a instalação da Cia. Taubaté Indústria do setor têxtil (tabela 

3, figura 8). 

A partir da década de 1970, verifica-se um significativo aumento das taxas de 

urbanização em municípios localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra. A própria 

criação desta Rodovia e sua duplicação na década de 1960 contribuíram para o aumento do 

número de indústrias, principalmente nos municípios localizados no Médio Vale do Paraíba 

bem como para o aumento da população urbana.  

Deve-se ressaltar que a partir da década de 1950 o município de São José dos Campos 

sofre grandes mudanças em sua estrutura social, econômica, em razão da instalação do 

DCTA, INPE e de um grande número de indústrias voltadas principalmente ao setor 

aeroespacial, com reflexos para a Região, em especial, para municípios vizinhos como 

Jacareí, Caçapava e Taubaté.  

Também na Região do Médio Vale, com menor influência do setor industrial, observa-

se a partir da década de 1970 um aumento das taxas de urbanização em municípios como 

Aparecida, Lorena, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Tremembé. Neste contexto deve-se 

ressaltar as elevadas taxas de crescimento urbano apresentadas pelo município de Aparecida, 

em razão, do desenvolvimento de atividades relacionadas ao turismo religioso. Nas palavras 

de Müller (1969, p.195), já na década de 1960, Aparecida se caracterizava “pelo grande 

número de casas de hospedagem, desde residências particulares que recebem romeiros nas 

épocas de maior afluência, a pensões e hotéis”. 

No período compreendido entre as décadas de 1950 a 2010 os municípios da Região da 

Serra da Mantiqueira, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão, 

distantes do principal eixo rodoviário, apresentaram uma dinâmica econômica e populacional 

diferenciada em relação aos demais municípios da Região. Nas primeiras décadas do século 

XX, a economia em tais municípios se desenvolve a partir do setor primário. A partir da 

década de 1920, em Campos do Jordão começam a ser desenvolvidas atividades relacionadas 

ao tratamento de doenças pulmonares com a instalação de sanatórios. Já na década de 1970, 

com a realização de eventos culturais, a cidade inicia um novo ciclo econômico, voltado para 

o turismo cultural e ecológico. O turismo ampliou o número de hotéis e de estabelecimentos 

comerciais, contribuindo para o aumento populacional no município, assim como, para o 

aumento das casas de veraneio no município. Atualmente, Campos do Jordão é o que 
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apresenta a maior taxa de urbanização na Região da Serra da Mantiqueira, e por possuir 

99,38% de sua população vivendo em área urbana, ocupa também, a segunda posição na 

RMVPLN. 

A partir da década de 1990, constata-se uma elevação das taxas de urbanização também 

em municípios localizados na Região Litorânea da RMVPLN. Dados da SEADE (apud 

MAVALE, 1992, p.63), revelam que já na década de 1980 os municípios desta Região 

passam a registrar um “expressivo saldo migratório positivo”. As transformações no âmbito 

econômico ocorridas com a inauguração do Porto de São Sebastião e neste a instalação do 

Terminal Almirante Barroso (TEBAR) no ano de 1969foram iniciadas profundas mudanças 

na Região, entre as quais o aumento de habitantes na Região. Aliado ao dinamismo da 

economia local provocado pelas atividades relacionadas ao Porto, em especial, as 

desenvolvidas pelo setor petroquímico, constatou-se a consolidação do setor terciário 

vinculado ao turismo, principalmente com a instalação dos imóveis de veraneio, também, 

denominados Segundas Residências.  

Dados contidos na tabela 3 e na figura 8 revelam ainda que a RMVPLN é composta por 

municípios ao longo das últimas seis décadas não apresentaram crescimento relevante de suas 

taxas de urbanização. Neste contexto encontram-se os municípios de Natividade da Serra, 

Jambeiro, Monteiro Lobato e Silveiras, além de Paraibuna, cujas taxas apresentadas entre as 

décadas de 1990 e 2010, respectivamente, 39.07% e 30.15%, demonstram um decréscimo na 

ordem de 23% de sua população urbana. 

As diferentes taxas de urbanização encontradas na região na atualidade revelam os 

diferentes contextos sociais e econômicos e mesmo políticos vivenciados pelos seus 

municípios. Nesta breve análise, verifica-se a primordial importância da ferrovia no século 

XIX e XX e das rodovias a partir da década de 1950 como eixos de crescimento na Região. 

Do mesmo modo, investimentos estatais para o desenvolvimento de atividades relacionadas à 

C&T se constituíram em força motriz para o desenvolvimento do setor industrial, e mais 

recentemente, no setor de transportes, com a melhoria de rodovias, portos e aeroportos 

possibilitando a maior fluidez na Região e desta com outras localidades do País. 

O aumento da população urbana, intensificado a partir da década de 1950, impactou a 

expansão da área urbana nos municípios da Região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Os 

percentuais de ocupação da área urbana na Região do Vale do Paraíba revelam que com o 

total de 16.148,12 Km2, a área urbana regional no ano de 1975 ocupou 262,68 Km2, o que 

correspondeu a 1,63% de toda a Região. No ano de 1995, a área urbana cresceu para 531,35 

Km2, correspondente a 3,29% do território regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte. E 
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finalmente em 2014 a área urbana apresentou um total de 698,42 Km2, ou seja, 4,33% de 

ocupação de área urbana em toda a RMVPLN. Com base nos dados, constata-se que a taxa de 

crescimento da área urbana entre 1975 e 1995 foi de 102% e entre os anos de 1995 e 2014 a 

expansão da de 31% foi inferior ao período anterior (tabela 4, figura 9). 

 
Tabela 4– Percentual de ocupação e taxa de crescimento da área urbana entre 1975, 1995 e 2014 na 
Região. 

Anos Área urbana Km2 Percentual de ocupação (%) Taxa de crescimento (%) 
1975 262,86 1,63 (entre 1975 e 1995) 

102 1995 531,35 3,29 

2014 698,42 4,33 (entre 1995 e 2014) 
31 

Fonte: Adaptado de: USGS, 2014, INPE 1995e IBGE (2010).  
 

Ainda de acordo com a figura 9, o crescimento populacional, a urbanização e a 

industrialização após a década de 1970, impactaram na expansão urbana dos municípios da 

RMVPLN. Sobre a questão da evolução da expansão da área urbana no período 

compreendido entre a década de 1970 ao ano de 2014 revelou um crescimento significativo da 

área urbana nos municípios localizados no Eixo da Rodovia Presidente Dutra, em especial, 

São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, Tremembé e Pindamonhangaba. Nestes, o 

crescimento convergiu a partir da década de 2000, para uma conurbação entre os municípios.  

Ainda de acordo com a figura 9, neste mesmo período os municípios de Aparecida, 

Lorena e Guaratinguetá apresentaram devido à expansão das respectivas áreas urbanas a 

possibilidade de conurbação33

 

(CODIVAP, 1971). A partir da década de 2000, o crescimento 

da área urbana é também notado nas cidades litorâneas, marcadas pelas novas atividades 

econômicas. Porém, as limitações geomorfológicas e os impactos urbanos sobre a vegetação 

nativa da costa litorânea, influenciam a expansão urbana entre estes municípios. As demais 

cidades da RMVPLN não foram atingidas pelo processo de industrialização e, desse modo, 

não apresentaram um aumento populacional significativo, bem como, de suas respectivas 

áreas urbanas. 

                                            
33 Segundo o estudo realizado em 1971 pelo realizada pelo Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do 
Paraíba(CODIVAP), os municípios de Jacareí-São José dos Campos e Aparecida-Guaratinguetá foram classificados como 
conurbações eminentes devido à proximidade física. Os casos de São José dos Campos-Caçapava e Taubaté como 
conurbações possíveis. Já Tremembé-Taubaté, Roseira em relação à Pindamonhangaba e Lavrinhas-Cruzeiro foram 
considerados municípios de absorção de funções. 
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Figura 9 - Evolução da área urbana na RMVPLN – 1975, 1995 e 2014. 

 
 Fonte: Adaptado de: USGS, 2014; INPE 2014. 
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Ao longo das últimas seis décadas ocorreram mudanças das atividades econômicas na 

Região em relação ao desenvolvimento e à empregabilidade dos setores primário, secundário 

e terciário. Tais mudanças devem-se as alterações ocorridas com o declínio da produção 

agropecuária, a intensificação da atividade industrial e, paralelamente a esta, à expansão do 

setor terciário.  

De acordo com o Censo/IBGE de 1970 a empregabilidade na indústria foi significativa 

em municípios como São José dos Campos, Jacareí, Caçapava e Taubaté, os quais, desde a 

década de 1950, já vinham se consolidando como polos industriais na Região. Do mesmo 

modo, na década de 1970, observa-se um aumento do número de vagas em atividades ligadas 

ao setor terciário em tais municípios, bem como, em municípios como Pindamonhangaba, 

Guaratinguetá, Cruzeiro, Tremembé, Lorena e Aparecida também localizados no eixo da 

Rodovia Presidente Dutra, em Campos do Jordão, município da Serra da Mantiqueira, e, 

ainda, em Caraguatatuba e São Sebastião, localizados na região do Litoral Norte. 

Dados do mesmo Censo revelam uma evidência maior do setor primário em municípios 

como Areias, Bananal, Cunha, Lagoinha, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, 

Queluz, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do 

Barreiro e São Luís do Paraitinga (tabela 5). 

Em 2010, com as novas especializações do período atual34

                                            
34 Segundo o IBGE (2010), referem-se ao setor terciário as seguintes atividades: comércio; reparação de veículos 
automotores e motocicletas; transporte, armazenagem e correio; alojamento e alimentação; informação e comunicação; 
atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades imobiliárias; atividades profissionais, científicas e 
técnicas; atividades administrativas e serviços complementares; administração pública, defesa e seguridade social; educação 
saúde humana e serviços sociais; artes, cultura, esporte e recreação; outras atividades de serviços; serviços domésticos; 
organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais e Atividades mal definidas. Compõem as atividades do setor 
agrícola: agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. Em relação ao setor industrial o IBGE considera as 
seguintes atividades: indústrias extrativas,indústrias de transformação, eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão 
de resíduos e descontaminação e construção civil. 

(IBGE, 2010), o setor 

terciário passa a predominar em relação aos setores industrial e agrícola em praticamente toda 

a Região. Percebe-se que as pessoas que trabalham com o setor industrial compõem em maior 

e menor significância todos os 39 municípios da Região. Já os municípios de Paraibuna, 

Natividade da Serra, São Luís do Paraitinga, Lagoinha, Cunha, Areias, São José do Barreiro, 

Monteiro Lobato, entre outros, que apresentam parcela significativa de pessoas que trabalham 

no setor agrícola em 2010 (tabela 6, figura 10).   
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Tabela 5 – Número de pessoas economicamente ativas nos setores primário, secundário e 
terciário – 1970. 

Municípios Primário (%) Secundário (%) Terciário (%) 
Aparecida 506 0,88 1.971 2,59 4.789 4,11 
Arapeí* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Areias 861 1,50 58 0,08 243 0,21 
Bananal 2.204 3,84 554 0,73 863 0,74 
Caçapava 1.785 3,11 3.175 4,17 4.029 3,46 
Cachoeira Paulista 990 1,72 1.087 1,43 2.222 1,91 
Campos do Jordão 680 1,18 1.148 1,51 3.765 3,23 
Canas* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Caraguatatuba 778 1,36 1.602 2,11 2.274 1,95 
Cruzeiro 1.204 2,10 4.949 6,50 6.818 5,86 
Cunha 5.096 8,88 212 0,28 874 0,75 
Guaratinguetá 3.781 6,59 5.186 6,82 12.486 10,73 
Igaratá 856 1,49 84 0,11 126 0,11 
Ilhabela 559 0,97 369 0,48 792 0,68 
Jacareí 1.786 3,11 9.895 13,00 8.398 7,21 
Jambeiro 624 1,09 85 0,11 149 0,13 
Lagoinha 1.154 2,01 60 0,08 350 0,30 
Lavrinhas 549 0,96 175 0,23 199 0,17 
Lorena 1.966 3,42 3.184 4,18 8.498 7,30 
Monteiro Lobato 635 1,11 105 0,14 118 0,10 
Natividade da Serra 2.491 4,34 180 0,24 174 0,15 
Paraibuna 2.265 3,94 687 0,90 936 0,80 
Pindamonhangaba 3.997 6,96 3.460 4,55 5.839 5,02 
Piquete 394 0,69 302 0,40 2.984 2,56 
Potim* 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Queluz 570 0,99 293 0,39 912 0,78 
Redenção da Serra 1.038 1,81 118 0,16 137 0,12 
Roseira 522 0,91 176 0,23 438 0,38 
Santa Branca 1.057 1,84 763 1,00 565 0,49 
Santo Antônio do Pinhal 1.147 2,00 127 0,17 225 0,19 
São Bento do Sapucaí 1.954 3,40 201 0,26 485 0,42 
São José do Barreiro 896 1,56 109 0,14 295 0,25 
São José dos Campos 4.119 7,17 21.093 27,72 22.318 19,17 
São Luís do Paraitinga 2.249 3,92 293 0,39 595 0,51 
São Sebastião 986 1,72 1.452 1,91 1.938 1,66 
Silveiras 1.378 2,40 66 0,09 179 0,15 
Taubaté 3.783 6,59 10.802 14,20 18.352 15,76 
Tremembé 975 1,70 886 1,16 1.210 1,04 
Ubatuba 1.581 2,75 1.182 1,55 1.876 1,61 
Total 57.416 100 76.089 100 116.451 100 

Fonte: Adaptado de:IBGE, 2010. 
*Municípios não recenseados em 1970. 
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Tabela 6 – Número de pessoas economicamente ativas nos setores primário, secundário e 
terciário - 2010 

Municípios Primário (%) Secundário (%) Terciário (%) 
Aparecida 192 0,50 2.568 0,92 15.644 2,07 
Arapeí 191 0,50 194 0,07 622 0,08 
Areias 515 1,35 261 0,09 728 0,10 
Bananal 712 1,87 1.040 0,37 2.916 0,39 
Caçapava 1.272 3,34 12.887 4,63 23.104 3,05 
Cachoeira Paulista 793 2,08 2.498 0,90 9.544 1,26 
Campos do Jordão 431 1,13 4.288 1,54 20.278 2,68 
Canas 160 0,42 534 0,19 1.108 0,15 
Caraguatatuba 849 2,23 9.777 3,52 36.313 4,80 
Cruzeiro 1.195 3,14 10.471 3,77 21.876 2,89 
Cunha 4.175 10,97 1.369 0,49 4.908 0,65 
Guaratinguetá 1.778 4,67 10.478 3,77 39.397 5,21 
Igaratá 319 0,84 1.145 0,41 2.941 0,39 
Ilhabela 427 1,12 271 0,10 12.215 1,61 
Jacareí 1.807 4,75 29.747 10,70 65.693 8,68 
Jambeiro 358 0,94 981 0,35 1.326 0,18 
Lagoinha 835 2,19 315 0,11 1.100 0,15 
Lavrinhas 215 0,56 805 0,29 1.168 0,15 
Lorena 1.169 3,07 9.607 3,46 24.439 3,23 
Monteiro Lobato 451 1,18 235 0,08 1.301 0,17 
Natividade da Serra 899 2,36 1.421 0,51 4.101 0,54 
Paraibuna 1.279 3,36 1.592 0,57 5.241 0,69 
Pindamonhangaba 2.813 7,39 22.446 8,07 41.913 5,54 
Piquete 518 1,36 1.538 0,55 3.288 0,43 
Potim 159 0,42 2.459 0,88 6.223 0,82 
Queluz 405 1,06 1.313 0,47 2.871 0,38 
Redenção da Serra 318 0,84 264 0,09 732 0,10 
Roseira 286 0,75 1.237 0,44 2.951 0,39 
Santa Branca 792 2,08 1.954 0,70 3.547 0,47 
Santo Antônio do Pinhal 584 1,53 589 0,21 2.183 0,29 
São Bento do Sapucaí 1.051 2,76 950 0,34 3.172 0,42 
São José do Barreiro 548 1,44 253 0,09 1.022 0,14 
São José dos Campos 3.793 9,97 82.017 29,50 225.486 29,81 
São Luís do Paraitinga 1.355 3,56 975 0,35 2.525 0,33 
São Sebastião 707 1,86 7.520 2,70 30.900 4,08 
Silveiras 630 1,66 789 0,28 1.162 0,15 
Taubaté 1.978 5,20 38.952 14,01 90.759 12,00 
Tremembé 668 1,76 5.022 1,81 11.888 1,57 
Ubatuba 1.433 3,77 7.740 2,78 29.863 3,95 
Total 38.060 100 278.502 100 756.448 100 

Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010.  
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Figura 10 - Número de pessoas economicamente ativas nos setores primário, secundário e terciário - 1970 e 
2010.

 
Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010.  
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O PIB apresentado pela RMVPLN em 2011 foi de R$ 62.641,85 bilhões, sendo o 

município de São José dos Campos, com R$ 25.169,30 bilhões ou 40,18% o de maior 

participação, seguido por Taubaté com R$ 9.732,20 bilhões ou 15.53% do total Regional, 

Jacareí com R$ 5.695,78 bilhões ou 9,09% e Pindamonhangaba com R$ 3.752,19 bilhões ou 

5,99%. Os menores pesos no PIB da Região foram os apresentados pelos municípios de 

Redenção da Serra, cuja participação foi de R$ 42,53 milhões ou 0,06% do total, Monteiro 

Lobato com R$ 41,59 milhões ou 0,06%, Areias com R$ 36,77 milhões ou 0,05% e Arapeí 

com R$ 27.75 milhões ou 0,04% (quadro 1). 

Quanto a renda per capita em 2010, informações contidas no quadro 1, mostram que o 

município de São José dos Campos apresentou o maior valor com R$ 955,77, seguido de 

Taubaté com R$ 846,33 e Guaratinguetá com R$ 800,48. Dentre os municípios com renda 

próxima a um salário mínimo encontravam-se em 2010, os municípios de Caçapava com R$ 

719,83, Tremembé com R$ 715,72 e Jacareí com R$ 712,14. Entre os municípios com 

rendimentos per capita inferiores a um salário mínimo estão Cunha com R$ 393,08, Redenção 

da Serra com R$ 392,30, Areias com R$ 356,22 e Potim com R$ 355,02. 

Já o valor adicionado total (indústria, agricultura, comércio e serviços) referente ao ano 

de 2011 para a RMVPLN foi de R$ 52.052,34 bilhões, sendo R$ 28.712,93 bilhões referentes 

ao setor de comércio e serviços; R$ 22.874,85 bilhões correspondentes ao setor secundário e 

R$ 464,55 milhões respectivos ao setor agropecuário. O maior valor da Região 

correspondente a R$21.422,63 bilhões, ou seja, 41,16% do total foi registrado por São José 

dos Campos. Taubaté apresentou o segundo maior valor da Região, correspondente R$ 

7.857,33 bilhões equivalente a 15,10 % do total e Jacareí ocupou a terceira posição com o 

total de R$ 4.677,45 bilhões ou 8,99%. De acordo com o quadro 1, os municípios que em 

2011 apresentaram os menores valores adicionados foram Canas com 39,98 milhões ou 0,077, 

Monteiro Lobato com R$ 38,82 milhões, equivalente a 0,075% do total da Região, Areias 

com R$ 35,11 milhões ou 0,067% e Arapeí com R$ 25,74 milhões, correspondente a 0,049% 

do total da Região. 

A instalação ao longo das décadas de 1970 e 2010 de agências e postos bancários revela 

a relevância econômica dos municípios localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra, os 

quais, neste período, receberam grande parte dos investimentos industriais e de grupos 

financeiros35

                                            
35De acordo com Müller, na década de 1960, os municípios de São José dos Campos, Taubaté e Guaratinguetá assumem a 
função de centros regionais, dada a concentração de agências nesses municípios e pelo aumento das operações financeiras 
geradas pelos serviços prestados por essas agências. Segundo a autora(1969, p. 327), nesta década, a cidade de São José dos 
Campos possuía 14 estabelecimentos bancários, Taubaté 13 e Guaratinguetá 9. 

 (MÜLLER,1969). 
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Quadro 1 – Índices econômicos da RMVPLN - 2010 e 2011. 

Municípios 
Produto Interno 
Bruto 2011 milhões 
R$ / (%) 

Renda per capita 
2010  
(R$) 

Valor Adicionado 
Total 2011 milhões 
R$ / (%) 

Aparecida 480,34(0,76%) 639,68 443,50(0,85%) 
Arapeí 27,75(0,04%) 414,54 25,74(0,04%) 
Areias 36,77(0,05%) 356,22 35,11(0,06%) 
Bananal 103,12(0,16%) 528,97 97,30(0,18%) 
Caçapava 2.494,06(3,98%) 719,83 2.131,93(4,09%) 
Cachoeira Paulista 403,24(0,64%) 628,07 372,88(0,71%) 
Campos do Jordão 661,08(1,05%) 568,87 612,73(1,17%) 
Canas 42,73(0,06%) 402,53 39,98(0,07%) 
Caraguatatuba 1.444,35(2,30%) 641,55 1.310,55(2,51%) 
Cruzeiro 1.327,19(2,11%) 649,81 1.151,30(2,21%) 
Cunha 147,28(0,23%) 393,08 140,78(0,27%) 
Guaratinguetá 2.204,85(3,51%) 800,48 1.959,44(3,76%) 
Igaratá 122,52(0,19%) 588,07 109,84(0,21%) 
Ilhabela 373,47(0,59%) 681,50 348,59(0,67%) 
Jacareí 5.695,78(9,09%) 712,14 4.677,45(8,98%) 
Jambeiro 888,49(1,41%) 675,02 772,32(1,48%) 
Lagoinha 57,48(0,09%) 469,11 54,38(0,10%) 
Lavrinhas 63,57(0,10%) 430,21 55,84(0,10%) 
Lorena 1.422,27(2,27%) 680,60 1.268,94(2,43%) 
Monteiro Lobato 41,59(0,06%) 547,76 38,82(0,07%) 
Natividade da Serra 51,15(0,08%) 415,31 48,88(0,09%) 
Paraibuna 195,05(0,31%) 558,87 173,24(0,33%) 
Pindamonhangaba 3.752,19(5,98%) 683,99 3.245,84(6,23%) 
Piquete 118,94(0,18%) 595,08 110,11(0,21%) 
Potim 153,03(0,24%) 355,02 141,74(0,27%) 
Queluz 98,08(0,15%) 471,53 89,07(0,17%) 
Redenção da Serra 42,53(0,06%) 392,30 40,52(0,07%) 
Roseira 289,70(0,46%) 544,65 252,41(0,48%) 
Santa Branca 197,76(0,31%) 591,21 181,55(0,34%) 
Santo Antônio do Pinhal 64,90(0,10%) 593,67 60,70(0,11%) 
São Bento do Sapucaí 113,12(0,18%) 525,47 106,13(0,20%) 
São José do Barreiro 43,60(0,06%) 454,64 42,06(0,08%) 
São José dos Campos 25.169,30(40,17%) 955,77 21.422,63(41,15%) 
São Luís do Paraitinga 102,48(0,16%) 479,18 96,12(0,18%) 
São Sebastião 2.948,37(4,70%) 697,24 1.121,49(2,15%) 
Silveiras 56,24(0,08%) 448,24 53,21(0,10%) 
Taubaté 9.732,20(15,53%) 846,33 7.857,33(15,09%) 
Tremembé 494,13(0,78%) 715,72 450,91(0,86%) 
Ubatuba 981,17(1,56%) 572,41 910,98 (1,75%) 
TOTAL RMVPLN R$ 62.641,85 bilhões Média R$ 574,99 R$ 52.052,34 bilhões 

Fonte: Adaptado de: SEADE, 2011. 
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Considerando o ano de instalação de agências bancárias, dados do Banco Central do 

Brasil (BCB) do ano de 2014 mostram que são nos municípios mais industrializados e 

populosos da Região, com destaque para São José dos Campos, que ao longo das décadas de 

1970 e 2010 ocorreu um maior número de instalações de agências bancárias (tabela 7, figura 

11).  

 
Tabela 7- Número de agências e terminais bancários - 1970, 1980, 1990 e 2010. 

Municípios 
Agências 
década de 

1970 

Agências 
década de 

1980 

Agências 
década de 

1990 

Agências 
década de 

2010 

Terminais 
década de 

2010 
Aparecida 0 3 4 7 20 
Arapeí 0 0 0 1 2 
Areias 0 0 0 0 2 
Bananal 0 1 1 2 2 
Caçapava 3 4 5 9 27 
Cachoeira Paulista 0 2 3 5 12 
Campos do Jordão 2 4 5 10 17 
Canas 0 0 0 0 3 
Caraguatatuba 2 4 5 9 31 
Cruzeiro 4 4 5 9 19 
Cunha 0 1 1 2 4 
Guaratinguetá 4 5 6 14 48 
Igaratá 0 0 0 1 4 
Ilhabela 1 1 1 6 13 
Jacareí 4 5 7 18 71 
Jambeiro 0 0 0 1 3 
Lagoinha 0 0 0 1 1 
Lavrinhas 0 0 0 1 2 
Lorena 4 4 5 8 23 
Monteiro Lobato 0 0 0 1 1 
Natividade da Serra 0 0 0 1 0 
Paraibuna 0 0 0 2 2 
Pindamonhangaba 5 5 6 14 42 
Piquete 0 1 1 2 2 
Potim 1 1 1 2 3 
Queluz 0 0 0 1 4 
Redenção da Serra 0 0 0 1 1 
Roseira 0 0 0 1 5 
Santa Branca 0 1 1 2 3 
Santo Antônio do Pinhal 0 0 0 1 4 
São Bento do Sapucaí 0 1 2 3 4 
São José do Barreiro 0 0 0 1 1 
São José dos Campos 5 12 25 84 236 
São Luís do Paraitinga 0 1 1 2 2 
São Sebastião 2 3 5 11 38 
Silveiras 0 0 0 1 2 
Taubaté 5 5 7 35 120 
Tremembé 1 2 2 3 5 
Ubatuba 1 3 5 7 26 
Total na Região 44 73 104 279 805 

Fonte: Adaptado de: BCB, 2014.  
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Figura 11 - Número de agências bancárias - 1970, 1980, 1990 e 2010. 

 
Fonte: Adaptado de: BCB, 2014. 
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Essa estrutura foi sendo mantida até a automação do setor bancário na década de 1990, 

quando, na Região passam a ser instalados postos e terminais, tornando mais dinâmico o 

acesso a diversos serviços bancários. A partir de 2000 e considerando também os postos ou 

terminais de autoatendimento, ocorreu uma maior cobertura bancária, porém, ressaltando as 

diferenças quantitativas existentes na Região. Neste sentido, reproduzindo o cenário 

apresentado pelas agências bancárias, em 2010, o município de São José dos Campos se 

destacou por concentrar o maior número, num total de 236 terminais bancários de 

autoatendimento, da Região, superando em aproximadamente 96% do número de terminais 

existentes em 2010 no município de Taubaté, com 120 (tabela 7, figura 12). 

 
Figura 12 - Número de terminais e postos bancários de autoatendimento – 2010. 

 
Fonte: Adaptado de: BCB, 2014.  

 

Como verificado neste capítulo, ao longo das últimas seis décadas a RMVPLN passou 

por profundas alterações na sua estrutura social, econômica e espacial. Neste contexto, a 

combinação de indicadores econômicos e sociais, revelou que alguns municípios se 

fortaleceram como centros regionais, como é caso dos localizados no eixo da Rodovia 

Presidente Dutra, com destaque para São José dos Campos, Taubaté e Aparecida; de Campos 

do Jordão, localizado na Região da Serra da Mantiqueira e dos municípios de Caraguatatuba e 

São Sebastião, localizados na Região Litorânea da RMVPLN. 
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Na Região, as políticas públicas implementadas ao longo das últimas seis décadas no 

sentido de promover o desenvolvimento econômico e tecnológico, bem como, de implantação 

de infraestruturas técnicas revelam o projeto político de modernização da RMVPLN. 

Identificar e analisar os mecanismos utilizados pelo Estado a fim de modernizar a Região, 

torna-se essencial para a compreensão da atual dinâmica econômica e territorial apresentada 

pela RMVPLN. 
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5 MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS TÉCNICAS E A PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL NA RMVPLN 

 

Na década de 1950, no País, as políticas públicas versaram a favor do rodoviarismo, 

deixando de lado as ferrovias. A construção e pavimentação de Rodovias expressam a atuação 

governamental no sentido de promover o desenvolvimento do setor automobilístico no País. 

Com este objetivo, gradativamente o transporte rodoviário foi ganhando destaque em 

detrimento do ferroviário.  

É neste contexto que a partir da década de 1950, a Região do Vale do Paraíba Paulista 

passa por importantes mudanças, a começar pela inauguração, em 1951, da Rodovia 

Presidente Dutra que teve um importante papel na articulação entre São Paulo e Rio de 

Janeiro, os principais centros econômicos e de produção industrial do País. A Dutra, como é 

chamada pelos moradores do Vale do Paraíba, interligou municípios e promoveu 

significativas mudanças de âmbito econômico na Região. 

Na década de 1970, o I PND, sinaliza a intenção governamental em efetivar a integração 

nacional, por meio da criação de novas rodovias e melhoramentos de algumas já existentes. 

Na Região, a modernização da Rodovia Tamoios exerceu importante papel, ao efetivar a 

articulação entre os municípios do Vale do Paraíba ao Litoral Norte do estado de São Paulo. 

Em 2012, iniciaram-se as obras de ampliação da Rodovia Tamoios, a fim de atender as 

demandas do setor petroquímico e ampliar o acesso ao Porto de São Sebastião. Além da 

Rodovia Tamoios, a Rodovia Federal Rio-Santos liga o Litoral Norte ao município de Santos, 

SP e a cidade do Rio de Janeiro.  

Atualmente, eixos rodoviários complementam o acesso da Região do Vale do Paraíba a 

cidade de São Paulo, como é o caso das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, sendo esta 

última, também, uma importante via de acesso aos municípios da Serra da Mantiqueira por 

sua interligação à rodovia Floriano Rodrigues. A Região possui ainda um importante acesso à 

Região de Campinas. Trata-se da Rodovia Dom Pedro I, inaugurada na década de 1970.  

Como parte de um projeto que visava a autonomia tecnológica do setor aeroespacial no 

País, em 1951, foi inaugurado, no município de São José dos Campos, o CTA, desde 2009, 

DCTA, uma instituição de ensino destinada à formação de pessoal especializado na área de 

Engenharia Aeronáutica. No terreno de 9 280 000 m2 doado pelo Município ao Ministério da 

Aeronáutica para foi instalado um aeroporto que mais tarde, na década de 1970, após a 

criação da Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer), passou por reformas, como o 

asfaltamento e ampliação da pista. Dados da INFRAERO (2014)mostram que atualmente, o 
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aeroporto Professor Urbano Ernesto Stumpf, além de atender a programas militares, sua 

vocação inicial, possui capacidade para pouso e decolagem de aviões cargueiros, bem como, 

de passageiros. 

Outras infraestruturas que contribuem para a fluidez, a exemplo da antiga ferrovia 

Central do Brasil, que no passado exerceu importante papel na conexão das principais 

metrópoles Rio-São Paulo. Atualmente, com a privatização da malha ferroviária brasileira, a 

concessionária MRS Logística36

Em 1980, foi inaugurada em São José dos Campos a REVAP da Petrobras. Segundo 

Souza (2008, p. 53), tratava-se de um “importante empreendimento estatal, que consolidou a 

cidade, também, no setor petroquímico”.  Continuando, Souza (2008, p. 53) esclarece que “a 

refinaria começou a ser construída em 1974, cumprindo uma das metas do II PND, que era de 

suprir a demanda dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e partes dos estados de 

Minas Gerais e Paraná, em relação aos derivados de petróleo”.  

 (2012) assumiu a administração das atividades de transporte 

de cargas. De acordo com o DNIT (2013), a malha ferroviária na Região do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte, atualmente com o tráfego suspenso, é específica para o transporte de: minério 

de ferro, coque, enxofre, calcário, containers, cimento, produtos siderúrgicos, carvão e ferro-

gusa (figura 13). 

Em São Sebastião, município da região litorânea da RMVPLN, está instalado o Porto de 

São Sebastião. Inaugurado em 1955, atualmente, o Porto de São Sebastião possui capacidade 

de armazenagem e escoamento de cargas variadas, que inclui veículos, minérios e cereais, e 

um terminal de uso exclusivo da empresa Petrobras, para o transporte de óleo, derivados de 

petróleo e álcool combustível. 

                                            
36 De acordo com o Relatório Anual (2011), a MRS Logística S.A, esta foi constituída em 30 de agosto de 1996 para 
concorrer à privatização da Malha Sudeste da Rede Ferroviária Federal S/A, tendo adquirido o direito de operar a malha no 
leilão realizado em 20 de setembro – Edital nº. PND/A-05/96/RFFSA, de 11 de julho de 1996.  



94 
 

 

 
Figura 13 - Infraestruturas do setor de transportes na RMVPLN. 

 
Fonte: Adaptado de: DNIT, 2013.



95 
 

 

Dados da página institucional da Petrobras (2013) revelam que, desde a sua 

inauguração, a Refinaria Henrique Lage, passou por adaptações e modernização a fim de se 

“adequar as normas de qualidade brasileiras e internacionais”. Um dos investimentos mais 

recentes foi o realizado pelo Governo Federal via PAC 2, para a implantação de dutos e 

gasodutos e o Terminal de Tratamento de Gás de Monteiro Lobato (UTGCA), entre a Região 

da Bacia do Rio Paraíba e o do Litoral37

.

 (ANP, 2010) (figura 14). 

Considerando as infraestruturas técnicas do setor energético, a RMVPLN possui três 

usinas, a localizada no município de Jacareí denominada Usina Hidrelétrica do Jaguari 

(1972), a Usina Hidrelétrica de Paraibuna (1978), e a Usina Hidrelétrica de Santa Branca 

(1999). A Região possui também duas usinas de geração de médio e pequeno porte 

localizadas em Queluz e Lavrinhas 

A sobreposição de linhas de transmissão necessárias ao abastecimento de energia 

elétrica na RMVPLN é realizada pela presença de 19 origens e destino de linhas de 

transmissão, que segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) operam na 

distribuição de cargas variantes entre 230 kV e 500 kV.  Essa sobreposição e a distribuição 

são reflexos das políticas de investimentos governamentais com maior ênfase na década de 

1950, priorizando entre outas infraestruturas, o setor de energia elétrica. Ainda segundo o 

ONS, a região apresenta ainda um pequeno trecho de linha de transmissão interligada na 

malha elétrica regional responsável a partir de 2014 pelo abastecimento da empresa 

siderúrgica mexicana GV do Brasil (figura 15). 

Ao longo das três últimas décadas o mundo assistiu a uma Revolução do setor de 

telecomunicações, impulsionado pelos avanços da eletrônica. No Brasil, com a privatização 

do setor de telecomunicações ocorrida em 1997, os segmentos de telefonia móvel e de internet 

banda larga incorporaram uma concorrência entre empresas estrangeiras, interessadas na 

cobertura do território nacional e na conquista do potencial mercado consumidor brasileiro. 

                                            
37 Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de 2010 indicam que a produção do 
Campo de Mexilhão será escoada por uma Plataforma Fixa de Produção (PMXL-1), localizada a 22Km da concessão em 
LDA 172 m. O gás e condensados produzidos na plataforma, serão exportados para Unidade de Tratamento de Gás Monteiro 
Lobato em Caraguatatuba (UTGCA). [...]. A UTGCA será interligada ao gasoduto Rio de Janeiro-Campinas (GASTAU 
próximo à Taubaté). 



96 
 

 

 
                      Figura 14 - Infraestruturas do setor petroquímico na RMVPLN. 

 
     Fonte: Adaptado de: Petrobras, 2006 e Prefeitura..., 2011. 



97 
 

 

   Figura 15 - Distribuição do sistema de energia elétrica na RMVPLN. 

 
     Fonte: Adaptado de:Operador Nacional de Sistema Elétrico (ONS), 2013. 
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A distribuição das estações de telefonia móvel na RMVPLN mostra que todos os 

municípios são servidos por essa tecnologia, havendo duas áreas, respectivas aos municípios 

de São José dos Campos e Taubaté, em que a densidade no que se refere a existência de 

estações, são as maiores da Região (tabela 8).  

 
Tabela 8 - Número de estações telefonia celular – 2014. 

Municípios Estações de telefonia celular  (%) 
Aparecida 16 1,22 
Arapeí 3 0,23 
Areias 3 0,23 
Bananal 4 0,31 
Caçapava 39 2,98 
Cachoeira Paulista 10 0,76 
Campos do Jordão 56 4,27 
Canas 5 0,38 
Caraguatatuba 67 5,11 
Cruzeiro 21 1,60 
Cunha 5 0,38 
Guaratinguetá 31 2,37 
Igaratá 14 1,07 
Ilhabela 27 2,06 
Jacareí 109 8,32 
Jambeiro 11 0,84 
Lagoinha 4 0,31 
Lavrinhas 15 1,15 
Lorena 18 1,37 
Monteiro Lobato 10 0,76 
Natividade da Serra 14 1,07 
Paraibuna 34 2,60 
Pindamonhangaba 62 4,73 
Piquete 5 0,38 
Potim 3 0,23 
Queluz 9 0,69 
Redenção da Serra 4 0,31 
Roseira 5 0,38 
Santa Branca 7 0,53 
Santo Antônio do Pinhal 12 0,92 
São Bento do Sapucaí 4 0,31 
São José do Barreiro 4 0,31 
São José dos Campos 306 23,36 
São Luís do Paraitinga 19 1,45 
São Sebastião 118 9,01 
Silveiras 5 0,38 
Taubaté 128 9,77 
Tremembé 21 1,60 
Ubatuba 82 6,26 
TOTAL RMVPLN 1310 100 

  Fonte: Adaptado de: ANATEL, 2014. 
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Ainda segundo a ANATEL (2014), foram obtidas coordenadas geográficas, que 

possibilitaram a geração de pontos geoespaciais de localização das estações de telefonia 

celular para o ano de 2014.  

A distribuição dos pontos é concentrada no município de São José dos Campos, com a 

gradação de cores azul/roxo, representativas das maiores densidades de estações de telefonia 

celular. A seguir aparece o município de Taubaté com gradação de cor vermelho e Jacareí 

com a cor laranja. O restante da Região apresenta coloração amarela sendo que, em alguns 

casos o amarelo apresenta um realce mais definido, devido a quantidade de estações de 

telefonia celular (figura 16). 

Na evolução do setor de telecomunicações no Brasil, é importante ressaltar as 

iniciativas privadas na criação de redes de conexão de internet de alta velocidade. Com esse 

objetivo, foram implantadas nas grandes cidades ou metrópoles as Redes Metropolitanas. De 

acordo com página eletrônica da empresa administradora da rede metropolitana Megatelecom, 

entre outras empresas localizadas na RMVPLN está a Embraer. Informações encontradas no 

Atlas Brasileiro de Telecomunicações para o ano de 2013 mostram que o município de São 

José dos Campos abriga duas redes metropolitanas (figura 17).  

Outro referencial de modernização da RMVPLN é a existência de importantes 

instituições de ensino e pesquisa. Neste contexto, merecem ser destacados os institutos que 

compõem o DCTA, localizado na cidade de São José dos Campos.  

A exemplo do ITA, reconhecido pela formação de cientistas e engenheiros, pela 

introdução da pós-graduação na área de Engenharia no ensino brasileiro e pela criação de 

empresas como a Avibras (1961) e a Embraer (1969) e por um conjunto de empresas que 

compõem a cadeia produtiva especializada no segmento aeroespacial no País, o DCTA, 

possui Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), responsável pela coordenação e 

apoio ao desenvolvimento da indústria aeroespacial; o Instituto de Estudos Avançados 

(IEAv), responsável pelo desenvolvimento de estudos e pesquisas nas áreas de 

Aerotermodinâmica e Hipersônica, Energia Nuclear, Física Aplicada, Laser e Sensoriamento 

Remoto e o Instituto de Atividades Espaciais (IAE) que integra atividades de pesquisa e 

desenvolvimento ligadas tanto à área de Ciências Espaciais como à Aeronáutica.  
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     Figura 16 - Densidade e espacialização das estações de telefonia celular na RMVPLN –2014. 

  
    Fonte: Adaptado de: ANATEL, 2014. 



101 
 

 

Figura 17 - Redes metropolitanas de internet de alta velocidade na RMVPLN. 

 
Fonte: Adaptado de: Atlas Brasileiro de Telecomunicações, 2013; Prefeitura..., 2011eGoogleEarth, 2012. 
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O INPE integra o grupo de instituições de ensino e pesquisa localizadas em São José 

dos Campos. Desde a sua criação, em 1961, o INPE firmou sua importância como instituição 

de pesquisa nas áreas de Ciências Espaciais e Atmosféricas; Ciências Ambientais e 

Meteorológicas, e Engenharia e Tecnologias Espaciais. Segundo Souza (2008, p. 166),  

 
Por meio das pesquisas desenvolvidas pela instituição, o País hoje integra um grupo 
de países de credibilidade na discussão de questões de interesse mundial respectivas 
às mudanças climáticas e ao aquecimento global. A partir de dados sobre o 
desmatamento da Amazônia – também de interesse mundial –, o INPE participa da 
definição e da implementação de ações governamentais relacionadas ao problema e, 
mediante a precisão dos dados oferecidos pela Instituição, o governo brasileiro 
demonstra ao mundo competência no tratamento da questão. 

 
A vocação da RMVPLN para o desenvolvimento de atividades voltadas à pesquisa 

científica e ao desenvolvimento tecnológico pode ainda ser constatada, se consideradas a 

existência de instituições como a Universidade do Vale do Paraíba (Univap) e o seu Instituto 

de Pesquisa e Desenvolvimento, responsável por pesquisas na área de Bioengenharia, Física e 

Astronomia, Ciências Biológicas, Engenharia Biomédica, Planejamento Urbano e Regional, 

entre outros. 

O Quadro 2 apresenta ao total de Instituições de Ensino e Pesquisa presentes na 

RMVPLN, segundo o MEC (BRASIL, 2013). 

A Região possui outros importantes institutos entre eles, a Faculdade de Engenharia de 

Guaratinguetá, criada na década de 1960 e incorporada à Universidade Estadual Paulista 

"Júlio de Mesquita Filho" na década de 1970, responsável pela formação na área de 

Engenharia Mecânica e de Materiais; pela Faculdade de Engenharia Química de Lorena 

criada em 1970 e incorporada em 2006 à Universidade de São Paulo sob a nomenclatura de 

Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo, onde ocorre a formação na 

área de engenharia química, e desenvolvidas pesquisas na Área e ainda pela Universidade de 

Taubaté, importante instituição de ensino da Região. A figura 18 apresenta o mapeamento das 

Instituições de Ensino e Pesquisa na RMVPLN.  
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Quadro 2 - Instituições de Ensino Superior na RMVPLN. 
Municípios Instituições 
Caçapava Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP  

Campos do Jordão 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC  
Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP  
Instituto Federal São Paulo – IFSP  

Caraguatatuba 
Faculdade Caraguá 
Instituto Federal São Paulo – IFSP  
Módulo Caraguatatuba 

Cruzeiro 

Escola Superior de Educação Física de Cruzeiro – ESEFIC 
Faculdade de Ciências Humanas de Cruzeiro – FACIC 
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – FATEC  
Faculdades Integradas de Cruzeiro – FIC 

Guaratinguetá 
Faculdade de Educação de Guaratinguetá – FAEG 
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – FATEC  
Universidade do Estado de São Paulo – UNESP  

Jacareí 

Faculdade Anhanguera 
ETEP Faculdades 
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – FATEC  
Faculdade de Tecnologia São Francisco – FATESF  
Faculdade e Escola Técnica INESP  
Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP Unidade Vila Branca 

Lorena 
Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL 
Faculdades Integradas Teresa d´Àvila – FATEA  
Universidade de São Paulo – USP 

Pindamonhangaba 

Faculdade Anhanguera 
Faculdade de Pindamonhangaba – FAPI Campus I  
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – FATEC  
Faculdades Associadas de São Paulo – FASP 

São José dos Campos 

Faculdade Anhanguera 
Faculdades BILAC 
ETEP Faculdades 
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – FATEC (I)  
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – FATEC (II) 
Instituto Nacional de Pós Graduação – INPG  
Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA  
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 
Universidade do Estado de São Paulo – UNESP  
Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP Unidade Centro  
Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP Unidade Urbanova 
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
Universidade Paulista – UNIP 

São Sebastião Faculdade de São Sebastião – FASS 
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – FATEC  

Taubaté 

Faculdade Anhanguera 
Faculdade Dehoniana Taubaté 
ETEP Faculdades 
Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo – FATEC  
SENAI Faculdades  
Instituto de Taubaté de Ensino Superior 
Universidade de Taubaté – UNITAU  

Ubatuba Universidade de Taubaté (UNITAU) Unidade Ubatuba  
Fonte: Adaptado de:Brasil. (2013). 
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      Figura 18 - Instituições de Ensino Superior na RMVPLN. 

 
     Fonte: Adaptado de: BRASIL (2013). 
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A existência dessas instituições aliada ao processo de interiorização das atividades 

industriais a partir da cidade de São Paulo contribuiu para o desenvolvimento de políticas 

públicas na Região do Vale do Paraíba, em especial, da contida no II PND, cuja proposta 

era a do desenvolvimento científico e tecnológico no País. Sobre essa questão Souza (2008, 

p. 35) esclarece que, 

 
Tratava-se de uma política de apropriação tecnológica contida no II Plano Nacional 
de Desenvolvimento (1975-1979) que se efetivou quando, segundo Becker e Egler 
(2003, p. 133), esforços e recursos “em ciência e tecnologia 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”. Continuando os autores ressaltam (BECKER; EGLER, 
2003, p. 134) “o lócus do projeto geopolítico moderno é o Vale do Paraíba do Sul 
[...] onde o objetivo de construir um complexo militar-industrial fica em evidência”. 

 
Com o incentivo político, diversas empresas do segmento aeroespacial foram criadas na 

Região. Por abrigar a Embraer, sede do segmento no País e toda a infraestrutura, no que se 

refere, aos Institutos do DCTA e ao INPE voltados à formação profissional e à pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico para o setor, concentrou sempre, um número maior de empresas 

do segmento se comparado ao demais municípios da Região. De acordo com os dados do 

Catálogo de Empresas do Setor Aeroespacial (CESAER), e da Associação das Indústrias 

Aeroespaciais Brasileira (AIAB), em 2013, a RMVPLN possuía 92 empresas do setor 

aeroespacial, sendo 68 localizadas no município de São José dos Campos, 8 Jacareí, 6 em 

Taubaté, 3 em Caçapava, duas em Jambeiro, e uma em Cruzeiro, Guaratinguetá, Lorena, 

Pindamonhangaba e Tremembé. 

Como comprovado por Souza (2008) a partir da década de 1950, um conjunto de fatores 

contribuiu para que em São José dos Campos o processo de industrialização se desenvolvesse 

com uma especial participação do setor aeroespacial. Porém, ao longo do mesmo processo na 

RMVPLN, diversos outros segmentos produtivos foram implantados. 

De acordo com o Estudo Técnico de 2011 da EMPLASA38

No município de Taubaté, o segundo mais industrializado da RMVPLN, os setores de 

eletrônicos, metalurgia, produção de veículos e peças e, de bebidas são representados pelas 

, além do setor aeroespacial 

em São José dos Campos, as indústrias, nomeadamente, a General Motors do Brasil Ltda; 

Refinaria Henrique Lage da Petrobras e Johnson & Johnson S/A, representam os segmentos 

automobilístico, petroquímico e farmacêutico. 

                                            
38 O APÊNDICE B relaciona as empresas presentes no catálogo do CESAER 2013 e associadas ao AIAB em 2013. 
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empresas LG Electronics; Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S/A. (Usiminas), Volkswagen 

do Brasil e a Ford Brasil.  

Em Jacareí o segmento industrial de maior importância é o de papel e celulose, 

representado pela empresa Fibria Celulose, seguido pelo setor de produção de bebidas com a 

Companhia de Bebidas das Américas (AmBev).  

Também no trecho mais industrializado da RMVPLN, encontra-se o município de 

Caçapava, cujo setor de maior expressão é o alimentício representado pela empresa suíça, 

Nestlé S.A. Já em Pindamonhangaba destaca-se o segmento de metalurgia representado pela 

Gerdau S.A.  

Na região litorânea da RMVPLN, os municípios de São Sebastião e Caraguatatuba 

possuem unidades e infraestruturas que atendem a Petrobras, como por exemplo, o de 

escoamento e armazenamento de petróleo e gás a partir do Porto de São Sebastião e de 

tratamento de gás em Caraguatatuba. 

Com base em informações obtidas no CESAER ano de 2013, na página eletrônica da 

AIABe da EMPLASA constata-se a predominância do setor aeroespacial sobre os segmentos 

produtivos desenvolvidos na Região. Porém, como já esclarecido, na RMVPLN ainda que em 

menor número, diversos segmentos são contemplados, a exemplo do petroquímico, de 

metalurgia, de papel e celulose e de alimentos e bebidas (figura 19). 
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                       Figura 19 - Principais segmentos industriais na RMVPLN. 

 
       Fonte: Adaptado de: EMPLASA, 2011;CESAER, 2013 e AIAB, 2013. 
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Considerando o número de estabelecimentos dos grandes setores econômicos, 

identificados pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e pelo Cadastro Específico 

do INSS (CEI), obtidos na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), referente ao ano de 

2013, verifica-se que a RMVPLN possui um total de 51.731 estabelecimentos, sendo 21.387 

referentes a serviços, 20.644 estabelecimentos comerciais, 3.651 estabelecimentos referentes 

ao setor industrial, um total de 3.327 de estabelecimentos específicos do setor de agropecuária 

e 2.722 estabelecimentos do ramo da construção civil (quadro 3). 

 
Quadro 3- Número de estabelecimentos por atividade econômica na RMVPLN – 2013. 

Municípios Indústria Construção 
 

Comércio Serviço Agropecuária Total 
Aparecida 60 58 793 459 37 1.407 
Arapeí 1 1 12 6 16 36 
Areias 0 1 13 14 49 77 
Bananal 21 25 60 54 100 260 
Caçapava 166 50 674 576 107 1.573 
Cachoeira Paulista 36 20 223 187 97 563 
Campos do Jordão 84 83 711 815 19 1.712 
Canas 21 2 30 19 20 92 
Caraguatatuba 94 128 1.222 1.283 6 2.733 
Cruzeiro 116 45 675 557 90 1.483 
Cunha 28 8 108 93 332 569 
Guaratinguetá 186 123 1.199 983 295 2.786 
Igaratá 17 4 38 43 54 156 
Ilhabela 27 19 310 461 4 821 
Jacareí 356 208 1.424 1.420 180 3.588 
Jambeiro 36 4 27 29 17 113 
Lagoinha 7 1 28 40 88 164 
Lavrinhas 9 2 19 18 37 85 
Lorena 150 76 757 599 138 1.720 
Monteiro Lobato 10 6 25 45 85 171 
Natividade da Serra 5 2 35 22 61 125 
Paraibuna 29 6 114 90 148 387 
Pindamonhangaba 245 180 1.127 1.053 205 2.810 
Piquete 14 2 60 48 44 168 
Potim 23 11 92 35 16 177 
Queluz 14 2 49 45 25 135 
Redenção da Serra 8 3 22 27 43 103 
Roseira 19 8 57 50 42 176 
Santa Branca 27 9 84 61 89 270 
Santo Antônio do 

 
22 4 78 86 61 251 

São Bento do Sapucaí 23 4 92 67 40 226 
São José do Barreiro 5 4 19 21 52 101 
São José dos Campos 1.056 999 5.705 6.264 303 14.327 
São Luís do Paraitinga 20 9 73 94 140 336 
São Sebastião 58 80 782 1272 10 2.202 
Silveiras 5 0 37 10 90 142 
Taubaté 493 393 2.755 2.793 116 6.550 
Tremembé 88 65 238 212 54 657 
Ubatuba 72 77 877 1.436 17 2.479 
RMVPLN 3.651 2.722 20.644 21.387 3.327 51.731 

Fonte: Adaptado de: RAIS, 2013. 
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Informações contidas no quadro 3 revelam, também, que em 2013, o município de São 

José dos Campos com 14.327, abrigava o maior número de estabelecimentos por setores 

econômicos da Região. Destaque deve ser dado ao setor de serviços, cujo total de 

estabelecimentos registrado no município foi de 6.264, seguido pelo setor de comércio com 

5.705, por 1.056 estabelecimentos industriais e por 999 estabelecimentos do setor de 

construção civil. Apesar do grande número de estabelecimentos correspondentes a atividades 

urbanas, verifica-se que com 303 estabelecimentos do setor agropecuário, o município 

encontra-se abaixo apenas do Município de Cunha, que com 332 é o que possui o maior 

número de estabelecimentos do setor. 

Os números apresentados no quadro 3 revelam que abaixo de São José dos Campos, 

encontram-se os município de Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e Guaratinguetá. Juntos, 

esses cinco municípios somam um total de 30.061 estabelecimentos produtivos, ou seja, 58% 

do total de estabelecimentos existentes na Região. Esses cinco municípios com 2.336 

estabelecimentos são também, os mais industrializados da Região, num total de 64%. Cabe 

ressaltar que juntos tais municípios ainda possuem o maior número de estabelecimentos 

comerciais, num total de 12.210, ou seja, 59% do total existente na Região e, também, 12.513 

estabelecimentos, correspondente a 58% do total referente ao setor de serviços. Neste sentido, 

constata-se que nesses municípios o setor secundário, representado pelas atividades 

industriais, foi acompanhado pelas atividades realizadas pelos setores de comércio e serviço, 

as quais se desenvolvem de modo complementar à atividade industrial (gráfico 2). 

 
Gráfico 2-Número de estabelecimentos por setores econômicos na RMVPLN – 2013. 

 
Fonte: Adaptado de:RAIS, 2013.  
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Do mesmo modo, informações contidas no quadro 3 mostram municípios com pequenos 

números de estabelecimentos por setores econômicos, em especial, os relacionados ao setor 

secundário. Dentre os municípios encontram-se São José do Barreiro com o total de 101 

estabelecimentos, sendo 52 referentes ao setor de agropecuária, 21 ao setor de serviços, 19 

correspondentes ao setor de comércio, 5 estabelecimentos industriais e 4 estabelecimentos da 

construção civil. A mesma situação é apresentada pelos municípios de Lavrinhas, Canas, 

Areias e Arapeí. Juntos, os cinco municípios totalizam apenas 36 estabelecimentos industriais, 

correspondente a 0,98% do número existente na Região. Em tais municípios, conforme os 

dados apresentados no quadro 3 e no gráfico 3, há predominância do setor agropecuário, que 

totalizando 174 estabelecimentos, ou seja, 5,22% revelam uma maior dinâmica das atividades 

realizadas em áreas rurais. 

 

Gráfico 3-Número de estabelecimentos por setores econômicos na RMVPLN – 2013. 

 
Fonte: Adaptado de:RAIS, 2013.  

 

Os dados apresentados mostram que juntos, os setores de comércio e de prestação de 

serviços, somam um total de 42.031 estabelecimentos, indicando a predominância de 

atividades econômicas do setor terciário na Região. Porém, dados de 2011 referentes ao valor 

adicionado na Região, mostram que, o setor terciário, arrecada um valor de apenas 25% a 

mais que o apresentado pelo setor secundário. Tal constatação revela a importância da 

indústria na economia regional. 

Os dados apresentados revelam que são os municípios de São José dos Campos, 

Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e Guaratinguetá os mais industrializados da RMVPLN. 

Nestes municípios Serra e Souza (2013),identificaram os espaços produtivos industriais e 
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empresariais em diversos formatos, tais como distritos industriais, centros e condomínios 

empresariais e parques tecnológicos.  

A figura 20 mostra a identificação desses espaços ao longo de um trecho da Rodovia 

Presidente Dutra, e a maior concentração de parques tecnológicos, distritos industriais e 

incubadoras no município de São José dos Campos. 

A concentração desses espaços no município de São José dos Campos foi objeto de 

análise de Souza (2008). Segundo a autora a partir da década de 1940 o município passa por 

grandes transformações econômicas e sociais em razão da implementação de um projeto 

nacional que visava a autonomia do País no setor aeroespacial. Continuando, a autora (2008, 

p. 24) afirma que “do período que se estendeu do final da década de 1940 até o final da 

década de 1990, São José dos Campos passou de cidade sanatorial a cidade industrial e 

finalmente a cidade produtora e difusora de alta tecnologia relacionada ao setor aeroespacial”. 

Em todo o processo de formação e consolidação do município – no período de 1940 a 

2000 –, em centro da tecnologia aeroespacial a atuação do Estado se fez presente. 

 
Nesse período, o Estado passou a direcionar investimentos para o desenvolvimento 
de C&T, primeiramente com a instalação do CTA, e, também, para a produção 
industrial, quando considerada a criação da Embraer, empresa pública até o ano de 
1994. A partir do CTA, mais especificamente do ITA, e mais tarde do INPE, teve 
início o processo de capacitação de profissionais na área de Engenharia Aeronáutica 
e de Ciências Espaciais (SOUZA, 2008, p. 94) 

 
De acordo com Souza (2008, p. 73) “juntamente com o CTA e INPE, a Embraer forma o 

núcleo do complexo tecnológico-industrial-aeroespacial de São José dos Campos”. 

Vale ressaltar a implantação no ano de 2004 em terreno do atual DCTA, da Incubadora 

de Empresas de Projetos de Base Tecnológica para o Setor Aeroespacial (Incubaero). Em 

2014, a Incubaero possuía 19 empresas voltadas à engenharia de materiais, assessoria e 

consultoria, desenvolvedoras de veículos aéreos, entre outras39

                                            
39A Incubaero, incubada as seguintes empresas no ano de 2014: ACS - AdvancedCompositeSolutions, CAVOK Aeronáutica, 
EMBRAVANT - Empresas Brasileira de Veículos Aéreos Não Tripulados, FLIGHT Technologies Ltda, GTAC Solutions, 
OTF Sistemas Ltda, RAY InnovativeSolutions, AcruxAeroespace Technologies, GR Engenharia Eletrônica, GYROFLY 
Innovations, JJJ Air Soft, Konatus Soluções Inteligentes, NCB - Sistemas Embarcados, TBX Motores Aeronáuticos.3D 
Composites Technology Solutions,ALTAVE, Cogni, Intelectron e Zion (Incubaero: Acesso 2014). 

 (INCUBAERO, 2014) (figura 

21). 
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Figura 20 - Parques tecnológicos, incubadoras e distritos industriais na RMVPLN. 

 
Fonte:Adaptado de: Souza, 2008; Serra e Souza, 2013;  PqTec, 2014; Parque Tecnológico Univap, 2014; Incubadora Tecnológica Univap-Revap, 2014.
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Figura 21 - Complexo tecnológico-industrial aeroespacial de São José dos Campos. 

 
Fonte:Adaptado de: Google Earth 2014; Souza, 2008.  

 

Atualmente, o município possui dois parques tecnológicos e além da Incubaero, outras 

três incubadoras. Inaugurado em 1997 no campus da Universidade do Vale do Paraíba 

(Univap), com a parceria da Petrobras, Sebrae-SP, Ciesp-SJC e PMSJC, foi inaugurada a 

Incubadora Tecnológica da Univap. Em 2005, a Universidade, passou a abrigar o primeiro 

parque tecnológico do estado de São Paulo40

 

 (Figura 22).  

 

 

 

 

 

                                            
40 No Parque Tecnológico Univap são oferecidas as condições necessárias para o funcionamento de empresas voltadas as 
seguintes áreas do conhecimento: Desenvolvimento e Consultoria de Software; Tecnologia da Informação; Engenharia 
Aeronáutica e Aeroespacial, Automação e Mecânica; Sistemas de Treinamento presencial e a distância; Engenharia 
Elétrica/Eletrônica; Sensores para Satélites; Engenharia Consultiva; Diagnóstico Clínico; Engenharia para os segmentos 
farmacêuticos; e, Engenharia Biomédica. (Parque Tecnológico Univap: acesso 2014).  
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Figura 22 - Parque Tecnológico e Incubadora TecnológicaUnivap. 

 
Fonte: Adaptado de: Google Earth (2012) Incubadora Tecnológica Univap e Parque Tecnológico Univap, 
2014. 

 

Segundo Souza (2008, p. 93) “em fevereiro de 2000, juntamente com os mesmos 

parceiros, a Univap inaugurou, em terreno da Refinaria Henrique Lage (Revap), a Incubadora 

Tecnológica Univap-Revap41

                                            
41A Incubadora Tecnológica Univap - Revap foi desenvolvida para ser um núcleo que oferece espaço físico, treinamentos 
para o desenvolvimento gerencial, orientação mercadológica e outros serviços de apoio para que microempresas, empresas de 
pequeno porte e empreendedores iniciantes, encontrem um ambiente propício para atingir seus objetivos empresariais. 

, a segunda a ser criada no município” (figura 23).  
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Figura 23 - Incubadora Tecnológica Univap/Revap. 

 
Fonte: Adaptado de: Incubadora Tecnológica Univap-Revap, 2014; Google Earth 2012.  
 

Em 2006, foi inaugurado o segundo parque tecnológico do município. Trata-se do 

Parque Tecnológico de São José dos Campos, localizado às margens da Rodovia Presidente 

Dutra. Neste, além de instituições de ensino e pesquisa, como o ITA, USP, Faculdade de 

Tecnologia (FATEC), Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) encontram-se 

instaladas empresas de base tecnológica ainda, a Incubadora de Negócios do Centro para a 

Competitividade e Inovação (CECOMPI) (figura 24). 
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Figura 24 - Parque tecnológico de São José dos Campos. 

 
Fonte: Adaptado de: Google Earth 2012; Costa, 2012; Parque Tecnológico, 2013. 
 

A criação desses espaços na RMVPLN, resulta do processo de modernização iniciado 

ainda na década de 1950 na Região em consequência da implementação de ações 

governamentais cujo objetivo era de dinamizar a economia com base na atividade industrial.  

A modernização ocorrida na Região segue a lógica do atual período tecnológico, que se 

caracteriza pelo desenvolvimento de objetos destinados a uma maior fluidez no território. De 

acordo com Santos (2012, p.274), “uma das características do mundo atual é a exigência de 

fluidez para a circulação de ideias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessando aos atores 

hegemônicos”. Ainda segundo o autor, esta característica contemporânea incide sobre o 

território, criando “objetos e lugares destinados a favorecer a fluidez: oleodutos, gasodutos, 

canais, autopistas, aeroportos, teleportos. Constroem-se edifícios telemáticos, bairros 

inteligentes, tecnopolos”. 

No caso da RMVPLN, observa-se que a modernização da economia e do território se 

deu conforme a ação do Estado, por meio de investimentos públicos no setor de transportes, 

em qualificação profissional e na implantação de instituições de ensino e pesquisa, mas, 

também, do capital privado estrangeiro e nacional, quando totalizados os elevados números de 

indústrias existentes na Região. Porém, como observado nessa análise, a modernização não 
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atingiu a Região como um todo, uma vez que apenas alguns municípios foram dotados de 

condições favoráveis aos investimentos. Neste contexto, foram facilmente observados os 

contrastes de ordem econômica e social que se apresentam na Região.  
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6 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS DA 

POPULAÇÃO DA RMVPLN 

 

Os contrastes socioeconômicos evidenciados na atualidade na RMVPLN coincidem 

com os apontados por Müller ainda na década de 1960, quando a autora descreve os 

problemas urbanos enfrentados pelos habitantes da Região do Vale do Paraíba. Segundo a 

autora (MÜLLER, 1969, p.115),  

 
os núcleos urbanos do Vale do Paraíba, apesar de sua evolução e ‘modernização’, 
parecem, de forma geral, subequipados em serviços urbanos. O curioso é que tal fato 
parece estar paradoxalmente, preso, a um tempo à lentidão e à rapidez do 
desenvolvimento dos centros urbanos. [...] Chegamos, assim, ao problema básico da 
vida urbana no Vale do Paraíba, em que os contrastes não chocam apenas pela 
diferença de tamanho dos centros, mas também pelas condições de vida de suas 
populações, podendo se passar de quadros ainda coloniais para a atmosfera de 
modernas cidades industrializadas, cheias de vida e de dinamismo, representadas 
pela complexidade ou importância de suas funções. 

 
Durante aproximadamente cinco décadas, ocorreram mudanças em relação às formas de 

produção, nas relações interurbanas, no nível de interação econômica e tecnológica do 

território, que contribuíram para a manutenção de um cenário regional heterogêneo nos 

aspectos socioeconômicos e espaciais. 

O cálculo do IDHM, realizado em 2010 pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), cujas referências são: educação, renda e longevidade, revela as 

disparidades quanto à qualidade de vida da população em todo o território nacional.  

Referente à RMVPLN constata-se que entre os 39 municípios, São José dos Campos era 

o que em 2010, com o índice de 0,804, possuía o mais elevado IDHM da Região. Com este 

índice o município ocupou o vigésimo quarto lugar de todos os municípios do País, no que diz 

respeito à qualidade de vida. A formação de um município desenvolvido economicamente, 

por meio do processo industrial iniciado na década de 1950 e a formação de um complexo 

tecnológico, tiveram influência na renda per capita, assim como em investimentos em 

educação, refletidos no número de pessoas que frequentam escolas, investimentos em escolas 

técnicas e presença de importantes Institutos de Ensino Superior, contribuíram para que o 

município apresentasse tal índice (quadro 4 e figura 25).  
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Quadro 4- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal na RMVPLN - IDHM – 2010. 
Municípios IDHM 2010 IDHM Renda IDHM Longevidade IDHM Educação 

Aparecida  0,755 0,735 0,828 0,706 
Arapeí 0,680 0,634 0,812 0,612 
Areias  0,697 0,627 0,803 0,672 
Bananal  0,733 0,693 0,872 0,653 
Caçapava  0,788 0,754 0,858 0,755 
Cachoeira Paulista  0,764 0,733 0,837 0,728 
Campos do Jordão  0,749 0,761 0,852 0,648 
Canas  0,704 0,646 0,797 0,677 
Caraguatatuba  0,759 0,735 0,845 0,705 
Cruzeiro  0,788 0,742 0,871 0,758 
Cunha  0,684 0,672 0,826 0,576 
Guaratinguetá  0,798 0,764 0,886 0,751 
Igaratá  0,711 0,683 0,855 0,616 
Ilhabela  0,756 0,739 0,843 0,693 
Jacareí  0,777 0,749 0,837 0,749 
Jambeiro  0,756 0,727 0,860 0,690 
Lagoinha  0,693 0,686 0,797 0,609 
Lavrinhas 0,729 0,665 0,823 0,707 
Lorena  0,766 0,736 0,856 0,713 
Monteiro Lobato  0,710 0,692 0,826 0,627 
Natividade da Serra  0,655 0,664 0,814 0,520 
Paraibuna  0,719 0,709 0,815 0,642 
Pindamonhangaba  0,773 0,745 0,843 0,736 
Piquete  0,757 0,711 0,823 0,740 
Potim  0,697 0,651 0,806 0,646 
Queluz 0,722 0,665 0,823 0,687 
Redenção da Serra  0,657 0,633 0,799 0,560 
Roseira  0,737 0,691 0,823 0,704 
Santa Branca  0,735 0,706 0,828 0,678 
Santo Antônio do Pinhal  0,706 0,685 0,812 0,632 
São Bento do Sapucaí  0,720 0,719 0,812 0,638 
São José do Barreiro  0,684 0,666 0,813 0,591 
São José dos Campos  0,807 0,804 0,855 0,764 
São Luís do Paraitinga  0,697 0,691 0,826 0,593 
São Sebastião  0,772 0,747 0,875 0,703 
Silveiras 0,678 0,657 0,812 0,584 
Taubaté  0,800 0,778 0,883 0,746 
Tremembé  0,785 0,769 0,873 0,720 
Ubatuba  0,751 0,741 0,841 0,679 

Fonte: Adaptada de:PNUD, 2014. 
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Figura 25 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal na RMVPLN - IDHM – 2010. 

 
Fonte: Adaptada de: PNUD, 2014. 

 

Conforme constatado no quadro 4 e figura 25, outros municípios como Jacareí, 

Tremembé, Caçapava, Cruzeiro, Guaratinguetá e Taubaté, seguem São José dos Campos no 

que se refere à longevidade, educação e renda na RMVPLN em 2010, explicados pelo 

dinamismo econômico de setores ligados à indústria, ao comércio e serviços, com implicações 

na renda per capita. Do mesmo modo, referente à educação, estes municípios apresentaram 

significativas taxas de matrículas em escolas públicas e particulares, bem como presença de 

escolas técnicas profissionalizantes e Institutos de Ensino Superior. Nesses municípios a 

variação do IDHM, também considerada alta, foi de 0,777 em Jacareíe,0,800em Taubaté, o 

que colocou tais municípios entre os 200 municípios de melhor IDHM no País. 

Ainda segundo os dados do quadro 4 e figura 25, os contrates são evidenciados na 

RMVPLN quando analisados os índices em municípios como: Natividade da Serra, Redenção 

da Serra, Silveiras, Arapeí, Cunha e São José do Barreiro. Nesses, foram encontrados os mais 

baixos índices de desenvolvimento humano, com uma variação do IDHM de 0,655 em 

Natividade da Serra a 0,684 em São José do Barreiro. Como o verificado neste estudo, esses 

municípios compõem o grupo de menor participação do setor secundário na economia, com 

predominância dos setores terciário e agropecuário, explicando os baixos rendimentos per 
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capita encontrados nesses municípios. Ressalta-se, porém, que os índices apresentados por 

estes 6 municípios são superiores ao menor índice apresentado em 2010 em todo o País que 

foi de 0,418 pelo município de Melgaço do estado do Pará. 

Com base na seleção de variáveis do Censo Demográfico de 2010 e da Fundação Seade 

(2011), foi possível descrever os aspectos socioeconômicos na Região. A seleção das 

variáveis: Produto Interno Bruto (2011); Renda Per Capita (2010) e População Urbana 

(2010), agrupadas pelo método Skater, possibilitou constatar a disparidade dos aspectos 

socioeconômicos na Região (quadro 5, figura 2642

Por outro lado, a Região é constituída por uma maioria de municípios cujos níveis de 

desenvolvimento econômico e social são os mais baixos. Nesta condição econômica e social 

encontram-se os municípios de Aparecida,Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista,Canas, 

Cunha,Lagoinha,Lavrinhas, Natividade da Serra,Paraibuna,Piquete, Potim, Queluz, Redenção 

da Serra, Roseira, Santa Branca, São José do Barreiro, São Luiz do Paraitinga e Silveiras

).  

Conforme o apresentado quadro5 e figura 26, a Região é constituída por municípios que 

se distinguem quanto ao dinamismo econômico no que diz respeito ao nível de 

desenvolvimento de atividades econômicas, bem como, quanto à riqueza. Neste sentido, 

verifica-se que são os municípios de São José dos Campos e de Taubaté os de maior 

expressão na Região, seguidos por municípios como Caçapava, Jambeiro, Jacareí e Igaratá, 

que embora apresentem taxas de urbanização, renda per capita e produção econômica 

inferiores, figuram entre os mais importantes regionalmente.  

Percebe-se ainda no quadro 5 e na figura 26 que o nível intermediário de riqueza e de 

desenvolvimento econômico é constatado no grupo composto pelos municípios de Tremembé, 

Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena.  No mesmo nível intermediário encontram-se os 

municípios localizados na área litorânea da RMVPLN. 

43

                                            
42As variáveis calculadas e padronizadas, necessárias à utilização do método Skater no software Terraview são visualizadas 
no APENDICE C. 
43A classificação apresentada por hachuras refere-se aos municípios de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Monteiro 
Lobato e Santo Antônio do Pinhal, o qual segundo as variáveis representadas na Figura 26 ocupam o mesmo grupo dos 
municípios com os menores níveis de riqueza e de desenvolvimento de atividades econômicas. Porém, devido a limitação do 
método Skater, quanto à localização dos municípios na Região estes foram excluídos do grupo 1 representado pela cor 
branca. 

 

(quadro 5 e figura 26). 
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Quadro 5 - Variáveis demográficas e econômicas na RMVPLN – 2010 e 2011. 
Municípios População Urbana 

2010 
Produto Interno Bruto 

2011 (R$) 
Renda per capita 

2010 (R$) 
Aparecida 34.497 484.740.000,00 639,68 
Arapeí 1.876 3.097.000,00 414,54 
Areias 2.477 4.000.000,00 356,22 
Bananal 8.154 11.300.000,00 528,97 
Caçapava 72.452 2.512.400.000,00 719,83 
Cachoeira Paulista 24.552 414.730.000,00 628,07 
Campos do Jordão 47.460 644.400.000,00 568,87 
Canas 4.064 44.520.000,00 402,53 
Caraguatatuba 96.476 1.549.910.000,00 641,55 
Cruzeiro 75.047 1.343.760.000,00 649,81 
Cunha 12.173 173.720.000,00 393,08 
Guaratinguetá 106.697 2.221.380.000,00 800,48 
Igaratá 7.001 127.420.000,00 588,07 
Ilhabela 27.931 355.690.000,00 681,50 
Jacareí 208.125 5.729.980.000,00 712,14 
Jambeiro 2.555 890.680.000,00 675,02 
Lagoinha 3.139 64.850.000,00 469,11 
Lavrinhas 6.044 67.520.000,00 430,21 
Lorena 80.135 1.440.100.000,00 680,60 
Monteiro Lobato 1.776 46.380.000,00 547,76 
Natividade da Serra 2.789 64.060.000,00 415,31 
Paraibuna 5.241 196.690.000,00 558,87 
Pindamonhangaba 141.527 3.781.680.000,00 683,99 
Piquete 13.220 128.850.000,00 595,08 
Potim 14.666 157.980.000,00 355,02 
Queluz 9.259 104.930.000,00 471,53 
Redenção da Serra 2.214 48.430.000,00 392,30 
Roseira 9.107 294.360.000,00 544,65 
Santa Branca 12.135 206.710.000,00 591,21 
Santo Antônio do Pinhal 3.854 70.690.000,00 593,67 
São Bento do Sapucaí 5.040 123.450.000,00 525,47 
São José do Barreiro 2.870 48.390.000,00 454,64 
São José dos Campos 616.308 25.212.470.000,00 955,77 
São Luís do Paraitinga 6.180 115.210.000,00 479,18 
São Sebastião 72.962 2.892.010.000,00 697,24 
Silveiras 2.877 61.730.000,00 448,24 
Taubaté 272.373 9.756.820.000,00 846,33 
Tremembé 36.886 495.910.000,00 715,72 
Ubatuba 76.802 1.094.020.000,00 572,41 

 Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010; SEADE, 2011.  
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Figura 26 - Variáveis demográficas e econômicas na RMVPLN – 2010 e 2011. 

 
Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010; SEADE, 2011. 

 

A combinação das seguintes variáveis: Produto Interno Bruto (2011); População Urbana 

(2010); Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas em atividades relacionadas aos setores 

de informação e comunicação, em atividades profissionais, científicas e técnicas e em 

atividades profissionais das ciências e intelectuais (2010); Pessoas que frequentavam 

especialização de nível superior, mestrado ou doutorado e Pessoas de 10 anos ou mais de 

idade, por classes de rendimento nominal mensal de 10 a 20 salários mínimos (2010) revelou 

a consolidação dos municípios de São José dos Campos e Taubaté como os de maior 

expressão em relação ao desenvolvimento de atividades relacionadas à pesquisa científica e 

ao desenvolvimento tecnológico e, também, no que concerne à renda percapita. Tal 

constatação se deve a existência nesses municípios de um maior número de importantes 

instituições de Ensino e Pesquisa e pelo maior número de indústrias de base tecnológica em 

relação aos demais municípios da RMVPLN (quadro 6 e figura 27).  
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Quadro 6 - Variáveis empregabilidade, instrução e rendimento na RMVPLN – 2010 e 2011. 

Municípios 

Especialização 
de nível 

superior, 
mestrado ou 
doutorado 

Profissionais 
das ciências 

e intelectuais 

Informação e 
comunicação 

Atividades 
profissionais, 
científicas e 

técnicas 

Renda 
de                                              

10 a 20 
salários 

Aparecida 196 1.984 246 266 378 
Arapeí 2 54 4 13 4 
Areias 0 66 0 14 13 
Bananal 29 514 7 42 60 
Caçapava 421 3.776 272 852 1.212 
Cachoeira Paulista 76 1.422 331 184 352 
Campos do Jordão 203 1.808 68 404 375 
Canas 10 69 3 6 14 
Caraguatatuba 502 3.896 413 975 996 
Cruzeiro 301 3.323 425 1.046 884 
Cunha 32 691 11 111 87 
Guaratinguetá 548 6.094 545 1.981 1.971 
Igaratá 20 251 23 46 72 
Ilhabela 72 1009 102 374 352 
Jacareí 713 9.761 2.116 3.214 2.758 
Jambeiro 7 198 4 13 57 
Lagoinha 40 156 8 15 25 
Lavrinhas 11 129 0 31 30 
Lorena 548 3.914 447 893 1.106 
Monteiro Lobato 12 105 31 27 33 
Natividade da Serra 13 107 0 29 15 
Paraibuna 21 663 94 175 116 
Pindamonhangaba 469 6.363 514 1.543 1.821 
Piquete 36 506 50 81 119 
Potim 68 518 71 117 11 
Queluz 48 304 5 58 17 
Redenção da Serra 13 49 0 10 4 
Roseira 42 348 55 55 69 
Santa Branca 47 408 55 128 104 
Santo Antônio do Pinhal 16 222 21 51 42 
São Bento do Sapucaí 30 383 33 121 76 
São José do Barreiro 3 110 8 10 12 
São José dos Campos 5.125 40.194 7.496 11.652 16.514 
São Luís do Paraitinga 35 402 4 78 112 
São Sebastião 285 2561 185 750 1038 
Silveiras 10 399 0 17 26 
Taubaté 2.049 15.945 1.518 4.002 4.995 
Tremembé 146 1798 109 724 747 
Ubatuba 215 3272 293 941 690 

 Fonte: Adaptado de:IBGE, 2010.  
 
 

Considerando as mesmas variáveis verifica-se que no eixo da Rodovia Presidente Dutra 

os municípios de Cruzeiro, seguido de Jacareí, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Lorena 

apresentam o nível intermediário na Região. A RMVPLN apresenta ainda, um grande grupo 

homogêneo com baixo nível das variáveis agrupadas. Este grande grupo de municípios ou 
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66% da Região representado na coloração branca possui similaridades quanto ao PIB, 

população urbana, a baixa empregabilidade em atividades relacionadas aos setores de 

informação e comunicação, em atividades profissionais, científicas e técnicas e em atividades 

profissionais das ciências e intelectuais, assim como baixo número de pessoas que 

frequentavam especialização de nível superior, mestrado ou doutorado e ao rendimento 

nominal mensal de 10 a 20 salários mínimos (quadro 6, figura 27). 

 
Figura 27 - Variáveis demográficas, econômicas, empregabilidade, instrução e rendimento na RMVPLN – 2010 
e 2011. 

 
Fonte: Adaptado de: IBGE, 2010; SEADE, 2011. 
 

 

A eficiência do método Skater para a análise de variáveis socioeconômicas na 

RMVPLN gerou uma cartografia representativa das similaridades entre os municípios, 

divididos em grupos homogêneos, e consequentemente, revelou os contrastes na 

Região.Porém, a Região foi analisada também considerando as disparidades com relação ao 

acesso à informação por meio da telefonia celular e da internet banda larga, aspectos 

respectivos ao atual período tecnológico. Estas disparidades apresentam em um primeiro 
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momento correlações com os aspectos demográficos e o dinamismo econômico, presentes em 

alguns municípios da RMVPLN.  

6.1 Os contrastes de densidade comunicacional da RMPVLN 

 
Conforme analisado, foi a partir da década de 1970, que com o processo de 

modernização da economia e do território brasileiro em algumas regiões, em especial, na 

Região Sudeste inicia-se o processo de reconfiguração do meio geográfico, que marcado pela 

elevada densidade técnica e de fluidez da informação passa a apresentar características do 

meio técnico-científico-informacional. 

Neste estudo foi verificada a densidade comunicacional na RMVPLN considerando o 

número de acessos à telefonia móvel44

As projeções de acesso à telefonia celular para o mês de dezembro de 2012 foi de 

3.205.689

e a internet, a fim de se verificar o nível de acesso dos 

habitantes da RMVPLN às novas tecnologias da informação e, consequentemente, a inclusão 

social no âmbito comunicacional do atual período. 

A consulta às projeções dos acessos de telefonia celular contidas no Atlas Brasileiro de 

Telecomunicações do ano de 2013 e de dados da ANATEL possibilitou quantificar os acessos 

à telefonia móvel celular na RMVPLN referentes ao ano de 2012.  

45

Dentre os municípios que possuem acima de 24 mil habitantes, São José dos 

Camposcom uma população de 629.921 e um total de 58.066 domicílios com a existência de 

aparelhos celulares, o que corresponde a 23,57% de toda a Região foi o que registrou o maior 

número de acessos à telefonia móvel, com um total de 986.738ou 28% da Região. Os dados 

mostram que o município de Taubaté com 278.686 habitantes e um total de 26.683 domicílios 

, considerando apenas os municípios com população acima de 24 mil habitantes 

da RMVPLN. Dados da ANATEL mostram que no mesmo mês o total de acessos registrado 

em toda a Região foi de 3.521.897. Desse modo, constata-se que dos 39 municípios, apenas 

16 com população total de 2.058.866 habitantes, foram responsáveis por 91% do total de 

acessos registrado na RMVPLN. A quantificação dos acessos à telefonia móvel 

correspondente ao conjunto dos mesmos 16 municípios assemelha-se ao número de 

domicílios com posse de aparelho celular, cujo total de 246.347 corresponde a 86.3% dos 

domicílios particulares com posse de aparelho celular de toda a Região (tabela 9, figura 28). 

                                            
44 A obtenção dos valores trata-se somente das quantificações de ligações realizadas nos municípios da RMVPLN, 
considerando as principais operadoras de telefonia celular – Vivo, Oi, Claro, Tim e Nextel. 
45 Segundo dados obtidos da ANATEL, a média de acessos à telefonia móvel em cada mês de 2012 foi de 3.480.300 acessos 
na RMVPLN.  
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com aparelhos celulares, equivalente a 10,83%da Região, registrou o segundo número de 

acessos à telefonia móvel, com um total de 435.224 ou 12,35% de acessos da Região. 

Os mais baixos números de acessos à telefonia móvel foram registrados pelos municípios de 

Cachoeira Paulista e Ilhabela. Em Cachoeira Paulista com uma população de 30.091 habitantes e 

6.337 ou 2,37% do total de domicílios com existência de aparelho celular na Região, registrou 

46.796 equivalentes a 1,32% dos acessos à telefonia celular realizados na Região. O município de 

Ilhabela com uma população de 28.196 habitantes e 4.075 ou 1,65% do total de domicílios com 

existência de aparelho celular registrou um total de 44.594 correspondendo a 0,12% do total de 

acessos à telefonia celular realizados na RMVPLN (tabela 9, figura 28). 

 

Tabela 9 - Acesso à telefonia móvel, domicílios com aparelho celular e população total dos 16 
municípios com mais de 24 mil habitantes da RMVPLN. 

Municípios acima de 
24 mil habitantes na 

RMVPLN 

Acessos à 
telefonia móvel 
em dezembro 

de 2012 
(%) 

Domicílios com a 
existência de 

aparelho celular 
em 2010 

(%) 
População 
total em 

2010 
(%) 

Aparecida 53.670 1.52 3.380 1.37 35.007 1.55 
Caçapava 131.912 3.75 8.904 3.61 84.752 3.74 
Cachoeira Paulista 46.796 1.33 6.337 2.57 30.091 1.33 
Campos do Jordão 74.067 2.10 3.327 1.35 47.789 2.11 
Caraguatatuba 159.727 4.54 14.282 5.80 100.840 4.45 
Cruzeiro 118.891 3.38 7.004 2.84 77.039 3.40 
Guaratinguetá 173.594 4.93 9.717 3.94 112.072 4.95 
Ilhabela 44.594 1.27 4.075 1.65 28.196 1.25 
Jacareí 328.372 9.32 21.763 8.83 211.214 9.33 
Lorena 127.553 3.62 8.546 3.47 82.537 3.64 
Pindamonhangaba 230.217 6.54 15.027 6.10 146.995 6.49 
São José dos Campos 986.738 28.02 58.066 23.57 629.921 27.82 
São Sebastiao 117.083 3.32 10.428 4.23 73.942 3.27 
Taubaté 435.224 12.36 26.683 10.83 278.686 12.31 
Tremembé 53.670 1.52 3.934 1.60 40.984 1.81 
Ubatuba 123.581 3.51 11.043 4.48 78.801 3.48 

Total RMVPLN 352.1897 91.02 246.347 86.27 2.264.594 90.92 
Fonte: Adaptado de: Atlas Brasileiro de Telecomunicações, 2013; IBGE, 2010; SEADE, 2011. 



128 
 

 

 
                 Figura 28 - Espacialização do acesso à telefonia móvel, domicílios com posse de aparelho celular e população total em municípios acima de 24 mil habitantes na RMVPLN. 

 
Fonte: Adaptado de: Atlas Brasileiro de Telecomunicações, 2013; IBGE, 2010.
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Quando considerados os números absolutos de estações e acessos à telefonia celular 

para cada grupo de mil habitantes têm-se uma nova situação na Região(tabela 10, figura 

29). Entre os 16 municípios, Caraguatatuba com 100.840 habitantes e 67 estações de 

telefonia celular, foi o que no mês de dezembro de 2012 registrou o maior número de 

acessos à telefonia móvel por cada grupo de mil habitantes, correspondente a 1.584 

acessos. O município é seguido por outro município da região litorânea. Trata-se de São 

Sebastião que, com 73.942 habitantes e 118 estações de telefonia celular registrou para 

cada grupo de mil habitantes um total 1.583 acessos no mesmo período. 

A tabela 10 e a figura29 mostram também que a menor quantidade de acesso à 

telefonia móvel foi registrada pelo município de Tremembé. Com 40.984 habitantes e 21 

torres o município registrou 1.310 acessos por cada grupo de mil habitantes.  

 

Tabela 10 – Número total de estações de telefonia celular; número de estações de telefonia celular e 
número de acessos à telefonia celular por grupo de 1.000 nos 16 com população acima de 24 mil 
habitantes na RMVPLN. 

Municípios acima de 
24 mil habitantes na 

RMVPLN 

Número total 
de estações de 

telefonia 
celular 

(%) 
estações de 

telefonia 
celular 

Número de 
estações por 

grupo de 
1.000 

habitantes 

Número de 
acessos à telefonia 
celular por grupo 

de 1.000 
habitantes 

Aparecida 16 1.44 0,46 1.533 
Caçapava 39 3.51 0,46 1.556 
Cachoeira Paulista 10 0.90 0,33 1.555 
Campos do Jordão 56 5.04 1,17 1.550 
Caraguatatuba 67 6.03 0,66 1.584 
Cruzeiro 21 1.89 0,27 1.543 
Guaratinguetá 31 2.79 0,28 1.549 
Ilhabela 27 2.43 0,96 1.582 
Jacareí 109 9.81 0,52 1.555 
Lorena 18 1.62 0,22 1.545 
Pindamonhangaba 62 5.58 0,42 1.566 
São José dos Campos 306 27.54 0,49 1.566 
São Sebastiao 118 10.62 1,60 1.583 
Taubaté 128 11.52 0,46 1.562 
Tremembé 21 1.89 0,51 1.310 
Ubatuba 82 7.38 1,04 1.568 

Fonte:Adaptado de:Atlas Brasileiro de Telecomunicações, 2013; IBGE, 2010; SEADE, 2011. 
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Figura 29 - Número de estações de telefonia celular e de acessos à telefonia celular por grupo de 1.000 hab. 
nos 16 municípios com população acima de 24 mil habitantes na RMVPLN. 

 
Fonte: Adaptado de: Atlas Brasileiro de Telecomunicações, 2013; IBGE, 2010.  
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Sobre a questão dos acessos à internet banda larga, de acordo com dados do MC para 

dezembro de 2012(BRASIL, 2014b), a RMVPLN com a população de 2.264.594, apresentou 

o total de 261 operadoras de internet e 369.399 acessos à internet banda larga. Neste período, 

o número de domicílios particulares permanentes com a presença de microcomputador 

conectado à internet na Região foi de 286.247.  

Segundo dados da tabela 11 e figura 30, na RMVPLN, São José dos Campos e Taubaté, 

foram os municípios que registraram as maiores quantidades de operadoras de internet, acesso 

à internet banda larga fixa e de domicílios com a presença de computadores conectados à 

internet, além do fato de possuírem os maiores contingentes populacional da Região. 

O município de São José dos Campos com uma população de 629.921 e um total de 

97.764 domicílios com a presença de computadores conectados à internet, correspondente a 

34,15% da Região, possui 25 operadoras de internet fixa, que registraram 131.354 acessos ou 

35,56% das conexões à internet de toda Região em dezembro de 2012. O município de 

Taubaté com 278.686 habitantes e um total de 39.656domicílios com a presença de 

computadores conectados à internet, correspondendo a 13,85% de toda a Região, aparece em 

segundo lugar em número de operadoras de internet banda larga, equivalente a 18, registrando 

53.502 ou 14,48% dos acessos realizadas em toda a RMVPLN.  

A tabela 11 e a figura 30 revelam ainda que, os municípios que registraram os mais 

baixos números de acessos de internet fixa no mês de dezembro de 2012, foram Arapeí e 

Redenção da Serra. Redenção da Serra com uma população de 3.783 habitantes, 101 

domicílios conectados à internet, correspondendo a 0,04% de toda a Região, com duas 

operadoras atuando no município, registrou 146 acessos à internet banda larga fixa 

correspondendo a 0,04% dos acessos realizados na Região.Arapeí, o município com a menor 

população da RMVPLN, 2.493 habitantes, possuía em 2010, 88 domicílios com computador 

conectado à internet, ou seja, 0,03% de toda a Região, com duas operadoras realizou em 2012, 

142 acessos, o equivalente a 0,03% do total de acessos regional. 
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Tabela 11 – Número total de operadoras, número total de acessos à internet fixa, domicílios com 
microcomputadores e conectados à internet e população total na RMVPLN. 

Municípios 
Número de 
operadoras 
em 12/2012  

(%) 

Nº total de 
acessos à 

internet em 
serviço em 

12/2012  

(%) 

Domicílios com 
microcomputa-

dor ligado à 
internet em 2010  

(%) 
População 
Total em 

2010 
(%) 

Aparecida 8 3,07 6.512 1,76 4.064 1,42 35.007 1,55 
Arapeí 2 0,77 142 0,04 88 0,03 2.493 0,11 
Areias 2 0,77 236 0,06 166 0,06 3.696 0,16 
Bananal 5 1,92 524 0,14 812 0,28 10.223 0,45 
Caçapava 9 3,45 13.329 3,61 11.098 3,88 84.752 3,74 
Cachoeira Paulista 10 3,83 4.522 1,22 4.560 1,59 30.091 1,33 
Campos do Jordão 8 3,07 4.425 1,20 3.026 1,06 47.789 2,11 
Canas 4 1,53 433 0,12 209 0,07 4.385 0,19 
Caraguatatuba 7 2,68 13.427 3,63 11.112 3,88 100.840 4,45 
Cruzeiro 10 3,83 12.372 3,35 8.980 3,14 77.039 3,40 
Cunha 4 1,53 958 0,26 903 0,32 21.866 0,97 
Guaratinguetá 13 4,98 17.498 4,74 14.587 5,10 112.072 4,95 
Igaratá 5 1,92 252 0,07 500 0,17 8.831 0,39 
Ilhabela 4 1,53 3.512 0,95 3.386 1,18 28.196 1,25 
Jacareí 15 5,75 33.594 9,09 27.360 9,56 211.214 9,33 
Jambeiro 4 1,53 384 0,10 371 0,13 5.349 0,24 
Lagoinha 3 1,15 243 0,07 200 0,07 4.841 0,21 
Lavrinhas 5 1,92 284 0,08 416 0,15 6.590 0,29 
Lorena 11 4,21 11.666 3,16 9.328 3,26 82.537 3,64 
Monteiro Lobato 4 1,53 237 0,06 231 0,08 4.120 0,18 
Natividade da Serra 3 1,15 236 0,06 216 0,08 6.678 0,29 
Paraibuna 4 1,53 782 0,21 1.327 0,46 17.388 0,77 
Pindamonhangaba 10 3,83 23.426 6,34 16.864 5,89 146.995 6,49 
Piquete 3 1,15 1.636 0,44 1.445 0,50 14.107 0,62 
Potim 4 1,53 2.019 0,55 1.024 0,36 19.397 0,86 
Queluz 7 2,68 912 0,25 697 0,24 11.309 0,50 
Redenção da Serra 2 0,77 146 0,04 101 0,04 3.873 0,17 
Roseira 6 2,30 909 0,25 747 0,26 9.599 0,42 
Santa Branca 7 2,68 1.705 0,46 1.178 0,41 13.763 0,61 
Santo Antônio do Pinhal 4 1,53 501 0,14 338 0,12 6.486 0,29 
São Bento do Sapucaí 5 1,92 796 0,22 756 0,26 10.468 0,46 
São José do Barreiro 5 1,92 340 0,09 229 0,08 4.077 0,18 
São José dos Campos 25 9,58 131.354 35,56 97.764 34,15 629.921 27,82 
São Luís do Paraitinga 4 1,53 570 0,15 413 0,14 10.397 0,46 
São Sebastião 7 2,68 11.827 3,20 9.310 3,25 73.942 3,27 
Silveiras 3 1,15 353 0,10 215 0,08 5.792 0,26 
Taubaté 18 6,90 53.502 14,48 39.656 13,85 278.686 12,31 
Tremembé 6 2,30 4.828 1,31 4.525 1,58 40.984 1,81 
Ubatuba 5 1,92 9.007 2,44 8.045 2,81 78.801 3,48 

Total da RMVPLN 261 100 369.399 100 286.247 100 2.264.594 100 
Fonte: Adaptado de: Brasil, 2014b; IBGE, 2010.  
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    Figura 30 - Número total de acesso à internet fixa, domicílios com microcomputadores e conectados à internet e população total na RMVPLN. 

 
Fonte: Adaptado de: Brasil, 2014b; IBGE, 2010. 
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Quando considerados os números absolutos de operadoras de internet e o acesso à 

internet por grupo de 1.000 habitantes, verifica-se uma mudança no percentual de empresas 

prestadoras de serviço de internet entre os municípios. Com 25 empresas, o que correspondem 

a 0,04 por cada grupo de mil habitantes, o município de São José dos Campos com 209 

acessos aparece como o de maior número de conexões na internet na Região. Novamente, o 

município de Taubaté ocupa a segunda posição. Com 18 empresas o que corresponde a 0,06 

por cada grupo de mil habitantes, o município apresentou o total de 192 acessos por grupo de 

1.000 habitantes (tabela 12 e figura 31).  

Os municípios que apresentaram os menores números absolutos de acessos à internet 

por grupo de 1.000 pessoas foram Natividade da Serra e Igaratá (tabela 12 e figura 31). O 

município de Natividade da Serra que possuía em 2012 três operadoras, correspondentes a 

0,45 por cada grupo de mil habitantes, registrou 35 acessos à internet banda larga e um 

número absoluto de operadoras por grupo de 1.000. Já Igaratá com cinco operadoras, ou seja, 

o equivalente a 0,57 empresa para cada grupo de 1.000 habitantes apresentou 29 acessos à 

internet correspondendo ao menor da Região. 
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Tabela 12 – Número de operadoras de internet e acessos à internet banda larga fixa por grupo de 1.000 
habitantes na RMVPLN. 

Municípios 
Número de 

operadoras em 
12/2012 

Operadoras de internet por 
1.000 hab. 

Acessos à internet banda 
larga por 1.000 hab. 

Aparecida 8 0,23 186 
Arapeí 2 0,80 57 
Areias 2 0,54 64 
Bananal 5 0,49 51 
Caçapava 9 0,11 157 
Cachoeira Paulista 10 0,33 150 
Campos do Jordão 8 0,17 93 
Canas 4 0,91 99 
Caraguatatuba 7 0,07 133 
Cruzeiro 10 0,13 161 
Cunha 4 0,18 44 
Guaratinguetá 13 0,12 156 
Igaratá 5 0,57 29 
Ilhabela 4 0,14 125 
Jacareí 15 0,07 159 
Jambeiro 4 0,75 72 
Lagoinha 3 0,62 50 
Lavrinhas 5 0,76 43 
Lorena 11 0,13 141 
Monteiro Lobato 4 0,97 58 
Natividade da Serra 3 0,45 35 
Paraibuna 4 0,23 45 
Pindamonhangaba 10 0,07 159 
Piquete 3 0,21 116 
Potim 4 0,21 104 
Queluz 7 0,62 81 
Redenção da Serra 2 0,52 38 
Roseira 6 0,63 95 
Santa Branca 7 0,51 124 
Santo Antônio do Pinhal 4 0,62 77 
São Bento do Sapucaí 5 0,48 76 
São José do Barreiro 5 1,23 83 
São José dos Campos 25 0,04 209 
São Luís do Paraitinga 4 0,38 55 
São Sebastião 7 0,09 160 
Silveiras 3 0,52 61 
Taubaté 18 0,06 192 
Tremembé 6 0,15 118 
Ubatuba 5 0,06 114 
Fonte: Adaptado de: Brasil, 2014b; IBGE, 2010.  
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Figura 31 - Número de operadoras de internet e acessos à internet banda larga fixa por grupo de 1.000 
habitantes na RMVPLN. 

 
Fonte: Adaptado de: Brasil, 2014b; IBGE, 2010.  
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A concentração de infraestrutura do setor de telefonia celular e internet, bem como, 

os acessos à telefonia celular e internet fixa presentes nos municípios da RMVPLN, 

sugerem o que Lévy (2001) considera como a representação máxima da densidade 

comunicacional. Segundo o autor, locais que concentram tal densidade comunicacional, 

adquirem sob a perspectiva regional, novos elementos que contribuem para tornar desta 

localidade uma centralidade, ou cidade central. Neste sentido, São José dos Campos, 

Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba, são os municípios que concentram a maior 

densidade comunicacional. 

O município de São José dos Campos, que neste estudo, foi verificado como uma 

nova centralidade, com origens na década de 1950 por meio de políticas públicas 

governamentais, se consolidou a partir de então como lócus de densidade demográfica, 

técnica, econômica, científica e informacional, tornou-se também, o município de maior 

representatividade das relações comunicacionais. Esta densidade comunicacional pode 

ser afirmada pela presença de infraestruturas técnicas voltadas ao setor de 

telecomunicações, a exemplo da Rede Metropolitana de Internet de Alta Velocidade, da 

quantidade de estações de telefonia celular, e do número de operadoras de internet fixa 

banda larga, bem como dos números absoluto de acessos à telefonia celular e a internet 

banda larga. 

Ainda segundo constatado, a presença da infraestrutura técnica e acessos à telefonia 

celular e internet banda larga, estão presentes em todos os municípios da RMVPLN, 

podendo também afirmar, que a população da Região participa do meio técnico-

científico-informacional em dimensões e escalas diferenciadas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No século XIX a Região do Vale do Paraíba Paulista tem sua importância econômica 

reconhecida devido à elevada produção cafeeira em municípios como Bananal, Areias, 

Silveiras e São José do Barreiro. Com a crise internacional de mercado em 1929 e a queda das 

exportações de produtos primários, em especial do café, a economia desses municípios é 

afetada. Aliado a essa questão econômica está o fato de que devido à produção continua e 

predatória os solos antes propícios para o cultivo se tornaram inférteis, motivando o 

deslocamento da produção cafeeira para outras regiões do estado.  

A partir da década de 1930, políticas desenvolvimentistas começam a ser 

implementadas com o objetivo de modernizar o País e promover o desenvolvimento 

econômico via processo de industrialização. Na Região do Vale do Paraíba, os reflexos das 

políticas do desenvolvimento econômico – em especial, às voltadas ao setor de transportes –, 

foram sentidos já no início da década de 1950 com a inauguração em 1951 da Rodovia 

Presidente Dutra e, mais tarde, em 1968, com a sua duplicação, ampliando o contato com São 

Paulo e Rio de Janeiro, principais centros econômicos do País. Como parte dessas políticas e 

também relativo ao setor de transportes, deve-se ressaltar a inauguração em 1955 do Porto de 

São Sebastião adequado em 1979 para atender ao setor petroquímico. 

Na década de 1940, como parte de um projeto geopolítico moderno que buscava a 

autonomia tecnológica do setor aeroespacial foi implantando em São José dos Campos o 

CTA, e neste o ITA. Na década de 1960, a continuidade do projeto estatal foi reafirmada, com 

a inauguração do INPE e também da Embraer. 

Na década de 1970, o projeto de modernização tecnológica e científica empreendido 

pelo Governo Federal é efetivado com os PND I e II. Em busca da integração territorial, a 

Região que já possuía a Rodovia Presidente Dutra foi atingida pelos investimentos 

governamentais em obras de infraestrutura rodoviária com a construção e melhoramento de 

rodovias na Região, como é o caso da Rodovia dos Tamoios, ligando os municípios do Vale 

do Paraíba ao Litoral Norte do estado de São Paulo, bem como as Rodovias Airton Senna e 

Carvalho Pinto, promovendo o maior contato no interior da Região com a cidade de São 

Paulo. Deve-se ressaltar, ainda, o projeto militar de desenvolvimento de setores estratégicos, 

como o aeronáutico e bélico, envolvendo Instituições de Ensino e Pesquisa e empresas da 

Região.  

Na mesma década, o processo de descentralização da indústria a partir da Grande São 

Paulo na Região do Vale do Paraíba, encontrou as condições necessárias à efetivação do 
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processo de industrialização, entre as quais, a já existente Rodovia Presidente Dutra e a 

facilidade de escoamento da produção industrial.  

Foi por meio da intervenção do Estado com investimentos vinculados ao 

desenvolvimento econômico, que ocorreu o adensamento de infraestrutura urbano-industrial, 

contribuindo com o crescimento demográfico na Região. A implantação e a modernização de 

infraestruturas condicionantes da formação do meio técnico-científico-informacional, 

concentradas em alguns municípios, contribuíram para a criação de diferentes níveis de 

densidades demográfica, técnica, econômica, informacional e comunicacional e consolidaram 

os espaços das desigualdades socioeconômicas na Região. 

Neste contexto, verificou-se que em municípios próximos ao eixo da Rodovia 

Presidente Dutra, como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba, 

considerados núcleos urbanos de elevado potencial econômico e ainda em municípios do eixo 

viário Rio-Santos no Litoral Norte que apresentaram nas últimas duas décadas significativo 

crescimento econômico estão os mais elevados níveis de densidade técnica, informacional e 

comunicacional da Região.  

A esse respeito foi evidenciado que entre esses municípios São José dos Campos 

concentra o maior número de estações de telefonia celular, empresas operadoras de internet, 

agências e postos bancários, instituições de ensino e pesquisa, empresas de base tecnológica, 

produção industrial diversificada, espaços urbano-industriais como distritos, complexos, 

parques tecnológicos, constituindo no que Santos denomina de “artificialização do espaço”. 

Do mesmo modo, devido à existência desses macrossistemas técnicos também compostos por 

um sistema de transporte consolidado constatou-se que o município possui elevada 

capacidade de contato com outras localidades que permite a fluidez no território regional de 

bens materiais e imateriais, a exemplo dos elevados números de acessos à telefonia e à 

internet realizadas por esse município. 

Os municípios de Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba que possuem também uma 

acentuada urbanização, são territórios que apresentam um processo consolidado de 

industrialização, congregando segmentos industriais em metalurgia, automotivo, eletrônico, 

celulose e bebidas e, ainda, importantes instituições de ensino e pesquisa. Assim como São 

José dos Campos, esses municípios apresentam elevados níveis de empregabilidade no setor 

terciário na Região, bem como, são os detentores dos maiores PIBs da Região. Neste sentido, 

pode-se afirmar que, assim como São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Pindamonhangaba 

participam do processo de modernização, por serem locais dotados de infraestrutura técnica e 

por apresentarem elevados níveis de densidades demográficas, econômicas, informacionais e 
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comunicacionais, oferecendo condições favoráveis à atração de atividades que agregam maior 

conteúdo de capital, tecnologia e organização, enquadrando-se na Região no que 

Santos(2012) denomina de “zonas luminosas”. 

Os municípios de Lorena, Caçapava, Cruzeiro e Guaratinguetá também industrializados 

possuem, atualmente, um consolidado setor terciário e importantes instituições de ensino e 

pesquisa como uma unidade da UNESP em Guaratinguetá e da USP em Lorena.  

Os municípios de Campos do Jordão e Aparecida, pouco atingidos pelo processo de 

industrialização, apresentam um forte setor terciário relacionado ao turismo. A formação 

histórica destes municípios culminou na configuração atual, com a economia voltada 

principalmente para as atividades do setor de serviço e comércio. Aparecida tornou-se 

referência nacional pela presença da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, desenvolvendo 

atividades voltadas ao turismo religioso, enquanto que, Campos do Jordão tem o crescente 

turismo ecológico e cultural devido às peculiaridades climáticas.  Nesses municípios a 

predominância do setor terciário ocorre graças à implantação de novas infraestruturas 

técnicas-informacionais, tais como, agências e postos bancários, estações de telefonia celular 

e operadoras de internet fixa, constituindo para estas localidades, pontos significativos do 

meio técnico-científico-informacional.  

As recentes políticas de desenvolvimento econômico e social, a exemplo do PAC, vem 

promovendo profundas alterações no que se refere à infraestrutura urbana e regional em 

municípios da região litorânea da RMVPLN como é o caso de Caraguatatuba e São Sebastião. 

De acordo com a EMPLASA (2011, p.22), mudanças estão ocorrendo no Litoral Norte 

transformando algumas cidades em “centros urbanos articulados e com dinâmica econômica 

concentrada nas atividades de petróleo e gás e forte potencial de inovação tecnológica, ativos 

ambientais e atividade turística”.  

Neste contexto econômico e na perspectiva do atual período tecnológico da RMVPLN, 

os municípios de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba, São Sebastião e 

recentemente Caraguatatuba abrigam as densidades mais relevantes e tornam-se os núcleos 

dinâmicos e consolidados das relações interurbanas mais importantes na Região.  

Do mesmo modo, e conforme analisado neste estudo, a RMVPLN apresenta municípios 

com realidades opostas a estas centralidades dinâmicas da Região. Os municípios como 

Arapeí, Areias, Bananal, Canas, Monteiro Lobato, São José do Barreiro, Redenção da Serra, 

Silveiras, Natividade da Serra, Lagoinha, Lavrinhas e Santo Antônio do Pinhal, cujos PIBs 

não atingem a cifra dos R$100 milhões de reais anuais, possuem uma economia 

fundamentada no setor terciário com forte influência do setor primário. Com pouca influência 
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do setor secundário, esses municípios são os que apresentam as menores taxas de urbanização 

da RMVPLN. 

A heterogeneidade também está presente quando considerado o nível de 

desenvolvimento social na RMVPLN. Neste estudo foi possível constatar que os índices mais 

elevados do IDH são encontrados em municípios com as mais elevadas taxas de urbanização e 

industrialização. Desse modo, análise dos indicadores sociais relacionados à longevidade, 

renda e educação mostra que na Região apenas os municípios de São José dos Campos e 

Taubaté atingem o nível de desenvolvimento considerado alto pelo PNUD e os demais 37 

municípios com taxas que variam de 0,655 à 0,798 apresentam o nível médio de 

desenvolvimento humano.  

Deste modo, a RMVPLN apresenta dois extremos, um relacionado ao projeto 

desenvolvimentista cujas bases retomam a década de 1950 compreendido por espaços mais 

urbanizados, mais industrializados, com alta produtividade e integrados a economia-mundo e 

outro, formado por municípios que historicamente estiveram à margem dos projetos nacionais 

de desenvolvimento econômico.  

Quanto aos ganhos e perdas, tanto de um extremo quanto de outro, pode-se admitir que 

a princípio os municípios que foram contemplados pelo processo de modernização orientado 

pelo Estado, são na atualidade, os portadores das mais elevadas densidades demográfica, 

técnica, econômica, informacional e comunicacional, representando o lócus da urbanização 

moderna, da produção e do consumo e, consequentemente, constituem-se em locais cujas 

necessidades em busca de um desenvolvimento sustentável devem ser maiores, a fim de que 

não ocorram danos maiores ao ambiente provocados pelo rápido crescimento populacional e 

industrial. Nestes municípios, mesmo com os altos indicadores econômicos e sociais, a 

demanda social e econômica exige dos poderes públicos locais uma melhor gestão para a 

resolução de problemas urbanos ligados à moradia, saúde, educação, transporte, etc.  

Os municípios identificados neste estudo pelo menor nível de intensidade técnica, 

econômica, demográfica, informacional e comunicacional compõem uma rede urbana precária 

no que se refere à oferta de saúde, aos serviços e à educação, apresentando certa dependência 

de centros urbanos mais estruturados. Nestes, foi percebido também, uma presença menos 

significativa de elementos característicos do meio técnico-científico-informacional, já que 

conforme descrito, tais municípios ficaram à margem do processo de modernização 

econômica que atingiu a Região do Vale do Paraíba. Neste sentido, o planejamento urbano na 

escala regional encontra nestes municípios diversas necessidades a serem supridas, bem 
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como, identificam a urgência da participação e intervenção dos poderes públicos locais em 

busca de soluções que atendam as demandas da população. 

Os contrates socioeconômicos e espaciais identificados na RMVPLN confirmam a 

heterogeneidade nesses âmbitos na Região e indicam – apesar do recente formato político 

institucional concernente a uma Região Metropolitana –, à necessidade de um planejamento, 

cuja proposta seja a de uma gestão compartilhada entre seus municípios e associada ao poder 

estadual. Além da necessidade de implementação de uma governança metropolitana os 

contrastes identificados confirmam que a Região é constituída por subespaços de maior e de 

menor representatividade do meio técnico-científico-informacional. Esse quadro, que na 

concepção de Santos (1996) é Global, e por isso, também se reproduz na escala local 

corresponde ao que o autor denomina de zonas luminosas e zonas opacas.  

As análises apresentadas neste estudo, não esgotam as possibilidades de outras 

discussões a respeito do meio técnico-científico-informacional e das desigualdades 

encontradas na Região. A esse respeito deve-se considerar a possibilidade de responder a 

seguinte questão: Considerando que a informação, via as novas tecnologias, é determinante 

para a inclusão social, quais são as iniciativas governamentais na RMVPLN para esse fim?   
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APÊNDICE B - EMPRESAS MAPEADAS DO SETOR AEROESPACIAL SEGUNDO 

CATÁLOGO CESAER 2013 E AIAB 2013. 

 
NOMES MUNICÍPIOS SEGMENTO PRODUTIVO 

SPEEDCUT INDUSTRIA E 
COMERCIO DE 
FERRAMENTAS LTDA 

Caçapava Fabricação de ferramentais, 
gabaritos e peças para o uso 
aeroespacial - serviço de 
tratamento superficial, processos 
especiais e pintura. 

GRAUNA AEROSPACE S.A. Caçapava Fabricação de peças usinadas 
em torno ou centro de usinagem 
cnc - fabricação de equipamento 
de apoio ao solo - fabricação e 
montagem de conjuntos e 
subconjuntos estruturais para 
aeronaves 

VORANA USINAGEM E 
COMERCIO LTDA-ME 

Caçapava Fabricação de dispositivos de 
controle, lingas, ferramentais e 
gabaritos de montagem e 
furação; moldes, bem como suas 
partes e peças para uso no 
processo produtivo de aeronaves 
phenon 100, 300 e Embraer 170 
e 190 - fabricação de partes e 
peças de aeronaves Embraer 170 
e 190 

AGS AEROHOSES S.A. Cruzeiro Fabricação de conjunto-
mangueira para transporte de 
fluidos Hidráulicos, óleos e 
combustíveis em aplicações 
aeronáuticas - Fabricação de 
cabos de controle para atuação 
de superfícies Aerodinâmicas e 
componentes gerais de 
aeronaves - fabricação de tubos 
rígidos para transporte de 
fluidos hidráulicos, óleos e 
combustíveis em aplicações 
aeronáuticas. 

LIEBHERR AEROSPACE 
BRASIL 

Guaratinguetá Fabricação de blocos de 
válvulas para o sistema 
hidráulico de aeronaves; 
carcaças de válvulas para o 
sistema hidráulico de aeronaves; 
e carcaças para o sistema de ar-
condicionado de aeronaves 

AVIBRÁS DIVISÃO AÉREA E 
NAVAL S.A. 

Jacareí Gerenciamento de projetos de 
sistemas militares e eletrônicos, 
bem como serviços na área de 
sistemas em geral, notadamente 
nos ramos aéreo, naval e 
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terrestre; 

LATECOERE DO BRASIL 
INDUSTRIA AERONAUTICA 
LTDA 

Jacareí Montagem e reparo de 
fuselagem 

HE INDUSTRIA MECANICA 
LTDA 

Jacareí Fabricação de peças usinadas 
em cnc de alumínio e suas ligas, 
aços e peças não-metálicas para 
aplicação em aeronaves - 
fabricação de gabaritos e 
dispositivos para a produção de 
aeronaves. - serviços de 
usinagem, tratamento térmico, 
tratamento superficial, solda 
elétrica mig e tig para aplicação 
em aeronaves 

N-TEC AUTOMAÇÃO Jacareí Projeto e fabricação de 
dispositivos e máquinas 
especiais para uso aeroespacial e 
bélico - fabricação de sistema de 
teste de estanqueidade e de teste 
por líquido penetrante para uso 
aeronáutico 

PARKER HANNIFIN 
INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA 

Jacareí Serviços tecnologia pneumática 
industrial 

VOLEX DO BRASIL LTDA Jacareí Montagem de cabos com 
conectores e chicotes de 
condutores elétricos usados nos 
setores aeroespacial e bélico 

C&D BRASIL LTDA. Jacareí Fabricação de interiores de 
aeronaves: maleiro, painel piso, 
carpete, perfil tapa trilho, 
placares, conjunto de 
revestimento de interiores em 
material composto/laminado. 
Emissão de laudos técnicos 

DELPHI AUTOMOTIVE 
SYSTEMS DO BRASIL LTDA 

Jambeiro Fabricação de sistemas de 
distribuição elétrica e eletrônica 
(cabeamento) - fabricação e 
montagem de painéis, módulos e 
controladores elétricos e 
eletrônicos. - fabricação de 
sensores, atuadores, conexões e 
terminais elétricos e eletrônicos. 

GLOBO CENTRAL DE 
USINAGEM LTDA-EPP 

Jambeiro Fabricação de partes/peças 
usinadas em materiais ferrosos 
(aço liga, aço carbono, aço 
inoxidável, titânio, inconel, 
ferro e aço fundido), materiais 
não-ferrosos (alumínio, bronze, 
cobre, latão) e plásticos de 
engenharia na produção de 
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aeronaves e soldagem mig. - 
montagem de subconjuntos 
como buchas (processo 
criogênico), porcas flange, 
rolamentos, rótulas e insertos. 

RJC DEFESA E AEROESPACIAL 
LTDA 

Lorena Fabricação de granadas de bocal 
para fuzil 5,56, de morteiro 
60mm, de morteiro 81mm, de 
mão auto explosiva, de mão 
lacrimogênea, ogiva para 
foguetes e mísseis, espoletas 
para foguetes e mísseis, motores 
para foguetes, ignitores, 
iniciadores eletropirotécnico, 
detonadores eletropirotécnico, 
detonador por onda de choque, 
cordel detonante flexível, 
acionador mecânico, squibs para 
satélite e vls, squibs para 
sistemas de segurança de 
aeronaves e mísseis 

CONFAB INDUSTRIAL LTDA. Pindamonhangaba Usinagem, tratamentos 
térmicos, tratamentos proteção 
de superfície, montagem 
mecânica, ensaios não 
destrutivos, comissionamento, 
solda e corte por jato d'àgua 
e/ou plasma. 

AVIBRAS INDÚSTRIA 
AEROESPACIAL S.A 

São José dos Campos Serviços de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Sistemas 
Civis e Militares - Sistemas de 
Armamento para Aeronaves - 
Sistemas de Foguetes para 
Artilharia para Saturação de área 
- "ASTROS" - Sistemas de Tiro 
de Artilharia Anti-Aérea - 
"FILA" -Sistemas de Defesa Ar-
Terra (SKYFIRE-70) - Sistemas 
de Defesa Terra-Terra (SS-09) - 
Impermeabilizantes e 
Revestimentos - Veículos 
Blindados de Aplicação Militar 
- Pintura Eletroforética Catódica 
- "KTL" - Ensaios Destrutivos e 
Não-Destrutivos - 
Remotorização de Foguetes e 
Mísseis de outros fabricantes 

ACS – AVIATION São José dos Campos Serviço de engenharia 
aeronáutica e de manutenção 
aeronáutica - aeronave acs-100 
sora - aeronave fs-01 
wathchdog. 

AERNNOVA AEROSPACE DO 
BRASIL 

São José dos Campos Concepção, elaboração, 
modificação e manutenção de 
aeronaves comerciais e de 
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defesa. 

AIRMOD CONSULTING São José dos Campos Engenharia e projetos; 
desenvolvimento de stcs 
(supplementaltypecertificates) - 
modificações de aeronaves - 
certificação aeronáutica; 
engenharia de manutenção; 
suporte a manutenção de 
aeronaves e mão de obra 
especializada. 

AISYS AUTOMACAO 
INDUSTRIAL LTDA 

São José dos Campos Fabricação, projeto e 
desenvolvimento de ferramental 
e suas partes para aplicação no 
processo produtivo de 
aeronaves. 

AKAER ENGENHARIA LTDA São José dos Campos Fabricação de estruturas 
aeronáuticas, espaciais e bélicas 
- cálculos estruturais 
aeronáuticas, espaciais e bélicas 
- programas de certificação 
aeronáuticas, espaciais e bélicas. 

ALLTEC INDUSTRIA LTDA São José dos Campos Fabricação de componentes em 
materiais compostos do setor 
Aeronáutico e espacial - 
fabricação de peças em 
materiais compostos do setor 
aeronáutico e Espacial. 

ATL USINAGEM INDUSTRIAL 
LTDA-EPP 

São José dos Campos Fabricação de moldes para 
peças em fibras - fabricação de 
partes usinadas de dispositivos 
de montagem - fabricação de 
peças estruturais para satélite. 

INDUSTRIA METALURGICA 
AYFER LTDA 

São José dos Campos Fabricação de peças, gabaritos e 
dispositivos para produção de 
Aeronaves 

AMTECH TECNOLOGIA 
INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA 

São José dos Campos Projeto e fabricação de 
ferramental - projeto e 
fabricação de peças usinadas - 
fabricação de peças estampadas. 

AMBRA SOLUTIONS 
SERVICOS TECNICOS LTDA 

São José dos Campos Fabricação de ferramentais 
(toolingmanufacture), moldes, 
plataformas e escadas de acesso, 
dispositivos hidráulicos e 
pneumáticos, equipamentos de 
apoio ao solo e mockup estático 
para aeronaves - atividades de 
engenharia de equipamentos de 
apoio ao solo (gse) - atividades 
de engenharia de ferramental 
(toolingdesing) para montagem 
de conjuntos e subconjuntos, 
usinagem, solda, transporte, 
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checagem e conformação para 
aeronaves, etc. 

BETEL AEROPECAS São José dos Campos Insonorizaçãotermo-acústica - 
colagem e modelagem de 
assentos - juntas não-metálicas e 
tapeçaria em geral 

CALFER USINAGEM 
INDUSTRIAL LTDA 

São José dos Campos Usinagem convencional, cnc 3 e 
5 eixos - pino trava rápida 
(ferramental e aerospace) - 
ferramental e gabarito de 
montagem - montagem de 
vedação de flexível da câmara 
de alívio vácuo - usinagem em 
geral, etc 

CENIC ENGENHARIA 
INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA 

São José dos Campos Desenvolvimento e fabricação 
de componentes mecânicos e 
estruturas em materiais 
compostos, sistema de 
propulsão elétrica (vant), 
estrutura de satélite, motores de 
foguete e mísseis, módulos e 
Coifa para veículo lançador, 
radomes, equipamentos radio 

COMPSIS COMPUTADORES E 
SISTEMAS INDUSTRIAL 

São José dos Campos Projeto e fabricação de estação 
de testes de subsistemas para 
Aeronaves - montagem de 
estação de testes para aeronaves 
- projeto e desenvolvimento de 
software para sistemas de testes 
de subsistemas de aeronaves - 
software de supervisão e 
controle para o computador de 
bordo do Acdh - software de 
controle de altitude e órbita para 
plataformas espaciais - banco de 
controle para veículos 
lançadores de satélites. 

CRITICAL SOFTWARE BRASIL São José dos Campos Serviço de verificação e 
validação de sistemas (isvv), 
serviço de desenvolvimento de 
software (embarcado ou não) e 
integração de sistemas. 

DELSIS ENGENHARIA 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA 

São José dos Campos Desenvolvimento de software 
embarcado p/ barramento mil-
std-1553 - sistemas de 
telemetria irig 106-96 - 
fabricação de intervalômetro 
eletrônico p/ lançadores de 
foguetes. 

ELEB EQUIPAMENTOS LTDA São José dos Campos Trens de pouso, componentes 
hidráulicos e eletromecânicos, 
tais como atuadores, válvulas, 
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acumuladores e pilones 

EMBRAER AVIATION 
SERVICES 

São José dos Campos Manutenções programadas e 
não-programadas de aeronaves 
executivas Embraer - 
manutenção, reparo e revisão 
geral em equipamentos de 
aeronaves Embraer 

INDÚSTRIA METALÚRGICA 
FESMO LTDA 

São José dos Campos Fabricação de ferramentas para 
gravação mecânica, máquinas 
para marcação cnc e 
dispositivos para gravação de 
aplicação nos setores 
aeroespacial e bélico - Serviços 
de gravação e usinagem. 

FT-FLIGHT SISTEMAS LTDA São José dos Campos Fabricação de FT 10.4” e FT 
6x8” smart displays; BFT 
mission moving map; FS-01 
watchdog. 

FS-FLIGHT SOLUÇÕES DE 
ENGENHARIA LTDA 

São José dos Campos Fabricação de veículo aéreo 
não-tripulado fs-01 watchdog - 
serviço de engenharia 
aeronáutica - serviço de 
manutenção aeronáutica. 

FRIULI AEROESPACIAL LTDA São José dos Campos Fabricação de sidepanel, viga 
piso, trilho, demodulator cover, 
lançador de míssil, tubo porta 
asa (míssil m.a.r) e componentes 
usinados. 

ESRA & ENGENHARIA São José dos Campos Serviços de soldas aeronáuticas 
e aeroespaciais em trens de 
pouso, tanques e componentes - 
serviços de reparos e 
manutenção em capacetes de 
vôo, rodas de reboque de 
helicópteros, tanques de 
combustível e óleo - projetos de 
sistemas de vigilância e 
homologação de produtos 
aeronáuticos - comércio de 
capacetes de vôo eph-2, 
macacões cwu-27/p, jaquetas e 
luvas de vôo (nomex) - headsets 
e equipamentos de comunicação 
aeronáutica (davidclark) - 
sistemas de visão noturna (nvg) 
- aeronaves anfíbias (lake), 
sistemas de segurança de 
aeroportos, partes e peças de 
aeronaves. 

FIBRAFORTE ENGENHARIA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA 

São José dos Campos Fabricação de estruturas ou 
componentes estruturais para 
satélites e aeronaves, 
mecanismos para aplicação em 
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sistemas espaciais e aeronaves, 
sistema de propulsão para 
satélite - serviço de projeto e 
análise de estruturas de 
aeronaves, gerenciamento de 
programas nas áreas aeronáutica 
e espacial. 

GEOMETRA BTE - BUREAU DE 
TECNOLOGIA E ENGENHARIA 

São José dos Campos Fabricação de trem de pouso - 
fabricação de estruturas de 
aeronaves - serviços de projetos 
de aeronaves e sistemas. 

GESPI INDÚSTRIA EQUIP.  
AERONAUTICOS 

São José dos Campos Fabricação de sensor de 
corrente, diodos bloqueadores, 
flashers (pisca-pisca), barra 
porta resistores, roletes para 
pallets, soquete para lâmpadas e 
caixas de reles - fabricação de 
bancada de teste com função de 
testar os 
equipamentos/acessórios 
aeronáuticos em serviços de 
manutenção - fabricação de kit 
de dobragem das pás linx-
suporte para hangaragem - 
fabricação de pod-casulo de 
reconhecimento fotográfico - 
fabricação de máquina de 
lavagem de turbina. Serviço de 
engenharia, projetos e 
montagens industrias, etc 

GYROFLY INNOVATIONS 
PROJETOS LTDA 

São José dos Campos Fabricação de mini/micro 
veículo aéreo não-tripulado asas 
rotativas - sistemas de controle, 
guiamento e navegação 
(desenvolvimento de hardware e 
software) - desenvolvimento e 
implantação de softwares para 
configuração de hardware de 
controle de motores, sistema de 
telemetria, sistema para 
estabilização de câmeras 
fotográficas e filmadoras 
digitais 

IACIT SOLUÇÕES 
TECNOLÓGICAS LTDA 

São José dos Campos Fabricante de Sistemas de 
Auxílio a Navegação Aérea, 
Meteorologia, Tráfego Terrestre 
e Sistemas de Rede 

IDEAL ENSAIOS TÉCNICOS 
AERONÃUTICOS LTDA 

São José dos Campos Serviços de ensaios não-
destrutivos por líqüido 
penetrante, por partícula 
magnética e por corrente 
parasita. 

INOTEC ENGENHARIA E São José dos Campos Fabricação de injetoras para 
propelentes líquidos, válvulas e 
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COMÉRCIO AERONÁUTICOS controladores. 

H. T. A. INDÚSTRIA 
IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 

São José dos Campos Cabos para Aeronaves 
(Mecânicos) - Usinagem de 
Materiais Compostos - Serviços 
Peças e Componentes de 
Materiais Compostos - 
Usinagem para a Indústria 
Aeronáutica e Espacial: 
Serviços - Usinagem por CNC: 
Serviços - Metrologia: Serviços 
- Fresagem de CNC: Serviços - 
Ensaios Não-destrutivos - 
Manutenção de Aeronaves, etc. 

JVG DO VALE MODELAGEM 
LTDA 

São José dos Campos Fabricação de moldes para 
composto no uso aeronáutico 

JET STAR INTERIORES DE 
AERONAVES LTDA - EPP 

São José dos Campos Fabricação, reparo, acabamento 
e montagem de móveis para 
aeronaves. 

LHCOLUS TECNOLOGIA 
LTDA-ME 

São José dos Campos Serviços de projetos de 
estruturas aeronáuticas, cálculos 
estruturais para indústria 
aeronáutica; e programas de 
certificação aeronáutica 

MAGAP USINAGEM E 
FERRAMENTARIA LTDA 

São José dos Campos Fabricação de peças usinadas 
para uso na produção de 
aeronaves 

MECTRON ENGENHARIA, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

São José dos Campos Desenvolvimento e fabricação 
de radar, sistema de 
comunicação de dados e voz 
(link br2), sistema de 
paraquedas de cauda (p/ família 
embraer erj-170 e 190) - 
desenvolvimento e fabricação de 
míssil ar-ar de curto alcance, 
míssil solo-solo antitanque, 
míssil anti-radiação, prestação 
de serviços de ensaio e logística 
p/ setor aeronáutico, etc. 

METALÚRGICA JOSEENSE 
LTDA 

São José dos Campos Fabricação de itens usinados e 
ferramental utilizados no 
processo de fabricação de 
aeronaves. 

ASTRA INDUSTRIA 
AERONAUTICA LTDA 

São José dos Campos Fabricação de perfis usinados 
em centro de usinagem de 3 e 4 
eixos para uso em aeronaves - 
fabricação de buchas usinadas 
em tornos cnc até diâmetro 
400mm precisão 0,005mm para 
uso em aeronaves - fabricação e 
montagem de porca flange e 
mecânica por interferência em 
nitrogênio e estufa para uso em 



158 
 

 

aeronaves. 

METINJO METALIZAÇÃO 
INDUSTRIAL JOSEENSE LTDA 

São José dos Campos Tratamento superficial, pintura e 
end. 

NAVCON NAVEGAÇÃO E 
CONTROLE INDÚSTRIAL 
LTDA 

São José dos Campos Fabricação de unidades de 
medidas inerciais - fabricação de 
receptor gps - fabricação de 
digitalizador para acelerômetros 
de precisão - elaboração de 
software de navegação e 
controle 

NCB - SISTEMAS 
EMBARCADOS LTDA 

São José dos Campos Fabricação de sistema 
embarcado de navegação e 
controle de aeroquímico para 
aeronaves agrícolas; e de 
sistema embarcado de teste para 
sistemas operacionais de tempo 
real - serviço de consultoria em 
hardware e software para uso 
espacial 

ORBISAT INDÚSTRIA E 
AEROLEVANTAMENTO S.A. 

São José dos Campos Fabricação de orbisarrfp – radar 
polarimétrico, interferométrico, 
aerotransportado de abertura 
sintética - serviços de 
sensoriamento remoto por radar 
aerotransportado de abertura 
sisntética. 

ORBITAL ENGENHARIA LTDA São José dos Campos Fabricação de geradores 
fotovoltaicos para uso espacial - 
serviços de engenharia de 
sistemas satélites / foguetes de 
sondagem. 

OXTIG USINAGEM 
INDUSTRIAL LTDA 

São José dos Campos Fabricação de itens usinados 
para aplicação em aeronaves - 
fabricação de caldeiraria leve - 
serviços de soldas especiais. 

PESOLA PEÇAS USINADAS 
AERONAUTICAS LTDA 

São José dos Campos Fabricação de partes, peças, 
conjuntos, sub-conjuntos para 
estruturas de aeronaves e 
helicópteros, por processos de 
usinagem em cnc (3 e 5 eixos) e 
convencional - montagem de 
peças, estruturas de aeronaves 
(conjuntos, sub-conjuntos e 
pilones) – aeronaves emb 
145/legacy 500/600/170/190 e 
msj; e aibus a-320 e a-350, etc.  

PK CIRCUITOS IMPRESSOS 
IND E COM LTDA 

São José dos Campos Fabricação de circuitos 
impressos e de estêncil para 
aplicação de pastas de soldas 
utilizadas no setor aeronáutico e 
espaciais. 
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PRL FONSECA EPP São José dos Campos Fabricação de etiquetas 
autoadesivas, decalques, 
placards plaquetas metálicas, 
gabaritos e máscaras de pintura. 

POLYGON AEROSPACE DO 
BRASIL LTDA 

São José dos Campos Fabricação de abraçadeiras, 
suportes para tubulação e cabos 
de aterramento 

PROLIND INDUSTRIAL LTDA São José dos Campos Fabricação de peças usinadas e 
gabaritos para as aeronaves das 
famílias ERJ 135, EMB 170 e 
EMB 190. 

PRO-QUALI INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA-ME 

São José dos Campos Fabricação de embalagens para 
o setor aeroespacial e bélico - 
fabricação de peças usinadas 
para o setor aeroespacial e 
bélico - serviços de manutenção 
para os setores aeroespacial e 
bélico - desenvolvimento de 
equipamentos para o setor 
bélico. 

PRÓ-QUALI ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA LTDA-EPP 

São José dos Campos Manutenção de aeronaves, de 
peças e de componentes e de 
equipamentos de apoio em solo 
- fabricação de equipamentos de 
apoio à produção e apoio em 
solo, ferramental e de produtos 
de acondicionamento para 
transporte. 

ROCKWELL COLLINS DO 
BRASIL LTDA 

São José dos Campos Integração e certificação de 
sistemas avionicos; manutenção 
e reparo de avionicos; instalação 
e fornecimento de monitores, 
rádio de comunicação e 
navegação, etc. 

SERCO COOPERATIVA DE 
SERVIÇOS E ENGENHARIA 

São José dos Campos Fabricação de peças em material 
composto para interiores de 
aeronaves - fabricação de 
ferramentas de manutenção de 
turbomotores e de equipamentos 
de apoio ao solo - serviços de 
pintura de peças metálicas e 
materiais compostos e, ainda, 
serviços de engenharia. 

TECPLAS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO AERONAUTICO 
LTDA 

São José dos Campos Fabricação de peças em material 
composto (aeronáutico); de 
peças termoformados 
(policarbonato, abs, acrílico); de 
carenagem de bomba 
incendiária para aeronáutica e de 
carenagem para canhão da 
marinha - serviço de pintura 
aeronáutica não-metálicos - 
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fabricação de coifas e corpo 
cilíndrico para programas 
espaciais 

TERMOPLAS TECNOLOGIA 
AERONAUTICA LTDA 

São José dos Campos Serviços de reparo e polimento 
de metais e não-metais, 
inscrição técnica e pintura em 
metais e não-metais - serviços 
de usinagem em metais e não-
metais - serviços de reparo em 
acrílico com cristalização 
(janela, pára-brisa e canopy). 

TRACKER INDÚSTRIA E 
ENGENHARIA LTDA 

São José dos Campos Fabricação de peças usinadas 
em cnc, componentes de 
gabaritos e ferramental - 
desenvolvimento de projetos. 

TREND CONSULTORIA E 
COMÉRCIO LTDA 

São José dos Campos Projetos, desenvolvimentos e 
fabricação de ferramental 
aeronáutico nas diversas 
tecnologias - implantação de 
oficinas de manutenção de 
aeronaves e seus componentes - 
cálculos estruturais e 
aerodinâmicos - avaliação de 
aeronaves e perícias - logísticas 
de suprimento e apoio à 
manutenção, para linhas aéreas e 
operadores - engenharia, 
fabricação e homologação do 
sistema de painéis de controle 
da porta do cockpit do erj-
170/190, etc. 

TROYA AEROSPACE 
ENGENHARIA S/S LTDA 

São José dos Campos Fabricação e projetos de 
gabaritos de montagem para 
fabricação de aeronaves, itens 
espaciais e de defesa; máquinas, 
equipamentos e ferramental 
aeronáutico; moldes para peças 
de material composto para os 
setores acima mencionados e 
serviços de engenharia 

SOBRAER - SONACA 
BRASILEIRA AERONAUTICA 
LTDA 

São José dos Campos Fabricação de partes e peças, 
conjuntos, painéis, cavernas, 
subconjuntos e fuselagens para 
estruturas de aeronaves - serviço 
de montagem, reparo e inspeção 
de estruturas de aeronaves. 

SOPEÇAERO SOBRAER PEÇAS 
AERONAUTICAS LTDA 

São José dos Campos Abricação de peças 
aeronáuticas, por processos de 
conformação de chapas de 
alumínio para estrutura de 
aeronaves- montagens de partes 
e peças estruturais de aeronaves 
EMB 135/145/legacy/legacy 
500-600/170/190 e airbus a-320, 
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a-380 - tratamento térmico para 
alumínio, etc. 

MIRAGE INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 

São José dos Campos Fabricação (usinagem) de peças, 
componentes; montagem de 
conjuntos e subconjuntos 
estruturais e tratamento 
superficial para uso aeronáutico 

RF COMÉRCIO SISTEMAS 
LTDA 

São José dos Campos Desenvolver, fabricar e 
comercializar soluções 
tecnológicas integradas móveis 
e fixas para telecomunicação, 
rádio monitoração e radar, 
atendendo clientes nos mercados 
nacional e internacional. 

DIGEX AIRCRAFT 
MAINTENANCE S.A. 

São José dos Campos Serviços de manutenção de 
aeronaves civis e militares - 
serviços de confecção local de 
partes estruturais aeronáuticas 
segundo especificação. 

EQUATORIAL SISTEMAS S.A São José dos Campos Satélites de pequeno porte de 
última geração tecnológica à 
missões específicas de interesses 
estratégicos e ambientais. 

IMAGEM SENSORIAMENTO 
REMOTO 

São José dos Campos Fornecedora de Soluções de 
Inteligência Geográfica nas 
áreas de Wireless, Telecom, 
GeoMarketing, Utilities, Redes, 
Sensoriamento Remoto, Meio 
Ambiente, Softwares, 
Mineração, Educação, Saúde 
Pública, Logística, Transportes, 
Petróleo, Gás e Agrobusiness 

POLARIS IND. COM. DE COMP. 
MECANICOS E SERV. LTDA 

São José dos Campos Pesquisa, inovação e 
desenvolvimento de produtos, 
principalmente nas áreas de 
turbinas a gás e plasma . 

KONATUS SOLUCOES 
INTELIGENTES LTDA 

São José dos Campos Sistemas de análise de dados 
gravados em voo, plataformas 
computacionais para 
implantação de práticas de 
manutenção preditiva e sistemas 
de gestão empresarial 

FIRSTWAVE BRASIL 
INDUSTRIA AERONÁUTICA 
LTDA 

Taubaté Fabricação de peças 
aeronáuticas e gabaritos em 
material composto 

THYSSENKRUPP AUTOMATA 
INDÚSTRIA DE PEÃAS LTDA 

Taubaté Fabricação de gabarito de 
montagem, suas partes e 
componentes, plataformas, suas 
partes, componentes e sistemas, 
moldes para conformação de 
peças de plástico e materiais 
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compostos, chapelona para 
traçagem, furação ou 
posicionamento de peças 
primárias, etc.  

CONE INDÚSTRIA COMÉRCIO 
E MANUTENÇÕES LTDA 

Taubaté Fabricação de gabaritos de corte 
e controle - fabricação de 
ferramentas - fabricação de 
dispositivos para caldeiraria e 
aplicação aeronáutica - serviços 
de manutenção mecânica - 
serviços de usinagem 
convencional - serviços de 
soldagem de peças em alumínio 
e aço. 

EMBRAER TAUBATE Taubaté Centro de distribuição de 
materiais e peças para outras 
fábricas da Embraer 

SERVIÇO AERO TÉCNICO 
LTDA 

Taubaté Fabricação de tanques de 
translado interno e externo de 
aeronaves, sistemas, partes e 
peças de bombas, motobombas 
para abastecimento de 
combustível, bico de 
abastecimento, mangueiras 
rígidas, semi-rígidas e flexíveis 
para abastecimento de aeronaves 
- fabricação de tanques flexíveis 
para vant, foguete e misseis 
(exocet) 

AEROBRAS INDÚSTRIA 
AERONÁUTICA BRASILEIRA 
LTDA 

Taubaté Projeto, fabricação e instalação 
de sistemas elétricos em 
aeronaves militare 

COMPOENDE 
BENEFICIAMENTO DE PECAS 
LTDA-EPP 

Tremembé Ensaios não destrutivos e 
boroscopia aplicados a 
estruturas e motores 
aeronáuticos; tratamento de 
superfície e pintura aplicados a 
peças aeronáuticas, 
aeroespaciais e treinamento 

   Transparentes, tubos lançadores. 
Serviços de engenharia 
Aeronáutica 
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APÊNDICE C- DADOS ESTATÍSTICOS IBGE E SEADE, CALCULADOS E 
PADRONIZADOS REFERENTES AOS MUNICÍPIOS DA RMVPLN, PARA 
MANIPULAÇÃO NO MÉTODO SKATER 

Municípios População 
Urbana 2010 

Produto Interno 
Bruto 2011 (R$) 

Renda per capita 
2010 (R$) 

Especialização de 
nível superior, 

mestrado ou 
doutorado 

Aparecida -0,183057473 -0,263362636 0,463730577 -0,244329297 
Arapeí -0,480277583 -0,368700297 -1,150224982 -0,406490737 
Areias -0,474801685 -0,366604083 -1,568302126 -0,406416761 
Bananal -0,423076766 -0,349657944 -0,329913466 -0,365542200 
Caçapava 0,162762376 0,207336094 1,038299903 0,136189468 
Cachoeira Paulista -0,273669471 -0,279614679 0,380502257 -0,205056279 
Campos do Jordão -0,064947535 -0,226299341 -0,043883322 -0,207918703 
Canas -0,460342032 -0,365554815 -1,236320772 -0,400784813 
Caraguatatuba 0,381652536 -0,016095260 0,477136000 0,072721741 
Cruzeiro 0,186406231 -0,063950691 0,536349258 0,135731315 
Cunha -0,386458403 -0,335562471 -1,304064754 -0,343861801 
Guaratinguetá 0,474779257 0,139779036 1,616453566 0,417643268 
Igaratá -0,433582109 -0,346310502 0,093755244 -0,385174972 
Ilhabela -0,242882348 -0,293320159 0,763524578 -0,313382571 
Jacareí 1,398921415 0,954261525 0,983172790 1,061842748 
Jambeiro -0,474091002 -0,169128177 0,717071562 -0,383845831 
Lagoinha -0,468769996 -0,360835432 -0,759030370 -0,405502956 
Lavrinhas -0,442301634 -0,360215621 -1,037891840 -0,386014569 
Lorena 0,232764586 -0,041586431 0,757072770 0,093162603 
Monteiro Lobato -0,481188714 -0,365123037 -0,195214057 -0,403210651 
Natividade da Serra -0,471958955 -0,361018821 -1,144705102 -0,406592336 
Paraibuna -0,449618018 -0,330230241 -0,115570075 -0,312706876 
Pindamonhangaba 0,792126255 0,501985337 0,781374580 0,673284600 
Piquete -0,376918859 -0,345978543 0,144007658 -0,343825628 
Potim -0,363743902 -0,339216337 -1,576904536 -0,379983851 
Queluz -0,413008766 -0,351531305 -0,741682176 -0,380795942 
Redenção da Serra -0,477197960 -0,364647152 -1,309656321 -0,402657623 
Roseira -0,414393686 -0,307557236 -0,217508638 -0,366269142 
Santa Branca -0,386804633 -0,327904209 0,116264885 -0,355188151 
Santo Antônio do Pinhal -0,462255408 -0,359479740 0,133899826 -0,400306890 
São Bento do Sapucaí -0,451449392 -0,347232093 -0,355003830 -0,381270356 
São José do Barreiro -0,471220939 -0,364656438 -0,862761102 -0,403240890 
São José dos Campos 5,118004099 5,476905015 2,729677155 5,254801843 
São Luís do Paraitinga -0,441062496 -0,349144917 -0,686841810 -0,378568712 
São Sebastião 0,167409145 0,295458336 0,876359528 -0,069207798 
Silveiras -0,471157160 -0,361559705 -0,908640624 -0,397935955 
Taubaté 1,984304991 1,889047670 1,945137329 2,220072924 
Tremembé -0,161290548 -0,260769644 1,008836647 -0,125001346 
Ubatuba 0,202396583 -0,121925056 -0,018506211 -0,104366872 
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Municípios 
Profissionais 

das ciências e 
intelectuais 

Informação e 
comunicação 

Atividades 
profissionais, 

científicas e 
técnicas 

Renda de                                              
10 a 20 salários 

Aparecida -0,135641393 -0,160456357 -0,267160106 -0,211748684 
Arapeí -0,415948604 -0,344394712 -0,394583620 -0,348494449 
Areias -0,414204023 0,000000000 -0,394001416 -0,344989087 
Bananal -0,349196398 -0,341640705 -0,379698687 -0,327957215 
Caçapava 0,124825069 -0,141192165 0,028069875 0,093617265 
Cachoeira Paulista -0,217219806 -0,096002258 -0,308542205 -0,221019502 
Campos do Jordão -0,161183125 -0,295907828 -0,197283314 -0,212561303 
Canas -0,413820558 -0,344737991 -0,398163155 -0,344683729 
Caraguatatuba 0,142238550 -0,033736330 0,090006250 0,014557328 
Cruzeiro 0,058893791 -0,024935204 0,125981716 -0,026558684 
Cunha -0,323433529 -0,338898791 -0,345033220 -0,318100662 
Guaratinguetá 0,461567360 0,066106968 0,596872484 0,371271576 
Igaratá -0,387324595 -0,329585394 -0,377752068 -0,323655807 
Ilhabela -0,277271959 -0,270068023 -0,212800017 -0,221161072 
Jacareí 0,994329376 1,257341751 1,218050318 0,658993234 
Jambeiro -0,395074157 -0,344445279 -0,394656015 -0,329234241 
Lagoinha -0,401124961 -0,341388618 -0,393224431 -0,340776827 
Lavrinhas -0,405108207 0,000000000 -0,385591651 -0,339109757 
Lorena 0,144798640 -0,008106730 0,048722932 0,054505110 
Monteiro Lobato -0,408626507 -0,323661960 -0,387258537 -0,337753791 
Natividade da Serra -0,408378677 0,000000000 -0,386280750 -0,344469650 
Paraibuna -0,327569275 -0,275860369 -0,312805584 -0,307410653 
Pindamonhangaba 0,500634165 0,042788324 0,376117603 0,316213029 
Piquete -0,350314247 -0,309419309 -0,360122452 -0,306407601 
Potim -0,348529724 -0,293653041 -0,341893825 -0,346007124 
Queluz -0,379621236 -0,343739964 -0,371750193 -0,343861057 
Redenção da Serra -0,416778143 0,000000000 -0,396002050 -0,348573719 
Roseira -0,373294629 -0,305299021 -0,373378948 -0,324668701 
Santa Branca -0,364535097 -0,305915071 -0,336683572 -0,311950468 
Santo Antônio do 
Pinhal -0,391593147 -0,330989898 -0,375475159 -0,334702521 
São Bento do Sapucaí -0,368269345 -0,322168491 -0,340219462 -0,321977022 
São José do Barreiro -0,407932087 -0,341022450 -0,396135740 -0,345708017 
São José dos Campos 5,415959733 5,337791286 5,468218062 5,690949754 
São Luís do Paraitinga -0,365505997 -0,343944060 -0,361535869 -0,309057833 
São Sebastião -0,051751204 -0,207166090 -0,023132858 0,029874538 
Silveiras -0,365894446 0,000000000 -0,392307366 -0,340331387 
Taubaté 1,892852969 0,804016146 1,614932131 1,477196925 
Tremembé -0,162618466 -0,264859003 -0,036530750 -0,076756486 
Ubatuba 0,051663889 -0,124849366 0,073031649 -0,097491712 



165 
 

 

 


	INTRODUÇÃO
	1.1 Objetivo Geral
	1.1.2 Objetivos Específicos

	1.2 Justificativa

	2 METODOLOGIA
	2.1 Material
	2.1.1 Base de dados IBGE, DNIT e Prefeitura Municipal de São José dos Campos
	2.1.2 Base de dados em imagens
	2.1.3 Material aerofotogramétrico
	2.1.4 Documentos diversos
	2.1.5 Dados socioeconômicos, postos e agências bancárias, acesso à telefonia móvel e internet

	2.2 Equipamentos
	2.3 Estratégias e técnicas de pesquisa
	2.3.1 Definição do tema
	2.3.2 Revisão bibliográfica
	2.3.3 Seleção da área de estudo
	2.3.4 O uso da malha digital e dados quantitativos do IBGE para caracterização dos aspectos socioeconômicos da RMVPLN
	2.3.5 Georreferenciamento de imagens e vetorização
	2.3.6 Mosaico de imagens Landsat e mancha urbana em 1975, 1995 e 2014
	2.3.7 Análise espacial por regionalização de áreas pelo método Skater
	2.3.8 Espacialização de estações de telefonia móvel por coordenadas
	2.3.9 Produção de mapas
	2.3.10 Análises dos resultados


	3 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
	3.1 Breve periodização da evolução das técnicas e a configuração do meio técnico-científico-informacional
	3.2 Globalização e o meio técnico-científico-informacional
	3.3 O desenvolvimento econômico regional e a formação de arranjos produtivos locais
	3.4 A modernização, a origem e formação do meio técnico-científico-informacional no Brasil
	3.5 Políticas públicas e a modernização do território brasileiro
	3.6 O setor de telecomunicações no Brasil
	3.7 A interiorização do parque industrial no Estado de São Paulo
	3.8 O papel do Estado na criação das Regiões Metropolitanas

	4 CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA E A CONFIGURAÇÃO SOCIOESPACIAL DA RMVPLN
	5 MODERNIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS TÉCNICAS E A PRODUÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL NA RMVPLN
	6 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIOECONÔMICAS DA POPULAÇÃO DA RMVPLN
	6.1 Os contrastes de densidade comunicacional da RMPVLN

	7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICES
	APÊNDICE A-SÍNTESE DOS PROCESSOS TÉCNICOS E METODOLÓGICOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA RMVPLN.
	APÊNDICE B - EMPRESAS MAPEADAS DO SETOR AEROESPACIAL SEGUNDO CATÁLOGO CESAER 2013 E AIAB 2013.
	APÊNDICE C- DADOS ESTATÍSTICOS IBGE E SEADE, CALCULADOS E PADRONIZADOS REFERENTES AOS MUNICÍPIOS DA RMVPLN, PARA MANIPULAÇÃO NO MÉTODO SKATER

