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Dizemos, portanto, que a forma é o resultado de um processo, 
cujo ponto de partida não é a própria forma.

ARGAN (1995, p. 75)
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RESUMO

TAVARES, Jeferson C. Polos Urbanos e Eixos Rodoviários no Estado de São Paulo. 2015. Tese (Doutorado) – 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

Palavras-chave: Planejamento Urbano. Planejamento Regional. Estrutura Urbano-Regional. Urbanização. 
Regionalização. Infraestrutura. Rede Urbana. Título

Este trabalho está apoiado na hipótese que considera os polos urbanos e eixos rodoviários elementos 
estruturantes da organização territorial do estado de São Paulo e que, orientados pela lógica da atividade 
industrial, constituem uma região qualificada para o desenvolvimento. A análise sobre a relação entre as 
ações planejadoras e a urbanização paulista comprova que as regionalizações administrativas e a provisão 
infraestrutural (principalmente rodoviária) gradativamente integraram-se no espaço influenciando a 
organização do território. Através dessas ações, entre os anos 1930 e 1960, as principais cidades constituíram-
se em polos urbanos e as principais rodovias, em eixos rodoviários caracterizando o processo de urbanização 
na escala urbana e regional. A associação entre os polos e os eixos equipou uma região historicamente mais 
dinâmica, aqui denominada Região dos Vetores Produtivos, através da permanência das ações planejadoras 
que a transformaram em um território da rede urbana paulista qualificado às decisões locacionais produtivas.
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ABSTRACT

TAVARES, Jeferson C. Polos Urbanos e Eixos Rodoviários no Estado de São Paulo. 2015. Tese (Doutorado) – 
Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015.

The hypothesis that guides this work considers urban poles and road axes structural elements of the territorial 
organization of the state of São Paulo who, guided by the logic of industrial activity, built a qualified region 
for development. The analysis of the relationship between urban and regional planning and urbanization in 
São Paulo shows that the administrative regionalization and infrastructural provision (mainly road) gradually 
integrated in the space and acting in the organization of the territory. Through these actions , between 1930s 
and 1960s, major cities were set up in urban poles and major highways, in road axes featuring in the process 
of urbanization in urban and regional scales. The association between the poles and the axes equipped a 
historically most dynamic region, called Region of Productive Vectors, through the permanence of planners 
actions that qualified a territory in state urban network to productive locational decisions. 

Keywords: Urban Planning. Regional Planning. Urban and Regional Structure. Urbanization. Regionalization. 
Infrastructure. Urban Network. Title.
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Introdução

O objetivo deste trabalho é problematizar a relação urbano-regional no período da formação 
do Brasil industrial identificando os diálogos, as contradições e os conflitos do processo de 
urbanização. Com essa finalidade, buscamos caracterizar os elementos que constituem a estrutura 

territorial do estado de São Paulo nas escalas urbana e regional a partir da análise da gradativa integração que 
ocorre, no espaço, entre a regionalização administrativa e a provisão de infraestrutura. Elegemos como objeto 
de estudo a relação que se estabelece entre as ações planejadoras empreendidas pelo Estado e o processo 
de urbanização paulista. Essa abordagem está apoiada na hipótese que considera os polos urbanos e eixos 
rodoviários elementos estruturantes da organização territorial do estado de São Paulo e que, orientados pela 
lógica da atividade industrial, constituem uma região qualificada para o desenvolvimento.

Nossas fontes são as ações planejadoras proporcionadas pelo Estado e as análises, as interpretações e as 
críticas sobre o processo de urbanização paulista. Como ação planejadora consideramos: os planos e projetos 
(urbanísticos e rodoviários) na escala urbana e regional; os programas e as políticas públicas de desenvolvimento 
e que proporcionaram a recente interiorização da indústria; as reformas administrativas estaduais; as leis e 
os decretos nacionais e estaduais referentes à regionalização; e as obras de infraestrutura e de equipamentos 
sociais e coletivos de interesse público. Diante da extensão do conjunto de fontes, empreendemos uma seleção 
qualitativa. Dessa maneira, não abarcamos a totalidade das ações, mas analisamos aquelas que diziam respeito 
à organização territorial do estado.
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As análises concentram-se no período delimitado pelo Decreto Lei No. 311 de 02 de março de 1938 (da 
Constituição do Estado Novo de 1937) e o Decreto Estadual 48.162, de 03 de julho de 1967, momento em que 
identificamos um deslocamento da escala urbana para a escala regional das ações planejadoras. O Decreto 
Lei-311 regulou o município como instância político-administrativa definindo-o como principal unidade de 
planejamento e o Decreto Estadual 48.162 consolidou as regiões (polarizadas e homogêneas) como base do 
planejamento administrativo. Para dar conta das diferentes temporalidades que se sobrepõem no período 
compreendido entre esses dois marcos, nossa análise inicia-se com o Plano de Viação de São Paulo (1913) para 
caracterizar os antecedentes da atual organização territorial paulista e se estende à Política de Desenvolvimento 
e Desconcentração Industrial (1982), momento em que são evidentes os efeitos da crise do modelo de produção 
fordista e quando se percebe a alteração na estruturação produtiva e seus rebatimentos nas ações planejadoras 
sobre o território.

Os debates predominantes foram caracterizados à luz dos conceitos da economia e da geografia que, ao 
identificarmos na pesquisa bibliográfica e nas fontes documentais, adotamos mesmo correndo o risco de 
simplificações que tentamos evitar. E embora esse trabalho apresente um viés interdisciplinar, nossa análise 
desenvolveu-se pelo viés da história e no campo do urbanismo e do planejamento, nosso meio de atuação.

Por fim, destacamos três obras fundamentais sobre a cultura paulista e as formas de sua organização 
territorial que influenciaram nosso modo de análise: “Aldeamentos Paulistas” (PETRONE, 1995); “Pioneiros e 
Fazendeiros de São Paulo” (MONBEIG, 1984); e “Os Parceiros do Rio Bonito” (CANDIDO, 2010). Referimo-nos 
mais precisamente ao tratamento que esses autores dão à relação – ou às relações - que se estabelece(m) entre o 
homem e as formas de ocupação do território, pois para esses autores essa ocupação resulta de uma construção 
social e histórica. Suas análises demonstram como a organização do território é ao mesmo tempo síntese da 
ação do homem e elemento fundamental nos processos de exploração do trabalho, das relações fundiárias 
e das transformações culturais. Ao abordarem os fluxos colonizadores entre os núcleos militares, religiosos 
ou de pousos; o seminomadismo do caipira; e as comunicações terrestres das frentes pioneiras esses autores 
destacam o movimento do homem sobre a terra paulista e seus modos de fixação através de aldeamentos, 
povoamentos, bairros e núcleos urbanos. Ou seja, a verdadeira estruturação do território ocorre pelo trabalho 
humano que se concretiza e toma forma pelas vias de circulação terrestre e pelas suas aglomerações urbanas. 
Maneiras de equipar a terra para nela se desenvolver.

a orIgeM

As motivações para essa pesquisa foram inúmeras, a começar pelo caráter pessoal de quem rotineiramente 
desloca-se para os extremos do estado de São Paulo. Contudo, outros anseios menos subjetivos motivaram 
o trabalho de identificar as racionalidades que orientam a organização territorial paulista. A sugestão inicial 
da orientadora Sarah Feldman foi de abordar o debate regional das ações planejadoras no estado de São 
Paulo através dos campos disciplinares do planejamento e do urbanismo. Das recentes pesquisas, são muitos 
e exitosos os trabalhos de sociólogos, geógrafos e economistas que abordam o território paulista quanto aos 
processos de urbanização e metropolização, quanto ao movimento de concentração e da recente interiorização 
da atividade industrial e quanto à interpretação da rede urbana1. Igualmente relevantes são os trabalhos na 
área do planejamento e do urbanismo que se dedicam às questões metropolitanas e regionais do estado de São 
Paulo com a abordagem sobre a urbanização pelas relações socioeconômicas e territoriais, pela infraestrutura, 
pelo planejamento e pela história do planejamento2. Em sua maioria, esses trabalhos abordam o período de 

1 Em nossa pesquisa bibliográfica, relacionamos os seguintes autores dos campos disciplinares da sociologia, geografia e economia: 
processo de urbanização: Lencioni (2003), Cano (2003; 2011a; 2011b), Théry (2007), processo de metropolização: Lencioni (2004; 2015), 
movimento de concentração e recente interiorização da atividade industrial: Cano (1977), Tavares (1986), Cano e Guimarães Neto (1986), 
Seade (1988a; 1988b), Cano, Brandão, Maciel e Macedo (s. d.), Andrade e Serra (s. d.), Lencioni (1994), Negri; Pacheco (1994), Diniz e Rocco 
(1996), Campolina (2000), Diniz (2000b), Tinoco (2001), e sobre a interpretação da rede urbana: Geiger (1963), Corrêa (1989), Gonçalves 
(1994), IPEA, IBGE e UNICAMP (2001), IPEA, IBGE, UNICAMP e SEADE (2002). 
2 Sobre os autores que atuam nos campos disciplinares do planejamento e urbanismo: relações socioeconômicas e territoriais: Gunn 
(1985), Fernandes e Casagrande (2003), Gitahy (2005), Meyer, Gronstein e Biderman (2004), Reis Filho (2006), Schiffer (1989; 2004; 2010), 
pela infraestrutura: Vitale (2000), Silva (2000; 2003; 2004), Ablas (2003), Pessoa (2003), Reis Filho (2010), pelo planejamento: Birkholz 
(1968), Abibe (1989), Marzola (1991), Alvin (1996) Braga (1998), Asquino (2010) e pela história do planejamento: Leme (1999), Feldman 
(2003; 2009), Chiquito (2011), Feldman e de Faria (2012).
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intensa relação entre urbanização e industrialização e dão destaque aos instrumentos e aos fenômenos do 
desenvolvimento no território. A partir da análise desses trabalhos, suscitamos a seguinte pergunta: quais os 
elementos que, no âmbito territorial, estruturam o processo de urbanização do estado de São Paulo?

Nosso ponto de partida foi a atual organização do território paulista. O estado de São Paulo possui 
população aproximada de 44.396.484 habitantes distribuídos numa área de 248.222,362 km2 e perfazendo 
uma densidade média de 166,23 hab/km2 (dados do IBGE, em 2015). Tem fronteiras com os estados do Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraná. Está organizado por 01 Macrometrópole, 05 Regiões 
Metropolitanas (Região Metropolitana de São Paulo, 1973; Região Metropolitana da Baixada Santista, 1996; 
Região Metropolitana de Campinas, 2000; Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, 2012; e 
Região Metropolitana de Sorocaba, 2014), aglomerados urbanos e microrregiões cujas definições e atribuições 
desde a Constituição Federal de 1988 no seu Artigo 25 tornaram competência dos estados. Essas três categorias 
(regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e microrregiões) estão orientadas pela Constituição Paulista de 
1989, capítulo sobre a organização regional no Artigo 1533; e pela Lei Complementar 760/1994 - Diretrizes para 
a Organização Regional do Estado de São Paulo. Atualmente, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional utiliza também a divisão em Regiões de Governo (RG) e Regiões Administrativas (RA). 

Consideramos, ainda algumas características do processo de urbanização paulista: como a intensificação 
da integração física, econômica e social entre as cidades compondo extensas aglomerações urbanas, como a 
Macrometrópole (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; et al., 2015); o espraiamento da urbanização (REIS 
FILHO, 2006); a expansão da metropolização para o Interior do estado (LENCIONI, 2004); a concentração de 
riqueza e de problemas sociais (DEDECCA, 2009; ESTADO DE SÃO PAULO, 2011); as relações interurbanas 
que se propagam pelos serviços de caráter metropolitano (MEYER; GRONSTEIN; BIDERMAN, 2004); a 
interdependência entre centros urbanos pela transformação das formas de uso e ocupação do solo ao longo 

3 SEÇÃO II
DAS ENTIDADES REGIONAIS
Art. 153 - O território estadual poderá ser dividido, total ou parcialmente, em unidades regionais constituídas por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, mediante lei complementar, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum, atendidas as respectivas peculiaridades.
 § 1º - Considera-se região metropolitana o agrupamento de Municípios limítrofes que assuma destacada expressão nacional, em razão de 
elevada densidade demográfica, significativa conurbação e de funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade, especialização e 
integração socioeconômica, exigindo planejamento integrado e ação conjunta permanente dos entes públicos nela atuantes.
 § 2º - Considera-se aglomeração urbana o agrupamento de Municípios limítrofes que apresente relação de integração funcional de 
natureza econômico-social e urbanização contínua entre dois ou mais Municípios ou manifesta tendência nesse sentido, que exija 
planejamento integrado e recomende ação coordenada dos entes públicos nela atuantes.
§ 3º - Considera-se microrregião o agrupamento de Municípios limítrofes que apresente, entre si, relações de interação funcional de 
natureza físico-territorial, econômico-social e administrativa, exigindo planejamento integrado com vistas a criar condições adequadas 
para o desenvolvimento e integração regional.

01 e 02. Localização do estado de São Paulo na América do Sul e Mapa Administrativo com divisão de municípios e regiões metropolitanas
01. Fonte: Emplasageo (http://www.mapeiasp.sp.gov.br/Mapa, acessado em 11.06.2015)
02. Fonte: IGC (http://www.igc.sp.gov.br/produtos/divisao_municipal.html, acessado em 11.06.2015)
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das rodovias que os interligam (LIMA; ROCHA; HOEFEL; OLIVEIRA; SEIXAS, 2015); e a predominância de 
movimentos pendulares (EMPLASA, 2013; OLIVEIRA; TAVARES, 2015) que caracterizam sua rede urbana. 

O que está na base desses fenômenos é a permanência, no tempo e no espaço, de estratégias que há um 
século organizam territorialmente o estado de São Paulo, como por exemplo: a atual expansão para o oeste 
paulista de troncos rodoviários e estradas vicinais previstos desde 1913 nos planos rodoviários estaduais; a 
construção a partir dos anos 1990 do anel rodoviário metropolitano que foi proposto em 1951; os esforços 
na constituição de polos urbanos no Interior para receberem atividades industriais, previstos desde 1954; a 
concepção de arranjos produtivos locais ou de consórcios intermunicipais semelhantes às unidades territoriais 
propostas desde 1967; ou a constituição de regiões metropolitanas, como a do Vale do Paraíba e Litoral Norte 
(de 2012) que foi concebida em 1971. Podemos concluir que há uma perenidade de ações que compõem a 
organização territorial e que sua compreensão é insuficiente se restrita à análise da esfera urbana.

Para a precisão de alguns termos empregados neste trabalho, apropriamo-nos de conceitos e ideias 
presentes em nossa bibliografia. Comecemos pelo título. “Polo Urbano” e “Eixo Rodoviário”, como se verá 
ao longo dos capítulos, são termos construídos pelas experiências urbanísticas na organização territorial. Polo 
Urbano refere-se à cidade que é o centro de onde irradiam as decisões, que define um raio de influência 
sobre uma determinada região e agrega importância histórica, econômica, social, política, demográfica e 
administrativa. Eixo Rodoviário, neste trabalho também utilizado como Eixo de Desenvolvimento Econômico, 
refere-se à rodovia e à sua faixa de influência que interfere no planejamento urbano e regional, principalmente 
nas relações econômicas e demográficas. 

Algumas expressões foram mantidas conforme os usos originais que foram identificados nas fontes 
documentais, como “Regiões Problemas” para designar as regiões não industrializadas e mais pobres do 
estado; ou “Interiorização do Desenvolvimento” como sinônimo de transferência de investimentos públicos e 
privados para o Interior do estado. Portanto, não se trata de reproduzir ou aceitar o caráter ideológico dessas 
expressões, mas de evidenciá-lo como um dado histórico a ser compreendido no seu tempo.

O uso do termo “estrutura” (ou suas variações: “elementos estruturais”, “elementos estruturantes”) remete-
se aos elementos mínimos e essenciais do território que formam um todo, cujas funções são desempenhadas 
de maneira integrada e recíproca nas escalas urbana e regional. Por isso adotamos a ideia de complementação 
- e não de oposição – entre as escalas (LEPETIT, 2001, p. 191-226) e partimos do entendimento que ela (a escala) 
é uma construção histórica, econômica, cultural, política e social (BRANDÃO, 2012, p. 33) e não um dado 
ontológico, pois sua interpretação pode variar no contexto das relações (BROWN; PURCELL, 2004, p. 607). 
Quando da utilização do termo, procuramos deixar evidente essa diferenciação. 

O termo “território” foi utilizado para designar um espaço historicamente produzido pela ação social 
(SANTOS, 2014, p. 62) e lugar do exercício do poder e das relações de domínio (FOUCAULT, 2006, p. 157). 
Entendemos que concorrem para sua construção os efeitos do capital, mas também os da permanência de 
equipamentos que satisfazem – ou tentam satisfazer – as demandas sociais urbanas (REIS FILHO, 2010, p. 
11-21). Como “organização territorial”, termo frequente no texto, remete-se não à ideia de um ordenamento 
como oposição à desordem, mas ao processo de produção do espaço que ocorre pelas ações planejadoras e que 
determina uma racionalidade a esse espaço com a finalidade de qualificá-lo para um fim específico.

Como “planejamento”, consideramos o processo que ocorre dentro do setor público com objetivo de 
otimizar recursos aplicados nas suas ações que, no âmbito territorial, objetiva proporcionar desenvolvimento 
equilibrado. O significado de “desenvolvimento” tem diferentes conotações de acordo com o período em 
que é empregado, ora servindo como sinônimo de ganhos sociais; ora, de crescimento ecnômico ou alta 
produtividade. “Processo de urbanização” foi tido como a transformação do espaço pela relação de trabalho. 
E o termo “atividade industrial” foi utilizado para designar toda atividade produtiva direta ou indiretamente 
vinculada à indústria (SCOTT, 1994, p. 63-64), não se restringindo ao setor secundário da economia.

Para conceituar a relação que se estabelece entre as ações planejadoras do Estado e o processo de 
urbanização, aprofundamo-nos nas interpretações que situam o trinômio Estado-Capital-Território no 
debate da urbanização (LOJKINE, 1981; JARAMILLO GONZÁLEZ, 2010). Pois, importa-nos o debate sobre 
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a organização territorial para além da descrição dos padrões espaciais, buscando identificar as razões dessa 
organização nas construções históricas que orientam a urbanização como um processo acumulativo de ações 
que ocorrem pelas iniciativas públicas e privadas e resultam na construção de um território pela sobreposição 
de camadas muitas vezes conflitantes. Com essa finalidade, partimos do reconhecimento dos desequilíbrios 
promovidos pelo processo de acumulação de riqueza e de divisão social do trabalho que está no cerne do 
debate urbano e regional.

E para compreender essa sobreposição de camadas, nossa análise orienta-se pela ideia de “rugosidade” 
(SANTOS, 2014, p. 139-141; 2004a, p. 171-176, 259 e 260) que, emprestada da geomorfologia e aplicada ao meio 
urbano, remete-se à permanência no tempo de formas do espaço que simultaneamente carregam a memória 
e influenciam as transformações futuras: “(...) As rugosidades são o espaço construído, o tempo histórico 
que se transformou em paisagem, incorporado ao espaço. (...) O espaço portanto é um testemunho; ele 
testemunha um momento de um modo de produção pela memória do espaço construído, das coisas fixadas na 
paisagem criada. (...)” (SANTOS, 2004a, p. 173). Essa ideia é transversal aos nossos estudos porque possibilita 
a compreensão da permanência das formas do espaço à sucessão dos diferentes modos de produção e da 
divisão territorial do trabalho por meio dessa permanência.

a perspeCtIva urbanístICa

Nossa pesquisa apoia-se em fontes documentais e, principalmente nas fontes primárias que nos apresentam 
um extenso repertório de ações planejadoras. Nos estudos realizados sobre essas ações que estão inseridas no 
período de nossas análises (década de 1910 a 1980), foi constatada a hegemonia de duas principais estratégias 
na organização territorial: a regionalização administrativa e a provisão de infraestrutura.

Para Abibe (1989) e Marzola (1991), o início da regionalização do estado de São Paulo ocorreu com a divisão 
regional de 1954 proposta pela SAGMACS no documento “Problemas de Desenvolvimento – Necessidades e 
Possibilidades do Estado de São Paulo”. E foi sucedida pelas propostas de regionalização do II Plano de Ação 
do governo de Carvalho Pinto (1962) e pela proposta do CEPEU (Centro de Pesquisas e Estudos Urbanísticos) 
“A Regionalização da Ação Governamental” (1967), que teria influenciado decreto do mesmo ano (MARZOLA, 
1991). O Decreto 48.162 de 03/07/67, por sua vez, foi considerado marco da regionalização paulista (ALVIM, 
1996; VITALE, 2000, SILVA NETO, 2003) por ser pioneiro na definição dos polos urbanos como critério 
para o planejamento regional. Para Abibe (1989), esse critério teve continuidade a partir da década de 1970 
influenciando toda a regionalização administrativa, com importância à descentralização do planejamento 
proposto pelo Decreto 52.272/70 (MARZOLA, 1991). Esses estudos destacam, ainda a regionalização que 
ocorreu pelas superintendências e companhias criadas a partir dos anos 1960 aos anos 1990 com a finalidade de 
promoverem o combate aos problemas regionais (ABIBE, 1989; MARZOLA, 1991; ALVIM, 1996; BRAGA, 1998; 
VITALE, 2000; PESSOA, 2003), como foram os casos da SUDELPA (Superintendência do Desenvolvimento do 
Litoral Paulista) e da CODESPAR (Conselho de Desenvolvimento do Pontal do Paranapanema). Contudo, 
sem resultados práticos nas melhorias sociais, tendo em vista o aspecto político e obreiro dessas organizações 
(ALVIM, 1996; BRAGA, 1998). 

Os estudos que abordam a infraestrutura no âmbito regional do estado de São Paulo também destacam 
sua importância na organização territorial. Bernardini (2007) e Campos (2010) demonstram como as ferrovias, 
as obras públicas (em geral) e as obras de saneamento (em particular) exerceram influência na organização 
territorial do estado de São Paulo a partir da segunda metade do século XIX. E Reis Filho (2010) aponta os 
aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, etc. que estão na base dessas ações. Os geógrafos foram 
pioneiros em atestar a importância das estradas e rodovias, sobretudo na formação das redes urbanas 
(MONBEIG, 1943; DEFFONTAINES, 1944a) e Pessoa (2003) afirma que a infraestrutura rodoviária permitiu 
integrar o mercado nacional e criar condições para a expansão das fronteiras estabelecendo um sistema de 
comunicação pertinente ao sistema capitalista. O Vale do Paraíba foi considerado por Vitale (2000) e Pessoa 
(2003) a região que melhor sintetizou essa relação, pois para eles a Via Dutra exerceu sobre a região papel 
fundamental e foi responsável pela circulação dos produtos gerados pela atividade industrial lá instalada; pela 
eficiência do transporte; pela indução de dinamismo e desenvolvimento; e pela importância como suporte da 
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organização territorial nessa região. Esses autores consideraram as rodovias como as infraestruturas de maior 
influência no desenvolvimento econômico e territorial por atuarem diretamente no sistema produtivo; na 
expansão demográfica e na valorização dos centros urbanos por elas atendidos (VITALE 2000; PESSOA, 2003). 

A nossa colaboração a esses estudos é a abordagem simultânea sobre a regionalização e a provisão de 
infraestrutura como ações planejadoras que gradativamente integram-se no espaço e atuam na organização 
territorial paulista. Essa abordagem analisará as principais ações planejadoras no estado de São Paulo que 
ocorreram no âmbito territorial; identificará suas concepções e ideias predominantes; o contexto no qual se 
desenvolveram; o processo de sua efetivação; suas particularidades; e sua repercussão no território.

Essas ações estiveram orientadas por referências internacionais que tinham em comum o objetivo de 
organizar o território pelas relações produtivas e econômicas4. O agrupamento dessas referências receberam 
diferentes denominações a partir das suas abordagens e recortes temáticos: Economia Espacial (GORELIK, 
2005, p. 121); Economia Regional (NEGRI; PACHECO, 1994, p. 62); Teorias do Desenvolvimento Regional 
(HILHORST, 1975, p. 17; SIMÕES; LIMA, 2009, p. 1) e Geografia Econômica (NEGRI; PACHECO, 1994, p. 62; 
KRUGMAN, 1996, p. 3) são algumas delas. O trabalho de Jos G. M. Hilhorst (1975), “Planejamento Regional 
– Enfoque sobre Sistemas”, sintetizou os principais valores e pensamentos desse período e ao agrupar os 
princípios e teorias concebeu uma definição de planejamento regional em defesa do desenvolvimento que foi 
recorrente nos discursos da gestão administrativa. Esse desenvolvimento foi problematizado (SIMÕES; LIMA, 
2009, p. 18) a partir da relação estabelecida pelas decisões locacionais, fundamentalmente da localização das 
firmas e deveria promover equilíbrio territorial pelos efeitos de irradiação dos polos. Foi comum, sobretudo no 
período dos anos 1950 a 1970, a crença de que o desenvolvimento ocorreria pela industrialização e, portanto o 
território deveria estar organizado pela atividade industrial. Esse pensamento influenciou o conjunto de ações 
planejadoras que incidiram sobre a organização territorial paulista e essas matrizes predominaram em duas 
instâncias: nas instituições administrativas; e nas formulações de planos e propostas.

Nas instituições administrativas, a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe), 
durante os anos 1940 e 1950 teve papel fundamental na difusão da ideia de que o desenvolvimento dos 
países subdesenvolvidos deveria ocorrer pela sua industrialização e que essa industrialização deveria estar 
organizada pelo modelo de polos de crescimento de F. Perroux. No nível federal, o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) foi precursor dos padrões funcionais urbanos. Michel Rochefort, seu consultor nos 
primeiros anos da década de 1960, instituiu o método de análise da hierarquia urbana pela predominância 
do setor secundário e terciário (CORRÊA, 1994, p. 329). E Pedro Geiger, geógrafo do IBGE e um de seus 
principais representantes, colaborou na consolidação de uma interpretação da rede urbana pelas relações de 
hierarquia (GEIGER, 1963) e difundiu a ideia do desenvolvimento atrelado à industrialização (GEIGER, 1969). 
No nível estadual, a Secretaria de Economia e Planejamento do governo do estado, a partir de 1967, definiu 
a região polarizada como principal unidade de planejamento e empreendeu, na década de 1970, grandes 
esforços para um novo movimento de interiorização industrial como maneira de equilibrar o desenvolvimento 
seguindo as diretrizes do II PND (Plano Nacional de Desenvolvimento). Jorge Wilheim, arquiteto e urbanista 
e secretário da referida pasta na gestão estadual do governador Paulo Egydio Martins (1975-1979), foi um dos 
mais importantes defensores dessa ação, tendo atuado, também, na elaboração de planos regionais durante a 
prática consultiva antes e depois de sua atuação na gestão pública.

Na formulação de planos e propostas, o “Plano Regional de São Paulo. Uma Contribuição da Universidade 
para o estudo de “Um Código de Ocupação Lícita do Solo””, apresentado por Anhaia Mello (1954), abordou a 
questão urbana a partir do aspecto regional de descentralização industrial. O autor fez referência aos estudos 
e modelos de organização espacial de Burgess (1922), Hoyt (1939), Harris e Ullman (1945) na proposta de 
um novo raio de industrialização espraiada para o Interior. A “Ação Regional” (GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO; CORRDENAÇÃO DE AÇÃO 
REGIONAL, 1971a), talvez o mais importante e duradouro programa estadual que territorializou a questão do 

4 Os principais autores que colaboraram na construção desse pensamento: no século XIX, Von Thünen e Alfred Marshall; na primeira 
metade do século XX: A. Weber, G. K. Zipf, W. Christaller, M. Jefferson, A. Losch; nos anos 1950 e 1960: François Perroux, W. Isard, Gunna 
Myrdal, A. O. Hirschman, Alan Pred, J. R. Boudeville, J. Friedmann.
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desenvolvimento, utilizou-se de uma terminologia peculiar desse período apoiando-se nos conceitos de polos 
de crescimento e polos de desenvolvimento; hierarquia urbana; e territórios polarizados. O estudo “Padrões 
Funcionais e Espaciais da Rede Urbana do Estado de São Paulo” (GOVERNO DO ESTADO; SECRETARIA DE 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO; COORDENADOR DE AÇÃO REGIONAL, 1975) propôs uma organização 
territorial a partir do critério de fluxos e hierarquias urbanas orientada pelos estudos de H. W. Richardson, 
Walter Isard, J. R. Boudeville, Jos G. M. Hilhorst, M. Jefferson, G. K. Zipf, entre outros. A “Organização 
Regional do Estado de São Paulo: Polarização e Hierarquia dos Centros Urbanos” (GOVERNO DO ESTADO; 
COORDENADORIA DE AÇÃO REGIONAL, 1982a) propôs um desenvolvimento integrado respeitando as 
formas históricas de crescimento da economia estadual a partir das bases teóricas de W. Christaller, A. Losch, 
J. G. M. Hilhorst, W. Isard, M. Rochefort e J. Labasse. E as “Diretrizes para a Política de Desenvolvimento 
e Desconcentração Industrial – PDDI” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1982b) foram baseadas na ideia de transbordamento 
do desenvolvimento das regiões ricas para as pobres numa clara evidência aos modelos de polo de crescimento 
de Perroux e na ideia de uma organização territorial definida pela divisão centro x periferia.

A aplicação dessas teorias foi objeto de crítica que, de modo geral, apontou incompatibilidades nas suas 
formulações e nos seus resultados. Embora constituindo um conjunto de importantes ferramentas que 
ajudavam a responder a questões práticas, a falta de integração das teorias e a atribuição de importância ao lugar 
central sem explicar suas origens fragilizaram-nas e as colocaram à margem do pensamento central econômico 
(KRUGMAN, 1996, p. 38-57). A referência generalizada a essas teorias por parte dos planos propostos no 
estado de São Paulo e as condições adversas àquelas onde foram concebidas não garantiu o equilíbrio do 
desenvolvimento – uma das suas principais premissas – e as tornaram modelos formais de organização do 
território simplificando a discussão às práticas exclusivas sobre produtividade e decisões locacionais. Podemos 
considerar que essas matrizes foram apropriadas de modo generalizado, pois foram concebidas no contexto 
de países centrais com menores disparidades regionais, sociais ou culturais que as encontradas aqui. Ou seja, 
apesar de o Estado intervir com ações planejadoras, permaneceram as condições conflitantes e heterogêneas de 
desenvolvimento. Confirma-se um antagonismo entre o desenvolvimento regional preconizado por Perroux, 
Myrdal e Hirschman e os resultados da organização territorial praticada pelas ações do Estado (SANTOS, 2011, 
p. 24). Sobretudo pelo privilégio de algumas regiões nas decisões locacionais que acirraram um desequilíbrio 
territorial (KLINK; OLIVEIRA; ZIMERMAN, 2013, p. 02). Contudo, não há uma linearidade nem um consenso 
dessas ações bem como de seus efeitos, por isso buscamos explorar os interesses dominantes; as contradições; 
e os resultados parciais ou efetivos no processo da urbanização paulista. 

Com essa finalidade, a estrutura do nosso trabalho está definida em seis capítulos que comprovam: no 
capítulo 1, a institucionalização da regionalização administrativa e das estradas como elementos fundamentais 
da organização territorial paulista, através da identificação de seus antecedentes e da apresentação de suas 
repercussões no território; no capítulo 2, a hegemonia dos planos rodoviários e urbanísticos cujas concepções 
buscavam alternativas à concentração industrial na Capital São Paulo, entre os anos 1940 e 1950; nos capítulos 
3 e 4, a construção conceitual e material do eixo rodoviário e do polo urbano como elementos preponderantes 
na urbanização paulista; no capítulo 5, a integração das escalas urbana e regional a partir dos modelos de 
polos e eixos incorporados pelas experiências urbanísticas (ideias e práticas) das unidades territoriais; e 
no capítulo 6, a organização do território paulista numa rede urbana orientada pela divisão territorial do 
trabalho. A conclusão, ao sintetizar a predominância de polos e eixos na estruturação do território, apresenta 
uma interpretação da urbanização paulista pela definição da Região dos Vetores Produtivos como a região de 
permanência das ações planejadoras do Estado para a construção de um território propício ao desenvolvimento.

Ao reconstruir a trajetória das ações planejadoras, nosso trabalho destacará três aspectos relevantes. 
O primeiro aspecto: as concepções de regionalização e de provisão de infraestrutura, gradativamente 
promoveram a integração, no espaço, de ambas através de ações planejadoras que atuaram na constituição 
dos polos urbanos e eixos rodoviários como elementos estruturantes na organização territorial do estado de 
São Paulo. 
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O segundo aspecto: polos e eixos estiveram submetidos ao principal objetivo de criar condições propícias 
à decisão locacional da atividade industrial por compreendê-la como sinônimo de desenvolvimento. Nesse 
segundo aspecto, podemos identificar dois períodos: da década de 1940 a 1950, em que as concepções das 
ações planejadoras buscaram promover o equilíbrio territorial do desenvolvimento pela compreensão das 
economias de aglomeração; e da década de 1960 a 1980, em que as ações buscaram desafogar a metrópole 
paulistana através da criação de novos polos e de unidades territoriais; e garantir o aumento dos rendimentos 
crescentes da atividade industrial através do combate às deseconomias de aglomeração. Essa hegemonia do 
debate locacional naturalizou a lógica da atividade industrial na organização do território paulista e, por fim, o 
projeto estadual de interiorização efetivou-se por dois principais movimentos: a interiorização administrativa 
e a recente interiorização das plantas industriais que ocorreram numa região historicamente privilegiada por 
essas ações planejadoras.

A permanência no tempo e no espaço dessas ações é o terceiro aspecto relevante por nós destacado. A 
continuidade dessas ações ocorre ao longo de sete décadas, mais precisamente a partir da década de 1910 com 
as primeiras iniciativas de integrar o mercado consumidor paulista e nacional. E a permanência no espaço 
ocorre pela concentração dessas ações numa porção do território paulista historicamente mais urbanizada, 
assistida por infraestrutura e com reserva de mão-de-obra. As ações ao privilegiarem essa porção com recursos 
materiais e imateriais consolidaram-na como a região mais equipada, caracterizando a urbanização paulista. 
O que pretendemos desse percurso histórico é a visão totalizante das ações planejadoras que ocorreram nas 
escalas urbana e regional no estado de São Paulo.

de longe, esCulturas

As principais rodovias do estado de São Paulo estão implantadas na coroa dos espigões do seu sítio natural. 
Seguindo o curso de duas dessas rodovias que partindo da Capital São Paulo abrem-se como um leque para 
o Interior é possível ter um panorama das principais características naturais do estado. Olhando ao sudoeste 
no quilômetro 201 da Rodovia SP-310 ou ao nordeste do quilômetro 206 da Rodovia SP-280 observamos 
as cuestas basálticas e seus morros testemunhos que, à distância, mais se parecem com grandes esculturas 
dispostas em frente a uma extraordinária arquibancada natural, a Depressão Periférica. Cuestas e morros 
testemunhos fazem parte da formação geológica moldada pelos efeitos da drenagem (AB´SÁBER, 2004, p. 
42; ALMEIDA, 1964, p. 77-87; PENTEADO, 1983, p. 38-44). A Depressão Periférica, por sua vez, resulta do 
processo de erosão que promove um amplo escavamento que, no sítio paulista integra-se ao predomínio das 
cuestas dando visibilidade aos seus frontes de mais de 250 metros de altura e aos seus isolados morros que 
ganham monumentalidade na paisagem do planalto.

04. Adaptação da rede de drenagem em estrutura homoclinal (relevo de cuesta)
Esquema que demonstra os elementos e a formação da cuesta pelo sistema de drenagem
Fonte: Fundamentos da Geomorfologia, 1983

06. Cuestas e depressão periférica em borda de escudo antigo
Esquema que demonstra a relação entre a Depressão Periférica e as cuestas
Fonte: Fundamentos da Geomorfologia, 1983

03. Vista do Km 198 da SP-310: Cercado pelos frontes das cuestas, o morro testemunho (no centro e ao fundo) à distância mais se parece 
com uma escultura no centro do estado de São Paulo
Fonte: http://www.panoramio.com/photo/24151371, acessado em 04.06.2015

05. Vista do Km 206 da SP-280: A declividade da Depressão Periférica paulista, de leste para oeste, valoriza o conjunto dos frontes das 
cuestas de mais de 250m de altura (à esquerda) 
Fonte: http://www.panoramio.com/photo/1620662, acessado em 04.06.2015
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O engenheiro geólogo Luis F. M. Rêgo foi um dos pioneiros na classificação do relevo paulista pela 
caracterização dessas unidades fisiográficas inseridas no conjunto do território brasileiro:

O relevo de São Paulo enquadra-se estritamente em fenômenos extensivos a todo o sul do 
Brasil. Importam essencialmente na existência do planalto que, na latitude de São Paulo, 
partindo da proximidade da costa, se estende através do Mato Grosso até a depressão do 
Paraguai, além de Aquidauana.
[...]                                                               
O território de São Paulo se coloca, excetuada estreita faixa litorânea, no planalto meridional 
do Brasil. [...] (RÊGO, 1946, p. 09)

Ao situar o relevo paulista num conjunto mais abrangente, o Planalto Meridional do Brasil, Rêgo 
sintetizou-o dando conta da sua totalidade. Sua interpretação demonstra uma maneira de aproximação a um 
determinado objeto que, sem perder a ideia de conjunto, consegue compreendê-lo pelas suas particularidades. 
O que seguirá nas próximas análises remete-se a esse exercício de distanciamento e aproximação ao nosso 
objeto de estudo com a finalidade de compreender o todo e distinguir suas particularidades. E analisar as 
particularidades para qualificar o todo.

07. Mapa Hipsometrico do Estado de São Paulo, 1982
A variação altimétrica revela as características naturais do estado de São Paulo
Fonte: IGC: http: //www.igc.sp.gov.br /produtos /regioes_adm.html, acessado em 17.11.2010
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Capítulo 1

o padrão radial das rodovias e o MuniCípio 
CoMo Centro de deCisão. a organização do 

território paulista, 1913-1938

Como está organizado o território paulista? Todo território é estruturado pelo trabalho do homem 
que com maior ou menor evidência se formaliza pelas suas construções materiais ou imateriais. 
A organização territorial do estado de São Paulo formou-se pelos municípios que se tornaram 

centros de decisão e pelas rodovias radiais, cujos traçados reforçaram a importância desses municípios. 
Ambos, municípios e rodovias, atuam sobre o território não como meros espaços de fixação ou passagem, mas 
como acumuladores de valores sociais, culturais, econômicos, etc. No caso paulista, há duas principais ações 
planejadoras que foram o prenúncio dessa estruturação: o Plano de Viação de São Paulo (de 1913) e o Decreto-
Lei federal No. 311 (de 2 de março de 1938). Ambos definiram, respectivamente o padrão radial dos principais 
troncos rodoviários e a regulação do papel do município como instância política e administrativa. Assim, as 
rodovias radiais puderam ser adotadas como principal infraestrutura de circulação terrestre e privilegiaram 
a constituição desses centros de decisão como principais pontos de partida e/ou chegada. E esses principais 
centros tornaram-se sedes administrativas concentrando o poder de decisão política, econômica e produtiva.
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1.1 Estrutura Produtiva, Cidades e a Infraestrutura de Circulação
A atividade agrícola baseada no café pode ser considerada a condição precedente da organização do 

território paulista por imprimir seu caráter agrário exportador à essa organização. Tornando-se uma atividade 
de acumulação capitalista diversificada, possibilitou investimentos não apenas na agricultura, mas também em 
outras áreas afins como o financiamento da ferrovia, criação de bancos, comércio, geração de energia elétrica, 
etc. (CANO; NETO, 1986, p. 175). A economia do café possibilitou ainda, outras transformações territoriais 
por todo o estado, como o reforço à relação sistêmica entre São Paulo e Santos como entreposto comercial e 
porto exportador; a dispersão produtiva e demográfica pelo Interior; a concentração de população na Capital, 
principalmente o fazendeiro de espírito comercial; a expansão das ferrovias para o oeste paulista; a entrada 
de recursos para embelezamento e melhoramento da Capital; e o incentivo às condições favoráveis para o 
desenvolvimento da indústria (SINGER, 1968, p. 30-39).

O Vale do Paraíba foi a primeira região beneficiada pela economia cafeeira. Mas, as mudanças políticas, 
o incentivo à imigração e o desgaste da terra pela excessiva exploração agrícola proporcionaram o declínio 
da produção dessa região dando origem ao cenário das “cidades mortas”, expressão utilizada por Monteiro 
Lobato (em conto literário que foi transformado em livro e publicado em 1919) para descrever o marasmo 
dessas cidades que entravam em declínio econômico e demográfico. No final da segunda metade do século 
XIX, a produção cafeeira deslocou-se para o centro e para o oeste do estado e a Capital São Paulo firmou-se 
como principal cidade por concentrar as atividades comerciais e serviços financeiros, pela proximidade ao 
porto de Santos e por estar na passagem do entroncamento da malha ferroviária, que ocorria em Jundiai. As 
cidades do Interior foram se consolidando como novos núcleos regionais e passaram por um crescimento 
rápido devido aos investimentos dos cafeicultores e à colonização por estrangeiros. Na década de 1920, grande 
parte da população paulista concentrava-se nas regiões de Campinas e Ribeirão Preto que somavam mais de 
2 milhões de habitantes, seguidas pelas regiões de Bauru e do Oeste Pioneiro, 343,5 mil e 282 mil habitantes, 
respectivamente. “Assim, dos 4,6 milhões de habitantes do Estado de São Paulo em 1920, 84% encontravam-se 
fora da região metropolitana. [...]” (SEADE, 1988, n. 1, p. 11). Paralelamente, outras regiões aumentaram sua 
produção cafeeira privilegiada pela implantação e expansão das ferrovias, por concentrarem grandes fazendas 
localizadas em importantes municípios do Interior, principalmente do Oeste, e por reunirem a abundância de 
terra fértil.

As ferrovias tiveram papel fundamental nessa configuração territorial porque auxiliaram a expansão dos 
centros urbanos ao longo de seus troncos. À medida que as linhas avançavam no sentido oeste, novas cidades 
ou cidades já existentes conformavam-se como importantes núcleos regionais. Interligadas com a Capital 
fisicamente pelas ferrovias e economicamente pelo café, essas cidades iniciaram a constituição de uma rede 
que está na origem do sistema urbano paulista. A origem dessas ferrovias são os trajetos coloniais que ligavam 
São Paulo ao “Vale do Paraíba”; ao “Sul de Minas”; ao noroeste do estado pelos “Caminhos dos Guaiazes”; 
ao oeste do estado pelo “Vale do Tietê” e pelos “Campos de Sorocaba”; e ao litoral pelo “Caminho do Mar” 
(PRADO JR., 1945, p. 928-929). A partir dessas linhas ferroviárias radiais a mecanização do transporte agrícola 
constituiu uma importante renovação do processo. 

As cidades que se constituíram ao longo dos eixos ferroviários guardaram independência financeira e 
produtiva porque não tinham ligações com outras cidades relevantes. Ou seja, o relativo isolamento das 
cidades proporcionado pelo “privilégio de zona” e pelo traçado ferroviário radial exigia delas autonomia 
na produção agrícola e nas demais atividades e serviços. Esse padrão de ocupação foi característico do ciclo 
econômico agrícola em que a produção toda era feita em grandes fazendas; as transações comerciais num único 
centro regional; e seu escoamento por um único porto exportador. Essa lógica produtiva induziu o desenho 
das ferrovias e foi por ele reforçada ao constituir as principais cidades do Interior do estado desintegradas 
de seus arredores e, principalmente de outras cidades maiores (excetuando São Paulo). E dessa forma, a 
implantação da malha ferroviária orientou a urbanização do oeste paulista e promoveu seu crescimento até 
as primeiras décadas do século XX. Pois as concessões das ferrovias ao capital privado estabeleceram, entre 
outras vantagens, o “privilégio de zona” que impedia a implantação de outra ferrovia na faixa de domínio 
demarcada pelos 30 km de cada lado do eixo da ferrovia concedida (GRANDI, 2007, p. 35) conformando as 



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 37

CAPÍTULO 1
O PADRÃO RADIAL DAS RODOVIAS E O MUNICÍPIO COMO CENTRO DE DECISÃO. A ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO PAULISTA, 1913-1938

“zonas de concessão” que deram o contorno da urbanização paulista desse período. Seguindo essa lógica, em 
15 anos os troncos ferroviários expandiram-se rapidamente como um importante negócio agrícola e fundiário. 
Em 1876 a Companhia Paulista de Estrada de Ferro que passava por Jundiaí e Campinas atingiu Rio Claro. 
No mesmo ano, a extensão atingiu Mogi-Guaçu. Em 1877 atingiu Araras e Leme e em 1880, Porto Ferreira. 
Em 1873 a Ituana atingiu Itu e em 1879, Piracicaba. Em 1875 a Sorocabana chegou a Sorocaba e, no mesmo 
ano, a Mogiana que ia de Campinas para Jaguari atingiu Mogi-Mirim e Amparo. Em 1883 prolongou-se a São 
Simão e Ribeirão Preto e em 1888, Franca. A Companhia de Estrada de Ferro Rio Claro chegou a São Carlos em 
1884, Araraquara em 1885 e Jau em 1887 (LAMOUNIER apud GRANDI, 2007, p. 26). E a lógica de linhas sem 
cruzamentos atendendo poucos núcleos isolados foi predominante até a ascensão da atividade industrial, cuja 
cadeia produtiva introduziu uma nova lógica de organização do território.

No início do século XX, o capital agrícola diversificou-se e verteu investimentos na indústria paulista 
(antes mesmo da crise de 1929) preparando um novo contexto econômico (TAVARES, 1986, p. 100 e 101). O 
Departamento Nacional do Café (DNC), criado em 1933, controlava a exportação do produto e direcionava 
o investimento disponibilizado. Essas políticas de financiamento atenderam à indústria extensiva (de bens 
consumidos por assalariados) e a indústria intensiva a partir da política de substituição da importação. 
Portanto, o café produzido em meio rural e destinado ao mercado externo colaborou para os investimentos 
na industrialização vinculada ao mercado interno e desenvolvida no meio urbano (CARDOSO DE MELLO, 
1982).

As transformações que decorreram das mudanças socioeconômicas como “[...] nas relações de produção 
com o crescimento do trabalho assalariado, o sucesso agroexportador de São Paulo, os investimentos em 
infra-estrutura (especialmente ferrovias), a entrada de imigrantes, entre outros” (CAMPOLINA, 2000, p. 
306) posicionaram o estado de São Paulo no centro da produtividade industrial nacional prenunciando os 
privilégios e a concentração na sua Capital e arredores. Ao gerar emprego e valor agregado a indústria tornou-
se, a partir do início do século XX a principal promotora do desenvolvimento urbano concentrando ao seu 
redor uma diversidade de atividades fundamentais para o seu crescimento. 

Na escala urbana, serviços e comércios orbitam ao redor da indústria dando-lhe condições de permanência 
e desenvolvimento no espaço ao mesmo tempo em que exploram a demanda proporcionada pela sua ascensão. 
A importância da indústria no processo de urbanização não é apenas a população que ela emprega, mas 
também o sistema que ela gera:

[...] Cada investimento industrial, além de aumento direto de emprego que ocasiona, provoca 
um aumento adicional através da ação de uma espécie de “multiplicador” de emprego. 
Assim, apesar do setor secundário absorver uma parcela cada vez menor da população ativa, 
é ele o fator principal do crescimento urbano. (SINGER, 1968, p. 368)
[...] Graças à industrialização, cresce o mercado de trabalho, a população urbana aumenta, o 
que leva a um aumento de demanda por produtos industriais na própria cidade; o mercado 
em expansão atrai mais estabelecimentos à cidade, provocando nova expansão industrial. [...] 
(SINGER, 1968, p. 369)

Prioritariamente urbana, a atividade industrial influenciou a urbanização paulista. A predominância do 
trabalho livre, da demanda de mercado e do capital industrial foram os elementos que valorizaram o espaço 
urbano em relação à decadência do modelo societário rural. Do ponto de vista territorial, a indústria no estado 
de São Paulo acentuou as bases urbanas e fez deslanchar um processo inevitável e irreversível de aumento da 
população nas cidades e da formação de polos atrativos (SILVA, 1976) de serviços e atividades diversificadas. 
A pré-existência de núcleos formados pelo capital agrícola (desde o século XIX), pelo êxodo rural em direção a 
esses núcleos e pelo nível de desenvolvimento econômico em que eles se encontravam garantiram uma relação 
de complementaridade – e não causalidade – entre a indústria e a urbanização (RIGHI, 1983). Consequência 
direta foi a concentração de alguns centros industriais em cidades com maior estrutura e, pioneiramente 
referências regionais para as cidades vizinhas. As cidades de Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, 
Sorocaba e as do Vale do Paraíba foram algumas das áreas que, ao deterem alguma hegemonia polarizadora 
sobre as cidades ao seu redor, sediaram as primeiras concentrações de atividades industriais (LENCIONI, 
1994). 
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Historicamente, esses polos concentraram funções econômicas e comerciais importantes em relação às 
cidades vizinhas. Essa concentração aliada à proximidade com a infraestrutura de comunicação e transporte 
garantida pelas linhas ferroviárias não tardou em constituir um local eminente de investimento industrial. 
Afinal, o capital industrial não se instalou na área rural nem tampouco nas cidades com dificuldades de 
expansão, mas procurou um espaço de fácil comunicação que lhe garantisse continuidade na circulação da 
matéria-prima e da mercadoria. Essa opção resultou num desenho regional a partir do qual se estabeleceram 
dependências recíprocas. Formou-se, a partir dos anos 1920 a maior parte das regiões administrativas do 
estado de São Paulo (SEADE, 1988) em que uma cidade principal agregava as demais cidades ao redor pela 
dependência material, financeira e social.

Na escala regional, as cidades concentradoras de atividades industriais buscaram nas demais cidades – 
em geral menores - matéria-prima para sua produção, enquanto que num movimento inverso, a população 
dessas cidades menores voltou-se à cidade industrial para obter os produtos manufaturados e os serviços 
a eles atrelados. Estabeleceu-se, portanto uma relação em que a polarização da atividade industrial, da 
geração de mão-de-obra e de valor agregado tornou-se o principal catalisador dessa recíproca relação entre 
industrialização e urbanização. 

Nos anos 1930 e para fins estatísticos o estado de São Paulo estava organizado em Divisões Regionais 
Agrícolas (DIRA): Campinas, Bauru, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Paulo, Sorocaba e Vale do Paraíba 
(SEADE, 1988). Ou seja, havia o prenúncio da divisão regional articulada por uma hierarquia a partir das 
principais cidades, mas que ainda não se consolidavam como centros legítimos das decisões administrativas. 
Com a predominância da economia industrial sobre a agrícola essa divisão regional acentuou-se e ajudou a 
consolidar a rede urbana paulista estruturada pelas cidades e pela infraestrutura de circulação (primeiramente 
a ferrovia e, posteriormente a rodovia). A hegemonia paulista quanto à concentração industrial reforçou essa 
característica. Enquanto em 1929, São Paulo detinha 37,5% da indústria nacional, a partir de 1945 passou a 
concentrar 50% (CANO; GUIMARÃES NETO, 1986).

Analisando o processo de urbanização do estado de São Paulo na primeira metade do século XX, os 
geógrafos Pierre Monbeig (1943) e Pierre Deffontaines (1944a) identificaram a relação que se estabeleceu entre 
a cidade e o sistema de circulação. Nas suas análises, foi apontada a importância da cidade e da rodovia para a 
consolidação das atividades produtivas e, consequentemente da constituição de regiões formadas por ambas.

Uma vez superada a fase de transição entre as fazendas produtoras de café (em decadência análoga ao seu 
sistema econômico) e os núcleos urbanos (em ascensão pelo processo de urbanização), constituíram-se alguns 
principais centros de decisões econômicas e financeiras no estado. Foram os casos de Amparo, Bragança 
Paulista, Campinas, Ribeirão Preto, São Paulo, Sorocaba e Taubaté que permaneceram na produção econômica 
superando a crise do café com produções alternativas de frutas e legumes e de pioneiras atividades industriais. 
Pela sua importância como centros de um sistema urbano, elas foram o embrião das sedes administrativas 
regionais. Na leitura de Monbeig (1943, p. 07 e 08, 16, 18), essas cidades superaram o estágio nuclear e isolado 
e se constituíram no elemento básico da organização humana sobre a terra.

Se a cidade necessitava estar integrada a um sistema urbano, essa integração foi possibilitada pelas ligações 
terrestres. Desde as estradas de terra, passando pelas ferrovias e rodovias, o sistema de circulação encerrou 
o isolamento dos núcleos, transpôs as barreiras físicas e possibilitou o transporte de pessoas e de produtos 
entre as cidades expandindo e integrando as aglomerações urbanas. E as cidades que se localizavam nos 
entroncamentos ou pontos de pousos gozaram de “superioridade natural” no seu crescimento (MONBEIG, 
1943, p. 11-14), como ocorrera com São Paulo. Para Monbeig não havia outra razão de ser de algumas cidades 
senão a relação com a produção econômica. Pois era a partir das necessidades de desenvolvimento econômico 
que se reforçavam as relações regionais entre as cidades através do sistema de circulação.

[...] É a função comercial ligada à presença dos meios de transporte, mais frequentemente, a razão de 
ser das pequenas cidades do interior [...] (MONBEIG, 1943, p. 21)
[...] Esta situação resulta dos meios de transporte: quem diz mercado, diz estrada. (MONBEIG, 
1943, p. 22)
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Deffontaines (1944a) destacou algumas cidades que se formaram com a implantação de vias, como as 
“cidades nas estradas: pousos” que se constituíram por uma rede viária, precária é bem verdade, mas que 
costurou o território pelas necessidades produtivas e de abastecimento. Essas cidades serviam ao descanso, 
como entreposto de fiscalização, registro e cobrança de taxas (Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Registro); e novas 
rotas (Casa Branca, Franca). As “estradas de boiadas” também contribuíram para a constituição de pouso dos 
boiadeiros, como Vacaria (lugar de pastagem) ou Charqueada (lugar de fabricação de carne-seca, ou charque). 
Ao longo da “estrada mulada”, que era o caminho das mulas, consolidou-se Sorocaba, São Miguel Arcanjo, 
Apiaí, Itapetininga. As “cidades de navegação” surgiram pela necessidade de escoar produtos agrícolas pelos 
rios, como Porto Ferreira, localizada a jusante de Pirassununga. E o caso mais notório foi o das cidades que 
nasceram, ou se desenvolveram, ao longo das ferrovias. Algumas delas foram as “bocas de sertão”, pois foram 
a última ponta antes de entrar no sertão e, portanto lugares de concentração natural de recursos e mão-de-
obra. Era para onde eram levados os imigrantes e para onde se dirigiam os agricultores em busca de terras 
férteis: Bauru, Casa Branca, Marília, Mocóca, Ourinhos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. As obras de 
infraestrutura também deram origem a cidades devido à permanência de seus operários, como em Cotia, Juquiá 
e Una. E curiosas lógicas ajudaram a compor o conjunto urbano do Interior, como a classificação por ordem 
alfabética das cidades constituídas ao longo da linha férrea: Américo, Brasília, Cabrália, Duartina, Esmeralda, 
Fernão Dias, Gália, Herculanum, Jafa, Lácio, Marília, Nipônio, Ormuz, Pompéia (DEFFONTAINES, 1944a, p. 
143-147). Mesmo as cidades que surgiram pela geração de renda a partir do parcelamento da terra também 
estiveram vinculadas às vias de circulação. Os patrimônios, fragmentos das fazendas doados para a igreja 
(“patrimônios religiosos”) ou parcelados para a venda (“patrimônios leigos”) tiveram maior sucesso quando 
foram atendidos pelas ferrovias. 

[...] A passagem de uma estrada de ferro numa fazenda é uma das causas principais que 
determinarão ao fazendeiro fundar um patrimônio e a estação será um dos chamarizes de 
população mais poderosos. Marília é o tipo dessas aglomerações que deveram seu brusco 
sucesso à chegada da via férrea, é um patrimônio “boca de sertão”, como existem muitos. [...] 
(DEFFONTAINES, 1944a, p. 304)

Pela interpretação da urbanização paulista na primeira metade do século XX pode-se apreender a 
importância da relação entre as cidades e o seu sistema de circulação na organização regional do estado, seja 
no seu aspecto econômico ou social.

1.2 Os Troncos Radiais para Integração Territorial: o “Plano de Viação” Estadual, 1913
Os primeiros troncos radiais das estradas de rodagem do estado de São Paulo foram propostos no “Plano 

de Viação”, de 1913. Ele é o precedente de uma organização administrativa que priorizou o automóvel como 
principal meio de transporte e as estradas de rodagem como sistema de integração da cadeia produtiva 
industrial, evidências da passagem do predomínio da economia agrícola para a economia industrial e da 
necessidade de integrar a produção e o mercado consumidor. Essa reestruturação exigiu a criação de 
organizações administrativas como departamentos e secretarias para as novas formas de transporte terrestre.

O apoio à abertura de estradas foi incentivado por Washington Luis que utilizou de todos os artifícios 
políticos nas suas gestões como secretário de estado (1906-1912), deputado (1912-1913), prefeito (1914-1919), 
governador (1920-1924) e presidente da república (1926-1930) para promover o modelo rodoviário como 
principal sistema de transportes.

Foi Washington Luis quem incentivou os estudos para o melhor traçado para Estrada do Mar, em 1909. 
Na década seguinte, como deputado estadual, aprovou a Lei 1406, de 26 de dezembro de 1913 que definiu a 
prioridade do trabalho dos penitenciários em obras de estrada de rodagem, incentivou o estado a providenciar 
um plano geral de viação, concluído no mesmo ano (LEITE [org.], 2007, p. 236) e autorizou investimentos 
do governo em duas importantes estradas: a do Vergueiro e a estrada para Campinas (D´ALESSANDRO, 
1967, p. 24) que ligavam a Capital ao porto de Santos e ao Interior, respectivamente. Essas duas estradas 
foram as linhas precursoras daquele que é hoje o principal corredor comercial e exportador do país. Em 1921, 
Washington Luis inaugurou a Anhanguera, planejada e construída sob a liderança de J. Timoteo de Oliveira 
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Penteado, engenheiro que, na década de 1930, ocupou o cargo de diretor-geral no Departamento de Estradas 
de Rodagem de São Paulo (DER-SP). Nesse mesmo ano, investiu cerca de 1015 contos de réis em estradas de 
rodagem, o equivalente à somatória do investimento entre 1910 e 1919. Como presidente, empenhou-se na 
consolidação do modelo rodoviário como estratégia-chave para o desenvolvimento industrial do país.

A organização institucional rodoviária também ocorreu nesse período. Em 1917 foi realizado, na Capital, 
o I Congresso Paulista de Estradas de Rodagem (por iniciativa do governo de Altino Arantes) com o objetivo 
de promover a construção de estradas de rodagem de maneira alinhada aos princípios internacionais. A ele 
se seguiram outros dois, em 1919 e em 1923, respectivamente em Campinas e São Paulo, que sistematizaram 
as principais diretrizes técnicas e divulgaram as qualidades do novo sistema de transporte automotor 
(SICILIANO, 1967, p. 29). Esses eventos posicionaram a questão rodoviária como essencial no transporte e 
escoamento da produção (agrícola e industrial) devido à sua flexibilidade e agilidade na construção.

Em 1921 foi criada no governo estadual, pela lei 1.835-C (26 de dezembro de 1921), a Inspetoria de Estradas 
de Rodagem, na época subordinada à Diretoria de Obras Públicas e atrelada à Secretaria da Agricultura 
(D´ALESSANDRO, 1967, p. 27). Até então, o governo federal não dispunha de organização institucional para 
gerir a construção e manutenção de estradas, tendo sido o estado de São Paulo o precursor nessa organização 
institucional: “Essa inspetoria foi a origem de todos os órgãos responsáveis pelas estradas de rodagem do país, 
mesmo o federal, evoluindo, em 1933, para Departamento, que é hoje” (NETTO, 1952, p. 47).

Com sua institucionalização, as primeiras estradas de rodagem do estado de São Paulo tiveram seus 
traçados orientados como forma de complementação e integração do sistema ferroviário. Pois a rodovia 
deveria integrar um sistema de vias e não substituir a malha ferroviária. “Ao que parece, porém, ambos os 
sistemas (ferroviário e rodoviário, complemento nosso) são feitos para coexistirem. [...]” (BRANCO, 1958, p. 
24).

Contudo, o modelo ferroviário de transporte declinou por três principais motivos: pelas desvantagens 
técnicas frente ao avanço da rodovia; pela mudança cambial que fez da rodovia um negócio menos atraente 
do ponto-de-vista de investimentos, e; pela mudança da lógica produtiva no estado, de uma base econômica 
agrícola para a uma base econômica industrial. A ferrovia, concessão pública ao capital privado com poucos 
recursos de flexibilização de ramais, não atendia plenamente à integração territorial e não garantia retornos 
rentáveis ao investidores tornando-se pouco compatível com as novas necessidades do mercado. Tecnicamente, 
a baixa flexibilidade de traçado e os poucos recursos de capilarização das linhas; o monopólio na concessão 
e construção; a dependência de bitolas exclusivas, distintas entre as concessões; a falta de integração entre as 
linhas existentes; e a organização institucional a favor da substituição do trem pelo automóvel reverteram os 
interesses das linhas ferroviárias para as rodoviárias. A facilidade da criação de estradas principais articuladas 
às vicinais (através de abertura de matas e pavimentação com macadame ou cascalho) facilitava a integração de 
diferentes regiões produtivas ao seu mercado consumidor respondendo melhor às formas de produtividade 
industrial.

A circulação dos produtos agrícolas exigia a ligação entre São Paulo e o município onde se localizava 
a principal fazenda produtora. Por outro lado, a atividade industrial impunha uma nova lógica cujo 
desenvolvimento instituía um padrão de organização territorial polinucleado para atender a integração da 
sua cadeia produtiva. A necessidade de inserção de novos núcleos urbanos no sistema de circulação exigia 
uma forma mais flexível para o desenho e para a operação da circulação dessas mercadorias.

Essa mudança de paradigma nos transportes terrestres provocou uma diminuição dos investimentos em 
manutenção das ferrovias e incentivou a abertura de novas estradas ou de melhoria das já existentes a partir 
de planos que abordaram as áreas urbanizadas do estado de São Paulo. Naturalmente, a desvinculação do 
Departamento de Estradas da Secretaria da Agricultura comprovava a substituição da agricultura exportadora 
do café (transportada pelas ferrovias) pela produção de bens manufaturados (transportada pelas estradas) 
como principal atividade econômica. O marco desse processo é o “Plano de Viação” para o estado de São 
Paulo (1913)1 que pode ser considerado o embrião da estrutura rodoviária radial paulista. O Plano de Viação 
1 O “Plano de Viação” para o estado de São Paulo (1913) foi o segundo plano rodoviário. O primeiro Plano de Viação de Rodagem foi 
elaborado na vigência da presidência (da província) de Campos Salles (sendo Álvaro de Carvalho o secretário da Agricultura e Orville A. 
Derby, Wallace F. Cochrane e Ricardo Medina seus assistentes), em 1896 (D´ALESSANDRO, 1967, p. 24). Nesse plano foram apresentadas 
as estradas existentes e as estradas em manutenção, predominantemente. As estradas previstas (denominadas de “estudadas”), muito 
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foi elaborado por Clodomiro Pereira da Silva, engenheiro e consultor técnico da Secretaria de Agricultura, 
Comércio e Obras Públicas do estado de São Paulo. Com o Plano, a Secretaria atendia um dispositivo legal 
definido na Lei estadual 1406⁄13 que abordava o regime penitenciário no estado e trazia em seu artigo 16 uma 
deslocada, mas fundamental definição sobre a questão rodoviária paulista, autorizando o governo a definir 
as soluções viárias das estradas de rodagem a respeito dos tipos, larguras, declividades máximas e raios de 
curvatura que atendessem à circulação de pedestres, cavaleiros e veículos automotores.

Uma vez elaborado, o plano foi endereçado ao seu secretário, Paulo de Morais Barros, na vigência do 
governo de Francisco de Paula Rodrigues Alves (1912-1916) e se tornou o primeiro a atribuir autonomia 
às estradas de rodagem, equiparando-as às ferrovias como um elemento complementar e não subsidiário 
(NETTO, 1952, p. 45).

O Plano de Viação de 1913 introduziu três princípios da organização territorial: contemplou a totalidade do 
território; partiu da perspectiva do planejamento integrado nas escalas territorial, regional e urbana; e propôs 
a articulação entre as diferentes formas de transporte (ferroviário, rodoviário e fluvial).

[...] A bôa solução aqui é a que consiste em variar a natureza dos instrumentos de transporte, 
escolhendo entre elles, para cada caso, o que se adapta com maior capacidade relativa, ao 
meio e à occasião.
Traduz-se isto que acabo de dizer, em outros termos, o seguinte: as estradas de ferro devem 
ser estabelecidas para collectar a produção de regiões mais ou menos consideraveis, ás quaes 
deverão fornecer transporte rapido e barato, vencendo em regra grandes percursos.
Ao lado da estrada de ferro devem então achar-se a estrada de rodagem e a navegação, como 
instrumentos de transporte auxiliares. (SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMMERCIO E 
OBRAS PUBLICAS, 1913, p. 24)

Tecnicamente, o Plano de 1913 definiu novas linhas de trem e as formas de construção das estradas de 
rodagem, além de estabelecer sua principal característica, a forma radial, que passado um século permanece 
como predomínio da malha. O Plano partiu da importância dos elementos geográficos e do processo de 
urbanização como fundamentais para a organização das formas de transporte: “A physionomia topographica 
do Estado deixa logo perceber os effeitos das causas physicas sobre os factos economicos em matéria de 
viação. [...].” (SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS, 1913, p. 20). Dessa 
topografia resultaram três regiões econômicas: “a região do Norte e a região do Oeste e a região do Ribeira” 
(SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS, 1913, p. 20) cujo atendimento dar-
se-ia pela integração entre as ferrovias, as estradas de rodagem e a navegabilidade dos rios.

A opção por linhas radiais rodoviárias justificou-se pela posição da Capital, no limite leste do estado; 
pela geografia, principalmente a hidrografia, quase paralela descendo a oeste da Capital; pelo processo de 
urbanização em curso e pela presença já consolidada das vias férreas que ligavam os principais núcleos do 
Interior à Capital.

Penso que para satisfazer às primeiras necessidades, bastaria crear boas estradas de rodagem 
entre as príncipes cidades do Estado, particularmente da Capital aos pontos vizinhos mais 
proximos: a Santos, Jundiahy, Campinas, Sorocaba, Mogi das Cruzes, etc. [...]. (SECRETARIA 
DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS. 1913, p. 34)

A ausência das vias transversais é constatada pelo autor e justificada pela grande escala de produção e 
escoamento para poucos pontos concentrados.

Estas serão estradas de rodagem commerciaes, mas que servirão necessariamente a interesse 
de ordem administrativa e política; mas o interesse predominantemente actual será de ordem 
econômica. Outras, talvez mais numerosas, deverão ser estabelecidas para attender a interesse 
de ordem política e administrativa, que inversamente predominam agora: terão percursos 
maiores e não serão alimentadoras de ferrovias, mas talvez mesmo suas concorrentes. 
(SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS. 1913, p. 48)

poucas, foram projetadas em pequenos trechos ligando cidades próximas. Esses trechos não apresentaram continuidade e a proposta 
aproximou-se mais a um conjunto de pequenas estradas secundárias do que propriamente um plano sobre a totalidade do território, 
até porque as estradas (existentes e estudadas) resumiam-se a linhas retas, sem precisão de seus traçados pela falta de levantamento, na 
época, em elaboração. O Plano de 1913, no seu memorial, faz várias menções ao Plano de 1896, contudo a planta apresentada no segundo 
plano (elaborada em 1913) é bem distinta da planta apresentada no primeiro (elaborada em 1897). Possivelmente, a planta de 1913 
considerou o levantamento elaborado nos anos anteriores, pois apresentou maior precisão no traçado.
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A primeira classificação hierárquica das estradas de rodagem planejadas do estado de São Paulo definiu 
três categorias: as “estradas especiaes”; as de 1ª e as de 2ª classe, sendo essas duas últimas extensões das 
estradas especiais. As estradas especiais constituíram-se, por fim, como os principais troncos radiais que 
partiam de São Paulo para Taubaté; para Santos; para Campinas-Piracicaba-Ribeirão Preto; e para Avaré-
Sorocaba (SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS, 1913, p. 50).

Nesse período, Washington Luis empreendeu novas relações econômicas com outros estados e, por 
se esforçar em implantar o Plano de Viação, reforçou o papel da Capital paulista como centro do sistema 
produtivo estadual (que já era) e nacional (que viria a ser) pelas relações que se estabeleceriam no decorrer do 
processo de desenvolvimento industrial. 

A partir da Lei de 1.406 as coisas se precipitam: o Governo do Estado, tendo à frente o Dr. 
Altino Arantes, ativa as obras. E um particular, o Dr. Arthur Rudge Ramos, trabalha na 
restauração do ́ Caminho do Mar´. Na prefeitura de São Paulo, o mesmo Dr. Washington Luis, 
dá início a um vasto programa rodoviário, visando principalmente as saídas do Município 
para o futuro aproveitamento dos cinco primeiros troncos estaduais, francamente delineados 
nos Planos de Viação até então elaborados, e sempre defendendo e disseminando a ideia 
de se dar ao automóvel “estradas para todas as horas do dia e para todos os dias do ano”. 
(D´ALESSANDRO, 1967, p. 25)

Nesse quadro de prioridades ficou definida uma malha rodoviária que dialogou com as condições naturais 
do sítio paulista e que seguia o movimento da urbanização proporcionado pelas ferrovias, “[...] pela sua 
própria topografia e por uma fatalidade histórico-geográfica [...]” (D´ALESSANDRO, 1967, p. 27) ligando a 
Capital aos principais centros regionais pelo “imperativo de ordem política, econômica e social” (ALEGRE, 
1967, p. 20).

Os quatro troncos radiais previstos deram origem às quatro principais rodovias que cruzam o estado de 
São Paulo, atualmente: a Dutra, a Imigrantes, a Anhanguera e a Castello Branco. O desenho desse traçado que 
se definiu em 1913 teve papel determinante no processo de urbanização do território paulista por ajudar a 
proporcionar o desenvolvimento de um conjunto de municípios que formou regiões econômicas com intensa 
produtividade ligada à concentração industrial na Capital. A Dutra, por ser a ligação com o Rio de Janeiro e 
articular os dois principais parques industriais do país; a Imigrantes, por ser a ligação com Santos, portanto 
pela importância no processo de exportação e importação; a Anhanguera, por ser a entrada para o Interior via 
Campinas; e a Castello Branco por ser a conexão com o Mato Grosso do Sul. 

08. Relação das principais estradas construídas e inauguradas até 1926. A representação confirma a importância dos trechos radiais 
preconizados pelo Plano de Viação de 1913
Fonte: Revista DER, No. 67, 1952
09. Esquema ilustrativo elaborado pelo jornalista Américo R. Netto, em 1928, para demonstrar as prioridades do governo do estado de 
São Paulo desde o início da década de 1920 
Fonte: Revista DER, No. 67, 1952
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Na análise do mapa referente ao Plano de Viação é possível observar alguns trajetos propostos que, embora 
consolidados tiveram implantações diferentes. Como o caso da Castello Branco, ou as atuais ligações com os 
estados do Paraná, de Minas Gerais e Goiás. A rodovia Washington Luis, contudo manteve traçado muito 
semelhante ao proposto em 1913. Outro aspecto importante da análise do projeto desenhado em planta por 
Clodomiro P. da Silva é a independência do traçado das estradas em relação ao traçado das ferrovias existentes 
ou projetadas. Excetuando o caso da estrada para o Rio de Janeiro e alguns pequenos trechos que serviam de 
continuidade da própria ferrovia onde não havia plano para sua expansão, as estradas estão implantadas em 
trechos paralelos às ferrovias, mas independentes delas.

Ainda em relação às ferrovias, há que se mencionar uma peculiaridade do desenho concebido pelo Plano de 
1913: as ramificações ou interligações secundárias que partiam dos troncos radiais. Nesse momento de transição 
de um sistema econômico agrícola para um sistema econômico industrial havia a necessidade de articular os 
principais troncos rodoviários a centros urbanos secundários. Enquanto a Capital São Paulo tornava-se ponto 
de partida de cinco troncos radiais; das cidades de Campinas, Piracicaba, São Carlos e Araraquara partiam 
três ramais cada uma; e de muitas outras cidades do Interior do estado partiam dois ramais. Esses ramais 
cruzavam-se valorizando outros nós rodoviários numa tentativa de capilarizar a circulação. O Plano de 1913 
foi fundamental para a estruturação do território paulista e do desenvolvimento da indústria e foi pioneiro na 
iniciativa de integrar o mercado consumidor pela lógica industrial. Consolidou o primeiro sistema rodoviário 
para a unidade logística que em breve estaria integrada ao sistema internacional de divisão do trabalho.

1.3 São Paulo como Entreposto Continental: A Rodovia Pan-americana
Em 05 de maio de 1938 três expedicionários brasileiros concluíram uma estrada ligando Rio de Janeiro à 

Nova Iorque (EUA). Após 10 anos de viagens em dois automóveis da Ford “modelo T”, o Tenente do Exército 
Leônidas Borges de Oliveira, o observador Lopes da Cruz e o mecânico Mário Fava percorreram 27.631 km 
de estrada, grande parte aberta pelos próprios expedicionários que passaram pelo Paraguai, Argentina, 
Chile, Uruguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, 
Guatemala e México até chegarem aos Estados Unidos (BRAGA, 2011). No Brasil, a maior parte desse trajeto 
foi feita pelo estado de São Paulo comprovando sua importância na organização territorial já prenunciada pelo 
Plano de Viação de 1913. 

11. Detalhe do trajeto da Carretera Panamericana, 193?
Pelo detalhe do mapa elaborado pelos expedicionários da Carretera Panamericana, Leônidas Borges de Oliveira, Lopes da Cruz e Mário 
Fava, podemos observar que o maior trajeto em solo brasileiro da futura Rodovia Pan-americana ocorreu pelo território paulista. A 
Carretera foi inicialmente construída por uma única linha de circulação que, partindo do Rio de Janeiro ligou as três Américas
Fonte: O Brasil através das três Américas, 2011
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Abrindo florestas, transpondo rios e superando a Cordilheira dos Andes, com o apoio de todos os países 
os expedicionários concluíram a “Carretera Panamericana” (denominação que eles atribuíram à estrada que 
ligava as três Américas) e ao final da viagem foram recebidos por Henri Ford em Detroit, Franklin D. Roosevelt 
em Washington e por Getúlio Vargas no retorno ao Rio de Janeiro (BRAGA, 2011). Fatos que comprovaram o 
reconhecimento da epopeia, mas também evidenciaram o caráter político e os interesses econômicos de uma 
ligação terrestre entre todos os países da América.

Nesse mesmo período, entre os anos 1920 e 1940, por intermédio dos Estados Unidos, os países latino-
americanos mobilizaram-se (institucionalmente e financeiramente) para empreender essa que seria a principal 
estrada do continente Americano. A Rodovia Pan-americana foi proposta pelos Estados Unidos com a 
finalidade de integrar as três Américas sob os argumentos da segurança militar; do fornecimento de matéria-
prima para indústria norte-americana; e da ampliação do mercado consumidor para seus produtos. Sua 
concepção é da década de 1920 e perdurou nos debates internacionais até os anos 1940, justamente no período 
entre guerras. Seu traçado foi paulatinamente formulado em congressos internacionais e com colaboração de 
planos nacionais e regionais.

Nos Estados Unidos, a crise da bolsa de Nova York da década de 1920 bem como a experiência da I Guerra 
Mundial direcionaram as decisões da economia internacional pela proteção militar e garantia de autossuficiência 
americana. A opção por uma política de importação de matéria-prima e exportação de bens manufaturados 
foi a garantia da constituição de um mercado forte e protegido das instabilidades do período bélico. Para 
essa concretização, a construção de uma rodovia que ligasse todo o continente americano tornou-se uma 
importante estratégia de integração do mercado internacional produtivo pelo atendimento às necessidades 
da América Latina com os produtos norte-americanos. A partir de então, iniciou-se a movimentação técnica e 
institucional para justificar e empreender uma ligação transcontinental.

Tecnicamente, sucederam-se duas iniciativas de destaque nos congressos internacionais e que foram 
relevantes para o desenho da rodovia, sobretudo em relação ao território brasileiro. Na VI Conferência 
Internacional Americana, realizada em Havana em 1928, foram envolvidas várias organizações (a União Pan-
americana, o Congresso Pan-Americano de Estradas de Rodagem - na sua segunda edição -, a Confederação 
Pan-americana de Educação Rodoviária, o Instituto Pan-americano e os governos a elas vinculados) que 
estabeleceram “construir uma estrada internacional americana” (PENTEADO, 1943, p. 384) envolvendo todos 
os membros da União Pan-Americana para a sua realização. A proposta era ligar todas as capitais latino-
americanas através de um sistema linear rodoviário que aproveitasse os trechos já existentes e construísse os 
que fossem necessários, como foi o caso das obras nas rodovias da América Central. O objetivo foi estabelecer 
um trajeto internacional que integrasse todos os principais polos consumidores aos Estados Unidos e os 
articulassem com possíveis fornecedores de matéria-prima.

No II Congresso Internacional de Estradas de Rodagem, realizado no Rio de Janeiro em 1929, houve a 
representação brasileira de Timoteo Penteado que atestou as ligações propostas e sugeriu alterações, 
sobretudo nas ligações da capital federal, Rio de Janeiro, às capitais de outros países ampliando o percurso e 
diversificando as conexões (PENTEADO, 1943, p. 384). A proposta original ligava Rio de Janeiro-São Paulo-
Porto Alegre-Montevideo-Buenos Aires numa única linha. Apenas a capital Buenos Aires tinha ramificações e 
o Rio de Janeiro constituía-se como ponto final do trajeto.  Penteado propôs ramais da Rodovia Pan-americana 
que ligassem Rio de Janeiro a Assunción e La Paz (além de Buenos Aires que já estava contemplada), passando 
por São Paulo, estendendo as ramificações da rodovia e tornando o Rio de Janeiro um polo concentrador e 
São Paulo um importante entreposto. A proposta de Penteado buscou articular as duas principais capitais 
regionais brasileiras ao sistema internacional com a incorporação dos seguintes ramais: Rio de Janeiro-
Petrópolis-Belo Horizonte-Goiás-Cuiabá-La Paz; Rio de Janeiro-São Paulo-Curitiba-Dionísio Cerqueira-Foz 
do Iguassu-Assunción; Rio de Janeiro-São Paulo-Cuiabá; e Rio de Janeiro-São Paulo-Curitiba-Florianópolis-
Porto Alegre-Montevideo-Buenos Aires. O Congresso de 1929 definiu três principais recomendações: que 
os países adotassem os traçados coniventes às ligações internacionais nas suas novas obras ou naquelas de 
prolongamento das rodovias já existentes; que a União Pan-americana provesse os países envolvidos com 
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12. Primeira versão da Rodovia Pan-americana no início da década de 1920
Com traçado diferente daquele que foi construído pelos expedicionários, a Rodovia Pan-americana partia das principais capitais dos EUA 
e finalizava nas principais cidades da América do Sul
Fonte: ENGENHARIA, No. 11, 1943
13. Versão da Rodovia Pan-americana com traçado revisto a partir da solicitação da revisão, de 1929, de Timoteo Penteado. 
Nesse traçado, a rodovia deveria ter um ramal transversal que, partindo de São Paulo (SP), deveria chegar à Bolívia. A Capital São Paulo, 
bem como todo o Interior do estado foram privilegiados como importante entreposto desse sistema rodoviário. Os traçados dos trechos 
brasileiros da Rodovia Pan-americana foram consolidados pelos planos estaduais e nacional rodoviários e, em boa parte, construídos. 
Pode-se observar certa proximidade entre o traçado proposto por Penteado e o trajeto concluído pelos expedicionários, no trecho sobre 
o território paulista
Fonte: A Rodovia. No. 42, 1943

planos de estradas internacionais para ligarem as capitais nacionais; que o Instituto Panamericano promovesse 
a integração das estradas internacionais, sobretudo nos casos em que os pontos de ligação entre os países não 
fossem coincidentes. Uma vez constituído esse sistema internacional, estaria concluída a ligação continental 
de norte a sul da América. 

O IV Congresso Rodoviário Pan-americano, realizado no México (sem precisão de data, mas ocorrido no 
início da década de 1940), deferiu a importância da Rodovia Pan-americana instituindo uma data marco, 12 de 
outubro de 1942, para comprometer mutuamente os países envolvidos e comemorar os 450 anos da chegada 
de Colombo na América. A organização institucional, o aporte financeiro para as estradas de rodagem e a 
incorporação de traçados já existentes colaboraram para a eficácia da implantação da iniciativa norte-americana. 
Outras iniciativas juntaram-se a esses esforços e em 1936, J. Tozzi Galvão apresentou um anteprojeto de 
ligações transversais do Rio de Janeiro à Rodovia Pan-americana. Em 1946 o plano foi detalhado e apresentado 
ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), com parecer favorável do seu Diretor-Técnico 
Regis Bittencourt, contudo arquivado pelo Conselho Nacional de Estradas de Rodagem, conforme parecer do 
Tenente-Coronel Pirassinunga, representante do Estado Maior do Exército (TOZZI, 1950, p. 47). 

Com a II Guerra Mundial, os Estados Unidos retomaram a iniciativa de concluir rapidamente o percurso 
total da rodovia e garantir, juntamente dos objetivos econômicos (pouco expostos, mas muito evidentes na 
primeira fase), um recurso de defesa que unisse os países aliados. Na década de 1940 cerca de 87% (!) do 
traçado já estava operando com apoio, sobretudo dos financiamentos norte-americanos. Através do Banco 
de Importação e Exportação norte-americano, os EUA disponibilizaram empréstimos de aproximadamente 
US$ 78,000,000.00 aos países da América Central e México (principalmente) e América do Sul, num período 
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inferior a 20 anos. Todas essas decisões vinham acompanhadas de justificativas pragmáticas, como a defesa do 
território americano que buscava nas rotas terrestres a substituição das rotas marítimas que estavam em risco 
pelos ataques comuns no período de guerras (PENTEADO, 1943, p. 383; ROADS AND STREETS, 1943, p. 53).

Nesse período, a questão econômica evidenciou-se: “Nosso país (EUA) também depende dos produtos da 
América Central e do Sul para fortalecer sua economia em tempo de paz. [...] Com a melhoria dos meios de 
transporte e comunicação, esses produtos terão seu emprego acrescido nas indústrias dos Estados Unidos [...]” 
(ROADS AND STREETS, 1943, p. 54). Ao todo, seis programas de melhorias vinculadas ao transporte terrestre 
continental garantiriam o desenvolvimento norte-americano.

1. A melhoria dos transportes no interior dos vários países e entre eles e os Estados Unidos:
[...] As exportações norte-americanas desses produtos (como trigo, arroz ou feijão escassos 
nos países da América Central, complemento nosso) são insignificantes, mas a melhoria dos 
transportes e o aumento resultante da capacidade de consumo abririam mercados adicionais 
aos produtos norte-americanos.
2. Desenvolvimento de novas regiões e novos recursos naturais, com o aumento do consumo 
das importações americanas:
[...] Daí resultaria um notável aumento do movimento turístico para os Estados Unidos e da 
importação americana por esses portos.
3. Melhor emprego e manutenção das estruturas econômicas:
A construção rodoviária e novas empresas asseguradas por melhor transporte garantirão 
emprego no atual período de dificuldades econômicas. [...]
4. Maior intercâmbio turístico aumentaria grandemente, dos Estados Unidos, na direção 
sul, [...] e que o mesmo movimento desses pontos para a nossa terra teria também notável 
desenvolvimento. [...]
5. Melhor mercado para nossos automóveis, peças, equipamento de garagem, etc.: 
O tráfego da rodovia através do México e da América Central até a zona do Canal resultaria 
na ampliação do mercado para os automóveis e caminhões norte-americanos. [...]
6. Valor defensivo. (ROADS AND STREETS, 1943, p. 54-56)

A meta defendida no discurso norte-americano - pouco discreto – preconizou o predomínio territorial do 
seu mercado. No Brasil, essas diretrizes foram acatadas pelo Plano Nacional Rodoviário (1944):

2. São consideradas rodovias nacionais para efeito do plano:
[...]
e) as que se destinem a ligações pan-americanas. (MONTE, 1944, p. 54, extraído do Plano 
Nacional Rodoviário)

As futuras rodovias Dutra, Regis Bittencourt e o sistema composto pelas rodovias Anchieta⁄Imigrantes-
Anhanguera⁄Bandeirantes-Washington Luis corresponderam aos trechos finais da Rodovia Pan-americana 
dentro do território nacional. Com maior número de ramificações em relação à Carretera Panamericana (1928 
a 1938), a Rodovia Pan-americana planejada e também construída exerceu maior influência na escala regional 
posicionando o estado São Paulo, especificamente sua Capital São Paulo, como protagonista da dinâmica da 
economia internacional. O traçado proposto evidenciou o estado como território fundamental na integração da 
cadeia produtiva industrial nas escalas internacional, nacional e regional e importante entreposto produtivo 
internacional.

1.4 Das Comarcas à R.A.G.E: os Principais Municípios como Centros de Decisão e Sedes Administrativas
A organização territorial paulista completou-se com seus principais municípios que reuniram as instituições 

administrativas e os agentes financeiros vitais para a permanência da atividade econômica. Assim, formaram-
se os principais centros de decisão no Interior do estado que se tornaram sedes administrativas, principais 
destinos de recursos públicos.

O princípio que está na origem do reconhecimento de um município como centro de decisão é a organização 
judiciária do estado de São Paulo. Essa organização ocorreu a partir da implantação de órgãos judiciários em 
centros urbanos já existentes destinados a tomadas de decisões e aplicação da lei. A organização judiciária 
privilegiava um município sede para nele concentrar essas funções e irradiar as decisões sobre um raio de 
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influência. Os raios de influência delimitaram um contorno geográfico que deu origem às primeiras divisões 
regionais. Essas divisões regionais que partiram da organização judiciária estabeleceram-se por um modelo 
nuclear, ou seja, por um centro urbano maior com influência sobre outros menores com a finalidade de mediar 
os conflitos das aglomerações mais povoadas e urbanizadas do estado. O centro de decisão dessas regiões 
foi representado pela Comarca, definida como o principal ponto através do qual irradiava a lei. Conforme o 
referido Decreto:

TÍTULO I
Da administração da justiça com relação ao território
Art. 4º. – O território do Estado, para a administração da justiça civil e criminal, divide-se em:
districtos de paz, e 
comarcas,
formando, porém, um só districto para o Tribunal de Justiça. (ESTADO DE SÃO PAULO, 
1914)

Podemos considerar que a primeira divisão regional paulista promovida pelo Estado ocorreu a partir da 
“Organização Judiciária do Estado de São Paulo” definida pelo Decreto n. 123 de 10 de novembro de 1892 
em que se estabeleceram as comarcas paulistas pelo agrupamento de municípios: “Cada Comarca abre com a 
sua divisão judiciária e administrativa, contendo os municípios, os districtos de paz e os districtos policiaes” 
(SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA PUBLICA, 1912, p. 5). Nenhuma outra forma de divisão 
regional por agrupamentos de municípios antecede, institucionalmente, a organização judiciária.

O regime político republicano, instituído em 1889, colaborou na consolidação desse modelo nuclear que 
foi marcado pela descentralização e dispersão das ações do Estado pelo território. Desde 13 de Agosto de 
1699 (com a criação da Comarca da Capital) até 10 de março de 1889 (com a criação da Comarca de Socorro) 
a Monarquia criou 61 comarcas na Província. O processo foi de tal forma moroso que durante toda a metade 
do século XIX foram criadas apenas 06 comarcas na Província (ESTADO DE SÃO PAULO, 1931, p. 06). Com 
a instituição da República, em pouco mais de vinte anos (entre 1889 e 1910), o número de comarcas aumentou 
cerca de 70%, chegando a 102 (SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA PUBLICA, 1912, p. 3 e 4). 
Nos anos 1960, já eram 242 agrupando 573 municípios. Atualmente, temos 645 municípios agrupados em 318 
comarcas2.

A partir das Comarcas estabeleceu-se uma hierarquia mínima entre os municípios que resultou na divisão 
regional do estado de São Paulo com a dupla finalidade de aplicação da lei e de registro estatístico nas primeiras 
décadas do século XX (ESTADO DE SÃO PAULO, 1929). Os relatos de Djalma Forjaz (presente no Prefácio 
do quadro de desmembramento das Comarcas, em 1931) comprovam a relação entre as divisões regionais 
paulistas daquele período e seu vínculo com a disciplina judiciária:

Mostra o nosso trabalho como se desmembraram as comarcas de S. Paulo, uma das outras, 
dá a ordem chronologica de sua creação e por quem foram creadas, menciona as diversas 
denominações que tiveram e, finalmente, encara a vida de cada município sob o ponto de 
vista judiciário. (ESTADO DE SÃO PAULO, 1931, p. 03)

“Sob o ponto de vista judiciário”. Essa foi a origem da prática das divisões regionais e do controle dos 
municípios. Embora sem pretensões de acumular a função administrativa da divisão regional do território 
paulista, o princípio da organização judiciária foi o modelo mais perene na organização institucional do estado 
de São Paulo já que sua prática, hierarquizada em Comarcas, ainda é vigente e influenciou outras formas de 
divisões regionais organizadas a partir de um núcleo urbano, no decorrer do século XX.

As reformas administrativas que ocorreram na década de 1930, em âmbito federal e estadual, incorporaram 
esse modelo nuclear de divisão regional e o consolidaram como instrumento para a organização territorial. A 
origem dessas reformas está na Revolução Constitucionalista de 1932 liderada pelos paulistas e que provocou 
mudanças no quadro político brasileiro. A principal consequência foi a revisão da Constituição, em 1934, e 
a eleição, por voto indireto, de Getúlio Vargas iniciando a chamada Segunda República. Entre 1932 e 1935, 
outros movimentos ganharam fôlego em São Paulo e estabeleceram uma cisão política entre os conservadores 

2 Informação disponível em: http://www.tjsp.jus.br/Institucional/ConhecaOTJ/RegioesAdministrativasJudiciarias.aspx, acessado em 
10.05.2015.
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(da Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado) e os comunistas (da Aliança Nacional Libertadora, 
liderada por Luis Carlos Prestes). Essa disputa ideológica, abafada pelo governo federal, promoveu um clima 
político agitado em São Paulo (CASTELLANI, sem data, p. 81 a 83). Em meio às disputas políticas, as questões 
administrativas ganharam importância como um meio de controlar os dados para planejar as intervenções. 
Por exemplo, em 1932 para fins estatísticos o território paulista foi dividido em regiões a partir de áreas 
administrativas específicas: judiciária; administrativa (limite dos municípios); registro de hipotecas; divisas 
das delegacias regionais de policia; delegacias escolares; delegacias de saúde; distritos policiais; distritos 
agrícolas; e zootécnicos (ESTADO DE SÃO PAULO, 1933), cada qual com uma delimitação diferenciada. Essa 
foi a primeira divisão regional instituída em âmbito administrativo que não esteve submetida exclusivamente 
à divisão judiciária.

Esse modelo precedeu as mudanças ocorridas no governo de Armando Salles de Oliveira (1933-1936) 
que, com pretensões presidenciáveis, em 1933, promoveu uma reforma administrativa a partir de um 
estudo desenvolvido pelo Instituto de Organização Racional do Trabalho (IDORT). O IDORT empreendeu 
uma proposta de renovação da administração pública paulista, denominada Reorganização Administrativa 
do Governo do Estado de São Paulo (R.A.G.E.), apresentada em 1935. Fazendo referências às experiências 
dos Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha e outros países europeus, o IDORT propôs o aparelhamento e 
a renovação do governo do Estado. Sua principal referência foi o plano de “Racionalização” aplicado na 
Alemanha, a partir de 1924, para as empresas industriais, comerciais e agrícolas. Como forma de racionalizar 
as ações públicas e lhes garantir bons resultados, a proposta baseou-se na iniciativa privada: “Não vemos, pois, 
porque, para effeito de sua organisação racional, não encararmos o problema administrativo governamental 
sob o mesmo prisma da administração particular.” (IDORT, 1935, Volume I, p. 14).

Assim, o IDORT propôs um plano de racionalização, ou “organização racional dos serviços públicos” 
abordando a parte governamental e a geral que englobou todas as fontes de produção. A ideia foi regulamentar 
as atividades públicas e a relação delas com as atividades produtivas, ou seja, implantar a organização racional 
do trabalho como forma de proporcionar uma favorável condição econômica tanto no campo da administração 
pública como no da relação produtiva. O esquema apresentado pelo IDORT, em 1935 dividiu o Governo do 
estado em 05 Secretarias: da Fazenda, da Agricultura, da Viação, da Justiça e do Interior (IDORT, 1935, Volume 
I, sem página: Esquema do Governo do Estado). O esquema propôs um avanço institucional de articulação de 
diversos órgãos (tribunais, institutos, repartições, juntas, etc.) em secretarias de governo.

Essa divisão administrativa tinha uma abordagem territorial. A R.A.G.E. ao setorizar a administração 
pública promoveu condições para que cada setor empreendesse sua própria regionalização a partir de critérios 
particularizados distintos um dos outros. O legado foi a criação de regionalizações específicas para cada pasta 
executiva que redundou em ações de cada uma dessas pastas sobre o território. Esse padrão de regionalização 
definida por cada setor administrativo foi reforçado, em 1935, por uma nova divisão regional em: comarcas, 
municípios, distritos de paz, distritos judiciais, registro geral de hipotecas, zonas eleitorais, distritos de paz 
da Capital, delegacias de policia da Capital, delegacias escolares da Capital e do Interior, delegacias de saúde, 
unidades sanitárias do Interior, delegacias regionais de policia, distritos agrícolas e zootécnicos (ESTADO DE 
SÃO PAULO, 1936). O modelo de divisão regional setorizado e sem integração possibilitava que cada órgão 
administrativo elegesse seus critérios para as suas respectivas ações sem depender da definição dos critérios 
de outros órgãos da gestão, condição que garantia a aplicabilidade desse modelo setorizado de regionalização 
proporcionando sua reprodução por toda a administração pública durante 30 anos.

1.5 O Município como Instância Político-Administrativa e sua Permanência nas Regionalizações 
Setorizadas

Um debate pouco comum mobilizou, em 1935, populações rurais das cidades paulistas localizadas nas 
fronteiras com outros estados. Por iniciativa do governo federal, empreendeu-se nos estados brasileiros a 
definição das suas divisas. Contudo, a proposta para a divisa SP-MG elaborada pelo laudo do General Ximeno 
Villeroy contrariou a divisão administrativa existente e reforçou nos moradores paulistas o sentimento de 
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pertencimento a uma determinada região. Os paulistas exigiram que suas terras, secularmente consideradas 
do estado de São Paulo (ainda que em região fronteiriça) permanecessem como terras paulistas e não mineiras, 
como propunha o laudo. Assim, o assunto foi tratado em “Commissão Mixta de Limites entre os Estados 
de São Paulo e Minas Geraes”. Os argumentos demonstraram a importância social e cultural (já naquela 
época) de relações que foram fundamentais para transformar um determinado município em lugar central de 
decisões pela concentração das repartições públicas e das relações comerciais. Abaixo assinados, os moradores 
do bairro dos Cardosos, localizado no município de Socorro, atestavam:

O desejo de todos é continuar sob jurisidição das autoridades do Estado de São Paulo, sob 
cujo governo tradicional têm vivido até a presente data.
As nossas commodidades resultam exclusivamente da jurisdicção paulista sobre o território que 
occupamos, já por ter sido essa no passado, pelas naturaes relações de toda especie existentes 
entre as populações visinhas, pela facilidade e proximidade da séde do municipio, onde se 
acham todas as repartições arrecadadoras e onde é a praça commercial que frequentamos.  
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. GABINETE DO GOVERNADOR, 1935, s. p.)

14 a 17. Abaixo-assinado dos moradores do município de Socorro apresentado ao governador do estado Armando de Salles Oliveira, em 
1935. O documento, seguido de representação protocolada em 04.06.1935 na Secretaria da Justiça e Negócios do Interior, questionava o 
parecer do General Ximeno Villeroy, de 27.04.1932, sobre a mudança da fronteira entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Conforme 
o parecer federal, o bairro dos Cardoso (paulista) passaria ao domínio administrativo de Minas Gerais. O documento revela o sentimento 
de pertencimento de uma coletividade a uma determinada região, seja pelos seus vínculos econômicos, sociais ou culturais. Por outro 
lado, evidencia as sutilezas e tenacidades dessas relações pouco reconhecidas na demarcação dos territórios. Os argumentos reforçam os 
embates de um período em que o governo nacional pretendia regular as fronteiras estaduais e municipais para garantir maior controle 
político e administrativo. O bairro permaneceu em território paulista
Fonte: Commissão Mixta de Limites entre os Estados de São Paulo e Minas Geraes, 1935

Os argumentos demonstram a importância do município como território de concentração do poder 
político, econômico, financeiro e centro das relações sociais e culturais reconhecidas pela população das áreas 
urbanizadas. Esse papel foi reforçado ao longo da década de 1930, durante a Era Vargas, principalmente pelo 
caráter paradoxal da centralização das decisões federais e da perenidade da importância dos municípios no 
debate político. A partir da Constituição de 1937 e legislação específica, o município perdeu parte da autonomia 
financeira, mas foi considerado “orgânica e simbolicamente entrelaçado com o poder central” (MELO, 1993, p. 
4), tornando-se peça principal da organização territorial e da aplicação da política nacional.

Partindo do reconhecimento do município como instância político-administrativa, em 1938 a divisão 
territorial foi regulamentada por decreto federal e estadual tendo definidas as diretrizes mínimas e essenciais. 
No nível nacional, segundo o Decreto Lei No. 311 de 2 de março de 1938 que “dispunha sobre a divisão 
territorial do país” para, entre outras definições, “promover a delimitação uniforme das circunscrições 
territoriais” ficaram definidas, ao nosso ver, duas importantes instâncias da organização territorial: a primeira 
foi caracterizada pela instância urbana em que os municípios deveriam compreender um ou mais distritos em 
área contínua, que os distritos poderiam ser divididos em zonas e que a sede do município teria a categoria de 
cidade; a segunda foi caracterizada pela instância regional em que definiu que um ou mais municípios em área 
contínua deveria formar um “têrmo judiciário” e que um ou mais termos judiciários comporia uma comarca 
(DECRETO..., 1938a, Art. 1o.-Art. 6o.).

Esse Decreto Lei federal regulou a criação de distritos (a partir de 30 moradias), de municípios (a partir 
de 200 moradias) e de Comarcas (pelo agrupamento de municípios) e preparou a organização territorial para 
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o desenvolvimento urbano do país. Ou seja, o Decreto padronizou a forma de divisão territorial exigindo de 
todos os estados a atualização periódica dos desmembramentos ou remembramentos do seu território. Ao 
exigir a atualização/definição das fronteiras interestaduais e dos limites nacionais, Getúlio Vargas desenhava 
seu mapa de relações políticas.

Na primeira gestão de Adhemar de Barros (1938-1941), interventor federal no estado de São Paulo nomeado 
por Getúlio Vargas, prevaleceu o Decreto No. 9.775, de 30 de Novembro de 1938, que fixou “o novo quadro 
de divisão territorial do Estado” no período entre 1939 a 1943, dando aplicabilidade ao Decreto Lei federal 311 
com fins à “administração pública e da organização judiciária” (DECRETO..., 1938b, Art. 3o.).

Entre outras definições, o decreto atribuiu ao Departamento Geográfico e Geológico a função de demarcar 
todas as áreas municipais, o que nos faz subentender que não havia até então nenhum mapeamento oficial, 
completo e atualizado para fins administrativos com as mudanças da divisão territorial paulista, exceto cartas 
elaboradas com as divisões anteriores e destinadas a outras finalidades. E a organização judiciária foi mantida 
pelo Decreto Federal no. 311 e pelo Decreto Estadual no. 9.775 como base da divisão administrativa no âmbito 
regional para a solução dos conflitos. Do Decreto 311 (1938a): “Art 15º. – As designações e a descriminação de 
“comarca”, “termo”, “município” e “distrito” serão adotados em todo o país, cabendo às respectivas sedes as 
categorias correspondentes, e abrangidos os distritos que existiam somente na órdem administrativa ou na 
judiciária.” Do Decreto 9775 (1938b): “Artigo 5º. - Parágrafo único – As zonas distritais, os distritos policiais e 
quaisquer outras divisões de caráter administrativo ou judiciário que venham a criar-se dentro do estatuído 
pelo decreto-lei federal número 311, serão sempre delimitados, tendo-se em vista o disposto neste artigo.” 
Ou seja, ambos os decretos possibilitaram a continuidade do precedente judiciário à divisão administrativa 
consolidando a forma de divisões regionais exercidas desde 1932, no estado.

A partir dos anos 1930, a Era Vargas consolidou a prática de um Estado forte pela ação planejadora, 
exercendo influência em todas as instâncias federativas e posicionando o município como a célula da 
organização administrativa do Estado, intermediária nas decisões e na aplicação dos poderes. O predomínio 
dessas políticas legou interferências diretas no processo de urbanização do território paulista. O estado de São 
Paulo introduziu a racionalização dos serviços e a divisão administrativa influenciou a regionalização que, 
a partir do decreto federal 311 e do decreto estadual 9.775, ambos de 1938, tornou-se instrumento da gestão 
sobre o território.

O que se seguiu nas três décadas seguintes foi a reprodução de mapas de divisões regionais, pois o quadro 
territorial passou a ser revisto por leis quinquenais (DECRETO..., 1938a, Art. 16º., § 3º.). Assim, por trinta anos 
o estado de São Paulo obedeceu à revisão do seu quadro territorial e a demarcação dos limites físicos de regiões 
administrativas setorizadas tornou-se instrumento da gestão. Estabeleceu-se uma rotina das atualizações das 
divisões regionais paulistas e esse período de três décadas foi fundamental para inserir a divisão regional na 
pauta da administração pública tornando-a uma disciplina permanente. A análise desse processo permite-nos 
identificar uma regionalização setorizada em que os limites das regiões mudam de acordo com os critérios de 
cada setor, contudo os municípios definidos como sedes administrativas permanecem os mesmos.

No primeiro quinquênio, no período de 1939-1943, foi apresentado o primeiro conjunto de divisões 
regionais através de mapas. Até então, as regiões judiciárias e administrativas eram definidas por tabelas de 
agrupamentos de municípios. A primeira regionalização descrita em mapas pelo governo do estado apresentou 
a divisão territorial demarcada pelos seguintes setores: Regiões Censitárias, Seções Judiciárias, Delegacias 
Regionais de Ensino, Distritos Administrativos, Distritos Agrícolas Zootécnicos, Divisão Rodoviária e Divisão 
Fiscal. Todas as regiões prescindiram de suas sedes administrativas (na forma de sedes de região, seção, 
delegacia, distrito ou inspetoria). Três setores foram mencionados sem, entretanto um mapeamento: Distrito 
Policial, Departamento de Saúde e Postos Fiscais. Esse mapeamento demonstra, por si só, a incompatibilidade 
entre os diferentes setores da instituição administrativa. Nenhuma das divisões regionais apresentadas é 
semelhante entre si, pois cada setor propôs uma divisão. Em meio à essa profusão, a análise do conjunto de 
mapas permite-nos detectar três tipos de agrupamentos (Leste, Central e Oeste) que resumem a situação de 
urbanização do estado de São Paulo em fins da década de 1930.
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18 a 24. Regionalizações propostas em 1939 pelos diferentes setores administrativos do estado de São Paulo. Essas regionalizações 
serviram ao planejamento administrativo e guardam poucas semelhanças entre si comprovando a diversidade de propostas em função 
das particularidades de cada setor. Chama atenção, principalmente as divergências em relação aos setores fiscal (mais divido), rodoviário 
(mais concentrado) e os demais. Contudo, é possível observar que alguns centros urbanos permaneceram como principais núcleos nos 
setores censitários, nas delegacias de ensino, nos distritos administrativos e nos distritos agrícolas zootécnicos
Fonte: Divisão Judiciária e Administrativa do Estado, 1940

O agrupamento Central, que inclui a Capital, é o agrupamento que apresenta unidades regionais menores 
derivadas de um número maior de divisões regionais. Essa característica é decorrente do maior adensamento, 
do maior desmembramento (em municípios) e do histórico da ocupação e da provisão de equipamentos 
nessas regiões (estradas, investimentos públicos, etc. que ocorreram desde o período da economia agrícola 
cafeeira). Com extensão da Serra do Mar até seu limite oeste definido por uma linha imaginária de Ourinhos 
a Ribeirão Preto, é o aglomerado com maior dinamismo. O agrupamento Leste reúne o Litoral Norte e o 
conjunto formado pela Baixada Santista, Litoral Sul/Vale do Ribeira. Essas regiões apresentam poucas 
divisões que retratam um agrupamento simplificado, expressão das economias agrícolas e das monoculturas 
de subsistência predominantes nessas regiões. A exceção é o caso de Santos, mais desenvolvido e isolado nesse 
contexto de estagnação econômica. O agrupamento Oeste, na comparação com os demais agrupamentos, 
apresenta unidades regionais maiores denotando a hegemonia de poucas e extensas atividades econômicas 
baseadas na agropecuária. As monoculturas, ao ocuparem muita terra, impedia o desmembramento dessa 
porção do território o que justifica o tamanho das unidades regionais. A Divisão Rodoviária reproduz com 
exatidão a diferença entre esses aglomerados. Há um adensamento na parte central do estado resultante dos 
constantes investimentos em infraestrutura rodoviária, diminuindo nos aglomerados periféricos. As rodovias 
ainda eram incipientes e, portanto uma regionalização a partir delas demonstra essa condição de desequilíbrio 
em que a Capital e seus arredores concentra maiores investimentos, enquanto as aglomerações periféricas 
exibem uma malha herdada do passado agrícola com pouco dinamismo.

Com algumas mudanças em relação ao quinquênio anterior, a divisão judiciária e administrativa apresentada 
para o período de 1945-1948 contemplou: as Seções Judiciárias, a Divisão Administrativa do Ensino com as 
Delegacias Regionais na Capital e seus Subdistritos, as Delegacias Regionais do Ensino, os Setores Agrícolas, 
as Regiões e Divisões Policiais, as Regiões Agrícolas e as Regiões Censitárias. Nesse relatório evidencia-se a 
contundente divisão de alguns serviços públicos entre Capital e Interior, definidor das políticas de incentivos 
ao desenvolvimento que ocorreriam a partir dos anos 1960. A maior exceção foi o mapa de Divisões Policiais 
que, contrariando a setorização por nós observada em eixos transversais ao estado, apresenta apenas 4 regiões, 
sendo as duas maiores com uma divisão do estado num eixo longitudinal acompanhando a várzea do rio 
Tietê. Outras duas são: o polo dominado pela Capital e a faixa do Litoral Sul.

Ao longo do processo de regionalização administrativa setorizada manteve-se o modelo nuclear de divisão 
territorial para fins administrativos e permaneceram os principais municípios como sedes administrativas. 
Segundo um ritual sugerido pelo Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, um ato público solene deveria ser 
realizado em cada município para inaugurar a divisão territorial (presente no Art. 4º. do Decreto No. 9.775 de 
30 de novembro de 1938 e reiterado pelo Art. 4º. do Decreto Lei No. 14.334, de 30 de novembro de 1944). Essa 
solenidade deveria ser presidida, primeiramente pelo representante do judiciário e, em caso de inexistência 
pelo Prefeito. Simbolicamente, o judiciário permanecia como força predominante na divisão regional. 
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O que ocorreu nos quinquênios seguintes, 1949-1953, 1954-1958, 1959-1963 e 1964-1968 foi a revisão dessa 
estatística como evolução da divisão das comarcas, dos municípios e dos distritos sem, contudo nenhuma 
transformação nos princípios consolidados.

Tabela 1: Síntese da criação de Comarcas, Municípios e Distritos entre 1939 e 1968 

Fonte: Autor. Tabela elaborada com os dados das seguintes fontes: 1939-1943: ESTADO DE SÃO PAULO, 1940. 1945-1948: ESTADO 
DE SÃO PAULO, 1946. 1949-1953: ESTADO DE SÃO PAULO, 1953 (apresenta apenas as mudanças de nomes de algumas comarcas, 

tendo em vista que nenhuma outra foi criada em relação ao quinquênio anterior). 1954-1958: ESTADO DE SÃO PAULO, 1954 
(apresenta apenas as novas comarcas criadas bem como a mudança de nomes de algumas delas e a grande diferenciação em relação aos 
levantamentos anteriores é que o Estado trata a divisão regional como um tema territorial e aborda as condições para a criação de novos 
municípios e o funcionamento de sua estrutura judiciária). 1959-1963: ESTADO DE SÃO PAULO. DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA 

DO ESTADO, 1959 (apresenta ainda um mapa com os limites municipais assinalando os últimos desmembramentos). 1964-1968: 
ESTADO DE SÃO PAULO, 1964 (repete a mesma fórmula dos anteriores, com dois mapas com os novos desmembramentos municipais 

e a quantidade das divisões territoriais)

Ao longo de 30 anos o estado de São Paulo seguiu a constituição reproduzindo o modelo preconizado 
pela esfera federal. Em algumas propostas desse período, entretanto a reprodução atendeu meramente às 
finalidades estatísticas, pois se limitou à formulação do quadro de desmembramentos de municípios, 
comarcas e distritos de paz. Em outras, todavia, houve o mapeamento das regionalizações propostas em 
cada setor administrativo, comprovando a incompatibilidade de divisas regionais especializadas por cada 
setor e, fundamentalmente consolidando o modelo de divisão regional nuclear a partir de um município 
de forte expressão regional. O que prevaleceu, portanto foi a confirmação dos principais municípios como 
sedes administrativas e o predomínio de um aglomerado central de regiões com divisões mais dinâmicas 
correspondentes ao adensamento demográfico e ao predomínio das atividades econômicas.

A análise do conjunto de mapas propostos para os quinquênios de 1938 e 1945 e sua comparação com o atual 
quadro de sedes regionais possibilita identificar algumas transformações que, ao longo do tempo, expressam a 
alternância de poder entre as sedes administrativas em decorrência das transformações econômicas, políticas, 
etc. Assis, Botucatu, Casa Branca, Guaratinguetá, Itapetininga, Jau, Lins, Piracicaba, Rio Claro, São João do 
Rio Pardo e Taubaté revezaram-se como centros de decisão e representação administrativa no período do 
predomínio da economia agrícola, mas muitos deles não subsistiram à crise do café declinando junto da sua 
economia. Pois, o declínio econômico foi sucedido pelo político que redundou no rebaixamento na hierarquia 
regional. Outros, contudo mantiveram-se no status de sede regional ou administrativa, ao longo do século XX, 

25 a 31. Regionalizações propostas em 1945 pelos diferentes setores administrativos do estado de São Paulo. Fazem parte da continuidade 
obrigatória estabelecida por lei de revisões quinquenais das divisões territoriais a partir das quais se propunha divisões administrativas 
para cada setor. Como nas divisões do quinquênio anterior, são evidentes as diferenças entre algumas propostas: como a menor divisão 
dos setores agrícolas e das divisões policiais em oposição à subdivisão dos demais
Fonte: Divisão Judiciária e Administrativa do Estado, 1946

 
           QUINQUÊNIO 
 
 
 
DIVISÕES 

 
 

1939-1943 

 
 

1945-1948 

 
 

1949-1953 

 
 

1954-1958 

 
 

1959-1963 

 
 

1964-1968 

Comarcas 126 139 139 167 195 242 
Municípios 270 305 --- 435 505 573 
Distritos 588 668 --- 813 841 871 
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por terem se adaptado economicamente conseguindo superar a crise de 1929 e empreender novas bases para 
o seu desenvolvimento. Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, 
São José do Rio Preto, São Paulo e Sorocaba mantiveram-se como sedes regionais e hoje orientam as principais 
regiões econômicas do estado. E, finalmente há os casos de novas sedes regionais que se constituíram ao longo 
do processo de hegemonia da atividade industrial e que por terem absorvido essa nova lógica econômica 
emergiram com importante representatividade política e administrativa, como: Araraquara, Barretos, Franca, 
São Carlos e São José dos Campos. Articuladas à malha rodoviária que proporcionava a integração física, essas 
cidades consolidaram a organização territorial do estado de São Paulo.
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32. Mapa Síntese 1: Organização territorial do estado de São Paulo pelas rodovias e sedes administrativas (décadas de 1910 a 1940)
Fonte: Autor. Elaborado a partir de: Arquivo Público do Estado de São Paulo – Memória Pública, 1913; ENGENHARIA, No. 11, 1943; A 
Rodovia, No. 42, 1943; Divisão Judiciária e Administrativa do Estado, 1940; Divisão Judiciária e Administrativa do Estado, 1946





POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 61

CAPÍTULO 2
OS PLANOS RODOVIÁRIOS E URBANÍSTICOS E AS ALTERNATIVAS À CONCENTRAÇÃO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL

Capítulo 2

os planos RodoviáRios e uRbanístiCos e as 
alteRnativas à ConCentRação da atividade 

industRial 



62



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 63

CAPÍTULO 2
OS PLANOS RODOVIÁRIOS E URBANÍSTICOS E AS ALTERNATIVAS À CONCENTRAÇÃO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL

Capítulo 2

os planos RodoviáRios e uRbanístiCos e as 
alteRnativas à ConCentRação da atividade 

industRial 

A organização territorial paulista baseada nas sedes administrativas e nos eixos rodoviários radiais 
reforçou a dependência das principais cidades do estado em relação à Capital. Essa dependência 
contribuiu na geração de economias de escala e de aglomeração cujos efeitos logo foram 

percebidos pela concentração demográfica e industrial na própria Capital e arredores. No âmbito nacional, as 
ações do governo federal buscaram equilibrar a localização industrial criando órgãos e definindo programas 
de incentivo à industrialização e ao desenvolvimento, como o Plano de Metas e a Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), na década de 1950. No estado de São Paulo, a partir dos anos 1940, 
foram elaboradas propostas dentro dos setores administrativos ou a eles destinadas que tiveram como principal 
objetivo equilibrar o desenvolvimento no âmbito territorial. Até o final dos anos 1950 foram concebidos dois 
conjuntos de ações: as que buscaram expandir o mercado consumidor através de novos padrões rodoviários e 
as que desenharam novos limites para a expansão industrial através de propostas de regionalizações. Ambos 
os conjuntos guardavam um objetivo em comum: criar alternativas à concentração demográfica e industrial 
da Capital e arredores. A partir dessas ações, as décadas de 1940 e 1950 consolidaram o campo das ideias 
urbanísticas de combate às desigualdades regionais por meio de planos rodoviário e urbanístico que exerceram 
profunda influência na construção do território paulista. Não seria exagero afirmar que são desse período as 
iniciativas de regionalização e infraestrutura rodoviária que parcial ou totalmente efetivaram-se nos cinquenta 
anos seguintes.
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2.1 O Deslocamento das Ações Planejadoras da Escala Urbana para a Escala Regional
A importância da escala regional nas ações planejadoras do Estado está vinculada à concentração 

industrial, demográfica, de reserva de mão-de-obra, de riqueza, etc. que ocorreu no Sudeste e principalmente 
no estado de São Paulo. A concentração industrial no estado de São Paulo tem raízes profundas (CANO, 1977) 
e historicamente vincula-se ao processo de desenvolvimento das suas principais cidades Bauru, Campinas, 
Ribeirão Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba. 

Na década de 1920, a Capital São Paulo e arredores concentravam 60,91% dos empregos industriais do 
estado e a Capital, 18,15% do total brasileiro (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1982b, p. 18). A partir da década de 1930, ao longo 
da Era Vargas, o Estado exerceu um papel regulador das demandas produtivas, sobretudo pelo controle 
da indústria de base para alimentar a economia industrial. Em âmbito nacional, a política getulista elegeu 
alguns territórios para o desenvolvimento industrial, cujas decisões locacionais privilegiaram o eixo Rio-São 
Paulo. E como a Capital paulista já gozava de certa autonomia na atividade industrial, seu desenvolvimento 
concentrado e sua especialização atraíram outros ramos industriais fazendo de São Paulo o maior parque 
industrial do país. A Capital passou a operar, como mostra Singer (1968, p. 57), uma relação de causação 
circular onde os atributos positivos de uma região industrializada atraem outros recursos afins (como 
investimentos públicos e privados, mão-de-obra, pesquisa, tecnologia, serviços, etc.) ampliando as vantagens 
dessa concentração num ciclo que alimentou a instalação de outras indústrias ao redor das já existentes. Os 
efeitos da causação circular em relação à atividade industrial não ocorreram com tamanho sucesso em outras 
regiões do país. Nessas outras regiões permaneceram alguns entraves estruturais, como a falta de integração 
com o mercado nacional devido às grandes distâncias e altos custos de transporte; a falta de dinamismo 
regional derivado da concentração fundiária, sobretudo pelas dinâmicas regionais primário-exportadoras e de 
propriedade concentrada; e pela pouca oferta de energia elétrica e baixo domínio sobre tecnologia industrial. 
Apenas o estado de São Paulo, liderado pela Capital, superou esses três fatores e se pôs à frente das demais 
regiões brasileiras concentrando em alto grau e em nível nacional a indústria por um modelo capitalista de 
desenvolvimento. Desde então, o mercado nacional passou a ser dominado pela produção paulista mais 
eficiente, de menor custo e com maior qualidade acessível. Constituiu grandes mercados de trabalho, de bens 
e de serviços e soube aproveitar as crises econômicas nacional e internacional para colocar em destaque seus 
produtos industriais. Nos anos 1940, a Capital já concentrava metade da produção industrial do país (CANO; 
GUIMARÃES NETO, 1986, p. 167-184). Ao final dessa década, o Estado aderiu aos incentivos internacionais 
de industrialização, dentre eles os proporcionados pela Organização das Nações Unidas (ONU) através da 
CEPAL que creditou à indústria a função emancipadora da economia dos países latinos (GORELIK, 2005, 
p. 115) e aqueles derivados da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos (1951) que buscaram promover a 
industrialização no país e sanar a falta de infraestrutura urbana e regional para superar os entraves à entrada 
do capital externo (LAFER, 2010, p. 35-36). No período desenvolvimentista dos anos 1950, marca da gestão de 
Juscelino Kubistchek (1956-1961) e sintetizado pelo Plano de Metas do seu governo, consolidou-se a indústria 
pesada e a articulação entre o capital estrangeiro e o nacional através das firmas multinacionais. Um conjunto 
de políticas públicas foi articulado ao setor privado para a consolidação da industrialização a partir de um 
projeto nacional de planejamento estatal que garantisse o desenvolvimento econômico (SOUZA, 2012, p. 39). 
A industrialização pesada incentivada pelo Plano de Metas reforçou a concentração industrial ao longo das 
rodovias Dutra e Anchieta. E as decisões locacionais dos investimentos públicos que atraíram investimentos 
privados confirmaram a concentração industrial no território paulista. A retórica pela integração do mercado 
interno consolidou-se por um desequilíbrio regional do desenvolvimento:

[...] A integração da economia nacional não se dá de um modo homogêneo, em todo o 
país, não se especializando cada região de acordo com suas potencialidades produtivas; 
pelo contrário, geralmente uma única área se torna o palco da industrialização em sua fase 
superior, drenando das demais recursos e mão-de-obra. (SINGER, 1968, p. 8)

O espraiamento das atividades industriais para Santo André, São Bernardo do Campo e Mauá prenunciaria 
a constituição da “Grande São Paulo”, da “São Paulo Exterior” e da “Região Metropolitana de São Paulo”. Esse 
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importante aglomerado de cidades, submetido à concentração econômica na mesma medida da concentração 
industrial e demográfica, caracterizou-se pelo dinamismo superior a outras regiões, pois no final dos anos 1950, 
51% do produto industrial do estado era produzido na Capital (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; 
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1978a, p. 10). O Interior, por sua vez, manteve o mesmo 
grau de industrialização das décadas anteriores sem apresentar índices diferenciados de crescimento. Fábricas 
familiares e algumas poucas indústrias de expressão nacional proporcionavam uma estabilidade incipiente 
que foi posteriormente reconhecida pelos planos urbanísticos que preconizaram a expansão industrial.

O acentuado processo de concentração industrial e o acelerado processo de urbanização da Capital São 
Paulo e seus arredores exigiram planos e intervenções de grande porte nos limites intra e interurbano para 
a provisão de equipamentos infraestruturais; de instalação de grandes plantas industriais e da integração 
logística. Assim, as ações do Estado passaram a abordar a relação regional a partir do conjunto de municípios 
e até de estados. Para superar o desequilíbrio proporcionado pelo desenvolvimento industrial concentrado, 
o governo federal criou a SUDENE (1959) que foi a primeira tentativa de reverter o processo de concentração 
de riqueza e qualificar as áreas mais pobres de forma independente do padrão espacial de desenvolvimento 
estabelecido. Embora com reconhecidos resultados e importância para a região Nordeste, persistiu o acelerado 
processo de concentração no Sudeste. O crescimento da indústria paulista espraiou-se em direção ao Rio de 
Janeiro, pelo Vale do Paraíba; em direção ao porto internacional de Santos, por Cubatão; e para Campinas, 
considerada a principal entrada para o interior do país; além de outros ramais em direção à Sorocaba e a Minas 
Gerais. Ao final dos anos 1960, esse movimento consolidou um importante vetor de desenvolvimento que se 
caracterizava pelo aumento dos rendimentos crescentes nas atividades produtivas.

Tabela 2: Censo Demográfico de 1950 e 1970 e Censo Industrial de 1970

Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 1950 e 1970; Censo Industrial de 1970, apud GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; 
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1978a, p.26.

A instalação de indústrias na Capital e nos arredores promoveu a concentração de riquezas num processo 
cíclico ligado aos benefícios gerados pelas proximidades de produção/mercado consumidor ao mesmo tempo 
em que criava um desequilíbrio em outras regiões do país.

As ações do Estado que se sucederam entre os anos 1930 e 1950 tiveram em comum a tentativa de regular 
a organização territorial pela produtividade num estreito e contraditório diálogo com as políticas keynesianas 
quanto à ideia de um Estado-Nação. O Estado-Nação do keynesianismo deveria - através de políticas 
macroeconômicas e da regulação do mercado - orientar a economia a fim de recuperá-la e proporcionar 
desenvolvimento. A base foi o pacto keynesiano fordista em que o bem estar social seria garantido pela ação 
integrada do Estado em demandar produção industrial privada; de as fábricas repassarem ganhos através de 
aumentos salariais decorrentes do aumento da produtividade; e de os sindicatos garantirem a produtividade 
sem o risco de greves que afetassem o sistema e o equilíbrio do consumo. No Brasil, com o propósito de 
controlar a produtividade, foram necessárias medidas que organizassem o território e inserissem a economia 
nacional no sistema internacional de trabalho: “O Estado é percebido como o agente político e econômico apto 
a conduzir projetos de desenvolvimento que resultariam não apenas na expansão do produto e do emprego, 
mas também, na superação das desigualdades espaciais” (PIQUET; RIBEIRO, 2008, p. 50). Dessa forma, o 
Estado legitimou uma ação planejadora que superava os limites administrativos do município e optou por 

INDICADORES POPULAÇÃO POPULAÇÃO No. ESTAB. 
INDUST. 

PESSOAL 
OCUPADO 

VALOR 
PRODUÇÃO 

No. 
MUNICÍPIOS 

1950 1970 % ESTADO % ESTADO % ESTADO 
NÚCLEO 
PRINCIPAL 
São Paulo 

2.512.836 
 

8.031.240 
 

50,44 
 

69,66 
 

70,35 
 

28 
 

NÚCLEOS 
SECUNDÁRIOS 
Santos, São José 
dos Campos, 
Campinas e 
Sorocaba 

 
819.985 

 
1.972.565 

 
7 

 
10,06 

 
12,85 

 
27 

TOTAL 3.332.821 10.003.805 57,44 79,72 83,20 55 
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uma política para corrigir e complementar o mercado, pressuposto econômico e produtivo que estruturava 
a ideia de um projeto nacional que foi transposta ao território paulista, tendo em vista seu peso político e 
econômico. Contudo, projeto contraditório porque a hegemonia paulista esteve baseada no mercado e não se 
inseriu no Estado como meio de proporcionar a integração nacional.

Exatamente na passagem dos anos quarenta para cinquenta, e alcançando até o final da 
década de cinquenta, esteve-se perto da construção de uma unidade nacional forjada pela 
hegemonia paulista. Foi o momento em que, da liderança indiscutível da produção industrial, 
emergiu a construção do imaginário. (OLIVEIRA, 1993, p. 53)

Uma hegemonia sem integração que reforçou as diferenças regionais por, entre outros motivos, ter 
privilegiado o território paulista como centro predominante da indústria brasileira e da ação planejadora na 
escala regional.

Nesse contexto de economias de aglomeração, concentração industrial e regulação estatal, a partir dos 
anos 1940 um conjunto de planos rodoviários e urbanísticos foi proposto com a finalidade de proporcionar 
o equilíbrio territorial do desenvolvimento. Dessa forma, a conformação no Interior de importantes centros 
industriais através de cidades médias que agregavam cidades menores à sua dinâmica urbana; e na Capital 
de um aglomerado de atividades industriais que compunham importantes cadeias produtivas denotavam a 
principal característica do quadro da urbanização do estado de São Paulo que se caracterizava pelo movimento 
de mão-de-obra, matéria-prima e mercadoria. Para consolidar esse movimento o Estado foi o responsável em 
prover infraestrutura e orientar a expansão industrial através desses planos.

2.2 Complementos ao Sistema Radial: a Malha Reticular (1941) e o Modelo Anelar (1951) nos Planos 
Rodoviários Estaduais

No período de dez anos, entre 1941 e 1951, foram elaborados dois planos rodoviários estaduais e um 
nacional, evidências que explicam a importância dada à integração das rodovias para garantir o escoamento 
industrial. No território paulista, esse processo ocorreu da seguinte forma: até 1920 havia 100 km de rodovias 
estaduais; entre 1920 e 1930, 2880 km; entre 1930 e 1940, 5260 km; e em 1950, 7320 km de rodovias. Em 1947 
o investimento estadual em atividade rodoviária havia sido de Cr$ 333.633.701,40; em 1953 o investimento 
passou a Cr$ 2.137.667.128,00, sete vezes maior que na gestão anterior. O volume de terraplenagem, um índice 
comumente utilizado para monitorar obras rodoviárias, quintuplicou nesse mesmo período (GARCEZ, 1953, 
p. 12-15). Os principais planos estaduais que possibilitaram essa estruturação rodoviária tiveram, em comum, 
o objetivo de complementar o sistema radial consolidado com alternativas mais equilibradas sobre o território.

O Plano Rodoviário estadual de 1941, elaborado na gestão do então Secretário da Viação e Obras Públicas 
do Estado de São Paulo Anhaia Mello, buscou garantir financiamento federal para as obras de melhoramento 
e ampliação da rede rodoviária paulista1. Nesse período, a rede rodoviária limitava-se ao centro geográfico do 
estado de São Paulo no município de Bauru e o que havia além desse limite eram estradas precárias e projetos 
de prolongamentos radiais ou de novas rodovias perimetrais. Até então, as principais obras haviam sido a 
Anchieta e a Anhanguera e o melhoramento dos troncos São Paulo-Rio de Janeiro, São Paulo-Paraná e São 
Paulo-Minas, como fora definido pelo Plano de 1913. As propostas do plano abordaram três escalas: 

1. A escala interestadual, a partir dos principais troncos radiais: Rio de Janeiro e Paraná; 
2. A escala regional, nos limites do estado, a partir dos principais troncos radiais regionais: término da 

Anchieta e da Anhanguera, início da Washington Luis, da Castello Branco com o atual traçado, passando por 
Ourinhos e Assis, mas não interligando com o sul do Mato Grosso; e a continuidade da Via Rondon; 

3. A escala urbana, diretamente vinculada com os centros urbanos de segunda ou terceira ordem (como as 
sedes administrativas regionais, mas também as cidades hierarquicamente abaixo delas) a partir da proposta 
inovadora de uma malha reticular complementar às rodovias radiais. 

Essa terceira abordagem, da escala urbana, foi a grande contribuição do plano por introduzir a malha 
reticular à malha radial buscando proporcionar maior equilíbrio na distribuição dos recursos e oportunidades 

1 O Plano tinha previsão de investimento de Rs. 338.000:00$0, com empréstimo de Rs. 250.000:000$0 para 5 anos de obras com ampliação 
de 50% da rede, atingindo 9.000 km de rodovias (PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL, 1942b, p. 11-23).
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pelo estado. Nessa malha reticular proposta foi notória a capilarização dos acessos às cidades intermediárias 
(Piracicaba, Mogi Mirim, Jau, São Manoel, Cabreúva, etc.) e as ligações com centros maiores (Campinas, 
Botucatu, Ribeirão Preto, Bauru) e destes com a Capital. O conceito de complementar as vias radiais com 
uma malha reticular quadriculada invertia o processo até então vigente de rodovias direcionadas ao principal 
centro, a Capital. A malha reticulada, passando pelos centros regionais do Interior, quebrava a hierarquia 
estabelecida desde a década de 1910 e revertia a lógica da circulação radial distribuindo de forma mais 
equilibrada os fluxos e criando possibilidades homogêneas de desenvolvimento de outras regiões. Ao atender 
todo o estado, essa malha reticular não garantiria apenas a ligação do mercado consumidor, mas garantiria 
principalmente a ligação de todo o território paulista, promovendo possibilidades de percursos alternativos e 
que se integrassem por cruzamentos e nós espalhados pelo Interior, menos dependentes da Capital.

33. Planta da rede rodoviária existente e do 
plano de ampliação de 1941 elaborado pela 
Secretaria da Viação e Obras Públicas, na 
gestão de Anhaia Mello, 1941
O plano prevê a expansão das vias transversais 
(em relação às rodovias radiais) apontando 
para um novo padrão de eixos rodoviários. 
Ao apresentar o estágio das rodovias naquela 
década, podemos observar o limite da sua 
rede num arco desenhado pelos municípios de 
Pirassununga, Rio Claro, Botucatu e Itapeva. 
Para oeste desse arco, apenas planos de novos 
eixos. Complementando o sistema derivado 
do Plano de 1913, o Plano de 1941 definiu uma 
nova malha e valorizou alguns entroncamentos 
com as radiais existentes e propostas. Para 
atender ao processo de urbanização, previu 
três novos arcos: 1. de São Carlos, a Jau e Itai; 
2. de Batatais a Ribeirão Preto, Marília e Assis; 
3. de São Joaquim a Barretos, São José do Rio 
Preto, Penápolis e Presidente Prudente
Fonte: A Rodovia, No. 27, 1942
34. Plano de pavimentação no governo de Adhemar de Barros, década de 1940
Nos anos 1940 o governo do estado concentrou recursos para a pavimentação e as obras rodoviárias nos principais 
troncos radiais e planejou a construção dos arcos previstos no Plano de 1941 para serem iniciados após 1949
Fonte: Realizações do Governador Adhemar de Barros, [194...]
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35. Situação do plano rodoviário estadual de 1942 em abril de 1951
A planta apresenta um comparativo da evolução da construção das rodovias paulistas a partir das definições da década de 1940 (embora 
o título da planta considere um plano rodoviário de 1942, pela legenda entendemos que se trata do Plano de 1941). Pode-se perceber que 
a malha construída foi, predominantemente dos principais troncos radiais no sentido oeste
Fonte: Revista DER, No. 63, 1951

A vantagem do modelo reticular em relação ao modelo radial era a distribuição da provisão rodoviária 
equilibrada pelo território paulista que, por sua vez, gerava benefícios como: a valorização de novos nós urbanos 
pela criação de novos cruzamentos rodoviários; a articulação de uma cadeia produtiva territorialmente mais 
extensa; a possibilidades de desenvolvimento de todo o território; e a possibilidade do equilíbrio demográfico, 
econômico e produtivo a partir do atendimento aos fluxos. Porém, esse traçado começou a ser empreendido 
apenas a partir da década de 1960 como incentivo à recente interiorização da indústria quando houve a 
necessidade de integrar essa cadeia produtiva mais dispersa pelo estado. O atual sistema rodoviário apresenta 
características similares àquela proposta em 1941, comprovando o processo paulatino de assimilação das 
mudanças.

Em 1951, um novo Plano Rodoviário estadual foi proposto com mais de 7 mil km de rodovias traçadas. 
O novo plano pretendia quase dobrar a rede existente (na época, estimada em 8.526 km), sendo 2.065 km 
de radiais projetadas e 2.790 km de transversais projetadas (INSTITUTO DE ENGENHARIA, 1954, no. 138, 
sem página). Note-se que, nesse plano, também havia mais rodovias transversais propostas que radiais. O 
que mudou entre o Plano Rodoviário de 1941 e de 1951 foi a constatação dos desequilíbrios proporcionados 
pela alta concentração demográfica e pelas atividades industriais na Capital São Paulo e seus arredores. Em 
resposta, o plano de 1951 não só reforçou a malha reticular como propôs a provisão de anéis concêntricos 
ao redor da metrópole paulista. A grande contribuição do Plano de 1951 foi introduzir uma nova forma ao 
repertório do desenho rodoviário a partir do modelo anelar. O anel rodoviário juntava-se aos modelos radiais 
e reticulares para tentar combater as desigualdades do desenvolvimento territorial.

Foram concebidos dois anéis, o Anel Viário e o Anel Rodoviário: o anel Viário passava pelas cidades de 
Santo André, Guarulhos, Carapicuíba, Osasco e Diadema; e o Anel Rodoviário, pelas cidades de Embu-Guaçu, 
Ribeirão Pires, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Franco da Rocha, Santana do Parnaíba, Barueri, 
Cotia, Embu, Itapecerica da Serra. Ou seja, duas coroas que integrariam os principais centros urbanos ao redor 
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da Capital. Ambos os anéis extrapolaram a escala urbana e abordaram o contexto regional numa preocupação 
em responder ao adensamento da Capital. Esse foi o primeiro registro da previsão de anéis rodoviários 
concêntricos com a finalidade de escoar os transportes e possibilitar a integração das radiais paulistas, até 
então desconexas.

36 e 37. Plano Rodoviário de 1951
Além do adensamento da malha rodoviária e da previsão de troncos radiais, transversais e estradas secundárias multiplicando o número 
de entroncamentos, o plano previu dois anéis ao redor da Capital São Paulo. O anel viário, com raio de 15 km e o anel rodoviário, com 
média de 30 km de raio
Fonte: Revista DER, No. 69, 1952

A importância da estrutura anelar justificava-se pela possibilidade de espraiamento da produtividade e 
da densidade demográfica. Ainda que restritas ao raio do anel, essas possibilidades se opunham à hierarquia 
estabelecida pelas radiais e, de maneira controlada, favoreceriam outras formas de desenvolvimento regional. 
Entretanto, assim como o modelo reticular, o modelo anelar foi abandonado por aproximadamente 50 anos, 
embora fossem claras as evidências de sua importância e necessidade naquele período. Mesmo não adotados 
imediatamente, o modelo reticular e o modelo anelar representaram uma alternativa ao padrão rodoviário 
predominante por equipar a terra para condições mais equilibradas de desenvolvimento. Por outro lado, 
não ocorreram como se fossem modelos independentes e isolados do contexto da urbanização paulista, pois 
partiram dos principais centros regionais (modelo reticular) e do principal centro do estado (modelo anelar) 
numa lógica complementar à lógica radial vigente.

38 e 39. Pavimentação e Construção de Estradas de Rodagem, 1953
Na comparação entre as previsões de pavimentação e construção de novas estradas de rodagem na década de 1950 pode-se constatar 
maior importância atribuída às vias transversais se comparadas as ações anteriores. Efeitos da mudança de paradigma presente no Plano 
de 1941
Fonte: Revista Engenharia, No. 138, 1954

2.3 A Proposta de um Território Polinuclear Integrado: Plano Rodoviário Nacional, 1944
Na década de 1940 confirmou-se o predomínio rodoviário como principal modelo de circulação terrestre. 

De acordo com as recomendações do VII Congresso Nacional de Estradas de Rodagem, promovido entre 3 e 
13 de maio de 1942 pelo Automóvel Club do Brasil sob os auspícios do Ministério da Viação e Obras Públicas, 
a rodovia deveria predominar sobre as formas de circulação “[...] pela maleabilidade do seu traçado, pela 
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modicidade do seu custo inicial, e pela multiplicidade dos seus utilizadores [...]” e promover a ligação entre 
municípios com alta capacidade produtiva (PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL, 1942a, p. 22 e 23). E 
os princípios que prevaleceram sobre o desenho rodoviário foram construídos a partir do atendimento aos 
principais núcleos urbanos do país com privilégios aos grandes centros (CURY, 1944, p. 16).

Foi nesse contexto em que foi elaborado o Plano Nacional Rodoviário entre os anos de 1942 e 1943 pelo 
DNER e instituído pelo Decreto No. 15.093 de 20 de março de 1944. A Comissão2 responsável foi presidida por 
Yedo Fiuza, diretor do DNER. O Plano Nacional Rodoviário foi proposto com a finalidade de integrar a cadeia 
produtiva nacional e equipar o território com a infraestrutura de circulação terrestre.

Ressalta essa tendência, o quanto o problema dos transportes deve estar ligado aos econômicos, 
isto é, o quanto o plano de viação deve estar ligado ao das realizações econômicas de um país. 
(DANTAS, 1942, p. 15)

E teve por objetivo “estabelecer os princípios gerais da política administrativa rodoviária, relativamente 
ao financiamento, execução e fiscalização das construções e conservação das linhas do Plano Nacional”, além 
de definir as principais linhas rodoviárias, a sua classificação e as normas e especificações técnicas para o seu 
emprego (DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 1944, p. 03).

O Plano Rodoviário Nacional foi concebido a partir das referências existentes de planos estaduais (como os 
de São Paulo e do Rio de Janeiro) e do plano internacional da Rodovia Pan-americana. Os traçados rodoviários 
previstos por esses três planos foram incorporados pelo Plano Nacional de 1944 e articulados a partir de 
um sistema urbano nacional polinuclear. Dialogou com o Plano da Inspetoria Federal de Obras Contra as 
Secas (1931) e o Plano Geral de Viação Nacional (1934) incorporando ou se adequando às diretrizes por eles 
estabelecidas. E recebeu contribuição de congressos estaduais e nacionais pela definição de critérios técnicos.

O partido adotado gerou um traçado de eixos N-S e E-W orientados pela faixa litorânea e pelo rio Amazonas 
(DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 1944, p. 32) que definiu a estrutura de uma 
malha mais adensada nas regiões mais urbanizadas. Essa estrutura estabeleceu-se por pontos de partida ou de 
chegada que estavam vinculados às capitais estaduais ou às cidades mais importantes das principais regiões 
condição que reforçou nós em centros urbanos já consolidados sobre traçados pré-existentes. Essa escassez 
de novos eixos valorizou as cidades que já tinham reconhecimento regional (principalmente Fortaleza, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo) transformando-as em importantes entroncamentos e entrepostos das principais 
rodovias previstas ou já existentes. 

Os trabalhos da Comissão se processaram dentro das diretivas traçadas por V. Excia. quando 
foi de sua instalação. O que se teve em vista, assim, foi, segundo as suas próprias palavras, a 
‘coordenação das atividades rodoviárias em todo o país’, condicionadas a uma estrutura de 
caráter nacional, embora intimamente ligadas, nas suas minúcias econômicas e geográficas, 
às aspirações regionais dos Estados e Municípios. (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 
ESTRADAS DE RODAGEM, 1944, p. 10)

A Capital São Paulo foi privilegiada pela sua posição no mapa econômico e rodoviário. Assim, o Plano 
Nacional transformou-a em importante articuladora regional ligando-a diretamente ao Rio de Janeiro, a Belo 
Horizonte, a Curitiba, a Corumbá e à Goiânia, como já previa o Plano estadual de 1913. E integrou esses 
territórios ao contexto internacional da produtividade ao adotar o traçado proposto para a Rodovia Pan-
americana, das décadas de 1920/1940. No Plano, o estado de São Paulo estava atravessado por três das cinco 
principais rodovias que estruturaram o sistema proposto (duas no sentido N-S - Rodovia I e Rodovia IV; e 

2 A primeira Comissão foi criada pela portaria 168, de 19 de fevereiro de 1942. Foi, posteriormente instituída pelo Decreto no. 12.747, de 
30 de junho de 1943. Os objetivos foram estudar e submeter à aprovação o projeto de regulamentação necessária à execução do Plano 
Rodoviário Nacional. Seu relatório conclusivo foi emitido em 08.11.1943 e foi publicado e amplamente divulgado  (no ano seguinte) 
pelas revistas brasileiras de engenharia e especializadas em rodovias e transporte. Participaram da Comissão: Major Renato Bittencourt 
Brigido, representante do Estado Maior do Exército; dr. Armando Xavier Carneiro de Albuquerque, do Departamento Nacional de Portos 
e Navegação; dr. Jorge Leal Burlamaqui, do Departamento Nacional de Estradas de Ferro; e o dr. Francisco Gonçalves de Aguiar, da 
Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas; dr. Moacir Malheiros Fernandes Silva, Consultor Técnico do Ministério da Viação que 
substituiu dr. Raimundo Leal de Macedo, da Seção de Segurança do Ministério da Viação. Colaboraram nas análises regionais: Cel. 
Lysias Rodrigues, dr. Mario Dias, dr. Antonio Furtado da Silva, dr. Armando Xavier Carneiro de Albuquerque. Engenheiro Emygdio de 
Morais Vieira, representante do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) e dr. Severino de Moura Carneiro, Secretário 
da Comissão, também assinam o documento final. Yêdo Fiúza, diretor do DNER, foi o presidente da Comissão do Plano Rodoviário 
Nacional.
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uma no sentido E-W – Rodovia XVII). As outras duas rodovias que cortavam o estado de São Paulo (rodovias 
XXIV e XXV), com caráter regional, estabeleceram a triangulação RJ-MG-SP e embora com curtas distâncias 
deveriam suprir os principais centros produtivos possibilitando o desenvolvimento articulado ao restante do 
país. A concentração logística correspondeu à concentração de riquezas desses três estados.

40. Plano Rodoviário Nacional, 1944
O Plano privilegiou as áreas mais adensadas e posicionou o estado de São Paulo como um dos principais centros logísticos e importante 
entroncamento de rodovias longitudinais ao território nacional. Através da atribuição de prioridades a importantes rodovias, atendeu ao 
traçado da Rodovia Pan-americana
Fonte: Plano Rodoviário Nacional, 1944

A Rodovia I - Getúlio Vargas, proposta para ligar Pará (Belém) ao Rio Grande do Sul (Jaguarão) -, na 
escala regional, é a rodovia cujo traçado corresponde ao da Rodovia Dutra e ao da Rodovia Regis Bitencourt 
(BR-116). Para o estado de São Paulo, foi a consolidação de um importante corredor de desenvolvimento 
definidor do processo de urbanização concentrada. Correspondeu à concretização do principal eixo econômico 
do país. A Rodovia IV – Transbrasiliana, proposta para ligar Pará (Belém) ao Rio Grande do Sul (Santana 
do Livramento), no estado de São Paulo passaria por dois importantes centros do Interior reconhecendo 
a importância histórica de Ourinhos e São José do Rio Preto, transformando este último num importante 
cruzamento dos eixos N-S/E-W do país (cruzamento da Rodovia IV x Rodovia XVII) ao ligar o estado de São 
Paulo ao estado de Goiás (Goiânia). A Rodovia XVII - Transversal do estado de São Paulo proposta para ligar 



72

o estado de São Paulo (Santos) ao Mato Grosso (Corumbá) -, é a rodovia cujo traçado correspondeu ao sistema 
composto, atualmente, pelas rodovias Anchieta/Imigrantes, Anhanguera/Bandeirantes e Washington Luis. 
Ligou o Litoral ao interior do país possibilitando a entrada e o escoamento de produtos pelo porto de Santos, 
um fundamental corredor de exportação e importação. Como importante eixo radial, atendeu aos centros 
historicamente mais importantes: Araraquara, Campinas, Catanduva, Rio Claro, Santos, São Carlos, São José 
do Rio Preto e São Paulo e consolidou um trajeto com altos e favoráveis índices de urbanização, incluindo 
as ligações internacionais: “[...] aproveitando essa transversal, é indicada, como trecho brasileiro da Rodovia 
Pan-americana [...]” (DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 1944, p. 8). A Rodovia 
XXIV – Ligação entre Belo Horizonte e São Paulo -, foi a rodovia cujo traçado correspondeu ao traçado da 
Fernão Dias (BR-381). Ligou duas importantes capitais e estabeleceu um corredor produtivo no Interior de 
São Paulo sendo fundamental para o circuito turístico e sua consolidação como região paulista, conhecida 
por Sul de Minas. Embora de curta distância em relação às principais rodovias nacionais, estabeleceu uma 
ligação histórica superando a topografia acidentada das serras, principalmente da Serra da Cantareira 
e da Mantiqueira. E a Rodovia XXV - Ligação Resende (RJ) e Araraquara (SP) -, uniria os centros urbanos 
de segundo nível com importância histórica e econômica para a região. Ao ligar dois estados pelo interior, 
estabeleceria uma nova rota de produção sem passar pelas capitais, fato que talvez explique a sua não 
concretização. Araraquara, importante no contexto histórico da economia agrícola paulista, seria beneficiada 
duplamente, pois se constituiria num importante nó entre RJ-SP e MT-SP além de compor trecho da Rodovia 
Pan-americana: “Além de servir à região das estâncias hidro-minerais, constitui uma variante de trecho 
brasileiro da Rodovia Pan-americana (ou do caminho rodoviário para o Mato Grosso).” (DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, 1944, p. 9).

41 e 42. Detalhe do traçado no estado de São Paulo e da capa do Plano Rodoviário Nacional 
Fonte: Plano Rodoviário Nacional, 1944
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O que de fato efetivou-se foram trechos dos eixos N-S, sobretudo as ligações entre os principais polos 
nacionais, como as ligações de São Paulo com Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Posteriormente, 
outros trechos foram construídos no Interior dando relevância aos polos secundários: Ourinhos, Araraquara 
e São José do Rio Preto por serem nós rodoviários de um sistema regional e nacional. Nota-se que as 
rodovias concretizadas, ao menos parcialmente em território paulista, garantiram a consolidação daqueles 
eixos historicamente mais desenvolvidos e de regiões com positivos índices econômicos, já as rodovias 
não construídas foram aquelas que não guardaram nenhuma relação com a Capital São Paulo. Nos moldes 
como foi implantado, o Plano Rodoviário de 1944 integrou a cadeia produtiva nacional ao ligar as principais 
cidades produtivas e consumidoras. Ao final dos anos 1940, o estado de São Paulo encontrava-se no centro 
da produtividade industrial, não a centralidade geográfica, mas a centralidade das decisões e concentrações 
produtivas.

As alternativas em promover o equilíbrio territorial do desenvolvimento continuaram e se estenderam 
para além da disciplina rodoviária abordando o planejamento urbanístico e consolidando esse debate. Foi 
a partir dos anos 1950 que os urbanistas empreenderam um grande esforço na reversão dos desequilíbrios 
territoriais atribuindo uma visão de conjunto aos problemas urbanos e regionais.

2.4 A Expansão da Atividade Industrial: a Regionalização por 11 Polos, da SAGMACS; e o Raio de 100 Km 
para a Industrialização, de Anhaia Mello

Em 1954 ocorreram duas propostas urbanísticas, uma de autoria da SAGMACS e a outra de autoria de 
Anhaia Mello, que tinham como principal finalidade proporcionar o equilíbrio do desenvolvimento territorial 
paulista pelo espraiamento da atividade industrial. 

A SAGMACS – Economia e Humanismo (criada pelo Pe. Lebret) foi contratada em 1953 no âmbito dos 
trabalhos promovidos pela CIBPU para avaliar o desenvolvimento paulista numa abrangência regional 
em relação aos estados envolvidos na bacia do Rio Paraná e Uruguai (Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa 
Catarina, Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul). O estudo resultante, “Problemas de Desenvolvimento 
– Necessidades e Possibilidades do Estado de São Paulo” (1954) propôs uma regionalização do território 
paulista a partir das relações que se estabeleceram pela influência da Capital e dos principais centros urbanos 
do Interior sobre as demais cidades.

A divisão regional foi concebida em duas escalas para intermediar a relação entre o estado e os municípios 
a fim de possibilitar o planejamento (territorial, administrativo, etc.) (SAGMACS; CIBPU, 1954, p. 180 e 181). 
As diretrizes foram estabelecidas pelas características socioeconômicas similares; pela polarização das regiões 
a partir da identificação de um centro urbano com concentração de equipamentos; e pela hierarquia de um 
centro em relação aos demais ao seu redor. E a partir dessas diretrizes chegou-se a dois tipos de divisões 
regionais que intermediariam a relação município-estado (SAGMACS; CIBPU, 1954, p. 181). A primeira 
divisão agrupou as localidades com semelhanças de problemas, características físicas, etc. Cada unidade foi 
denominada de Zona Homogênea. Ao todo 72 Zonas Homogêneas definidas pelas características naturais 
do solo, do relevo, do clima, pelos predomínios agrícolas e pelo uso e ocupação do solo (SAGMACS; CIBPU, 
1954, p. 186). A segunda divisão agrupou maior número de localidades com relações funcionais estabelecidas 
e consolidadas, como comércio, emprego, transportes etc., a partir da qual foi possível identificar a cidade 
centro, sede da região com a função de “polo”. Cada unidade foi denominada de Região e a denominação polo 
foi utilizada para identificar seu centro. As Regiões foram em número de 11 e ficaram assim agrupadas: 1. São 
Paulo (1.1 Sub-região São Paulo, 1.2 Sub-região Santos; 1.3 Sub-região Sorocaba; e 1.4 Sub-região de Registro); 
2. Taubaté; 3. Campinas; 4. Itapetininga; 5. Botucatu; 6. Bauru; 7. Araraquara; 8. Ribeirão Preto; 9. São José do 
Rio Preto; 10. Araçatuba; 11. Presidente Prudente.

Esta divisão leva em conta a evolução histórica e colonização e valorização do Estado, 
comunicações por vias férreas e por estradas de rodagem, a divisão natural dos espigões, o 
equipamento das cidades e a rede de relações. (SAGMACS; CIBPU, 1954, p. 185)
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43 e 44. Regiões e sub-regiões definidas pelos estudos da 
SAGMACS, 1954
As regiões, em número de 11 foram definidas a partir das 
relações funcionais (definidas pelo comércio, emprego, 
transporte, etc.) e pelo raio de influência regional de um 
determinado polo. As sub-regiões foram as derivações 
em menor escala dessas 11 regiões
Fonte: Necessidades e Possibilidades do Estado de São 
Paulo, 1954

45. Zonas Homogêneas definidas pelos estudos da 
SAGMACS, 1954
No total de 72 subdivisões, as zonas homogêneas foram 
definidas por regiões com problemas em comum e 
características físicas semelhantes. Assim como as 
regiões e sub-regiões, as zonas homogêneas foram 
propostas para intermediar a relação de planejamento 
entre as escalas municipal e estadual
Fonte: Necessidades e Possibilidades do Estado de São 
Paulo, 1954
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A divisão regional proposta pela SAGMACS diferenciava-se conceitualmente das divisões até então 
elaboradas pela administração do estado. Entre 1939 e 1968, a regionalização oficial do estado foi setorizada 
pelas secretarias de governo e serviam às decisões administrativas de cada setor da gestão, já a proposta da 
SAGMACS previa uma única regionalização e tinha a finalidade de promover o desenvolvimento equilibrado 
através da industrialização.

A proposta não teve efeito institucional imediato, mas forneceu a base empírica para algumas definições 
fundamentais da década seguinte. O critério de promover a regionalização a partir das cidades centrais, ou 
“polos” foi incorporado pelo Decreto 48.162 de 03/07/67, marco da regionalização administrativa unificada, 
que estabeleceu uma regionalização que se aproximou à proposta da SAGMACS. Em ambos os casos, as 
divisões territoriais partiram de um mesmo critério, o grau de polarização das principais cidades. 

O estudo da SAGMACS colocou a importância da regionalização para o processo de planejamento. Diante 
da constatação da concentração de atividades industriais na Capital em desproporção com o Interior do estado, 
o estudo propôs a descentralização das indústrias orientada pelos principais polos de cada região. Assim, foi 
apresentada uma síntese do potencial de cada região apta a receber novas atividades industriais. Note-se que 
todas elas já apresentavam um processo consolidado de industrialização. As justificativas basearam-se no 
potencial natural e na urbanização dessas regiões.

Finalmente, como tudo indica, a descentralização industrial será uma solução de absoluta 
necessidade. À medida que ela for se concretizando, e em segunda etapa deve-se dar um 
“valor preferencial de implantação”, sob o ponto de vista do “aproveitamento territorial”, 
às zonas situadas à margem da rodovia São Paulo-Ourinhos-Guaira (onde haverá grande 
disponibilidade de energia), da rodovia São Paulo-Belo Horizonte (em virtude da riqueza 
mineral de Minas Gerais e da atual rodovia São Paulo-Curitiba (devido às condições 
climatéricas e à disponibilidade de energia).
11. Achamos que esse será o único modo positivo e eficiente de impedir a maior expansão da 
já congestionada metrópole paulista. (SAGMACS; CIBPU, 1954, p. 374)

A proposta da SAGMACS sobre a organização territorial paulista destacou, em meio a manchas dispersas, 
três eixos historicamente privilegiados pelas ações do Estado e concentradores de atividades industriais. No 
geral, a proposta elencou as “zonas de implantação descontínua” e as “zonas de implantação dispersa” como as 
áreas que deveriam receber a atividade industrial por já apresentarem condições adequadas, como indústrias 
locais e recursos humanos, naturais e infraestruturais. Essa leitura foi confirmada nas décadas seguintes. Em 
1963, a análise de Pedro Geiger (1963, p. 190) acerca da rede urbana paulista chegou à mesma conclusão, ou seja 
que essa região constituiu-se de forma diferenciada pois foi definida pelas relações decorrentes dos intensos 
fluxos diários de pessoas e produtos correspondentes ao predomínio das principais atividades econômicas 
que exerceram influência nos seus arredores, chegando à faixa litorânea, cujos empreendimentos são, muitas 
vezes feitos para atender ao mercado das grandes concentrações demográficas. No ano de 1958, através de 
um novo trabalho que se destinava à prefeitura de São Paulo “Estrutura urbana da aglomeração paulistana 
(estruturas atuais e estruturas racionais)”, a SAGMACS propôs a interpretação da aglomeração paulistana 
no âmbito territorial e na quinta parte do estudo apresentou uma “orientação de desenvolvimento para a 
aglomeração” (LEME, 1999 p. 437) dividindo o estado em 4 porções. Duas décadas depois desses dois estudos 
da SAGMACS, Delorenzo Neto (1972, p. 56 e 57), que havia participado do estudo de 1958, propôs a expansão 
do desenvolvimento industrial em três etapas que, inclusive nas denominações, aproximavam-se aos estudos 
da SAGMACS: o Great São Paulo, constituído por uma área aproximada à da futura Região Metropolitana 
de São Paulo (que seria definida no ano seguinte); o Greater São Paulo, composta por: Vale do Paraíba (São 
José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Queluz), Baixada Santista 
(Santos, Guarujá), Campinas, Jundiaí, Americana, Mogi Mirim, Piracicaba, Rio Claro, São Carlos, Araraquara, 
Jau, Bauru, São Roque, Sorocaba e Botucatu; e o Greatest São Paulo que englobaria todo o estado com destaque 
para um limite definido entre o Litoral e uma linha imaginária que cruzaria Ourinhos, Marília, Lins, São José 
do Rio Preto e Barretos, incluindo Ribeirão Preto e Itapetininga.
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46. Zoneamento preferencial de implantação industrial proposto pela SAGMACS, 1954
Definição de áreas preferencias para a industrialização considerando, como exposto no próprio documento, as disponibilidades em 
energia elétrica, as condições do relevo, infraestrutura de circulação terrestre (estradas de rodagem e ferrovias), pré-existência de núcleos 
industriais e residenciais. A proposta define como principais zonas de implantação descontínua os eixos da Rodovia Dutra, Anhanguera e 
da futura rodovia Washington Luis até São José do Rio Preto; e os trechos entre as cidades de Bauru-Lins-Araçatuba; Bauru-Marília-Tupã; 
Presidente Prudente; Assis-Ourinho-Avaré. E destaca zonas de implantação dispersa em toda a fronteira com Minas Gerais
Fonte: Necessidades e Possibilidades do Estado de São Paulo, 1954

47. Espaços Regionais no Estado de São Paulo
Aproximação feita por Delorenzo Neto, em 1972, a partir das análises sobre a proposta de industrialização da SAGMACS (1958). Este 
estudo é importante por destacar três divisões regionais: Great São Paulo definida por uma região aproximadamente semelhante à futura 
Região Metropolitana de São Paulo; Greater São Paulo definida por uma região de expansão industrial já reconhecida e que se assemelha 
à atual configuração da Macrometrópole; e a Greatest São Paulo, definida por todo o estado, com o predomínio de uma região similar 
àquela definida pela SAGMACS para a expansão industrial
Fonte: A Reorganização das Áreas Metropolitanas (Urbanização e Descentralização), 1972
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A expansão industrial como forma de equilibrar territorialmente o desenvolvimento também foi abordada 
por Anhaia Mello, em 1954. No seu estudo “Plano Regional de São Paulo – Uma Contribuição da Universidade 
para o estudo de ‘Um Código de Ocupação Lícita do Solo‘”, propôs um espraiamento das indústrias para uma 
área ao redor da Capital. A ideia era combater os males da concentração industrial na Capital promovendo 
o espraiamento e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento por outras regiões do estado que prescindiam de 
indústrias.

Embora este trabalho tenha sido motivado pelas questões locais do município de São Paulo, ficou clara a 
necessidade de ampliar o território do planejamento, expandindo para a escala regional. O viés regional foi 
definido a partir da necessidade de considerar, para o Plano Diretor do Município de São Paulo, a relação com os 
municípios vizinhos a fim de promover a organização territorial em função do equilíbrio do desenvolvimento.

Sua proposta consolidou-se pela descentralização da atividade industrial espraiando-a pelo Interior numa 
explicitada referência à descentralização proposta pelo planejamento inglês do Plano do Greater London, de 
1944 (MELLO, 1954, p. 39). Todavia, para Anhaia Mello a solução não seria a construção de cidades novas 
ao redor da Capital, como ocorrera na Inglaterra, mas estabelecer diretrizes e limites para a implantação 
de novas atividades industriais nas cidades existentes e, assim equilibrar o adensamento populacional 
e o desenvolvimento a partir de um Plano Regional. Nesse contexto, o Plano deveria integrar as partes e 
condicionar uma distribuição da população mais equilibrada pelo território através de:

1. A elaboração do Plano Estadual de São Paulo, enquadrado na região geo-econômica sul, e que 
fixe:
a) a distribuição equilibrada das populações;
b) os usos da terra (habitação, trabalho, recreio);
c) as vias de comunicação;
d) o plano de energia. (MELLO, 1954, p. 18)

Para Mello, a solução para o equilíbrio do desenvolvimento no estado de São Paulo deveria ocorrer através 
do incentivo ao espraiamento das atividades industriais num raio de 100 km da Capital. A demarcação 
dessa região deveria estabelecer uma relação entre as cidades e a atividade industrial com a finalidade de 
abrandar os problemas causados pela concentração dessas atividades e proporcionar maior desenvolvimento 
e adensamento das regiões ao seu redor: “O círculo de 100 km de raio foi escolhido porque é o que abrange 
essa região industrial, de Sorocaba a São José dos Campos. E é o previsto na lei 2.085, de 27.12.1952” (MELLO, 
1954, p. 18).

O autor identifica uma segunda escala intermediária, entre a Regional e a Local, denominada de 
“Intermunicipal”, na qual a descentralização da atividade industrial bem como o adensamento de cidades 
do Interior seriam preponderantes para a melhora das condições de vida. Nesse aspecto, o espraiamento da 
atividade industrial tornou-se estratégia fundamental para barrar os altos índices de crescimento da Capital 
e equilibrar o desenvolvimento em outras regiões: “Assim acontecerá com Itu, São Roque, Indaiatuba, Salto, 
Jundiaí, Itatiba, Valinhos, Amparo, Bragança, Atibaia, Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos e 
outras” (MELLO, 1954, p. 22). Nesse recorte geográfico ficaram definidas as cidades a serem privilegiadas 
com os incentivos para a industrialização. Como ele argumenta, esse conjunto de cidades foi assim agrupado 
porque compreendia uma região apta a receber novas atividades industriais por já contar com um potencial, 
predispondo de infraestrutura, investimentos públicos e histórico de dinamismo econômico – principalmente 
das atividades industriais. As proposições de Mello (1954, p. 23) recomendaram essa descentralização em dois 
sentidos: para o Interior e para o Rio de Janeiro por se tratarem de uma “região industrial” “com população 
aproximada de quatro milhões, e área de 30.000 km2, incluindo quarenta municípios”.

O que ocorreu ao longo das décadas seguintes, mas principalmente nos 30 anos seguintes, foi uma política 
de incentivo à uma nova interiorização da indústria sobre essa região, estendendo-se pouco mais em relação aos 
100 km definidos por Anhaia Mello, mas predominantemente utilizando-se do potencial industrial existente e 
dos equipamentos já instalados nesses municípios. Percebe-se, portanto uma continuidade das ideias, mesmo 
que de maneira paulatina, de um desenvolvimento relativamente expandido e controlado nos arredores da 
Capital, cujas ressonâncias tardias comprovam um processo incentivado e planejado desde a década de 1950.
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De modo geral, as análises e propostas de ordem regional que se empreenderam no estado de São Paulo a 
partir das décadas de 1940 e 1950 buscaram definir: o padrão de ocupação urbana e regional, a identificação 
dos principais problemas e potenciais desse padrão e as soluções para minimizarem os impactos negativos da 
concentração industrial (SÃO PAULO, 1941; SÃO PAULO, 1951; SAGMACS, 1954; CEPEU, 1954). Esses planos 
apresentaram alternativas como uma malha reticulada de rodovias privilegiando centros urbanos secundários; 
anéis concêntricos ao redor da Capital; e eixos de expansão urbana para direcionar o processo de urbanização 
e a demarcação de regiões para o espraiamento industrial. A ideia de planejamento regional predominante 
nesse período foi construída, na sua prática paulista, pela busca ao desenvolvimento equilibrado no território; 
pela necessidade do controle sobre o crescimento da Capital e arredores; e pela reorientação do crescimento 
urbano e desenvolvimento industrial para o Interior. O que se propunha, portanto não era um novo modelo 
de urbanização, mas a sua continuidade de forma que evitasse as desigualdades territoriais.

2.5 A Abordagem do Litoral Norte como uma Região: o CEPEU e a proposta de Planos Diretores 
Municipais Integrados

Uma importante ação planejadora esteve fora do tema de concentração ou dispersão industrial, contudo 
insere-se no conjunto de propostas do período que buscam o equilíbrio territorial do desenvolvimento e 
aborda as realidades municipais a partir dos planos diretores numa perspectiva regional inovadora. Trata-se 
da proposta do CEPEU para as cidades do Litoral Norte de São Paulo, elaborada no final dos anos 1950.

Embora os predomínios litorâneos tenham semelhanças geográficas, no estado de São Paulo a faixa 
litorânea pode ser distinguida em três distintas porções não apenas pelas suas características naturais, mas 
também pelo processo de ocupação e urbanização. A Baixada Santista, mais urbanizada, caracterizou-se pelo 
intenso processo de metropolização pela presença do porto em Santos e pela importância de Cubatão na 
industrialização pesada; o Litoral Sul, pioneiro na colonização esteve, contudo relegado a níveis baixos de 
desenvolvido por não ter sido incluído nas políticas industriais do Estado; e o Litoral Norte que se tornou 
numa espécie de reserva natural cujo processo de urbanização foi mais recente e fundamentalmente baseado 
no veraneio, sobretudo pelas particularidades da relação entre serra e mar que criam maior dificuldade de 
penetração e proporcionam paisagens deslumbrantes:

      “[...] No Litoral Norte, onde os esporões da Serra do Mar atingem diretamente, em muitos 
pontos, as águas oceânicas, predomina um litoral recortado e alto, entremeado de enseadas e 
pequenas baías e alguns setores de abrasão mais pronunciados. A partir do litoral de Santos, 
na direção sul, as planícies costeiras tornam-se mais contínuas e amplas, culminando por um 
desdobramento de áreas de relevo no Baixo Ribeira [...].(Ab´Sáber, 2004, p. 77)

O Litoral Norte é formado pelos municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião e possui 
370 km de extensão de orla com destacada relevância ambiental, econômica e turística pelas áreas preservadas 
ambientalmente e menos urbanizadas se comparadas a Baixada Santista, por exemplo. Ubatuba e Ilhabela 
possuem a quase totalidade de seus territórios inseridos em Parques Estaduais (Parque Estadual da Serra do 
Mar e Parque Estadual de Ilha Bela, respectivamente). O Porto de São Sebastião tem importância fundamental 
na economia nacional porque abriga a maior unidade da TRANSPETRO (subsidiária da PETROBRAS, 
responsável pelo transporte de petróleo e demais combustíveis) e é responsável por 80% da exportação de 
combustíveis do país (LOPES; TAVARES, 2012, p. 02).

Até a década de 1950, o Litoral Norte teve sua economia baseada em atividades dispersas e pouco 
organizadas com exceção do predomínio de uma agricultura intensiva cultivada por imigrantes japoneses, 
como a “pequena lavoura de subsistência, praticada nos micro-estabelecimentos [...]” (BIRKHOLZ, 1968, p. 34), 
que foi incapaz de gerar riqueza à região. O isolamento dos seus municípios em relação às atividades industriais 
legou o predomínio de comunidades tradicionais, tais como de pescadores (caiçaras) e quilombolas formados 
por escravos fugidos das fazendas de café. Do ponto de vista da produção econômica, estas comunidades 
vinculavam-se a monoculturas agrícolas (como o cultivo da banana) ou à pesca, que demonstram a precariedade 
dessas economias e a falta de produtos excedentes que pudessem justificar maiores concentrações. A partir 
dos anos 1950 a região foi inserida na rota turística em função das melhorias rodoviárias que proporcionaram 
o acesso de turistas originários de grandes centros urbanos pela inauguração da SP-55 que interliga Ubatuba, 
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Caraguatatuba e São Sebastião e a SP-125, que liga Ubatuba a Taubaté, além do recapeamento da Rodovia dos 
Tamoios (inaugurada em 1939).

No mesmo período, o convênio com o Departamento de Obras Sanitárias, da Secretaria de Serviços e Obras 
Públicas do Estado de São Paulo assinado em 06 de maio de 1958 possibilitou a constituição de planos para 
Estâncias Balneárias, entre elas Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela e São Sebastião. O CEPEU, responsável pelos 
planos desses quatro municípios, partiu da ideia de que o Litoral Norte constituía-se como um conjunto, como 
uma região que pudesse ser objeto de planejamento articulado e integrado entre os municípios devido às suas 
semelhanças socioeconômicas e geográficas. Foi a partir desse plano que o Litoral Norte foi considerado como 
região para fins administrativos e de planejamento. E dentro do CEPEU, essa foi a primeira proposta de planos 
municipais integrados pelo caráter regional:

A pesquisa para os planos das Estâncias situadas no Litoral Norte do Estado foi realizada 
com um sentido regional, já que todos os grupos populacionais ali estabelecidos apresentam 
basicamente as mesmas características. (BIRKHOLZ, 1968, p. 33)

Os planos elaborados para os municípios abordaram temas comuns, como os problemas fluviais e marítimos, 
os serviços públicos, os aspectos históricos, demográficos e econômicos. Esses estudos diagnosticaram a 
ausência de um polo e de uma atividade motriz e o conflito entre o uso da terra entre os veranistas e os nativos, 
conflito ocasionado pela crescente procura da região pelos turistas. As análises conjuntas repercutiram em 
propostas particularizadas por municípios, porém integradas pela visão de complementaridade entre as 
funções urbanas.

O município de Caraguatatuba, com melhor acesso, apresentava problemas mais graves no setor imobiliário. 
A proposta do CEPEU propôs uma divisão da ocupação entre a população nativa destinada ao setor operário 
e à zona de média densidade; e a população de veraneio, concentrada junto à orla (BIRKHOLZ, 1968, p. 
35). Para o município de Ubatuba o plano previu a preservação dos morros e costões garantindo o cinturão 
natural das praias. Diferentemente de Caraguatatuba, as habitações da população nativa foram distribuídas 
com as habitações da população de veraneio. Para Ilhabela, o turismo foi definido como a principal atividade 
econômica reforçado pela criação de novos centros urbanos. São Sebastião, pela sua vocação portuária, ficou 
definido como sede das principais atividades industriais. Essas definições específicas para cada um dos 
municípios foram concebidas em conjunto e atribuíram ao Litoral Norte a ideia de unidade regional. Elas 
territorializaram soluções para as concentrações habitacionais; as ocupações junto à orla; e para a preservação 
da paisagem natural, além de regularem as principais atividades econômicas tendo-se em vista a totalidade da 
região e não a individualidade do município. 

O esforço empreendido pelos planos do CEPEU em promover a unidade territorial entre as cidades do 
Litoral Norte esteve baseado na articulação entre as funções econômicas, ambientais e estratégias de ocupação 
integrada. Porém, os resultados não foram os esperados devido à forte resistência na alteração da estrutura de 
apropriação da terra. A partir de então, esses municípios viram aumentar seu fluxo turístico e suas taxas de 
urbanização pela intensa procura de visitantes e proprietários de segunda residência que vinham de quatro 
principais regiões do estado: São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba e Sorocaba (TULIK op. cit. LUCHIARI, 1999, 
p. 104). A permanência dos interesses locais sobrepôs-se aos planos. O conflito que se estabeleceu ultrapassou as 
divergências físicas do uso da terra e os planos foram substituídos por ações parciais (BIRKHOLZ, 1968, p. 44). 
E proliferaram parcelamentos de áreas urbanas e rurais opostas aos preceitos preconizados, descaracterizando 
os potenciais da região. Assim, extensos e irregulares loteamentos de classe média e alta foram implantados 
sobre terras da União para serem destinados ao veraneio, encurralando a população mais pobre ribeira e caiçara 
entre a serra e o mar (LOPES, 2014). Seus centros históricos foram transformados, literalmente, em palcos 
de eventos turísticos, desenhados e reconstruídos com a principal finalidade de atender a um movimento 
sazonal de veraneio de uma população que, definitivamente não mora na cidade. O que prevaleceu dos planos 
diretores propostos em conjunto foi a constituição do Litoral Norte como uma região que deveria ser abordada 
de maneira integrada. Embora seus resultados práticos não tenham alcançado êxito em combater os interesses 
localistas, a concepção de planos integrados na constituição de uma região antecipou algumas práticas que 
seriam recorrentes ao longo dos anos 1970 nas políticas públicas estaduais na difusão das unidades territoriais.
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2.6 O Reconhecimento da Dualidade Capital x Interior: o Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto, 
1959-1963

Os planos e propostas de organização territorial desse período partiram da constatação da concentração 
industrial e demográfica no estado de São Paulo e na sua Capital e da caracterização da desigualdade de 
desenvolvimento entre as regiões do estado. Contudo, nenhum deles expôs, de forma tão direta a relação 
antagônica de centro x periferia que se construiu entre a Capital e o Interior. Talvez o “Plano de Ação do 
Governo” (1959) da gestão do governador Carvalho Pinto (1959-1963) seja o que, nesse período melhor 
sintetize o discurso dessa geração de profissionais que buscou compreender e combater as diferenças espaciais 
de desigualdades econômicas, sociais, demográficas, etc. verificadas no território.

O Plano de Ação do Governo3 trouxe algumas importantes contribuições no campo do planejamento 
regional ao prenunciar a descentralização administrativa e reconhecer a dualidade entre a Capital e o Interior 
pelas diferenças e necessidades particularizadas entre essas duas porções do estado. O Plano traçou um 
diagnóstico dos serviços públicos estaduais e, ao avaliar as condições de desenvolvimento do estado, definiu 
metas para a provisão de recursos. Seu objetivo foi de criar melhorias dos serviços públicos em todo o estado 
tomando como princípio a descentralização administrativa para aproximar esses serviços ao Interior a fim de 
minimizar essas diferenças e otimizar os recursos.

Embora não houvesse uma proposta de estrutura administrativa descentralizada, como viria ocorrer 
a partir do final dos anos 1960, as ações propriamente ditas o foram, sobretudo nos serviços de saúde, do 
judiciário, dos incentivos à produção agrícola e logística. Para atender a essa finalidade, o Plano de Ação 
definiu regiões para serem usadas pelo planejamento dos setores da administração. No Plano, a interiorização 
ou a descentralização institucional foi uma estratégia para proporcionar equilíbrio do desenvolvimento 
entre Capital e Interior através de ações que equipassem o Interior pelos serviços públicos, sobretudo os de 
infraestrutura. As diretrizes foram articuladas e propostas a partir da ideia de conjunto. Por exemplo, na Capital 
foram propostos equipamentos de abrangência regional como a criação da cidade universitária, a melhoria do 
Centro Estadual de Abastecimento S.A. (CEASA), a construção da Companhia de Armazéns Gerais do Estado 
de São Paulo (CEAGESP), a conclusão do Hospital Emílio Ribas, a construção da Casa de Detenção, e a criação 
de fundos para a educação, ciência e pesquisa. No Interior, os equipamentos e as ações foram propostas com o 
objetivo de equipar e qualificar as cidades, mesmo aquelas menores ou que não fossem sedes administrativas 
regionais com: a modernização da arquitetura forense nas pequenas e médias cidades do Interior, o incentivo 
às Santas Casas, a disseminação das Casas da Lavoura que se tornaram referência para a atividade agropastoril 
das zonas rurais paulistas, a criação do aeroporto de Viracopos, de Escolas Técnicas Industriais, e o fomento de 
planos para as cidades turísticas e balneárias. E até mesmo as propostas rodoviárias foram contempladas por 
trechos transversais às radiais como meio de equilibrar o desenvolvimento no território: “O programa visa, 
também, pavimentar as grandes transversais que ligam as diversas regiões entre si, facilitando o transporte 
das zonas não servidas pelas ferrovias para os entroncamentos ferroviários mais importantes. [...]” (ESTADO 
DE SÃO PAULO, 1959, p. 100).

Na arquitetura foi notória a participação de arquitetos ligados à chamada Escola Paulista de Arquitetura, 
entre outros, nos projetos de fóruns. Oswaldo A. Bratke (Amparo), Fábio Penteado (Araras), Paulo Mendes 
da Rocha (Avaré), D. Libeskind (Socorro), A. E. Reydi (Piracicaba), J. Wilheim (Orlândia), J. Guedes (Itapira), 
V. Artigas e C. Cascaldi (Promissão) e A. R. Botti e M. Rubin (Porto Feliz) atribuíram uma imagem moderna 
à administração estadual (CORDIDO, 2007) ao darem forma à regionalização administrativa por meio da 
construção de edifícios institucionais. Esses projetos, inovadores do ponto-de-vista do programa e das formas 
representaram marcos urbanos nas pacatas cidades do Interior paulista tornando-se referências de uma 
arquitetura pouco usual para aquela finalidade e época.

3 O Grupo de Planejamento responsável pelo Plano foi: Plínio Soares de Arruda Sampaio (Coordenador), Diogo Adolpho Nunes de 
Gaspar (Economista, Secretário Executivo), Celeste Ângela de Sousa Andrade (diretora geral do Departamento de Estatística do Estado), 
Paulo Menezes Mendes da Rocha (Professor Catedrático da Escola Politécnica - USP), Ruy Aguiar da Silva Leme (Professor Catedrático 
da Escola Politécnica – USP), Antonio Delfim Netto (Assistente da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas – USP), Sebastião 
Advíncula da Cunha (do Departamento Econômico do BNDE), Orestes Gonçalves (Chefe de Gabinete de Estudos Econômicos e Financeiros 
da Secretaria da Fazenda), Ruy Miller Paiva (Engenheiro Agrônomo do Departamento da Produção Vegetal da Secretaria da Agricultura).
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48 a 50. Fórum de Avaré (Paulo Mendes da Rocha, 1962), de Itapira (J. Guedes, 1958) e de 
Promissão (V. Artigas e C. Cascaldi, 1959)
A modernização da arquitetura forense proposta pela gestão de Carvalho Pinto apresentou ao 
Interior do estado a arquitetura paulista com projetos de exemplar qualidade, inseridos na malha 
urbana e vinculados a um caráter ideológico da arquitetura promovida pelo Estado. Traços de 
uma ação planejadora na escala regional articulada à escala urbana por meio das propostas 
arquitetônicas
48. Fonte: Paulo Mendes da Rocha, 2002
49. Fonte: http://sarrenschiff.tumblr.com/post/120510331896/forum-de-itapira-joaquim-
guedesarquitetos, acessado em 11.06.2015
50. Fonte: Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros – brazilian architects, 1997

Essa territorialização administrativa ficou evidente no Decreto no. 34.656 de 12 de fevereiro de 1959 que 
empregou o termo “regiões geoeconômicas”, evidenciando o caráter regional do plano. No Artigo 2º.:

§ 3º. – Para a elaboração do Plano de Ação, o G.P. terá em vista: 
[...]
b) as projeções do desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo e regiões geo-
econômicas interligadas. (ESTADO DE SÃO PAULO, 1959, p. 132)

Dado o resultado positivo do Plano de Ação na orientação da gestão, ao final do seu mandato, o governador 
Carvalho Pinto concebeu junto aos municípios o “II Plano de Ação do Governo” (1962) que reforçou o 
diagnóstico de desequilíbrio espacial do desenvolvimento e consolidou institucionalmente a ideia da dualidade 
entre o Interior e a Capital a partir dessas diferenças. Termos como “disparidades regionais” foram utilizados 
para identificar as diferenças de desenvolvimento do estado de São Paulo. 

A análise anterior considera, ainda que implicitamente, o Estado de São Paulo como um 
todo homogêneo e uniforme. Se a aprofundarmos, no entanto, perceberemos disparidades 
regionais, à semelhança do que ocorre no País. (ESTADO DE SÃO PAULO, 1962, p. 57)

A partir dessas análises o II Plano propôs uma divisão regional pelo raio de influência dos polos regionais 
considerando-se os fatores demográficos, econômicos e sociais e antecipando os critérios que prevaleceriam 
nas propostas definitivas de regionalização. A divisão apresentada foi elaborada a partir dos estudos do Grupo 
de Planejamento ligado ao Gabinete do Governador e desenvolvido pelo Gabinete Técnico de Planejamento 
da Secretaria da Educação (ESTADO DE SÃO PAULO, 1962, p. 57) e seguiu a mesma orientação da proposta 
da SAGMACS (1954) de uma única regionalização com fins administrativos, inclusive pela identificação de 
um raio de influência da Capital sobre seus arredores e pela observação do predomínio da urbanização mais 
acelerada no eixo que liga São Paulo a Ribeirão Preto, passando por Campinas. O objetivo foi de reverter o 
quadro de disparidades regionais entre a “Grande São Paulo e o Interior, já que este último detém cerca de 
dois terços da população paulista, com nível de renda per capita quase duas vezes menor que o aglomerado 
paulistano” (ESTADO DE SÃO PAULO, 1962, p. 59-61).

Nessa regionalização, o estado foi dividido em 10 regiões (com uma subdivisão na região de São Paulo 
– I e II). A Capital e seus arredores foram denominados de “Grande São Paulo” que foi caracterizada pela 
concentração de 1/3 da população do estado; 46% da renda gerada no estado e 15,4% da gerada no país; 
predomínio de renda per capita; e de 72,3% do valor da transformação industrial do estado. O II Plano de 
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Ação (1962, p. 265-267) instituiu o termo “aglomerado paulistano” definido pela “Capital e áreas urbanas 
adjacentes” como o local de maior concentração de emprego, serviços e comércios em oposição à uma coroa 
periférica caracterizada pela ausência desses atendimentos com graves problemas sociais de deslocamentos, 
custos, qualidade de vida, etc. O resultado dessa composição centro x periferia resultava, segundo o Plano, 
numa estrutura urbana formada pela divisão de classes sociais. Com essa análise espacial e com a caracterização 
do “aglomerado paulistano”, legitimou-se a dualidade em que o centro é melhor equipado e atendido pelos 
serviços públicos e a periferia é menos atendida e com condições precárias de desenvolvimento. 

A afinidade do discurso e da prática dos Planos de Ação em relação ao pensamento urbanístico dos anos 
1950 (principalmente com o ideário social da SAGMACS) comprova-se pela relação entre seus coordenadores/
executores e a SAGMACS. Carvalho Pinto (governador), Plínio de Arruda Sampaio (coordenador do I Plano), 
Francisco Whitaker Ferreira e outros (equipe técnica responsável pelo Plano) haviam trabalhado na SAGMACS 
ou participado de ações políticas e profissionais antes mesmo da gestão (CHIQUITO, 2011, p. 144, 151, 153). 
Donde se compreende os diagnósticos e as propostas em consonância com as ideias de regionalização e 
descentralização das ações planejadoras como instrumentos de combate às desigualdades territoriais do 
desenvolvimento.

51. Divisão Regional proposta pelo II Plano de Ação, do Governo de Carvalho Pinto, 1962
Dentro da gestão pública, o governo Carvalho Pinto propôs a regionalização do estado com fins administrativos. O II Plano de Ação 
territorializou os problemas e considerou a divisão regional como instrumento para potencializar as ações e minimizar as diferenças de 
desenvolvimento no território paulista. O Plano apresentou dez regiões, uma a menos que a regionalização proposta pela SAGMACS
Fonte: II Plano de Ação do Governo 1963-1966, 1962

O II Plano de Ação não foi posto em prática porque o governo de Carvalho Pinto não teve continuidade, 
sendo sucedido por Adhemar de Barros, no seu terceiro mandato (1963-1966). Contudo, seus diagnósticos e 
proposições evidenciaram os conceitos predominantes e colaboraram na formulação de uma análise espacial 
do desenvolvimento, cujos modelos por ele preconizados permaneceram - ou permanecem - na maneira 
de compreender a realidade paulistana e paulista. Após a R.A.G.E., o Plano de Ação e o II Plano de Ação 
consolidaram-se no meio administrativo na orientação das ações do Estado com forte influência sobre a 
organização territorial. Sua reverberação mais evidente pode ser verificada na maneira de descentralização 
administrativa que ocorreu a partir dos anos 1970 com os Escritórios de Planejamento Regional (ERPLAN´s) 
que consolidaram a ideia de aproximação da gestão aos problemas do Interior do estado.



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 83

CAPÍTULO 2
OS PLANOS RODOVIÁRIOS E URBANÍSTICOS E AS ALTERNATIVAS À CONCENTRAÇÃO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL

P
LA

N
O

 E
S

TA
D

U
A

L 
C

O
M

 M
A

LH
A 

R
O

D
O

V
IÁ

R
IA

 R
E

TI
C

U
LA

R
 (1

94
1)

P
LA

N
O

 E
S

TA
D

U
A

L 
C

O
M

 A
N

E
L 

V
IÁ

R
IO

 E
 A

N
E

L 
R

O
D

O
V

IÁ
R

IO
 (1

95
1)

P
LA

N
O

 D
A

S
 R

O
D

O
V

IA
S

 N
A

C
IO

N
A

IS
 (1

94
4)

P
LA

N
O

 D
A

S
 R

O
D

O
V

IA
S

 IN
TE

R
N

A
C

IO
N

A
IS

 (1
94

4)

P
O

LO
S

 D
E

FI
N

ID
O

S
 P

E
LA

 S
A

G
M

A
C

S
 (1

95
4)

ZO
N

A
S

 P
A

R
A 

E
X

PA
N

S
Ã

O
 IN

D
U

S
TR

IA
L 

 D
E

FI
N

ID
A

S
 P

E
LA

 
S

A
G

M
A

C
S

(1
95

4)

R
A

IO
 D

E
 1

00
km

 P
A

R
A 

E
X

PA
N

S
Ã

O
 IN

D
U

S
TR

IA
L 

D
E

FI
N

ID
O

 P
O

R
   

 
A

N
H

A
IA

 M
E

LL
O

 (1
95

4)

LI
TO

R
A

L 
N

O
R

TE
 D

E
FI

N
ID

O
 P

E
LO

 C
E

P
E

U
 (F

IN
A

L 
D

A 
D

É
C

A
D

A 
D

E
 1

95
0)

M
G

M
S

G
O

P
R

R
J

S
Ã

O
 J

O
S

É
 D

O
 R

IO
 P

R
E

TO

P
R

E
S

ID
E

N
TE

 P
R

U
D

E
N

TE

A
R

A
Ç

AT
U

B
A

A
R

A
R

A
Q

U
A

R
AR
IB

E
IR

Ã
O

 P
R

E
TO

B
A

U
R

U

C
A

M
P

IN
A

S
B

O
TU

C
AT

U

IT
A

P
E

TI
N

IN
G

A
S

Ã
O

 P
A

U
LO

TA
U

B
AT

É

52. Mapa Síntese 2: Alternativas à concentração da atividade industrial pelos planos rodoviários e urbanísticos (décadas de 1940 e 1950)
Fonte: Autor. Elaborado a partir de: A Rodovia, No. 27, 1942; Revista DER, No. 69, 1952; Plano Rodoviário Nacional, 1944; Necessidades 
e Possibilidades do Estado de São Paulo, 1954; Mello, 1954; Birkholz, 1968
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a Integração da CadeIa produtIva 
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Capítulo 3

Infraestrutura rodovIárIa e urbanIzação: 
a Integração da CadeIa produtIva 

As rodovias paulistas foram concebidas para integrar a cadeia produtiva industrial nas escalas 
regional, nacional e internacional. E essa lógica predominante resultou em conflitos de escalas 
com a sobreposição de finalidades produtivas sobre o ambiente urbano. As análises demonstram 

que os planos rodoviários precederam os planos urbanos e regionais como estratégia de desenvolvimento 
territorial e que influenciaram diretamente a urbanização na mesma proporção que foi por ela influenciada. 
E possibilitaram a integração entre as cidades por serem, desde sua concepção, projetadas de forma sistêmica 
através de uma política rodoviária contínua. A partir da década de 1960, consolidaram-se como Eixos de 
Desenvolvimento Econômico, ou seja, áreas equipadas pela infraestrutura capazes de direcionar o crescimento 
produtivo e urbano, valorizar a terra e induzir novas formas de uso e ocupação do solo. Nos anos 1970, a 
política estadual de incentivo à nova interiorização da indústria reforçou os vetores já existentes por eixos 
redundantes e rotas alternativas e iniciou a implantação dos anéis concêntricos numa tardia tentativa de 
articular o sistema radial. O resultado mais conflituoso foi a sobreposição de uma infraestrutura regional ao 
contexto urbano evidenciando a incompatibilidade entre a demanda social e produtiva.
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3.1 As Rodovias e a Cadeia Produtiva Fordista
Em 1953, o tráfego da rodovia superou o da ferrovia, no estado de São Paulo. Esse fato não foi fortuito, 

mas foi o resultado de uma construção institucional em adotar a rodovia como a principal infraestrutura de 
transporte terrestre.

Tabela 3: Comparativo do volume de tráfego rodoviário e ferroviário no estado de São Paulo (1947 a 1958)

ANO RODOVIÁRIO FERROVIÁRIO
1947 92 97,5
1951 116,7 123,6
1953 162,3 122,1
1958 203,4 137

Fonte: ESTADO DE SÃO PAULO, 1959, p. 38

E é desse período a decisão política em abandonar os investimentos sobre as ferrovias. O Plano de Ação 
do Governo (1959) da gestão de Carvalho Pinto (1959-1963), embora pregasse a integração dos transportes 
considerava que: “[...] Serão acelerados os programas de eliminação completa da tração a vapor, substituindo-a 
por tração diesel-elétrica o que trará vantagens consideráveis de operação. [...]” (ESTADO DE SÃO PAULO, 
1959, p. 98)

A década de 1950, ao consolidar o modelo de urbanização pela industrialização sacrificou o último 
resquício da sociedade agrícola, o transporte sobre trilhos. A partir de então, a integração da economia 
passou pela integração territorial e pela articulação dos vários subsistemas que compunham a cadeia 
produtiva industrial, inimaginável na inflexibilidade de exíguos ramais e diferentes bitolas das linhas férreas 
construídas. Diferentemente das ferrovias que ligavam fazendas e núcleos urbanos a São Paulo e Santos, as 
rodovias respondiam às novas exigências da produção integrando sistemas e subsistemas e redesenhando a 
rede urbana paulista por uma ramificação capilar que atendesse aos principais produtores bem como a seus 
satélites de níveis secundários na hierarquia urbana e produtiva. Dentro dessa lógica, as rodovias compunham 
– e ainda compõem - um importante sistema territorial que é fundamental para o funcionamento da cadeia 
produtiva fordista.

Entendemos como cadeia produtiva o conjunto das etapas que compõem o processo de transformação de 
um insumo em produto e o faz chegar ao seu mercado consumidor. Ela engloba diferentes fases de obtenção 
da matéria-prima; de pesquisa e desenvolvimento; concepção; transformação; produção; distribuição; 
armazenamento; comercialização e consumo que necessitam estar integradas a fim de garantir a finalização do 
processo. O modelo que foi predominante na industrialização do século XX esteve baseado na cadeia produtiva 
fordista que considerava um sistema de fornecedores e produtores satélites de diversos níveis organizados 
por um polo central com a finalidade de aumentar não apenas a produção, mas também o consumo pelo 
barateamento do produto. Esse modelo garantiu a produção concentrada e a consequente dependência dos 
fornecedores a uma rede de relações hierarquicamente organizada. Portanto, para a cadeia produtiva fordista ser 
eficiente foi fundamental integrar os vários satélites onde se localizavam as etapas intermediárias da produção 
ao seu ponto central e ligar este ao mercado consumidor. Assim, a integração da cadeia produtiva tornava-
se importante condicionador das relações de urbanização pela formação de grandes concentrações urbanas 
e regionais de capital e trabalho (SCOTT, 1998, p. 65). Considerando que toda infraestrutura concebida na 
escala regional tem na sua origem o estímulo à produtividade (ao contrário dos equipamentos de abrangência 
urbana), as rodovias como infraestrutura regional foram concebidas e construídas a partir dessa relação entre 
satélites e polo central reproduzindo, no território, a lógica da atividade industrial.

53. Esquema de Alan Scott para demonstrar a 
estrutura da cadeia produtiva industrial
As relações na cadeia produtiva industrial, de 
modelo fordista, organizam-se hierarquicamente e 
através de pontos de concentração de determinadas 
atividades. Para a cadeia funcionar, esses pontos 
devem estar integrados entre si, pois o objetivo é 
a finalização de um determinado produto e sua 
disponibilização no mercado
Fonte: Regions and the world economy. The 
coming shape of global production, competition, 
and political order, 1998

ANO RODOVIÁRIO FERROVIÁRIO 
1947 92 97,5 
1951 116,7 123,6 
1953 162,3 122,1 
1958 203,4 137 

 

 

Estudos, Projetos e Trabalhos preparatórios NCr$ 5.000.000,00 
Desapropriações (terra e benfeitorias), 1.000 km2 NCr$ 30.000.000,00 
Edifícios públicos principais, 300.000 m2 NCr$ 90.000.000,00 
Obras de urbanização NCr$ 25.000.000,00 
Vias e Pavimentações (2.000.000 m2) NCr$ 80.000.000,00 
TOTAL NCr$ 230.000.000,00 

 

 

Habitações (apartamentos e casas de diversas 
categorias) 20.000 unidades 

NCr$ 350.000.000,00 

Serviços Públicos (Água, Esgoto, Força, Luz e 
Telefones) previstos para 200.000 habitantes 

NCr$ 100.000.000,00 

TOTAL NCr$ 450.000.000,00 
 

 

Região Economia Predominante 
Sub-Região Litoral de Santos área complementar da Grande São Paulo, devido às atividades portuárias e do 

complexo industrial de Cubatão 
Litoral de São Sebastião com aumento da urbanização devido ao terminal petroleiro e à implantação do 

trecho da Rio-Santos 
Grande São Paulo maior concentração industrial do país e organizadora regional do Estado de São 

Paulo 
Vale do médio Paraíba predomínio pastoril com diferentes níveis de industrialização ao longo da Dutra 
Sub-Região de Sorocaba concentração industrial em Sorocaba 
Sub-Região de Campinas dinamismo e diversidade industrial e de emprego tecnológico 
Sub-Região de Tatui-Itapetininga  extensão de Sorocaba com indústria agropastoril 
Sub-Região de Ribeirão Preto-
Araraquara 

policultura que serve de matéria-prima para a indústria de transformação 

Litoral Sul e bacia do Ribeira e 
Iguape 

pouca expressão econômica 

Região de Barretos-Olímpia pecuária, com relação com os estados de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro 
e Goiás 

Região de Araçatuba frigoríficos e pecuária leiteira 
Região de Presidente Prudente agricultura 
 

 

 
Anos RMSP Capital Interior 
1940 64,5 53,9 35,5 
1956 66,6 54,2 33,6 
1960 71,1 51,7 28,9 
1970 70,7 43,7 29,3 
1980 58,6 30,1 41,3 
1985 56,5(*) - 43,5 

 

 



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 89

CAPÍTULO 3
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E URBANIZAÇÃO: A INTEGRAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA

No estado de São Paulo, as rodovias paulistas foram concebidas para integrar a cadeia produtiva nas escalas 
regional, nacional e internacional. Nesse sentido, as rodovias articularam o sistema industrial e consolidaram 
um território orientado por um centro comum aos seus vários satélites. Na escala nacional, a Capital São 
Paulo tornou-se o principal centro industrial do país ligada pelas rodovias ao seu Interior e ao exterior do 
país (via porto de Santos, fundamentalmente). Constituiu-se no principal espaço econômico no estado e 
representou o principal ponto de convergência dessas atividades. Assim, formou-se uma estrutura polarizada 
de complexos industriais organizados economicamente em pirâmide onde as grandes corporações ocuparam 
o seu topo constituindo uma hierarquia em relação aos seus fornecedores e consumidores. Analogamente, 
compreendemos a existência de uma grande metrópole que estabelece a hierarquia funcional das demais 
cidades pela valorização do lugar central, pois a infraestrutura de circulação tem papel fundamental na 
reprodução do capital individual. Saneamento, geração e distribuição de energia, equipamentos sociais são 
vitais para a qualidade de vida urbana, porém naquele período eram tidos como complementares ao valor 
de uso da terra, enquanto a circulação era considerada essencial para a produção e distribuição de riquezas. 
Nesse sentido, é importante compreender as noções mínimas da relação entre distância e infraestrutura de 
circulação, pois é ela que permite a circulação de mão-de-obra, matéria-prima, mercado consumidor e produto.

Se tomarmos o clássico exemplo de uma cidade monocêntrica com anéis de residências e indústrias ao 
redor desse centro podemos compreender como a infraestrutura de circulação interfere nesse processo. As 
terras mais distantes dos centros que apresentam maior custo de transporte (aqui chamadas de T1) tem menor 
potencial de geração de renda em relação às terras com menor custo de transporte e que estão localizadas 
mais próximas ao centro (T2). No mercado, o mesmo produto feito nas terras com localizações diferentes 
deverá ter o mesmo custo final. Ou seja, o custo final do produto em T2 (portanto, renda da terra maior + 
custo menor de transporte) deve ser igual ao custo final do produto em T1 (renda da terra menor + custo 
maior de transporte). A localização e o custo de transporte interferem na renda da terra exigindo que ela seja 
relativa para compensar os valores finais. Nesse caso, quanto mais distante a terra em relação ao centro, mais 
barato o terreno, portanto menor geração de renda. Se a localização não muda, como alterar essa relação com 
a renda e o custo final do produto? Nesse caso, a infraestrutura de circulação proporciona as alterações. A 
sua instalação em terras urbanas distantes do centro pode baixar o custo de transporte ou pela superação de 
dificuldades e/ou pela diminuição de tempo do percurso. Essa interferência que se dá dentro de um sistema 
desenha essas regiões e pode criar condições de instalação de outros equipamentos infraestruturais, como as 
redes de saneamento, energia e luz elétrica, recursos de drenagem e equipamentos sociais. Essas operações 
transformam a relação do centro com suas periferias que, em última instância, quebram a lógica monofuncional 
da região para instituir outros centros secundários e necessários para a permanência e qualidade de vida. Essas 
possibilidades abrem novas formas de exploração da terra. Ou seja, o fato de a infraestrutura promover o 
barateamento da circulação afeta diretamente a organização territorial porque possibilita o aumento da renda 
em T1; e indiretamente porque cria novas possibilidades de reprodução do capital individual pela renda da 
terra (como a criação de terras em novas condições de produção, T3). A possibilidade de diminuição do custo 
de circulação significa incremento desse valor na renda, ou seja, de aumento da geração de renda dessas terras 
urbanas agora “equipadas”. Nesse caso, a infraestrutura atua sem contradições, pois acentua o uso da terra 
aumentando a geração de renda e, portanto aumentando o potencial de reprodução do capital individual.

Esses conceitos podem ser verificados no estrado de São Paulo pelos estudos elaborados por Howard L. 
Gauthier (1969). Estudioso da importância das rodovias no território norte-americano, Gauthier destacou a 
importância estrutural das rodovias na urbanização paulista. Entre os anos 1950 e 1970, a circulação rodoviária 
reforçou a hierarquia funcional da rede urbana paulista e Gauthier (1969, p. 15) destacou a relação entre as 
rodovias e o processo de urbanização pela influência sobre as principais cidades de cada região comparando a 
industrialização que ocorreu preferencialmente nas cidades com maior nível de acessibilidade.

A integração entre as cidades e as rodovias resultou, portanto num modelo baseado no crescimento e 
desenvolvimento das cidades maiores e na dependência do conjunto de cidades menores localizadas ao seu 
redor. Concordamos com Gauthier ao afirmar que ocorreu, por assim dizer, uma “[...] interdependência entre 
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o desenvolvimento de um sistema de transporte e a forma geográfica do crescimento urbano e econômico. 
[...]” (GAUTHIER, 1969, p. 03) que resultou numa organização regional por pontos nodais através de áreas 
de concentração e articuladoras das atividades industriais. E esses pontos nodais estavam, inevitavelmente 
dispostos ao longo das principais rodovias. Para o caso paulista, o autor confirma que o aumento de 
acessibilidade que ocorreu entre os anos 1940 e 1950 pelos inúmeros esforços estatais em promover a rodovia 
como principal meio de circulação terrestre, promoveu simultaneamente o aumento do valor bruto da produção 
industrial na “Grande Região de São Paulo” e o aumento da população urbana na “Região Pioneira”, no oeste 
paulista (GAUTHIER, 1969, p. 16). Para o autor, essas considerações comprovam as teorias de Rosentein-
Rodan e Alberto O. Hirschman nas quais o transporte exerce função de comando no desenvolvimento de uma 
determinada região, comprovando que as rodovias tornaram-se elementos fundamentais na integração da 
cadeia produtiva, pois foram as responsáveis pelo aumento da produção em grande escala; pela velocidade 
nas relações de compra e venda; pelo deslocamento das grandes massas; pela valorização da terra; pela 
diminuição no custo da produção; pela constituição de novos mercados consumidores; e pela organização 
territorial das principais cidades do estado.
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54 a 60. Estudos de Howard L. Gauthier sobre a relação entre 
a expansão rodoviária, a industrialização e a urbanização no 
estado de São Paulo, 1969
O estudo apresenta o desenvolvimento rodoviário entre as 
décadas de 1940 a 1960 comparando-o ao desenvolvimento das 
regiões paulistas. Pode-se observar a relação que se estabelece 
entre a expansão rodoviária, a constituição de novos polos e a 
intensificação da industrialização nesses polos, reforçando a 
cadeia produtiva do estado. 
Entre as décadas de 1940 e 1960 é o período em que se 
consolidam três principais movimentos da urbanização: a 
concentração (industrial, demográfica, econômica) na capital; 
seu espraiamento controlado para seus arredores (ABC e Santos); 
e o início da expansão para o oeste paulista evidenciados pelos 
estudos de Gauthier
Fonte: Transporte e o Desenvolvimento da Economia de São 
Paulo, 1969

3.2 O Papel das Rodovias Anchieta, Anhanguera e Dutra nas Escalas Urbana e Regional
Três rodovias foram fundamentais na organização territorial paulista, a Anchieta, a Anhaguera e a Dutra. A 

Rodovia Anchieta foi a primeira a ser construída pela importância da ligação entre Capital e porto exportador 
e as rodovias Anhanguera e Dutra já estavam previstas no Plano de 1913 pelo importante papel na expansão 
do mercado em direção ao Interior e ao Rio de Janeiro. A Dutra gozou de maiores privilégios porque também 
foi incorporada no panorama internacional ao ser considerada trecho da Rodovia Pan-americana pelo Plano 
Nacional de 1944. Suas implantações interferiram no processo de urbanização do estado e exerceram influência 
nas transformações nas escalas regional e urbana ao longo dos seus trajetos. Essas rodovias proporcionaram 
alterações na forma de qualificar e valorizar a terra e transformaram o estado de São Paulo no território mais 
bem equipado para as atividades produtivas.

Inseridas nesse sistema, Anchieta e Anhanguera cumpriram um papel que seria recorrente na construção 
de rodovias, o da valorização das terras ao seu redor. Em artigos de jornal, da década de 1920, já ficavam 
evidentes suas influências:

Rodovia Anchieta
O Sr. Conde Modesto Leal comprou, há cerca de 20 annos, do fallecido Conselheiro Duarte 
Rodrigues, toda a faixa de terra que vai do 1º arco da estrada “Caminho do Mar” e que fórma 
o trecho “Washington Luis”, pela importancia de 35:000$000. Quando o Dr. Rudge Ramos 
começou a construir aquella estrada, o Sr. Modesto Leal fez-lhe doação de uma faixa de 10 
metros de largura em toda a extensão do referido trecho, calculada em 1.850 metros. 
Agora, depois de construido aquelle caminho, foi feita uma proposta de 1.500:000$000 pelo 
referido terreno, tendo sido a offerta recusada. (CAMARGO, 1923, p. 21 e 22)

Rodovia Anhanguera:
Na estrada São Paulo-Campinas temos outro bom exemplo: Um senhor, em Louveira, 
comprou em 1920, 30 alqueires de terra pela importancia de 2:000$000, isto é, a 66$666 o 
alqueire. Em 1921, depois de construida aquela estrada e que hoje vai até Ribeirão Preto, os 
mesmos 30 alqueires foram vendidos pela importancia de 30:000$000, ou seja um conto de réis 
por alqueire. (CAMARGO, 1923, p. 22)

As rodovias representaram uma forma de concentração de capital através do desenvolvimento industrial. 
A Anchieta, por exemplo, possibilitou superar barreiras geográficas, como a Serra do Mar no transporte de 
mercadorias. Integrou um sistema de indústrias que configurou a urbanização da Capital São Paulo, do ABC 
(composto pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul), do Grande ABC 
(compostos pelos municípios do ABC, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) e da RMSP 
(composta por 39 municípios). Juntamente da Rodovia Imigrantes direcionou o padrão de urbanização linear 
e espraiado no sentido sudeste do estado em direção às áreas de manancial e ao litoral. A Anhanguera, por 
sua vez integrou regiões ferroviárias da Mogiana, da Paulista, da Araraquarense, da Sorocabana, da Noroeste 
e da Alta Paulista, historicamente consolidadas pela economia agrícola e promoveu um padrão de ocupação 
ao valorizar os entroncamentos com várias cidades do Interior, no sentido noroeste. Ambas constituíram os 
primeiros vetores das atividades econômicas e garantiram a entrada das indústrias para o Interior do Estado e 
o caminho de exportação de matéria-prima e produtos industrializados pelo porto de Santos.
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A Via Dutra, a seu tempo, consolidou o trajeto mais importante de toda a malha rodoviária nacional, 
principalmente no que diz respeito ao processo de industrialização. A Dutra foi construída para substituir 
a estrada Rio-São Paulo que havia sido concebida por Timoteo Penteado, em 1927. A previsão para a Rio-
São Paulo foi de 200 veículos/dia, mas na década de 1940 já ultrapassava os 1.658 veículos/dia (BACELAR, 
1950, p. 26). Com vistas a atender essa crescente demanda, a construção da Dutra foi ainda motivada pela 
necessidade de integração do mercado tendo sido exigência do próprio presidente Getúlio Vargas, que em 
visita às obras da Rodovia Anchieta foi estimulado a investir na sua construção:

Na Interventoria Fernando Costa, em 1942, o sr. Getulio Vargas visitando a Via Anchieta. 
Obra que, pelo seu arrojo veio criar a nova mentalidade rodoviária brasileira, demonstrando 
seu entusiasmo pela obra que via, manifestou o desejo de que a nova Rio-São Paulo tivesse 
as mesmas características. O então Secretário da Viação, dr. Anhaia Mello, ponderou ao 
Chefe do Governo não possuir o DER de São Paulo recursos financeiros para tão grandioso 
empreendimento.
Determinou, então o sr. Getulio Vargas a execução dos serviços pelo Departamento Nacional 
de Estradas de Rodagem, que, em princípios de 1943, tomou a si a responsabilidade da 
construção da nova estrada, encampando os trabalhos iniciados pelo Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. (BACELAR, 1950, p. 27)

Em 1941 iniciaram-se os estudos para a Dutra. O responsável pela Superintendência foi Vicente Huet de 
Bacellar Jr. e o responsável pelo traçado foi Alberto Maricato. A responsabilidade pela sua construção alternou 
entre o DNER (Departamento Nacional de Estradas de Rodagem) e o DER-SP. Edmundo Regis de Bittencourt 
foi o responsável pela Comissão Especial federal que ficou a cargo do acompanhamento1. Os recursos investidos 
e a importância logística no transporte de cargas e pessoas influenciaram diretamente o desenvolvimento 
urbano da região cortada pela Dutra, haja vista o crescimento das cidades ao seu redor, como Taubaté e São 
José dos Campos, e o nível de estagnação das cidades localizadas na mesma região, contudo fora do eixo da 
Dutra, como Lorena, Cunha, Silveiras e São Luis do Paraitinga (PESSOA, 2003, p. 11).

Assim, à Dutra foi atribuída a função de catalisadora regional, compensando 
seus custos na valorização da terra. Sua inauguração fez baixar à metade a tarifa dos 
transportes rodoviários entre Rio de Janeiro e São Paulo (GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, 1959, p. 40) além de influenciar a logística regional do trecho por ela 
atendido constituindo-se num vetor de recuperação econômica da Baixada Fluminense e 
do Vale do Paraíba (FERREIRA, 1949, p. 27). Ficou evidente a função das rodovias como 
suporte físico de transporte e de equipamento indispensável na qualificação da terra, 

1 O custo da rodovia Dutra foi orçado em, aproximadamente Cr$ 1.100.000.000,00, considerando apenas os investimentos da Comissão 
Especial, sem contabilizar os gastos anteriores com desapropriações estimados em Cr$ 160.000.000,00 (FERREIRA, 1949, p. 22 e 27).

61 e 62 Projeto e obra da Via Dutra, principal rodovia federal do país, 1949
A Via Dutra consolidou-se como o principal eixo de desenvolvimento nacional por ligar as duas principais 
capitais econômicas do país, Rio de Janeiro a São Paulo. Sua construção encurtou o trajeto original de 
aproximadamente 700 km para 402 km
Fonte: FERREIRA, Revista de Engenharia Mackenzie, No. 97, 1949
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seja na formulação de um eixo de desenvolvimento; seja na forma de prover benefícios diretos e indiretos aos 
seus arredores. 

A rodovia Dutra, inaugurada em 1951, buscou concretizar a função integradora da produção ao consolidar 
o principal parque industrial do país à capital política. O primeiro trajeto feito por automóvel entre São Paulo 
e Rio de Janeiro, por exemplo, foi realizado pelo conde francês Pierre Lesdain em 1908 e exigiu 36 dias de 
viagem em 700 km de percurso (FERREIRA, 1949, p. 31). A construção da Dutra possibilitou o encurtamento da 
distância para 402 km e do tempo de viagem atualmente feito em aproximadamente 6 horas, potencializando 
a produtividade e a urbanização do eixo Rio-São Paulo.

3.3 O Eixo de Desenvolvimento Econômico: a Rodovia Castello Branco
A Dutra encerrou o período mais profícuo da estruturação do território paulista pelas vias de circulação 

terrestre. Até a década de 1950, quando da sua inauguração, foram propostos os principais planos rodoviários 
e iniciadas as principais obras que concretizaram a estrutura rodoviária paulista. Nas décadas seguintes, 
as obras continuaram – e aumentaram – contudo sem novidade em relação aos trechos já consolidados. 
A inovação dos planos rodoviários, por sua vez, ocorreu a partir da década de 1960 pela incorporação de 
estudos de viabilidade na escala regional e pelo reconhecimento da influência da rodovia na escala urbana. 
Diferentemente dos planos propostos entre 1913 e 1951 que se limitavam aos traçados geométricos e soluções 
de terraplenagem, os planos que se seguiram incorporaram os estudos de influência e impacto sobre o entorno 
de sua implantação numa afinidade com as diretrizes internacionais rodoviárias.

Em 1962 ocorreu em Madrid a IV Reunião Mundial da IRF (International Road Federation)2, organizada 
pela Federation Internacional de Carreteras (Federação Internacional de Estradas de Rodagem) e contou com 
a participação de 07 membros do DER-SP e 43 de outros estados. As principais conclusões do Congresso 
destacaram a relevância das rodovias e a importância em se manter formas de financiamento e aumento da 
produtividade delas. Um dos representantes da indústria petrolífera, M. E. Weinstein da Shell-Mex, altamente 
interessado na profusão do meio de transporte automotivo sobre rodas, enfatizou a prioridade de reconhecer 
o valor econômico das estradas e “assegurar meios pelos quais os fundos destinados a eles possam ser 
aumentados e utilizados com maiores proveitos” (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, 1963, p. 13).

Nesse contexto, propôs-se a articulação entre o planejamento urbano e a construção de novas rodovias 
através de estratégias de zoneamento ou de construção de cidades novas articuladas com a expansão rodoviária. 
O planejamento urbano foi de tal forma inserido na discussão rodoviária que mesmo as diretrizes locais foram 
tratadas no âmbito regional. Foram incluídas, no debate do planejamento rodoviário e urbano a necessidade 
de integração entre ambos; as relações de transformação do valor da terra; dos usos e da integração das 
diferentes hierarquias viárias; e até da expansão urbana (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1963, p. 24). Num exemplo paradigmático, o estudo das estradas italianas 
evidenciou o vínculo entre rodovia e cidade ao atribuir à rodovia a função de elemento estruturador da região 
através da integração das atividades econômicas:

Atualmente, na Itália, estamos em pleno período de transformação econômica e de 
desenvolvimento industrial. Ante a necessidade de equilibrar as zonas urbanas e rurais, e frente 
ao fenômeno do congestionamento de nossas cidades, aceita-se a ideia da cidade-região e de 
um planejamento da cidade integrada com o planejamento econômico. (DEPARTAMENTO 
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1963, p. 50)

Estava clara a relação da rodovia como equipamento transformador da realidade urbana e regional, aliás, 
como equipamento fundamental para o fortalecimento da economia, a exemplo do que tinha sido a ferrovia 
no século anterior.

A rodovia Castello Branco, primeiramente chamada de “Auto-Estrada do Oeste”, foi o grande exemplo desse 
período antecipando algumas das principais condicionantes para a provisão de infraestrutura de circulação 
2 A IRF foi criada em 1948, sem fins lucrativos, e prestava serviços com a finalidade de incrementar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento 
de estradas de rodagem e de transporte rodoviário. Foi consultora junto à ONU (Organização das Nações Unidas), OEA (Organização dos 
Estados Americanos) e à Organização de Cooperação Econômica e de Desenvolvimento e às 70 entidades nacionais filiadas.
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regional. Ao contrário das principais rodovias paulistas, a Castello Branco não estava prevista nos planos 
rodoviários nacional e internacional, porém sua concepção apresentou diretrizes que ainda permanecem nos 
atuais projetos rodoviários paulistas3. Se na década de 1940 a Rodovia Dutra, principal projeto rodoviário 
estadual, ligava os dois maiores polos nacionais, na década de 1960 a Castello Branco apontava para o Interior 
do estado. Com extensão projetada de 570 km, sua origem está vinculada aos fatores produtivos na escala 
regional “beneficiando as regiões altamente produtoras do Noroeste, da Paulista, da Sorocabana, o Norte do 
Paraná e o sul de Mato Grosso” (YAMAMOTO, 1966, p. 14) com farta produção agrícola e mineral, facilitando 
o escoamento dos produtos do Interior para o mercado consumidor metropolitano e a entrada de produtos 
industriais nessas regiões.

Para a definição do traçado foram elaborados estudos sobre as “zonas de influência” da nova rodovia 
a partir de levantamentos “sócio-econômicos” entre as faixas limitadas pelos rios Tietê e Paranapanema. 
Foram identificadas as principais cidades (Barueri, Presidente Prudente, São Paulo, Sorocaba e Tatuí), o 
“Eixo de Desenvolvimento Econômico” (de São Paulo bifurcando para Ourinhos e Bauru) e as “Frentes de 
Desenvolvimento Econômico”. As Frentes de Desenvolvimento Econômico previam o desenvolvimento 
industrial no sentido transversal do estado a oeste de Ourinhos e Bauru e a polarização urbana dessa região. 
Essas funções estavam definidas por três eixos transversais: (1) “frente de desenvolvimento industrial” no 
eixo entre Ourinhos, Bauru e Jaú; (2) “frente de polarização urbana” no eixo entre Assis, Marília e Lins; (3) 
“frente de polarização urbana” no eixo entre Presidente Prudente e Araçatuba. Em relação às fronteiras do 
estado, seu caráter internacional – poucas vezes mencionado – seria garantido pelo seu traçado original que 
chegaria a Porto Epitácio e se ligaria ao Paraguai (YAMAMOTO, 1966, p. 14). Ao delimitar as “zonas de 
influência” da rodovia, os estudos apontaram para uma abrangência de 37% da população estadual e 5% da 
população nacional, incorporando aproximadamente 12% da produção industrial brasileira e zonas agrícolas 
diversificadas (de amendoim, algodão, café, feijão, milho, cana de açúcar, batata, arroz) (DEPARTAMENTO 
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1968, p. 15). A descrição dessas zonas de 
influência sintetiza as relações produtivas nas suas diversas origens e escalas além de reconhecer a importância 
da integração territorial dessas atividades. Assim, a política rodoviária tornou-se uma política de urbanização, 
pois economicamente a rodovia deveria equilibrar os investimentos através do aumento dos rendimentos 
gerados pelos ganhos de produtividade e de valorização da terra, além de proporcionar o desenvolvimento 
regional e urbano através da:

- a valorização das propriedades situadas próxima das obras;
- reaplicação das terras para fins mais produtivos;
- aumento da produtividade da região e do padrão de vida da comunidade;
- obtenção de economia de escala;
- maior circulação de bens;
- acesso a mercados mais amplos;
- redistribuição e expansão das populações urbanas;
- melhoria do mercado de trabalho;
- aumento da arrecadação;
- melhoria dos serviços públicos;
- expansão das atividades comerciais localizadas ao longo do projeto, etc. (DEPARTAMENTO 
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1968, p. 22)

Cabe destacar que seu traçado manteve-se próximo ao original até Itatinga. A partir daí bifurcou para 
Ourinhos e Bauru, ligando-se à Via Rondon e à Raposo Tavares com sua construção interrompida (até os dias 
de hoje). Essa mudança deveu-se, possivelmente por, a partir de Itatinga a Rodovia não atender a nenhuma 
cidade sede regional.

A ideia de Eixo e de Frentes de Desenvolvimento Econômico utilizada na concepção da Castello Branco é 
mais abrangente que a de um traçado rodoviário nos moldes utilizados pelos planos anteriores, pois se refere 
a uma faixa que transformada em região de influência econômica supera a ideia de uma linha de circulação 

3 A Auto-Estrada do Oeste originou-se de uma Comissão Especial de Auto-Estradas do DER-SP, em 1963. Suas obras tiveram início no 
mesmo ano e em 1967 recebeu o nome de Rodovia Presidente Castello Branco.
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rodoviária. Embora os municípios mais privilegiados pela construção tenham sido aqueles diretamente 
atendidos pela rodovia, o planejamento de sua implantação previu uma influência mais abrangente e no 
nível regional. O termo Eixo de Desenvolvimento Econômico foi utilizado nos estudos para designar a larga 
faixa de influência da rodovia na organização do território. Sua abordagem referia-se às questões econômicas 
e demográficas. A ideia do Eixo, portanto está totalmente integrada com a reprodução do modelo de 
desenvolvimento territorial que parte dos polos existentes para irradiar o crescimento regional. O respeito ao 
distanciamento mínimo em relação ao centro urbano, os estudos da faixa de influência econômica em relação 
ao seu eixo, a abertura de frentes de desenvolvimento bem como a definição de uma “bacia” de atendimento 
aos produtos industriais e agrícolas ao longo de seu trecho são algumas das inovações na abordagem da escala 
regional e urbana.  O fato de resguardar os centros urbanos da presença da rodovia sem perder a relação de 
economia de tempo no transporte regional exemplifica bem essa relação. Esse conceito de Eixo repercutiu 
e foi reproduzida pelos modelos de “corredores de exportação” (década de 1980) e de “eixos nacionais de 
integração e de desenvolvimento” (década de 1990) (ABLAS, 2003, p. 171-173), guardadas as devidas diferenças 
de finalidade, políticas e econômicas de cada período.
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63 a 68. Plano, projeto, obra e divulgação da Rodovia Castello Branco, na década 
de 1960
Os estudos elaborados para a rodovia Castello Branco buscavam comprovar 
a importância da construção da rodovia para o desenvolvimento econômico 
do estado, sobretudo na sua porção menos atendida pela provisão de recursos 
públicos. Inicialmente chamada de Auto-Estrada do Oeste, a rodovia Castello 
Branco foi, de fato, a primeira radial a ultrapassar a barreira dos 100 km da Capital 
em direção ao oeste paulista (a Anhanguera, importante eixo de penetração 
estava limitada aos arredores de Campinas, com pouca infraestrutura até seu 
ponto final, Ribeirão Preto). Seus estudos proporcionaram a relação entre o eixo 
de desenvolvimento e os polos urbanos ao articulá-los pelas faixas e raios de 
influência de cada um deles. O plano da rodovia previa a consolidação de dois 
eixos econômicos (um em direção a Bauru e outro a Ourinhos), uma frente de 
desenvolvimento industrial (de Jau a Ourinhos passando por Bauru); e duas 
frentes de polarização urbana (uma de Lins a Assis passando por Marília, e 
outra de Araçatuba a Presidente Prudente). A concepção da rodovia Castello 
Branco consolida a construção da ideia e da prática do eixo rodoviário como 
um elemento estrutural na organização territorial por constituir, mais que uma 
circulação terrestre, uma faixa de influência com abrangência regional e urbana 
em pleno diálogo com o reconhecimento dos polos urbanos e dos instrumentos 
de equilíbrio territorial do desenvolvimento
63. Fonte: Revista DER, No. 89, 1964
64 a 67. Fonte: Revista de Engenharia Mackenzie, No. 145, 1966
68. Fonte: Revista DER, No. 107/108, 1968



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 97

CAPÍTULO 3
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E URBANIZAÇÃO: A INTEGRAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA

3.4 Os Anéis Concêntricos: o Conflito entre as Escalas Regional e Urbana
A consolidação das rodovias pelo território paulista exigiu soluções que as integrassem, pois os eixos 

radiais ao partirem do mesmo centro em direção aos polos urbanos de cada região não se cruzavam. A solução 
concebida foi a de anéis concêntricos, orientando-se pela localização da Capital, ponto de partida de todas as 
principais rodovias.

A primeira proposta de anel rodoviário foi concebida no Plano Rodoviário de 1951 e já considerava 
a dimensão metropolitana em duas escalas: o Anel Viário num raio aproximado de 15 km da Capital e o 
Anel Rodoviário, a 30 km da Capital. O Anel Viário nunca foi construído. Mas, a partir da década de 1990, 
o Anel Rodoviário transformou-se no Rodoanel Metropolitano que foi implantado com um desenho muito 
semelhante ao da concepção de 1951, com algumas diferenças apenas na abordagem dos trechos junto à Serra 
da Cantareira e ao Reservatório Billings. 

O segundo anel rodoviário, também denominado Anel Rodoviário, foi concebido entre 1963 e 1968 pela 
Comissão Especial de Auto-Estradas-DER/SP4 (1963) e pelo Grupo Executivo de Integração de Políticas de 

4 “Criada pelo decreto no. 41756 de 29 de março de 1963, com finalidade de estudar e construir a Auto-Estrada do Oeste, o Pequeno 
Anel Rodoviário, a nova Ligação São Paulo – Santos e o Grande Anel Rodoviário, a C.E.A. Comissão Especial de Auto-Estradas – do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, reúne uma equipe de engenheiros e técnicos rodoviários do próprio 
D.E.R.” (YAMAMOTO, 1966,  n. 145, p. 14).
A Comissão Especial de Auto-Estrada foi composta pelos seguintes membros:
Diretor Geral do DER – Eng. Ariovaldo de Almeida Vianna
Diretor da CEA: Eng. Milton Bolívar de Camargo Osório
Chefe do 1º. Serviço Técnico de Estradas: Eng. Nestor José Aratangy
Chefe do 2º. Serviço Técnico Executivo: Eng. Raul Renato Cardoso de Mello Tucunduva Filho
Chefe do 3º. Serviço Técnico Executivo e anel rodoviário: Eng. Ernesto Martins
Colaboração Especial da Eng. Encarregada do Setor Técnico: Enga. Jupyra Peranovich Fonseca
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69 a 71. Anéis Viário e Rodoviário propostos pelo Plano de 1951, Rodoanel Metropolitano projetado a partir da década de 1990 e Rodoanel 
Metropolitano em fase de obras
A proposta de 1951 apresenta cuidado no tratamento das escalas e pondera entre um anel urbano (viário) e um anel regional (rodoviário) 
e, portanto evitando os conflitos de escalas. A proposta do Rodoanel Metropolitano, atualmente em obras (2015) cumpre a função de 
coletar o tráfego das radiais, contudo não resolve os conflitos resultantes dos impactos urbano e ambiental. Ao manter um traçado de 
quatro décadas, sobrepôs-se a uma realidade totalmente diversa daquela que deu origem à concepção original do anel rodoviário
69. Fonte: Revista DER, No. 69, 1952
70. Fonte: DER (http://www.der.sp.gov.br/website/Documentos/mapas.aspx, acessado em 11.06.2015)
71. Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-23.5776719,-46.5932393,11z, acessado em 11.06.2015
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Transporte, do Ministério dos Transportes (1968). Essa proposta nasceu imersa no objetivo de minimizar o 
impacto das deseconomias de aglomeração e de desconcentrar as atividades industriais e terciárias através 
da constituição de perimetrais urbanas. Sua solução partiu da existência das vias marginais ao Rio Tietê e as 
integrou a um arco norte, oeste e sudeste nos limites do município de São Paulo a fim de ligar as principais 
rodovias (INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO, 1974, n. 373). Esse anel foi parcialmente 
construído.

A definição desse segundo anel ocupou uma posição intermediária, oscilando entre a escala regional e a 
urbana. Em 1969, com a conclusão da sua concepção a revista DER (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1969, n. 112, v. 30) publicou imagem do esquema da rodovia que 
teria 86 km de extensão na qual é possível identificar o seguinte traçado: ao norte corria paralelo à marginal 
do Rio Tietê, no limite com Guarulhos até o cruzamento da Rodovia Castello Branco com a marginal (trecho 
parcialmente construído); a oeste correspondia à atual marginal do Rio Pinheiros (trecho construído); ao sul, 
o trecho que hoje é a Avenida Roberto Marinho e Avenida Cupecê (construído), cruzando São Caetano do Sul 
(não construído); e no trecho leste, correspondendo a um percurso aproximado à atual Avenida Jacu Pêssego 
até o cruzamento com a atual Avenida S. Miguel (construído parcialmente). Dessa forma, o Anel Rodoviário 
definiu-se por uma escala intermediária inserido em meio urbana com trechos interurbanos. Em 1974, a revista 
Engenharia (INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO, 1974) publicou as fases já concluídas e explicou 
as relações entre fluxos de carga e os fluxos econômicos sobrepostos ao ambiente urbano:

[...] Por seu traçado e características, a via expressa de 86 km de extensão provocará profundas 
repercussões no desenvolvimento metropolitano, melhorando as condições de acesso às zonas 
periféricas, estimulando a ocupação de lotes vagos, aumentando a densidade daquelas áreas 
e contribuindo para a ocupação mais racional do solo. [...] (INSTITUTO DE ENGENHARIA 
DE SÃO PAULO, 1974, p. 22)

A função do segundo anel era atender às áreas com maior concentração industrial, cujas plantas distribuíam-
se ao longo das vias marginais do Tiete e do Pinheiros e das rodovias Anchieta e Anhanguera. Ele inseriu a 
lógica rodoviária na escala urbana pela integração das principais rodovias (Castello Branco, Anhanguera, 
Anchieta e Dutra) no perímetro urbano; teve caráter metropolitano ao ligar as cidades de São Paulo, Diadema, 
São Bernardo, Santo André, São Caetano e Guarulhos; e previu as interferências nas formas de uso e ocupação 
do solo.
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Por fim, o terceiro anel proposto foi implantado integralmente e teve uma abrangência menor que os seus 
antecessores, delimitando a área do centro expandido do município. Aproxima-se ao anel definido no Plano de 
Avenidas de Prestes Maia, de 1929 (LEME, 1999, p. 392-394), que tinha abrangência e função urbanas (por isso 
não o consideramos nessa genealogia dos aneis viários e rodoviários com funções regionais). Sua construção 
iniciou-se na década de 1950 (PEREZ, 2003), mas a partir dos anos 1960-1970, ao incorporar a função regional, 
dialoga com a concepção do segundo anel. Atualmente é formado pelas atuais avenidas marginais ao rio Tietê 
e ao rio Pinheiros, Bandeirantes, Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Professor Luiz Ignacio de Anhaia Mello 
e Salim Farah Maluf. Com raio menor e se restringindo à área mais urbanizada do município, confirmou o 
argumento das intervenções extremamente concentradas ao redor, e em função, do núcleo central. Foi a única 
proposta de anéis construída no período de sua concepção justamente por abordar uma área menor, mais 
concentrada e de menor complexidade na sua execução em escala regional.

72 a 74. Estudos e projeto para o segundo Anel Rodoviário, 
década de 1960
Estabelece uma relação intermediária de atendimento às radiais 
utilizando-se como referenciais a mancha urbana e os rios 
Tietê e Pinheiros. Sua origem está na superação dos entraves 
de circulação terrestre ocasionados pelas deseconomias de 
aglomeração decorrentes da alta concentração industrial e 
demográfica na Capital São Paulo. A substituição das ferrovias 
no transporte de cargas atribui a esse anel a função regional, 
fato reforçado por ele ter um traçado interurbano. A versão 
construída desse anel é atualmente denominada de Anel Viário 
Metropolitano. 
72 e 73. Fonte: Revista ENGENHARIA, No. 373, 1974
74. Fonte: Revista DER, No. 112, 1969

75. Anel Viário do município de São Paulo, implantado a partir 
da década de 1970
As vias marginais aos rios Tietê e Pinheiros e as avenidas 
Bandeirantes, Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Professor de 
Anhaia Mello e Salim Farah Maluf compõem o principal anel 
viário do município. Na ausência de um anel rodoviário, esse 
anel consolidado na década de 1970 sob os auspícios de uma 
política pública rodoviarista trouxe o tráfego de escala regional 
para a escala urbana. Interferiu nas formas de uso e ocupação 
do solo; por quatro décadas esteve separado das políticas de 
transporte público, foi objeto de duplicação (num trecho das vias 
marginais do rio Tietê) como tentativa de resolver o seu tráfego 
e atualmente é considerado o limite do centro expandido do 
município. É também chamado de Minianel Viário
Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-23.5656108,-
46.6419643,13z

De modo geral, a solução de estabelecer um anel concêntrico para interligar as principais rodovias e, assim 
minimizar os altos custos com transporte ocasionados pelo adensamento da Capital deveria proporcionar dois 
principais benefícios: 1) desviar o trânsito rodoviário da estrutura urbana da cidade de São Paulo; 2) integrar 
as rodovias radiais predominantes. Amenizando o tráfego e interligando o sistema rodoviário seria possível 
reduzir custos das atividades produtivas que estavam altamente concentradas e submetidas às deseconomias 
de aglomeração. Mas, a partir dos resultados da implantação do terceiro anel e do Rodoanel podemos 
constatar que a proposta de vias perimetrais foi adotada tardiamente e não alterou a lógica predominante, 
pois sua concepção não atendeu à necessidade regional de maior equilíbrio na distribuição das atividades; 
nem desafogou o trânsito na escala urbana. 

Ao ser implantado dentro apenas do município de São Paulo, o terceiro anel reforçou os investimentos 
altamente concentrados ao redor da Capital e não proporcionou oportunidade de expansão das atividades 
industriais para o restante do território. Em relação ao tráfego local, se um de seus objetivos foi de descongestionar 
o trânsito da Capital, tornou-se num importante anel rodoviário dentro da cidade, transferindo o tráfego 
rodoviário para dentro dela. Essa função legou ao ambiente urbano um tráfego regional e territorial. Tendo em 
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vista que as vias marginais aos rios Tietê e Pinheiros e seus arcos de ligação estão inseridos na orla urbana, a 
inserção do tráfego regional provocou um conflito de funções dessas vias e das suas adjacentes reverberando 
nas formas de uso e ocupação do solo. Desde então, a cidade passou a conviver com o tráfego nacional de 
cargas cruzando suas vias estruturais atribuindo-lhes o papel de coroas perimetrais regionais na integração da 
cadeia produtiva sobre a dinâmica urbana.

E a implantação do Rodoanel sobrepôs a lógica produtiva à realidade urbana sem o comprometimento 
com as condições pré-existentes, cortando bairros e comunidades além de provocar o isolamento dos serviços 
públicos em relação aos seus principais usuários. Pelo porte e pela forma de implantação, privilegiou a 
demanda produtiva sem considerar as necessidades sociais locais, pois sua implantação exerce influência nas 
ocupações ao seu redor induzindo usos do solo pouco compatível às suas vizinhanças. Ao mesmo tempo em 
que serve para integrar a cadeia produtiva nacional, fragmenta o território dos municípios em que passa5.

Em síntese, o sistema de anéis concêntricos como alternativa à ligação rodoviária mostrou-se necessário, 
contudo as maneiras dessa implantação foram concebidas exclusivamente pelas relações produtivas não 
priorizando as demandas sociais.

3.5 Os Corredores de Exportação. Os Eixos Redundantes: Rodovias dos Bandeirantes e dos Imigrantes; 
o Eixo Secundário: Rodovia D. Pedro para o Porto de S. Sebastião

Os anos 1970 iniciaram-se com a definição de uma política rodoviária integrada para proporcionar uma 
nova interiorização da indústria. Correspondendo aos anseios políticos e empresariais, em março de 1972, 
a segunda gestão do governador Laudo Natel (1971-1975) lançou o Plano Rodoviário de Interiorização do 
Desenvolvimento (PROINDE). O PROINDE abordou a infraestrutura de circulação terrestre como uma 
estratégia para alavancar o desenvolvimento a partir da urbanização do Interior paulista buscando atender 148 
municípios através da conclusão de obras rodoviárias. Como principal meta, o prolongamento das rodovias 
radiais do estado de São Paulo em direção aos polos urbanos. Houve, portanto um caráter urbanizador no 
investimento em infraestrutura de circulação, sobretudo se considerarmos a relação sempre recíproca entre 
industrialização e urbanização.

Na época, o governador afirmou que o PROINDE não era apenas um programa de construção 
de estradas, mas ´uma ação conjugada do governo para viabilizar a interiorização do 
desenvolvimento e promover o crescimento harmônico da economia paulista em todo o 
Estado´.
Basicamente, o programa constante do plano do governo previa a execução de obras 
rodoviárias na extensão de 5 mil quilômetros até 1975, de forma a assentar a base de uma 
estratégia capaz de dotar o interior de uma infraestrutura que pudesse atrair investimentos da 
iniciativa privada e também estimular vocações econômicas regionais. Isso permitiria um real 
desenvolvimento nas áreas industriais, agropecuárias e horti-fruti-granjeira. (INSTITUTO DE 
ENGENHARIA DE SÃO PAULO, 1973, p. 18)

E novamente o governo empreendia esforços para equipar a terra como “[...] como suporte para que a 
iniciativa privada participe dessa tarefa” (INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO, 1973, p. 20). E 
participasse de várias maneiras, através da indução de uma nova interiorização industrial e, também através 
do aspecto econômico da construção de estradas e rodovias, condição que garantia à cadeia produtiva da 
indústria rodoviária um papel importante e hegemônico no desenvolvimento econômico do estado.

O PROINDE propôs a articulação entre as rodovias e os outros sistemas de transporte, como a integração 
com as ferrovias através da Ferrovia Paulista S/A (FEPASA); com a proposta do anel ferroviário com 143 
km de extensão (com previsão de atendimento a cerca de 1,3 milhão de pessoas); e com a proposta das 
hidrovias integradas às ferrovias, com cerca de 450 km de vias fluviais na bacia Tietê-Paraná (com a previsão 
de construção das barragens de Barra Bonita, Buriti e Ibitinga; Promissão e Três Irmãos, Rui Barbosa, Alto 
e Iaras). Assim, a rodovia deveria estar integrada com as demais formas de circulação e garantir o fluxo de 
capitais por todo o território.  Integrando a escala regional (historicamente, a escala produtiva) à escala urbana 
(ou seja, a escala das demandas sociais), as rodovias propostas nesse período confirmaram a prática dos planos 
e da política rodoviária paulista sobre a urbanização do seu território.
5Para uma completa análise sobre a implantação do trecho Oeste do Rodoanel, consultar: Impactos Urbanísticos do Trecho Oeste do 
Rodoanel Mario Covas – Estudo Preliminar (2005).
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Dois resultados que guardam relação direta ao programa de implantação de rodovias foram a construção 
da Rodovia dos Imigrantes e da Rodovia dos Bandeirantes (Via Norte). Ambas são aqui denominadas de Eixos 
Redundantes porque não criaram percursos novos, mas proporcionaram o reforço de ligações já existentes 
entre os principais polos do estado (São Paulo a Santos; São Paulo a Campinas) e se vincularam diretamente à 
política de interiorização do desenvolvimento pela criação de novas “frentes” de urbanização.

No caso da Rodovia dos Bandeirantes, com obras iniciadas em 1976, sua construção não apenas reforçou 
a entrada para o Interior, como criou condições para novas instalações de atividades produtivas, sobretudo 
pelo surgimento de “novos polos industriais numa região em contínua expansão demográfica e econômica” 
(INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO, 1979, p. 12). Foram demarcadas “zonas de influência” 
para proporcionar melhores condições de desenvolvimento do Interior de São Paulo e articular o estado com o 
restante do país. Prioritariamente, a Rodovia dos Bandeirantes deveria atender à demanda da Via Anhanguera 
e promover os retornos de investimentos (INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO, 1979, p. 14-16). 
Sua zona de influência estava definida pelos limites administrativos do estado e pela barreira natural do Rio 
Tietê.

A Rodovia dos Imigrantes, por sua vez, buscou atender à demanda já superada da Via Anchieta e 
criar alternativa de ligação da Capital ao Porto de Santos. Com um total de investimento estimado de Cr$ 
1.146.000.000,00 e duas grandes barreiras físicas (represa Billings e Serra do Mar), a rodovia justificou-se pela 
prioridade do fluxo de capitais, principalmente com a finalidade de exportações. Foram elaboradas três opções 
para a descida da Serra do Mar, todas atendendo, fundamentalmente à região do ABCD, Mauá, Ribeirão 
Pires e Mogi das Cruzes, ou seja, as áreas mais adensadas da Região Metropolitana. A alternativa escolhida 
foi o percurso central, paralelo à Anchieta. A Anchieta foi o elemento preponderante para a localização da 
Imigrantes (INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO, 1976, p. 20), pois atraiu os investimentos para 
sua construção por representar região já em desenvolvimento e altamente adensada e, portanto com sobrecarga 
de tráfego. A redundância, portanto foi consequência de investimentos originados da concentração industrial 
e do potencial de desenvolvimento que o grande ABC representava para a economia regional e nacional, ou 
seja a estratégia não foi de equilibrar o desenvolvimento territorialmente, mas concentrá-lo.

O resultado dessa implantação foi o recorrente conflito de escala ocasionado pela sobreposição de um 
equipamento de abrangência regional à área urbana. A Rodovia dos Imigrantes, por exemplo ao cortar a 
cidade de Diadema dividi o município em duas porções. Nesse caso, a infraestrutura de mobilidade reforçou a 
integração entre Capital e o porto na escala regional, mas dividiu o município interrompendo a malha urbana 
e representando um obstáculo físico e visual que o secciona em vários trechos.

Entre benefícios na escala regional e conflitos com a escala urbana, a construção das rodovias dos 
Bandeirantes e dos Imigrantes consolidou o principal Corredor de Exportação que deveria se constituir 
num intenso fluxo de produtos para o escoamento da produção nacional e internacional (INSTITUTO DE 
ENGENHARIA DE SÃO PAULO, 1973, p. 24).

Com o principal Corredor de Exportação concluído, o governo do estado verteu recursos para a constituição 
de um corredor alternativo de exportação vinculado aos polos de segunda e terceira categorias. Concebida 
no Plano Rodoviário de 1951 e concluída na década de 1970, a Rodovia D. Pedro I tornou-se a alternativa 
aos principais corredores e atendeu diretamente às regiões de Campinas, do Circuito das Águas, do Vale do 
Paraíba e do Litoral Norte Paulista pela ligação com as rodovias Anhanguera, Fernão Dias, Dutra, Carvalho 
Pinto e indiretamente com a Tamoios.

Sua construção nos anos 1960 foi justificada (como todas as rodovias concebidas e/ou construídas nesse 
período) por estudos de viabilidade que buscavam provar a sua importância econômica, a sua importância social 
e os raios de influência sobre as cidades existentes6. Seu contexto regional foi confirmado (DEPARTAMENTO 
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1969, p. 08) não apenas pelas cidades polos, 
naturalmente estruturas territoriais, mas também pelos conjuntos de cidades menores como o Circuito das 
Águas e até mesmo os limites estaduais, com Goiás e Minas Gerais. Sua diretriz foi encurtar o transporte de 

6 O custo da Rodovia D. Pedro I foi estimado em NCr$ 97.000.000,00 (DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, 1969, p. 09) deveria ser compensado pela economia de NCr$ 12.150.000,00⁄ano (NCr$ 10.950.000,00⁄anos sobre os 
transportes de cargas e NCr$ 1.200.000,00⁄ano sobre o de passageiros).
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mercadorias e escoamento de produtos (principalmente aqueles relativos aos combustíveis fósseis do porto 
de São Sebastião) entre o Interior e o Litoral Norte paulista. Assim a rodovia D. Pedro I foi concebida como 
importante ramal articulador e integrador da cadeia produtiva através de uma rota alternativa às radiais. 
Serviu, fundamentalmente para ligar dois importantes polos, Campinas e o Porto de São Sebastião, que na 
linha sucessória foram tidos como secundários aos polos São Paulo e Porto de Santos, naquele período já 
comprometidos pelos efeitos negativos das deseconomias de aglomeração. 

76. Rodovia D. Pedro I, década de 1960
Concomitantemente à implantação dos Eixos Redundantes (Rodovia dos Bandeirantes e Rodovia dos Imigrantes) que reforçaram o 
principal corredor de exportação nacional composto originalmente pelas rodovias Anhanguera e Anchieta, a Rodovia D. Pedro I mostrou-
se como a principal alternativa à uma cadeia produtiva saturada, do ponto-de-vista logístico. Essa alternativa rodoviária ligou dois polos 
de segunda categoria (Campinas ao Porto de São Sebastião) a partir da conexão entre as regiões de Campinas, Vale do Paraíba e Litoral 
Norte. O benefício estendeu-se a outras regiões, de terceira categoria, como por exemplo o Circuito das Águas. Atualmente, esse eixo 
ganhou maior importância porque o Porto de São Sebastião tornou-se o maior exportador do país de derivados do petróleo. Não por 
acaso, recentemente a Rodovia Tamoios, extensão da Rodovia D. Pedro na Serra do Mar, foi objeto de duplicação pelo poder público e de 
concessão à iniciativa privada
Fonte: Revista DER, No. 112, 1969

Com a previsão de atendimento de 2.700.000 habitantes, o que à época desses estudos significavam 15% 
da população estadual, a D. Pedro I representou um importante trajeto rodoviário que alterou a dinâmica 
das cidades ao seu redor estabelecendo, ou reforçando, vínculos de dependência entre as regiões atendidas 
o que, em boa parte, explica porque um ramal ganha importância mesmo estando fora dos principais eixos 
radiais. Trechos vicinais ou perimetrais, em geral, não garantem economias de escala capazes de justificar sua 
duplicação. Mas, quando esses ramais passam, ou ligam, regiões secundárias – como foi o caso da D. Pedro em 
relação ao Circuito das Águas e ao Litoral Norte – essas regiões são influenciadas direta e indiretamente com 
aumento do tráfego, valorização da terra e facilidade de acesso. O resultado desse empreendimento pode ser 
comprovado pela duplicação da Rodovia dos Tamoios (2013) que liga São José dos Campos a Caraguatatuba, 
caminho mais tradicional e fácil para o porto de São Sebastião que encerra esse percurso alternativo de 
corredor de exportação. E pelas transformações do uso e ocupação do solo nos municípios pelos quais ela 
passa (LIMA; ROCHA; HOEFEL; OLIVEIRA; SEIXAS, 2015). Haja vista as mudanças de uso no seu entorno, 
sobretudo junto ao seu cruzamento com a Rodovia Fernão Dias (nas imediações de Atibaia) após o anúncio 
da licitação do projeto do trecho Norte do Rodoanel (e devemos observar que não se trata do anúncio de obra, 
mas da licitação de projeto!). A simples indicação de implantação de nova infraestrutura na região promoveu 
o aparecimento de serviços e comércios de caráter urbano (como supermercados, lojas atacadistas, edifícios 
multiusos, bares, etc.) nas faixas lindeiras dessas rodovias. 

Privilegiando novas cidades nos seus traçados ou reforçando os polos existentes, as rodovias 
transformaram-se numa estratégia fundamental para o processo de urbanização do território paulista. Ao 
possibilitar o desenvolvimento das atividades industriais, promoveu a minimização dos custos dos produtos 
industrializados; a ocupação de novas terras e a consequente valorização destas; atraiu novos investimentos; 
e proporcionou a consolidação das áreas já ocupadas. Não apenas induziu a urbanização como também a 
direcionou, apontando para novas (ou já consolidadas) frentes de desenvolvimento. O que se constata é que 
as rodovias se anteciparam às políticas de qualificação dos polos urbanos substituindo, em alguns casos, a 
criação de novos polos pela valorização - no seu traçado - daqueles já existentes.

De modo geral, entre o Plano de Viação de 1913 e as últimas propostas de rodovias dos anos 1970 é possível 
notar uma transformação no seu desenho. Enquanto na primeira proposta de 1913 o predomínio dos fluxos era 
unidirecional, acompanhando o movimento em direção exclusivamente dos centros urbanos do Interior para a 
Capital, nas propostas rodoviárias a partir da década de 1940 as relações urbanas se tornaram mais complexas 
e os fluxos mais diversificados acompanhando a lógica da produção industrial com propostas de malhas 
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reticulares e anéis concêntricos. Ainda que o ponto mais importante continue sendo a Capital, ela já não é mais 
o único foco e os centros urbanos intermediários ganharam diferentes importâncias atuando reciprocamente 
entre si. E a partir dos anos 1960, seus planos deixaram de ser propostos como traçados de linhas rodoviárias 
para se integrarem à realidade urbana ao seu redor.

77 e 78. Ferrovias do estado de São Paulo até a década de 1980; os principais troncos rodoviários propostos em 1913
Comparando a implantação das ferrovias paulistas e o plano dos troncos radiais, de 1913, podemos perceber a lógica unidirecional desses 
sistemas. Embora esses sistemas sejam distintos quanto à sua natureza (circulação terrestre sobre trilhos x circulação terrestre sobre 
pneus; baixa velocidade x alta velocidade; percursos planos x percursos com variação altimétrica), seus troncos têm traçados similares. 
A diferença entre ambos reside na capilarização proposta pelo Plano de 1913 pela proliferação de ramais e nós rodoviários. As ferrovias 
foram concebidas no período de predomínio econômico agrícola, com necessidade de rotas unidirecionais, exclusivamente. As rodovias 
foram propostas no início do século XX, com vistas à integração territorial paulista e deste com outros estados. Prenunciava a hegemonia 
da atividade industrial. Em comum, o privilégio da Capital São Paulo como principal entroncamento
77. Fonte: O impacto do sistema viário no processo de formação do espaço paulista: 1700 a 1980 – O Vale do Paraíba, 2003, mapa 25
78. Fonte: Fonte: Revista DER, No. 67, 1952

Mas, ainda assim perseverou um grande dilema dessas infraestruturas rodoviárias. Por um lado, elas 
se tornaram elementos estruturais das regiões porque consolidaram a urbanização pela integração da 
cadeia produtiva. Por outro, transformaram-se em obstáculos para a mobilidade das suas vizinhanças, pois 
impossibilitaram a transposição dos moradores ou se transformaram em motivos de desapropriações e 
remoções involuntárias. O que se conclui é que o desafio, portanto não está em separar os usos das rodovias 
entre transporte de passageiros em oposição ao transporte de cargas, como ocorrera com os Eixos Redundantes 
que excluíram das novas rodovias (Bandeirantes e Imigrantes) o transporte de cargas. Está em criar condições 
nas quais as rodovias integrem o território ao invés de fragmentá-lo. A exclusividade de usos não resolveu os 
passivos do impacto das rodovias sobre o meio urbano, mas os agravou. Enquanto forem propostas apenas 
pela necessidade produtiva, vão gerar conflitos nas formas de uso e ocupação do solo que desencadearão 
embates de escalas reproduzindo um modelo pouco compatível ao equilíbrio territorial.
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79 a 81. Estudo; esquema; e fluxograma de intensidade de trânsito 
das rodovias paulistas entre as décadas de 1960 e 1970
Com a afirmação da industrialização paulista (e todas as 
consequências de um padrão concentrado de urbanização) 
os planos rodoviários propostos a partir da década de 1940 
buscaram integrar a cadeia produtiva pelo seu modelo fordista. 
A multiplicação de ramais e entroncamentos evidencia a 
necessidade da integração dos diferentes núcleos que fazem 
parte das etapas da produção industrial. A proposição de anéis 
que a princípio poderia representar uma contrariedade da lógica 
radial, reforça-a por serem propostos de forma concêntrica, 
privilegiando um único núcleo. A resiliência entre o pioneiro 
Plano de Viação de 1913 e a atual configuração rodoviária é 
garantida pela valorização dos polos urbanos como pontos 
nodais e de um modelo de circulação que privilegia a Capital São 
Paulo como centro do processo de urbanização
79. Fonte: Revista DER, No. 80, 1961
80. Fonte: Revista Engenharia, No. 413, 1979
81. Fonte: Organização Regional do Estado de São Paulo: 
Polarização e Hierarquia dos Centros Urbanos, 1982
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82. Mapa Síntese 3: Principais rodovias do estado de São Paulo (décadas de 1920 a 1970) 
Fonte: Autor. Elaborado a partir de: FERREIRA, Revista de Engenharia Mackenzie, No. 97, 1949; Revista DER, No. 89, 1964; Revista de 
Engenharia Mackenzie, No. 145, 1966; Revista DER, No. 69, 1952; Revista ENGENHARIA, No. 373, 1974; Revista DER, No. 112, 1969; 
Mapa Rodoviário do Estado de São Paulo, 2010
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Capítulo 4

o polo urbano e a regionalização 
administrativa unifiCada 

Após décadas de uma prática de regionalização setorizada, o Decreto Estadual 48.162 de 03/07/1967 
finalmente unificou a regionalização paulista e legitimou o polo urbano como principal elemento 
para a organização territorial, do ponto-de-vista do planejamento administrativo. O conceito de 

polo urbano dialogou com a Teoria de Polo de Crescimento de F. Perroux (1955) e respondeu às diretrizes 
federais de criação de Polo de Desenvolvimento (1967). Medida adotada no auge do período autoritário 
militar possibilitava ao mesmo tempo a integração dos critérios de regionalização, bem como a centralização 
das decisões dos diferentes setores na Secretaria da Economia e Planejamento. Nos anos seguintes, com a 
Coordenadoria da Ação Regional e com a regulação dos ERPLAN´s e seus respectivos conselhos, a divisão 
regional mostrou-se fundamental para a territorialização do planejamento administrativo. Esse conjunto de 
reformas derivadas da divisão regional proposta pelo decreto de 1967 desempenhou papel fundamental para 
consolidar a escala regional como o território do planejamento, pois o debate metropolitano e a definição de 
padrões espaciais polarizados e hierarquizados orientaram as principais decisões de organização territorial no 
estado de São Paulo.
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4.1 A Região como Elemento de Planejamento: Dois Princípios para Definir a Regionalização no Estado 
de São Paulo

Entre as décadas de 1930 e 1970 podemos identificar a construção de duas ideias de Região que – cada uma 
em seu período - sintetizaram princípios presentes nas propostas da regionalização paulista. A primeira ideia 
foi construída ao longo das décadas de 1930 a 1940 e sua maior expressão são os estudos de Pierre Deffontaines 
e da Associação de Geógrafos Brasileiros que se vincularam às variantes históricas e geográficas paulistas. A 
segunda, construída ao longo das décadas de 1950 a 1970, foi sintetizada pelos estudos de Pedro Geiger que se 
vincularam às variantes produtivas e estão embasadas pela hegemonia da atividade industrial. As construções 
da ideia de Região no estado de São Paulo demonstram a predominância de duas escolas da Geografia: a 
liderada pelos geógrafos franceses orientados pelo pensamento de La Blache; e a liderada pelos geógrafos 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) orientados pelo pensamento da Geografia Ativa e da 
Nova Geografia (LENCIONI, 2009, p. 109 e 143).

O estudo de regionalização para o estado de São Paulo de Pierre Deffontaines, “Regiões e Paisagens do 
Estado de São Paulo. Primeiro Esboço de Divisão Regional”, foi apresentado em 1934 para a Associação dos 
Geógrafos Brasileiros e antecedeu a prática de regionalização administrativa do governo, introduzida de forma 
sistemática pela gestão estadual a partir de 1938. Sua proposta foi formulada a partir de critérios geográficos, 
históricos e sociais e assinalou a importância do desenho regional promovido pelo homem sobre a natureza 
bem como de sua relação com o sítio.

Donde provém essa dificuldade especial de destacar diferenças regionais? É o homem, 
mais que a natureza, que cria a paisagem, é ele que constitui sobre a terra estas vestimentas 
particulares que fazem nascer os nomes de regiões. [...] (DEFFONTAINES, 1945, p. 1837)

A partir das atividades econômicas, o autor identificou e denominou algumas regiões pelas suas principais 
cidades. Destacou o Vale do Paraíba como a mais notória região paulista, notoriedade garantida pelo pioneirismo 
agrícola e pelas características naturais do sítio que influenciaram a ocupação. Destacou também as regiões 
de Campinas e Ribeirão Preto como sucessórias ao Vale do Paraíba do ponto-de-vista produtivo. Reconheceu 
a importância das linhas ferroviárias para uma pragmática divisão regional e identificou a mais simples e 
evidente diferenciação no território pelas “velhas regiões de leste e região nova de oeste” (DEFFONTAINES, 
1945, p. 1838). Para o autor, a regionalização paulista estava caracterizada pela relação entre os domínios 
naturais geográficos e as ações antrópicas, como pela topografia acidentada serrana que possibilitou a criação 
de represas; pela ausência de florestas nas áreas centrais do estado que possibilitou a circulação e a ocupação 
do território; pela fertilidade da terra roxa que possibilitou a predominância dos cultivos agrícolas; ou pela 
expansão agrícola no norte do Paraná e extremo oeste do Estado.

Outras duas propostas elaboradas na Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB) sucederam a 
regionalização de Deffontaines: Luiz R. de Moraes Rego propôs uma regionalização estadual pelas 
características geomorfológicas do sítio; e Carlos Wright, pela relação entre os elementos naturais e os limites 
das influências das linhas férreas, ambos em 1935 (ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS, 1954, 
p. 86 e 87). E, em 1949, a AGB formulou sua própria proposta a partir de 4 regiões (Litoral, Planalto Atlântico, 
Depressão, Planalto Ocidental) com suas sub-regiões (domínios naturais geográficos) e zonas (cidades). Em 
1952, José Francisco Camargo, em seu estudo “Crescimento da População no Estado de São Paulo e seus 
aspectos econômicos: ensaios sobre as relações entre a demografia e a economia” (SAGMACS; CIBPU, 1954, 
p. 182) apresentou uma divisão regional para o estado a partir das condicionantes ferroviárias demarcando 
as áreas de influência das ferrovias e de sua ligação com as atividades econômicas concentradas em algumas 
principais cidades. Essas propostas consideraram o processo de urbanização e crescimento demográfico 
da Capital paulista e o desenvolvimento econômico do estado sem desconsiderar os aspectos naturais e 
infraestruturais do seu sítio. Dessas formulações podemos identificar uma ideia de Região que se baseava 
na caracterização de uma paisagem antropizada. A Região, portanto foi considerada como um recorte que se 
distinguia pelas variantes históricas, geográficas e sociais, cuja ideia de conjunto foi garantida pelo processo 
de urbanização do território.
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83. Divisão regional definida pela Associação dos Geógrafos Brasileiros, 1949
A AGB propôs a regionalização a partir das características naturais do sítio paulista. Ao lado das propostas de Pierre Deffontaines (1934), 
Luiz R. de Moraes Rego (1935) e Carlos Wright (1935), foi uma proposta de legitimação da regionalização estadual
Fonte: Boletim Paulista de Geografia, No. 23, 1956

84. Divisão regional definida por José Francisco Camargo, 1952
Proposta de regionalização a partir das áreas de influência das linhas ferroviárias do estado.  Essa proposta, assim como a de Deffontaines 
(1934) partia das relações entre a ação do homem e as características naturais do sítio para definir a divisão regional
Fonte: Boletim Paulista de Geografia, No. 23, 1956
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O segundo período definiu-se entre os anos 1950 e 1970 pela regionalização orientada pelas relações 
funcionais entre as cidades a partir da atividade industrial. Essa caracterização construiu-se pela distinção 
entre uma cidade central e cidades secundárias a ela vinculadas. E refletia a ideia de que a industrialização 
promoveria o equilíbrio do desenvolvimento através da difusão da produtividade e da distribuição de renda. 
Dessa forma, a regionalização estava sustentada nos dados estatísticos, nos padrões espaciais e na ideia de 
polos, como confirmou o pensamento de Pedro Pinchas Geiger, um dos principais interlocutores dessas 
premissas:

[...] a regionalização pela polarização, é, a rigor um processo relacionado ao desenvolvimento 
de países de estrutura industrial, ou é um processo que atinge sua plenitude em países 
desenvolvidos, onde os espaços homogêneos se apresentam não como regiões, mas como 
setores de regiões polarizadas. (GEIGER, 1969, p. 10)
Assim, regionalização significa tendência ao desaparecimento da oposição que ainda se 
verifica em muitos países entre a capital e suas áreas próximas modernizadas e o interior 
menos atingido pela renovação. [...] (GEIGER, 1969, p. 11)

A ideia de Região subentendida formou-se a partir da interpretação da concentração das atividades 
industriais e das relações que se construíram entre as cidades com afinidades produtivas e os polos mais 
desenvolvidos. Nesse contexto, cada Região pôde ser considerada como uma organização territorial 
polarizada cujas relações urbanas eram derivadas do grau de dependência em relação ao seu centro. Seus 
limites definiram-se pelo raio de influência da cidade principal estabelecido pelos diferentes graus de 
concentração das atividades industriais. A Região deixava de ser a representação síntese dos aspectos naturais 
e humanos para ser apropriada pelas estratégias de ordenação do espaço pelas atividades produtivas. Nesse 
período, a regionalização foi incorporada pelo Estado como estratégia de avaliar e planejar o território: “[...] 
aparecimento, de novas unidades administrativas, através das quais o poder público marca sua presença nas 
comunidades interioranas. [...]” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA 
E PLANEJAMENTO; COORDENADORIA DA AÇÃO REGIONAL, 1978d, p. 84).

Genericamente, as funções da regionalização foram caracterizadas pelos estudos de Hilhorst (1975) que 
se resumiram em dois critérios, o de “interdependência” e o de “semelhança” entre regiões que, por sua vez 
traduziram-se em dois tipos diferentes de regionalização para cada uma dessas funções. Respectivamente: a 
“região polarizada” e a “área homogênea”, ambas para a fase de análise; a “região de planejamento” e a “área-
programa”, ambas para a fase de planejamento (HILHORST, 1975, p. 83). A região polarizada foi definida a 
partir de uma cidade que atuava como centro de decisão e estava organizada pelas relações de dependência 
e hierarquia entre as cidades que a compunham. A área homogênea foi definida pela presença de elementos 
e componentes do mesmo tipo (como altura, latitude, renda per capita, densidade populacional, etc.). As 
regiões de planejamento foram definidas pelas relações institucionais e, muitas vezes, poderiam coincidir 
com as regiões político-administrativas; e as áreas-programas foram definidas como recortes proporcionados 
para a gestão de questões específicas para responder às particularidades daquele território. Esses quatro tipos 
estiveram presentes nas regionalizações paulistas.

4.2 A Hegemonia do Conceito de Polo de Crescimento na Organização Territorial
François Perroux, economista francês, foi autor da Teoria dos Polos de Crescimento (1955) na qual analisou 

a organização do espaço a partir das atividades industriais. Perroux lecionou na Faculdade de Direito de 
Paris e no Collège de France e foi fundador – ao lado do Pe. Lebret, entre outros -, do Movimento Economia 
e Humanismo (1941, França) (CHIQUITO, 2011, p. 143, 169 e 182). Uma das principais conclusões dos seus 
estudos foi sobre as formações heterogêneas do espaço em decorrência das ações econômicas que incidem 
sobre ele.

Na concepção de Perroux (1966, vol. II, n.3/4, p. 3-8), polos são as concentrações de atividades industriais 
que geram riqueza e mercados para as suas áreas satélites e podem ser considerados como conjunto 
de indústrias motrizes que influencia a cadeia econômica. A origem dos polos está na concentração e no 
desenvolvimento de uma atividade industrial distribuída num raio geográfico que é responsável pela variação 
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de fluxos e produtos de uma região. Ou seja, o polo existe fundamentalmente a partir da atividade industrial 
e dos seus efeitos sobre o território, cuja concentração ocorre pela reunião de atividades da cadeia produtiva 
e da intensificação de atividades econômicas a ela vinculadas. A provisão de equipamentos coletivos para 
atender às necessidades da população dessa região, como a moradia; o transporte; os serviços públicos; etc., 
ao lado das atividades complementares da indústria motriz são consideradas responsáveis pelo aumento das 
rendas e dos benefícios gerados.

Da polarização resulta a diferenciação regional. Na leitura de Perroux (1966, vol. II, n.3/4, p. 8), os efeitos 
da concentração transformam o entorno do polo e promovem mudanças territoriais. Os polos concentram 
e aglomeram recursos humanos, capitais fixos e móveis criando atrativos para novas concentrações ao seu 
redor. Ao se integrarem através de infraestrutura de transportes direcionam o crescimento que, dependendo 
da intensidade, pode ocorrer em escala nacional pelos raios de influência das indústrias motrizes sobre as 
aglomerações de serviços. Na interpretação de Perroux, formam-se os “Espaços Econômicos” valorizados 
pela localização das firmas e confirmando as diferenciações entre regiões definidas pelas relações centrífugas 
e centrípetas em relação a um determinado polo, ou em relação ao local onde se concentram as atividades 
industriais (geralmente coincidentes ao polo). Ou seja, não é a atração ou a repulsão tidas isoladamente 
que conformam a diferenciação das regiões, mas o conjunto dessas ações. É o “campo de forças” da firma o 
definidor desses espaços econômicos. Outros fatores também podem atuar nesse processo, como o “progresso 
técnico e as instituições” (PERROUX, 1966, vol. III, p. 12), contudo é a atividade motriz através dos polos de 
crescimento e dos eixos de transportes que diferenciam as regiões. O “[...]polo de crescimento é uma unidade 
motora em meio determinado” e o “eixo de crescimento não é simplesmente um eixo de transporte, mas uma 
combinação territorial de unidades motoras e unidades expandidas” com orientação permanente nos fluxos 
de produtos, serviços e capitais (PERROUX, 1966, vol. III, p. 35-38).

O conceito de polo de crescimento, portanto está vinculado à organização territorial que depende da 
concentração de atividades produtivas num esforço de promover o equilíbrio do desenvolvimento. Essas 
ideias de Perroux foram assimiladas pelas diferentes escalas de políticas públicas, inclusive em âmbito 
internacional. No Brasil, em 1966, o Governo Federal através da SUDENE promoveu o “Seminário Sobre 
Pólos de Desenvolvimento”, em Recife. No Seminário foi abordado um amplo debate baseado na ideia 
dos polos de crescimento de Perroux bem como nas demais teorias espaciais de Christaller, Losch, Weber, 
Lebret, Boudeville, Isard, Béguin, Prodöhl, Thünen, entre outros. O Seminário reuniu textos das principais 
experiências e dos principais conceitos da Geografia Econômica sintetizando boa parte do pensamento do 
planejamento regional. E no final da década de 1960, o Polo de Desenvolvimento foi instituído pelo Plano 
Decenal como padrão da organização territorial no nível federal legitimando a industrialização como meio 
para o desenvolvimento. Polo de Desenvolvimento foi uma analogia ao Polo de Crescimento de F. Perroux 
adaptada às circunstâncias nacionais; e uma continuidade das abordagens de Celso Furtado da década de 1950 
sobre as polarizações regionais. 

O Pano Decenal (1967-1976), coordenado por Roberto Campos (ministro da Fazenda do governo de 
Castello Branco), foi formulado a partir de princípios econômicos para garantir as metas do desenvolvimento 
acelerado característico do período denominado Milagre Econômico. A abordagem urbana e regional do Plano 
esteve baseada no documento “Definição de Polos de Desenvolvimento e Implantação do Sistema Nacional 
de Planejamento Local Integrado e Propostas sobre a Metodologia para Identificação da Base Econômica e 
da Atividade Motriz nas Regiões” (elaborado pelo governo federal por intermédio do Escritório de Pesquisa 
Econômica Aplicada [EPEA], órgão embrionário do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada [IPEA], do 
Ministério do Planejamento) que adotou o conceito de “Polo de Desenvolvimento” e “Região-Programa” para 
todo o país. Conforme Loeb (2010), a necessidade apontada pelo SERFHAU (Serviço Federal de Habitação e 
Urbanismo) de prover moradias para suprir o déficit habitacional; e a possibilidade de aplicação dos recursos 
do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para construção de habitação popular - através do BNH 
(Banco Nacional de Habitação) - exigiam planejamento dessas ações tendo em vista o impacto em escala 
nacional dessas obras e a necessidade de definição de critérios para a distribuição desses investimentos. 
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Ao EPEA coube a definição de uma “estratégia espacial” (LOEB, 2010, p. 153) a ser adotada pelo Plano 
Decenal com informações e padrões espaciais para a destinação desses recursos. O IBGE juntou-se ao EPEA 
e sob orientação de seu Coordenador de Estudos Regionais, Pedro P. Geiger, definiu novos critérios para a 
regionalização brasileira no documento “Regionalização e Divisão Regional do Brasil” (1967). Geiger, autor do 
estudo, descreveu os principais critérios para a regionalização brasileira baseados na polarização e hierarquia 
urbana através dos “espaços polarizados” sob influência das principais cidades e os “espaços homogêneos”, 
com organização territorial dada pela produção (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA, 1967, p. 12). A 
partir dessa classificação as regiões deveriam ser tomadas como células de planejamento e o planejamento 
deveria ser aplicado para promover o desenvolvimento equilibrado. As particularidades de cada grande região 
nacional bem como as relações de redes urbanas também deveriam ser levadas em conta para traçar novas 
divisões regionais. Essas diretrizes ajudaram a consolidar um quadro de práticas do planejamento regional: 
“Repete-se no Brasil fenômeno mundial: o progresso da geografia urbana reconduz à geografia regional, já 
agora num plano superior” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA, 1967, p. 1).

Ao adotar os Polos de Desenvolvimento, o governo federal induziu as políticas regionais baseadas em 
centros irradiadores de atividade industrial. E a partir deles ficaram definidas diretrizes com abordagens 
sobre as estruturas das redes urbanas, dos padrões de urbanização pela densidade demográfica e da 
modernização das estruturas do planejamento. Através da caracterização das regiões programas e dos polos de 
desenvolvimento foi definida uma política nacional de desenvolvimento urbano. Consolidaram-se três escalas 
de intervenção: o Polo de Desenvolvimento de Interesse Nacional que compreendia as grandes metrópoles 
cujos investimentos deveriam estimular as economias de escala e as economias externas; os Polos de Interesse 
de Desenvolvimento Micro-Regional, de municípios de 100.000 a 500.000 habitantes, a fim de orientar os 
investimentos que pudessem proporcionar um “desenvolvimento espacial mais equilibrado das economias 
regionais”; e o de Polos de Equilíbrio, de municípios que receberiam recursos específicos para se tornarem 
novos “polos de interesse macro-regional” (LOEB, 2010, p. 153-156). O conceito de polo de desenvolvimento 
aproximava-se ao de polo de crescimento de Perroux (1955) e as regiões programas foram definidas a partir da 
adaptação da metodologia de Michel Rochefort sobre hierarquia de rede urbana por equipamentos de serviços 
(GOVERNO FEDERAL, 1967, p. 3, monografia).

A rigor, essas ações visavam definir quais atividades econômicas e quais os investimentos públicos no 
atendimento de infraestrutura e equipamentos deveriam ser “estimulados” em cada polo para promover o 
desenvolvimento regional. O que esteve na base dos objetivos foi a demarcação territorial da provisão de 
serviços e equipamentos que proporcionasse a equidade do desenvolvimento, ou seja, a escolha locacional 
predominante de cada atividade econômica (agrícola, industrial, extrativista) para garantir a diversidade e 
investimentos em “distritos industriais, centros agrícolas, etc.” (GOVERNO FEDERAL, 1967, p. 4, monografia). 
Estavam institucionalizados o polo e a região polarizada como instrumentos da organização territorial.

As mudanças propostas no âmbito do planejamento regional foram tamanhas que influenciaram diretamente 
o debate metropolitano que se seguiu nos anos 1960 e 1970 na definição das Regiões Metropolitanas, no nível 
federal. No estado de São Paulo, a constituição da Capital São Paulo como centro irradiador remontava à 
importância de sua localização geográfica, da implantação de uma infraestrutura de circulação radial (estradas, 
ferrovias e rodovias) (MEYER; GRONSTEIN; BIDERMAN, 2004) e à centralização econômica pela reunião das 
principais atividades produtivas (industriais, bancárias, administrativas) ao longo do século XX. Um processo 
histórico que lhe garantiu a função de principal polo regional e nacional pela permanência em seu território 
dos agentes econômicos e dos componentes estruturais da cadeia produtiva. Pois foi a partir da década de 
1970 em que a Capital São Paulo chegou ao auge da concentração das atividades industriais e manteve curva 
ascendente das atividades terciárias que a transformaram na “metrópole internacional” (NEGRI; PACHECO, 
1994, p. 65). Com o dinâmico processo de industrialização e de concentração das atividades industriais, as 
relações hierárquicas com as cidades ao seu redor acentuaram e se consolidou uma realidade de conurbação 
e interdependência econômica, de serviços e pessoas. A criação do Conselho de Desenvolvimento da Grande 
São Paulo e do Grupo Executivo da Grande São Paulo (GEGRAN), pelo Decreto 47.863 de 29 de março de 
1967, compuseram etapa fundamental para a criação da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), pois 
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empreendeu um levantamento de toda a região e subsidiou, com dados, a importância das relações regionais que 
se estabeleceram até aquele momento. A RMSP, criada pela Lei Complementar Federal no. 14 de 8 de junho de 
1973 juntamente de outras sete teve sua organização administrativa definida pela Lei Complementar Estadual 
94 de 29 de maio de 1974. E a sua consolidação pode ser considerada uma boa síntese do reconhecimento das 
relações regionais estabelecidas entre os anos 1960 e 1970, cujo fundamento está apoiado em três premissas: 

1) compatibilizar a provisão de serviços públicos ao conjunto de municípios relacionados; 
2) promover o planejamento conjunto desses municípios; 
3) garantir a preferência sobre recursos financeiros (LEI COMPLEMENTAR 94/74, artigos 2º., 3º. e 4º.)
Conforme essa lei complementar, os serviços de interesse comum aos municípios metropolitanos (o 

saneamento básico; o uso do solo metropolitano; o transporte e sistema viário; a produção e distribuição de gás 
combustível canalizado; o aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental) deveriam 
ser objeto de planejamento integrado afim de proporcionar o desenvolvimento econômico e social. O objetivo 
era prover com planejamento e equipamentos a principal região econômica do estado de São Paulo de modo 
integrado. A RMSP foi a forma encontrada para articular as ações públicas que tiveram caráter de sistema e, 
portanto deveriam ser concebidas e implantadas no seu conjunto.

A instituição da RMSP deu-se pela importância da região no sistema socioeconômico do estado e do país; 
da tentativa de equilibrar o atendimento dos serviços comuns aos municípios metropolitanos e de consolidar 
as suas relações funcionais através da eliminação de territórios de conflitos de demandas. Em síntese, a 
RMSP representou a polarização com destacada importância à função econômica do núcleo metropolitano, 
sobretudo pelo seu raio de influência. Como o estado de São Paulo consolidava-se como o mais industrializado 
e produtivo, a Capital paulista firmou-se como o centro desse processo econômico exemplificando a ideia de 
importante polo regional.

4.3 Da Regionalização Setorizada à Regionalização Unificada: a Definição do Polo Urbano nos Decretos 
48.162 e 48.163 de 1967

Entre 1939 e 1968 a regionalização estadual proposta dentro da administração pública foi tratada de 
maneira setorizada e permaneceu por três décadas - por força de lei que exigia revisões quinquenais - como 
um instrumento de tomadas de decisão e de provisão de recursos para os municípios. 

A primeira tentativa de unificar a regionalização no âmbito administrativo a partir de polos foi proposta 
pela SAGMACS, em 1954, em seu “Necessidades e Possibilidades do Estado de São Paulo” sem resultados 
diretos na gestão estadual do território paulista. A segunda foi apresentada pelo “II Plano de Ação do 
Governo” (na gestão do governador Carvalho Pinto, em 1962) que também não teve continuidade, pois em 
1963 Adhemar de Barros retornou ao governo do estado. No seu terceiro mandato, Adhemar de Barros (1963-
1966) criou a Secretaria de Economia e Planejamento e a transformou no principal braço institucional do 
controle e da centralização do planejamento do estado de São Paulo. E foi por intermédio da Secretaria que, 
em fins dos anos 1960, o CEPEU desenvolveu (entre 1965 e 1967) um trabalho para revisão dos procedimentos 
administrativos do governo. Como resultado, o CEPEU apresentou o estudo “A Regionalização da Ação 
Governamental” (1967) que sintetizava uma proposta de organização administrativa pelo reconhecimento 
de uma instância articuladora entre o estado e o município e pela regionalização a partir da polarização do 
território. O município foi tido como “escala insuficiente para o planejamento territorial por parte do Estado” 
pois representava um elemento anacrônico incapaz de possibilitar uma abordagem integral compreendendo 
a totalidade do território. Os objetivos da proposta foram os de “organizar territorialmente as atividades 
governamentais” a partir da “área polarizada” para a regionalização dessas atividades. Essas áreas foram 
divididas nos “escalões” estadual, regional, sub-regional e municipal evidenciando a organização territorial 
como elemento fundamental para a organização administrativa tendo em vista que a regionalização deveria 
ser um critério para a dotação dos recursos públicos. Essa proposta tinha como objetivos inserir a ideia de 
regionalização no sistema de “planejamento intersetorial”; definir os principais serviços do governo e os 
seus critérios de localização; e definir as prioridades locacionais para implantação de infraestrutura na escala 
regional (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; CEPEU, 1967, p. 01 e 02).
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85 a 87. Divisão regional da SAGMACS (1954), Divisão Regional 
do II Plano de Ação (1962) e Divisão Regional do CEPEU (1967). 
Propostas pioneiras de uma única regionalização para a gestão 
administrativa estadual
Desde 1954 estudos foram propostos com o objetivo de definir 
uma única regionalização do território paulista a ser adotada 
pela administração estadual. Em 1954, em trabalho encomendado 
pela CIBPU, a SAGMACS definiu uma proposta de divisão 
estadual em 11 regiões. Em 1962, o II Plano de Ação do governo 
de Carvalho Pinto, ao adotar a interiorização administrativa 
como premissa de sua gestão, elaborou uma divisão regional 
do estado em 10 regiões. Os estudos do CEPEU de 1967, com o 
objetivo de revisar os procedimentos administrativos propôs 
uma regionalização a partir de 12 regiões. Em 13 anos esses 
estudos legitimaram a necessidade de uma única divisão regional 
para fins administrativos e ajudaram a sedimentar a ideia da 

unificação da regionalização que, desde 1938 era setorizada. Embora haja variedade no número de regiões em cada uma das propostas, 
em todas elas predominou o critério de polarização e da abrangência de seu raio de influência
85. Fonte: Necessidades e Possibilidades do Estado de São Paulo, 1954
86. Fonte: II Plano de Ação do Governo 1963-1966, 1962
87. Fonte: Pontal do Paranapanema sob a óptica do planejamento regional no Estado de São Paulo 1960-1995, 1996

Houve de fato a valorização da escala regional como uma escala articuladora entre a federal e a local para 
resolver os conflitos administrativos e suprir a “deficiência estrutural”. Embora esse debate já estivesse presente 
desde os anos 1950 (FELDMAN, 2009), a partir da proposta do CEPEU ficavam claras as fundamentações da 
organização territorial estadual a partir da divisão regional por polos e das relações socioeconômicas por ela 
estabelecidas no âmbito do governo paulista. Na década de 1960, o estado de São Paulo já contava com um 
contingente expressivo de órgãos administrativos públicos sediados nas principais cidades do Interior. Essa 
dispersão administrativa comprovava a polarização dos principais núcleos urbanos e garantia infraestrutura 
para a regionalização administrativa preconizada pelo CEPEU. O estudo concluiu por um “um modelo de 
divisão do estado, nos níveis regional e sub-regional, a ser adotado por todos os setores da administração 
estadual” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; CEPEU, 1967, p. 23) e centralizado num órgão de 
planejamento capaz de exercer a regionalização administrativa a partir da organização territorial.

No mesmo ano da conclusão do estudo do CEPEU (1967) foi instituído o Decreto 48.162/67 que definiu 
uma única divisão regional do território paulista para fins administrativos segundo as características 
socioeconômicas e os diversos graus de urbanização e industrialização que promoviam as relações de 
interdependência entre as cidades. Sua referência pode ser creditada às teorias de Perroux, de 1955, e aos 
preliminares estudos do CEPEU de 19671 e, principalmente ao atendimento às diretrizes estabelecidas no 
nível federal presentes na “Definição de Polos de Desenvolvimento e Implantação do Sistema Nacional de 
Planejamento Local Integrado e Propostas sobre a Metodologia para Identificação da Base Econômica e da 
Atividade Motriz nas Regiões”, do mesmo ano. 

O Decreto 48.162 de 03/07/67, que dispunha sobre normas para a regionalização das atividades da 
administração estadual, objetivava:

1Abibe (1989, p. 74) menciona também o documento “Estrutura do Desenvolvimento Territorial do Estado de São Paulo”, de Luis Carlos 
Costa (1967) como fonte de referência para o Decreto.
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a) racionalizar as atividades da Administração Pública para proporcionar “maior rendimento das                   
atividades governamentais”; 

b) padronizar as divisões geográficas para fins de planejamento para possibilitar “um tratamento mais 
coerente do conjunto dos problemas socioeconômicos de cada comunidade”; 

c) promover a descentralização administrativa a partir de critérios para a localização de suas instalações;
d) prover o território de infraestrutura numa perspectiva de conjunto, mas cuidando das particularidades 

regionais, sobretudo em relação “à urbanização e à industrialização”;
e) e criar uma instância articuladora entre estado e município com a finalidade de promover o 

desenvolvimento local: “o interesse em facilitar o diálogo e a colaboração entre Estado e Municípios através da 
instituição de unidades territoriais que reúnam vários municípios interdependentes social e economicamente, 
de modo a que novas formas associativas sejam encontradas visando ao desenvolvimento local.”

Ficaram claras as diretrizes de descentralização administrativa e a divisão regional unificada para 
territorializar as ações do Estado e prover recursos para o equilíbrio do desenvolvimento territorial. Embora 
as relações regionais já fossem presentes no debate estadual através de ações isoladas de diferentes entidades 
dentro e fora da administração pública, o Decreto 48.162/67 sistematizou as principais diretrizes na escala 
regional a partir do conceito de polo urbano e se tornou o primeiro instrumento a unificar a regionalização 
administrativa para fins de planejamento.

O polo urbano ficou definido como unidade da organização territorial do Estado para a divisão regional. 
Como polo urbano foi considerada a principal cidade de uma região que pela relação de interdependência 
social e econômica com as cidades circunvizinhas delimitava um raio de influência capaz de definir um 
aglomerado de cidades a ela subordinadas. 

Identificados os polos urbanos do estado, foram estabelecidas dez regiões: Região da Grande São Paulo, 
Região de Araçatuba, Região de Bauru, Região de Campinas, Região de Presidente Prudente, Região de 
Ribeirão Preto, Região de São José do Rio Preto, Região de São Paulo Exterior, Região de Sorocaba e Região 
do Vale do Paraíba que se tornaram o elemento primordial da organização territorial através de “[...] divisões 
geográficas harmônicas para fins de planejamento [...]” (DECRETO ESTADUAL 48.162 de 03/07/67). A região 
polarizada foi definida como a unidade de planejamento e o espaço da integração entre as políticas estadual e 
municipal. Segundo o Decreto Estadual 48.162/67:

Artigo 1º. -Fica aprovado o modelo de unidades territoriais polarizadas que servirá à 
finalidade de regionalização da ação governamental e de seu planejamento.
Parágrafo único - As unidades territoriais neste artigo são áreas geográficas definidas em 
diferentes escalões e associadas cada uma delas a um pólo urbano principal.
Artigo 2º. - O sistema de unidades territoriais polarizadas do Estado comportará dois escalões 
básicos:
a) o escalão das Regiões, comportando 10 unidades;
b) o escalão das Sub-Regiões, comportando 48 unidades. (DECRETO ESTADUAL 48.162/67)

Do ponto-de-vista conceitual, o Decreto Estadual 48.162/67 promoveu a simbiose entre três abordagens da 
Geografia Econômica: do polo de crescimento caracterizado pela atividade industrial motriz tendo em vista que 
os polos urbanos tinham um histórico de concentração industrial; do centro urbano como espaço privilegiado 
pelas ações do Estado que consolidaram processos de urbanização mais intensos que em outras cidades; e do 
lugar central como território de decisões políticas e econômicas. O que significa o reconhecimento, por parte do 
Estado, das diferenças regionais existentes e da tentativa de reverter essas diferenças através de instrumentos 
da política econômica territorializados pelo modelo de polo urbano (TOLOSA, 1974, p. 214 e 215). Dessa 
forma, o polo urbano diferencia-se de suas matrizes (polo de crescimento e polo de desenvolvimento) por não 
estar restrito exclusivamente às condições de industrialização, mas contemplar aspectos históricos e sociais 
de maneira menos genérica. A descentralização da administração nas dez sedes administrativas regionais 
ocorreu no âmbito executivo e buscou orientar a organização territorial pela definição locacional dos serviços 
públicos bem como das atividades privadas (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO; COORDENAÇÃO DE AÇÃO REGIONAL, 1971b, p. 50).



118

Com essa medida de descentralização da execução, o decreto reforçou a característica de centralização 
da decisão ao concentrar na Secretaria de Economia e Planejamento a responsabilidade pela criação e 
modificação das unidades territoriais (polarizadas ou homogêneas) e pela integração dos planos intersetoriais. 
O planejamento regional deixou de ser competência de cada setor e ficou centralizado numa única secretaria. 
À Secretaria de Economia e Planejamento coube a função de reunir e aprovar as decisões que, a partir de 
então deveriam ser orientadas por uma única divisão regional. Ao mesmo tempo em que o decreto dava 
continuidade à prática de divisão regional como estratégia de planejamento, limitava as decisões setoriais 
concentrando-as. 

Na sequencia, o Decreto 48.163, de 03/07/67, que dispunha sobre as regiões que deveriam ser adotadas 
pelos órgãos da Administração Pública confirmou que todos os setores administrativos estaduais deveriam 
adotar as Regiões Administrativas como “base territorial para o planejamento de suas atividades” e como 
“base territorial para as unidades administrativas de supervisão e controle sempre que estas forem constituídas 
segundo áreas geográficas de âmbito comparável ao das regiões” (DECRETO ESTADUAL 48.163, de 03/07/67).

No ano seguinte, a CIBPU (1968) abordou a regionalização pelo modelo de “região polarizada” (CIBPU, 1968, 
p. 3, versão preliminar datilografada) como instrumento para orientar a provisão de equipamentos públicos e 
infraestrutura no Interior. A padronização da divisão regional para todos os setores da administração pública 
estadual deveria proporcionar maior “racionalidade ao dimensionamento dos diversos serviços do Estado” 
pela instalação de “um sistema integrado do desenvolvimento, por regiões geo-sócio-econômicas” (CIBPU, 
1968, p. 4, versão preliminar datilografada). Conforme a orientação do estudo, o polo deveria gerar uma 
zona de influência definida sobre as demais cidades da rede urbana, deveria ter reconhecido valor histórico 
e concentrar equipamentos especializados, além de estar localizado no ponto convergente da infraestrutura 
rodoviária. As regiões polarizadas deveriam apresentar equilíbrio demográfico, cuja população dos polos não 
deveria ser superior a 20% do total da região, mas deveria ser acima de 50.000 habitantes. Os limites inter-
regionais não deveriam ser sobre importantes centros, deveria prevalecer o modelo gravitacional na ausência 
de indicadores diretos e deveriam ser respeitadas as regiões especiais definidas por algum problema espacial, 
mesmo que não prevalecessem sobre elas os critérios de região polarizada (CIBPU, 1968, p. 8 e 9, versão 
preliminar datilografada). O estudo da CIBPU qualificou os critérios de definição de polos e regiões polarizadas 
para o atendimento dos serviços públicos e orientou as ações seguintes, como a revisão da regionalização do 
Decreto 48.162 e 48.163, proposta em 1970.

O Decreto 52.576 de 12/12/70 deu continuidade ao modelo dos Decretos de 1967, ajustando-os. Nele, a 11ª. 
Região de Marília foi criada a partir da separação de um conjunto de cidades até então ligadas ao polo urbano 
de Bauru. Reconhecidamente mais dependes de Marília, definida como sub-região de Bauru, esse aglomerado 
de cidades ganhou status de região por ter comprovado dinamismo urbano. Conforme o decreto 52.576 de 
12/12/70: “- os resultados obtidos nestes anos de implantação da regionalização e a dinâmica geo-econômica 
da região de Bauru sugerem a reformulação de Divisão Regional do Estado;”. Um caso mais evidente foi a 
extinção da Região de São Paulo Exterior.  O II Plano de Ação, de 1962, propôs uma delimitação regional ao 
redor da Capital, num raio de 100 km de influência. Nesse raio concentrava-se o conjunto regional São Paulo 
I e São Paulo II que englobava a Baixada Santista, além de uma abrangente coroa de cidades do Interior. 
Analogamente, em 1967, o Decreto 48.162 definiu a São Paulo Exterior que, embora com um raio menor de 
influência, agrupava municípios ao redor da Capital. Porém, historicamente esses municípios guardavam maior 
dinamismo com outros polos urbanos. Assim, as descontinuidades territoriais (sobretudo pela reconhecida 
barreira física da Serra do Mar), bem como a influência de outros polos que se reforçaram pelo processo 
de espraiamento das indústrias (como o caso de Campinas) exigiram a revisão da hierarquia estabelecida. 
Segundo o mesmo Decreto 52.576/70: “- a descontinuidade territorial da região de São Paulo Exterior não 
atendeu plenamente aos objetivos de racionalização administrativa visada pela reforma;”. A conseqüência foi 
a formação de uma região autônoma do Litoral polarizada por Santos, e do agrupamento de outras cidades 
do Interior, polarizadas por Campinas. Essas mudanças confirmaram a relação de interdependência entre os 
polos urbanos e seus satélites para a constituição da regionalização paulista e evidenciaram a importância da 
hierarquia escalar entre eles. 
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88 e 89. Divisão Regional a partir dos Decretos 48.162 e 48.163 de 1967 e Divisão Regional a partir do Decreto 52.576 de 1970
Enfim, em 1967 o governo paulista adotou a regionalização unificada para o planejamento administrativo. Consolidou, assim a territorialização 
das ações planejadoras posicionando a questão regional no centro do debate do planejamento. Os objetivos buscavam otimizar a aplicação 
dos recursos públicos e reforçar o atendimento às necessidades do território paulista. Na revisão de 1970, o governo ampliou de 10 para 11 
regiões, mas os critérios continuaram os mesmos. Em ambos os casos, os polos urbanos serviram de base para a delimitação de cada região e 
os limites da futura Região Metropolitana de São Paulo já estavam definidos. A legitimação da regionalização polarizada consolidou a ideia 
e a prática do polo urbano como elemento estruturador da organização territorial 
88. Fonte: Atlas do Estado de São Paulo, 1967
89. Fonte: Divisão Político-Administrativa, 1970
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Os critérios adotados para a divisão regional administrativa que se sucederam estavam baseados em duas 
fases, uma que definia a “estrutura territorial” e a outra que definia o “sistema hierarquizado de divisões 
territoriais e núcleos urbanos” a serem incorporados pela gestão estadual. A partir dessa organização foram 
definidos dois escalões: “Escalão A”, que determinou a polarização por um centro urbano distante uma hora 
dos demais centros, com mais de 10 mil habitantes e carga demográfica entre 100 e 200 mil habitantes. O 
“Escalão B”, definido por uma polarização regional ao redor de uma cidade com mais de 50 mil habitantes, 
com distância máxima de 180 km dos demais centros e com carga demográfica entre 500 mil e 1 milhão de 
habitantes. Esses polos maiores não deveriam passar de 10 em todo o estado (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. COORDENAÇÃO DE AÇÃO REGIONAL, 
1971b, p. 8).

Nesse período, estava consolidada a regionalização como forma de equilibrar o desenvolvimento através 
de ações integradas por uma única base territorial. Os termos “regiões polarizadas” e “polos urbanos” foram 
recorrentemente empregados para definir os modelos de organização territorial paulista que superava a 
relação direta entre as políticas municipais e as políticas federais. O território deixou de ser um suporte sobre o 
qual eram aplicados diagnósticos e decisões e passou a ser, ele próprio, a base e o motivador dos planos. Esses 
conceitos foram incorporados pelo governo do estado na forma de decretos que regularam a organização 
territorial e proporcionaram a regionalização como estratégia do planejamento administrativo.

4.4 A Interiorização das Ações pelo ERPLAN, CDR e ERG
Podemos afirmar que as principais ressonâncias da divisão regional proposta pelos decretos de 1967 e revisada 

pelo decreto de 1970 vieram pela reorganização administrativa e pela territorialização do seu planejamento. 
Pois, dela derivaram as definições “de modelo regionalizado de desenvolvimento”, “organização territorial” 
e “planos regionais de desenvolvimento” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO. COORDENAÇÃO DE AÇÃO REGIONAL, 1971b, p. 33-39). A partir da 
divisão regional integrada, a descentralização das ações do governo paulista instituiu uma nova escala de 
atuação política, em fins dos anos 1970. O governo não só regionalizou a provisão de recursos como também 
regionalizou a própria administração pela criação dos Escritórios Regionais de Planejamento (ERPLAN) e dos 
Conselhos de Desenvolvimento Regional (CDR).

Os ERPLAN´s foram previstos em 1971 dentro das diretrizes da “Ação Regional” para auxiliar a sua 
Coordenadoria em identificar as particularidades de cada região e se tornar nas “unidades-fim no processo 
de planejamento regionalizado” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA 
E PLANEJAMENTO; COORDENAÇÃO DE AÇÃO REGIONAL, 1971b, p. 56). A atuação de cada ERPLAN 
foi definida no campo “mobilizador”; “político”; “técnico” de “identificação, organização, atualização e 
divulgação das informações técnicas sobre cada região”; “informador” e de “assessor técnico” (GOVERNO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO; COORDENAÇÃO DE 
AÇÃO REGIONAL, 1971b, p. 57-61) e deveriam estar localizados nas sedes administrativas de cada uma 
das regiões instituídas pelo DECRETO 52.576. O ERPLAN tornou-se expressão territorial da aplicação dos 
decretos de 1967 e 1970 por promover a interiorização administrativa através da “regionalização das atividades 
setoriais” e da definição da “necessidade, ao nível de cada região administrativa, de uma programação 
intersetorial” compatibilizada com as diretrizes e objetivos de todo o estado; bem como por ser o articulador 
entre o planejamento regional do estado e as particularidades locais de cada município. A seu cargo ficaria 
a responsabilidade pelos planos regionais com a definição de objetivos e instrumentos a serem aplicados 
nas regiões objeto de estudo. Os ERPLAN´s foram concebidos como o principal instrumento executivo da 
descentralização administrativa e dava continuidade ao seu processo de interiorização administrativa iniciado 
no governo de Carvalho Pinto (1959-1963). E as comparações não se limitaram às semelhanças conceituais. 
A exemplo do que ocorrera na década de 1960 em que a arquitetura moderna foi incorporada ao discurso 
da renovação institucional, sobretudo pela construção de novos fóruns nas principais cidades do Interior; 
o governo de Paulo Egydio Martins (1975-1979), em 1976, promoveu concurso público para as sedes dos 
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edifícios dos principais ERPLAN´s, no Interior do estado. Três deles - para as sedes de Araçatuba, Marília e 
Bauru - foram vencidos pela equipe composta por Marcos Acayaba, Marlene Milan Acayaba, Michail Lieders 
e Carlos Ferro. Reproduzia-se assim uma estratégia em consolidar os preceitos administrativos vinculando-os 
a um ideário moderno que fosse evidenciado pela sua arquitetura.
90 e 91. Projetos para as sedes do Escritório Regional de 
Planejamento de Araçatuba e de Ribeirão Preto, 1976, de Marcos 
Acayaba e Equipe
Nos anos 1970, com a constituição dos ERPLAN´s, ficaram 
definidos os instrumentos da interiorização do planejamento 
administrativo. Os escritórios regionais deveriam estender as 
ações executivas para o Interior, aproximando-se dos problemas 
e prevendo soluções pertinentes que aperfeiçoassem a utilização 
dos recursos públicos na instalação de infraestrutura necessária. As 
sedes desses escritórios foram objeto de concurso, dando origem 
a uma variedade de projetos de alta qualidade ligados à escola 
paulista de arquitetura. O importante discurso modernizante 
da gestão administrativa repetia a fórmula de sucesso da gestão 
de Carvalho Pinto, quando da sua iniciativa de construção de 
novos fóruns no Interior paulista. A equipe liderada por Marcos 
Acayaba venceu os concursos de Bauru, Araçatuba e Marília, além 
de ter participado do de Ribeirão Preto. Equipe: Marcos Acayaba, 
Marlene Milan Acayaba, Michail Lieders e Carlos Ferro; estagiários: 
Eliete Mauri, Lidia Zaharic, André Hyakutake, Anselmo Turazzi, 
João Bernardino de Freitas, Flávio Acayaba, Mizue Jyo, Guilherme 
Paoliello e André Vainer
Fonte: Marcos Acayaba, 2007

No mesmo governo, anos depois foi dado seguimento às definições institucionais para complementar a 
estrutura dos ERPLAN´s. Conforme o Decreto 12.422 de 10/10/78 foram definidas as atribuições dos CDR´s 
para integrar os diferentes interesses setoriais; consolidar a regionalização administrativa pela integração 
entre as unidades regionais; aprimorar o processo de planejamento subsidiando o governo com informações; 
e revisar os Planos Regionais de Desenvolvimento e de Uso do Solo. Nesse mesmo Decreto ficaram instituídos 
os princípios de descentralização das ações do Estado com a finalidade de aproximá-las às necessidades da 
população e de orientar a alocação dos recursos (DECRETO ESTADUAL 12.422 de 10/10/78, Artigo 2º). 
Articular, compatibilizar e integrar o planejamento regional ao estadual foram os principais objetivos na 
constituição dos ERPLAN´s e CDR´s, além de um esforço adicional em integrar a política administrativa pelo 
seu território. De modo geral, a constituição dos ERPLAN´s e dos CDR´s nas cidades sedes de cada região 
reforçou os centros urbanos como polos, pois concentrou poder de representatividade na ação executiva.

A concepção dos ERPLAN´s previa participação social para a proposição das principais diretrizes no 
uso dos recursos de cada região (DECRETO ESTADUAL 12.422 de 10/10/78, Artigo 2º). Contudo, o regime 
político vigente desde 1964 e a recessão dos anos 1970 e 1980 oriunda da crise internacional do petróleo não 
garantiram os investimentos necessários e requeridos para atender a toda a demanda apresentada. A falta 
de habilidade política no trato e no atendimento às principais necessidades e a falta de recursos para prover 
todas as regiões com os equipamentos públicos na escala dos problemas diagnosticados provocaram reações 
administrativas distorcidas nas décadas seguintes.

O surgimento dos empecilhos de ordem política e econômica exigiu do governo uma revisão na forma 
adotada de descentralização das suas ações. Na década de 1980, o governo estadual, através do Decreto 
21.981 de 28/02/84 criou o “Escritório de Governo do Estado na Região Administrativa de Araraquara”, 
considerando “a inviabilidade financeira e administrativa dos critérios atualmente em vigor na implantação 
de novas regionais”. Sua finalidade foi, em caráter experimental, de viabilizar a administração descentralizada, 
porém integrada com o objetivo de potencializar os recursos existentes (DECRETO ESTADUAL 21.981, de 
28/02/84, Artigo 1º).

A criação desse Escritório do Governo buscou estabelecer um espaço de debate entre as escalas regional 
e urbana através da composição de Colegiados de Administração Estadual e Municipal. Enfim, o Escritório 
diferentemente do caráter executivo dos ERPLAN´s teve a finalidade de aproximar os agentes estadual e 
municipal tentando minimizar o cenário desarticulado criado ao longo de três décadas de sobreposições de 
planos e ações setoriais. Suas atribuições em nada alteraram os objetivos da regionalização paulista de integrar 
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as políticas administrativas e atender às escalas regional, sub-regional e local, mas acrescentaram a finalidade 
de mediar a relação estabelecida nessas diferentes escalas. 

A partir da experiência do Escritório de Governo foi criada a Comissão Especial de Regionalização com 
a finalidade de promover “estudos visando a reformulação de suas estruturas administrativas de modo a 
adequá-las ao funcionamento efetivo das Regiões de Governo”, conforme Artigo 2º. do Decreto no. 22.971 de 
29/11/1984. Assim, foram criadas as Regiões de Governo (Decreto nº 22.970, de 29/11/1984) que substituíram 
as sub-regiões e as compatibilizaram às Regiões Administrativas reforçando o caráter local das dotações 
orçamentárias.

As Regiões de Governo foram a forma de reforçar a “descentralização das atividades da Administração 
Geral do Estado de São Paulo” (DECRETO ESTADUAL 22.970, de 29/11/1984) e de promover a integração da 
administração a partir da experiência do Escritório de Governo. E foram criados os Escritórios Regionais de 
Governo (ERG), o Colegiado da Administração Estadual (CAE) e o Colegiado das Administrações Municipais 
(CAM). As competências foram compatíveis entre si e valorizaram a escala urbana como instância decisória. 
Nesse contexto, a escala regional tornou-se secundária numa política estadual que se voltava à escala local. 
Esse foi um dos prenúncios de que a escala regional deixava de ser preponderante nas decisões administrativas 
e indicava uma mudança de paradigmas.

As Regiões Administrativas consideradas a partir de então como macro-unidades territoriais foram 
redefinidas em número de 12: Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão 
Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e a Região Metropolitana de São Paulo.

Em 1986, os Escritórios Regionais de Governo – já estabelecidos como padrão administrativo regional - 
foram convocados à “identificação e priorização das principais demandas de obras, equipamentos e serviços na 
escala da região” (DECRETO ESTADUAL 24.893 de 7/03/1986, Artigo 1º.). Por intermédio da Coordenadoria 
de Ação Regional da Secretaria de Economia e Planejamento e da Coordenadoria dos Escritórios Regionais 
da Secretaria do Interior, o pleito deveria ser analisado e atendido conforme as necessidades mais prementes. 
Denominada de “Planejamento Regional” (DECRETO ESTADUAL 24.893 de 7/03/1986) essa política 
administrativa visava diagnosticar as principais demandas regionais e priorizá-las independentemente do setor 
vinculado. Essa estrutura contou com um conselho específico junto ao Gabinete para tratar especificamente das 
demandas regionais (Conselho de Representantes Regionais do Governo, Decreto no. 25.079 de 24/04/1986) e 
no ano seguinte foi complementada pela “Coordenadoria de Ação Regional”, responsável pelo planejamento 
e pela aplicação de ações e programas regionais; pelo “Grupo de Planejamento Regional”, responsável pelo 
levantamento de dados, análise, diagnóstico e prognóstico; pelos “Escritórios Regionais de Planejamento”, 
responsável por acompanhar e auxiliar a implantação dos programas, projetos e atividades regionais; e pela 
“Assistência Técnica em Planejamento”, responsável por produzir dados para o planejamento urbano, rural e 
regional (DECRETO ESTADUAL 27.159 de 6/07/1987). Nessa complementação do Decreto n. 27.159, de 1987, 
podemos identificar a tentativa de manter uma rotina de planejamento regional através da produção de dados 
e implantação de ações regionais.

A integração entre os Escritórios Regionais de Planejamento e os Escritórios Regionais de Governo apontou 
para a descentralização dos investimentos a fim de organizar o território tendo como suporte uma estrutura 
burocrática subdividida. A Ação Regional, ligada diretamente à Secretaria de Economia e Planejamento, foi a 
grande responsável pelas principais ações de interiorização das atividades econômicas desse período. Houve, 
portanto um esforço institucional para promover a descentralização administrativa pela regionalização, cujos 
resultados podem ser observados na implantação de equipamentos públicos ou de sedes administrativas de 
órgãos estaduais, desde os anos 1970, no Interior do estado, mais especificamente nos seus principais polos. 
Hospitais regionais especializados, campi universitários e escritórios regionais do DER-SP são alguns dos 
exemplos encontrados nas sedes regionais paulistas oriundos dessa política localista que reforçava o caráter 
polarizador de centro administrativo e de representatividade política. Essas ações definiram um padrão 
de relações sociais que caracteriza um movimento de pessoas que tem origem nas pequenas cidades e se 
direciona paras as médias e grandes cidades do Interior pela busca de ensino superior, tratamento de saúde, 
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serviços públicos e até por centros comerciais mais especializados. A partir da valorização desses núcleos, o 
processo de urbanização do território paulista intensificou-se por essas inter-relações que exigiram mudanças 
da regionalização em virtude das mudanças socioeconômicas. Assim ocorreu a criação de algumas regiões 
derivadas de regiões maiores denotando o reconhecimento do dinamismo que se consolidava no Interior. A 
partir da década de 1980 foram criadas a 12ª. Região Administrativa2 de Araraquara (DECRETO ESTADUAL 
18.881, de 12.05.82); a 13ª. Região Administrativa de Barretos (DECRETO ESTADUAL 20.530, de 10/02/83), a 
Região Administrativa Especial do Vale do Ribeira (DECRETO ESTADUAL 20.529, de 10/02/83) e a Região 
Administrativa de Franca (LEI 6.207, de 26/10/88). Nos anos 1990, a dinâmica urbana e as relações hierárquicas 
exigiram nova mudança. Então, foi criada a Região Administrativa Central (DECRETO ESTADUAL 32.140, de 
14/08/90 - Altera a redação do item 12 do § 1 do artigo 2º. do Decreto no 52.576, de 12 de dezembro de 1970) 
a partir de um aspecto inovador, atribuindo importância de centro decisório regional a duas cidades. Pois, a 
identificação dos raios de influência comprovou a existência de dois polos numa mesma região. Assim, São 
Carlos e Araraquara foram definidas como as sedes da Região Administrativa Central: “Artigo 1º. - “12 - Região 
Central, com sede em Araraquara e em São Carlos.” Todos os casos, Marília; Barretos; Vale do Ribeira, Franca 
e Araraquara/São Carlos decorreram das dinâmicas sociais e econômicas e comprovaram que esse recorte 
administrativo justificou-se pela organização territorial dos predomínios político e econômico. Todas essas 
regiões consolidaram uma notável complexidade de domínios polarizados identificados a partir das divisões 
regionais da década de 1930. E durante todo esse período a valorização da cidade como elemento orientador 
regional garantiu-lhe uma dinâmica concentradora que fez da Capital São Paulo o principal polo urbano; e 
das demais sedes regionais, polos secundários e fundamentais para a organização territorial dependente da 
própria Capital.

2 A partir do Decreto 18.881, a “Região”, unidade territorial polarizada, passa a ser denominada de “Região Administrativa”. Os critérios 
de criação mantêm-se os mesmos.

92 a 94 Divisões Político-Administrativas de 1977, 1982 e 1986
Essas regionalizações acompanharam as políticas de interiorização 
das ações planejadoras. Em duas décadas, de 1967 a 1986, percebe-
se pouca alteração no desenho das regiões demonstrando a 
sedimentação do conceito de polo urbano e região polarizada no 
planejamento administrativo estadual
92. Fonte: Divisão Político-Administrativa – Região Administrativa, 
Sub-região Administrativa e Município, 1977
93. Fonte: Divisão Político-Administrativa, 1982
94. Fonte: Divisão Político-Administrativa – Regiões de Governo e 
Regiões Administrativas, 1986
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95. Mapa Síntese 4: Regionalização administrativa unificada e os polos urbanos (décadas de 1960 e 1970)
Fonte: Autor. Elaborado a partir de: Atlas do Estado de São Paulo, 1967; Divisão Político-Administrativa, 1970
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Capítulo 5

as ExpEriênCias urbanístiCas na Formação das 
unidadEs tErritoriais

Além das regiões polarizadas, os Decretos Estaduais 48.162 e 48.163 de 1967 criaram possibilidades 
para um novo arranjo territorial através das “unidades territoriais homogêneas”. Essas unidades 
territoriais (como serão aqui denominadas) foram regiões constituídas independentemente da 

divisão regional administrativa adotada, ou seja, com delimitações geográficas diferentes daquelas definidas 
nas regiões polarizadas e tinham como principal objetivo promover seu desenvolvimento urbano pela irradiação 
das atividades produtivas e pelo transbordamento dos seus efeitos de crescimento. Esse período comprova 
a integração entre as práticas de regionalização e provisão infraestrutural com fins ao desenvolvimento 
ao proporcionar um contexto de diálogos entre os polos urbanos e os eixos rodoviários através dos planos 
urbanísticos. São exemplos dessas experiências: as propostas para o Vale do Paraíba, para o Circuito das 
Águas e para o Macroeixo Rio-São Paulo; os estudos de cidades novas, como a criação de uma Nova Capital 
administrativa para o estado e de uma cidade inteiramente industrial no Interior, a Novasanpaulo. Suas práticas 
corresponderam à formação de aglomerados de serviços e atividades industriais vinculados às características 
sociais e culturais de cada região que tinham como objetivo atender a um mercado de porte metropolitano. 
A partir da analogia com os conceitos de Distrito Industrial de A. Marshall e G. Becattini podemos verificar 
as particularidades desses casos e identificar, por um lado o privilégio de uma área ao redor da Capital com 
constantes investimentos do Estado; e por outro a ausência de criação de novos polos em regiões tributárias de 
desenvolvimento, como foram os casos das Regiões Problemas: o Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema.
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5.1 Referências para Compreender as Unidades Territoriais Paulistas: os Distritos Industriais
Além da definição das dez regiões administrativas, o Decreto 48.162/67 possibilitou a criação de níveis 

regionais inferiores às regiões administrativas, as “unidades territoriais homogêneas”, que deveriam ser objeto 
de planos e programas intersetoriais ou de setores específicos com a finalidade de proporcionar a equidade do 
desenvolvimento territorial no estado. 

As iniciativas de criação de unidades territoriais ocorreram no âmbito da administração pública e 
em diferentes instituições, como o CEPEU, a CIBPU, a Universidade de São Paulo e a Federação das 
Indústrias. E tiveram dois principais objetivos: a. promover novas dinâmicas econômicas em regiões com 
pouco desenvolvimento; e b. responder aos problemas das regiões com maiores concentrações industrial e 
demográfica. As propostas dessas unidades territoriais ocorreram pela constituição de regiões cujos limites 
não se submeteram aos limites das regiões administrativas; ou pela constituição de novos polos urbanos. Essas 
experiências buscaram intermediar a inserção das atividades industriais nas economias de escala através da 
valorização e da exploração do potencial social e das características naturais e históricas de cada região. Esses 
procedimentos assemelharam-se aos modelos de Distrito Industrial de Alfred Marshall (proposto em fins do 
século XIX a partir das experiências inglesas) e de Giácomo Becattini (proposto na década de 1970 a partir das 
experiências italianas).

O distrito industrial marshalliano, apesar de não preceder de uma definição exata e se remeter ao caso 
inglês do século XIX, refere-se à concentração de indústrias especializadas em uma determinada localidade 
demonstrando que essa aglomeração proporciona vantagens econômicas. Portanto, deve ser considerado 
como um modelo de organização espacial definido por aglomerações de atividades industriais propostas 
para atender um mercado de escala metropolitana a partir da predisposição cultural, tecnológica, etc. Sua 
produtividade relaciona-se com as características sociais locais e depende da integração entre as firmas. Trata-
se de um padrão de organização industrial baseado na divisão do trabalho e especialização das atividades; 
presença de mão-de-obra qualificada; integração da cadeia produtiva; e, em alguns casos, da existência de 
experiências históricas e de recursos naturais significativos. Esses benefícios deveriam gerar as economias 
externas e beneficiar a atividade industrial pela possibilidade de aumento da rentabilidade.

G. Beccattini, ao analisar o desenvolvimento industrial da chamada “Terceira Itália” em meio à crise da 
produção fordista europeia do final da década de 1970, identificou suas principais características a partir 
da recuperação dos conceitos marshallianos. Na leitura de Becattini (1994, p. 20-29), o distrito industrial 
caracterizava-se por uma comunidade local homogênea; pela concentração de um conjunto de indústrias 
cuja organização privilegiava a divisão do trabalho através de empresas de um mesmo ramo, embora com 
naturezas distintas; pela confluência de interesses dos empregados e empregadores; pela constituição de um 
mercado tradicional para seu produto, um mercado interno de matéria-prima e um mercado que pudesse 
se estabelecer a partir do mercado de matéria-prima e das relações de divisão de trabalhos decorrentes; pela 
solidariedade motivada pela própria concorrência; pela garantia de inovações tecnológicas que ocorressem 
com a finalidade de melhorar a produção sem prejudicar a divisão de trabalho; por um sistema de crédito 
local aos pequenos empresários; pelo dinamismo e sentimento de pertencimento a uma classe social ou a uma 
comunidade geográfica que, em ambos os casos, garantissem a peculiaridade de uma comunidade industrial 
local. Na definição ideal de Becattini (1994, p. 20), o distrito industrial deveria ser considerado “uma entidade 
socioterritorial caracterizada pela presença activa de uma comunidade de pessoas e de uma população 
de empresas num determinado espaço geográfico e histórico”. E ao contrário do que ocorria em outras 
aglomerações industriais denominadas de “regiões econômicas”, no distrito industrial deveria predominar 
uma relação harmoniosa entre comunidade e empresas para proporcionar a constituição de redes de relações 
entre o distrito, seus fornecedores e seus clientes. O distrito, portanto, deveria ser reconhecido pela interação 
entre os entes que o compunham e, portanto pela integração entre a atividade industrial e seu entorno 
social. Para a formação de um distrito industrial, a organização territorial deveria estar baseada nos critérios 
econômicos e socais através de uma rede urbana para que a cadeia produtiva funcionasse adequadamente. 
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Algumas propostas de unidades territoriais paulistas aproximaram-se muito aos modelos de Distritos 
Industriais marshalliano e becattiano. Podemos considerar que a primeira experiência da constituição de um 
território com essas características no estado de São Paulo foi a do “Distrito Industrial de Presidente Prudente”. 
Proposto no âmbito da CIBPU em parceria com o CEPEU e a Prefeitura de Presidente Prudente, no final da 
década de 19601, teve o objetivo de potencializar uma economia local baseada em atividades pré-existentes 
a partir da provisão de recursos, planos e projetos capazes de reunir as indústrias locais (como frigoríficos 
e de agropecuária) para atender à uma demanda em larga escala e equilibrar o desenvolvimento regional. 
Sua importância reside no pioneirismo da proposta e na fidelidade que manteve com o modelo de distrito 
industrial marshalliano ao organizar o espaço a partir das relações econômicas e sociais em transformar um 
importante núcleo urbano do oeste do estado em polo irradiador na escala regional.

A escolha do município deu-se a partir do diagnóstico dos sete estados que integravam a Bacia do Paraná 
(São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Goiás e Minas Gerais) do qual foram 
selecionadas cidades com potencial de crescimento. Uma vez definido o polo, foi proposta uma estratégia de 
organização territorial com a finalidade de promover as atividades industriais no município escolhido a fim de 
influenciar a economia de toda a região. Presidente Prudente foi escolhido como o polo do Oeste Paulista por 
ser considerado o centro dinâmico de uma região de baixo desenvolvimento e por estar localizado em posição 
limítrofe a outros estados que compunham a bacia hidrográfica do rio Paraná.

A maneira pela qual se promoveria esse desenvolvimento deveria ser pela constituição de um distrito 
industrial que teria a finalidade de proporcionar a ampliação dos rendimentos crescentes da indústria e 
promover o transbordamento do desenvolvimento regional. Sua repercussão territorial considerou o êxodo 
rural, o aumento demográfico do estado de São Paulo, seu alto índice de urbanização e o padrão de rede urbana 
vigente. E buscou proporcionar crescimento regional a fim de reverter as distorções territoriais e equilibrar as 
atividades produtivas.

[...] O aumento vertiginoso das populações urbanas obriga a implantação de distritos 
industriais que facilitem e incentivem a formação de novas indústrias, propiciando novas 
oportunidades de trabalho. 
(CIBPU; CEPEU; PREFEITURA DE PRESIDENTE PRUDENTE, 196?, p. 93)
A ação do governo introduzindo incentivos capazes de atrair indústrias para a região, não 
apenas contribuirá para estabelecer um maior equilíbrio na ocupação territorial, como 
poderá manter ou elevar a taxa de crescimento do produto regional, com efeitos sôbre tôda 
a economia. 
(CIBPU; CEPEU; PREFEITURA DE PRESIDENTE PRUDENTE, 196?, p. 103)

A proposta também objetivou responder às deseconomias de aglomeração provocadas pela alta 
concentração industrial no eixo Rio-São Paulo (CIBPU; CEPEU; PREFEITURA DE PRESIDENTE PRUDENTE, 
196?, p. 93) vinculando a proposta do distrito industrial à cadeia produtiva predominante na região oeste do 
estado e às economias externas.

Na escala urbana, a proposta definiu uma área no limite municipal para a implantação de um parcelamento 
destinado à aglomeração das indústrias que deveriam ser criadas e/ou incentivadas a permanecerem em 
Presidente Prudente. Na escala regional partiu da visão global da cadeia produtiva e das atividades agropastoris 
a fim de proporcionar uma concentração industrial que promovesse a irradiação na escala regional de sua 
influência. A estratégia foi organizar o território na escala urbana e regional para: criar um novo polo urbano 
pela concentração de atividades produtivas locais; proporcionar afinidades e integração das atividades 
produtivas do entorno; garantir um mercado metropolitano para o consumo de seus produtos.

Das ações promovidas pelo governo do estado para constituir organizações produtivas, o Distrito 
Industrial de Presidente Prudente foi o único que se localizou no extremo oeste do estado, fora e distante da 
área de influência direta da Capital. Justificou-se pela importância em ser proposta nos moldes de um distrito 
industrial, numa das porções do estado com maiores problemas econômicos. E foi concebido a partir da 

1Há divergência na data da proposta. O documento não apresenta o ano de sua elaboração, segundo ALVIM (1996, p. 299) o ano teria sido 
1968; contudo o documento “Os Pólos de Desenvolvimento Industrial da CIBPU e o Planejamento Regional” (CIBPU, 1966) menciona o 
Distrito Industrial de Presidente Prudente no I Seminário Nacional sobre Polos de Desenvolvimento, ocorrido em Recife.
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interface entre a escala regional e a urbana, integrando-se pelo desenho urbano. Como formulação, portanto 
respondeu a todos os requisitos para a construção de um modelo de polo de crescimento, à semelhança da 
teoria de Perroux e por isso correspondeu, a bem dizer à tentativa mais fiel da sua aplicação. Contudo, sem 
efeito prático, pois o distrito não se concretizou.

96 e 97. Proposta de Distrito Industrial de 
Presidente Prudente, 196?
A proposta de implantação de um distrito 
industrial em Presidente Prudente, 
elaborada pelo CEPEU e pela Prefeitura 
de Presidente Prudente, na CIBPU, 
foi a primeira e mais fiel proposta de 
organização regional a partir do modelo 
marshalliano de Distrito Industrial. 
A proposta partiu de um estudo 
interestadual e escolheu um polo urbano 
com potencial de desenvolvimento e 
que, ao mesmo tempo, pudesse atender 
ao maior mercado metropolitano (o da 
Capital São Paulo e arredores) e às regiões 
subsidiárias de desenvolvimento dentro 
e ao redor do estado de São Paulo. Na 
figura acima fica evidente a importância 
atribuída aos polos e aos eixos, ambos 
com destaque na forma de representação 
das relações regionais
Fonte: Projeto de um distrito industrial - 
Presidente Prudente, 196?



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 133

CAPÍTULO 5
AS EXPERIÊNCIAS URBANÍSTICAS E AS UNIDADES TERRITORIAIS

5.2 Como Inserir Regiões na Economia de Escala: as Ações para o Vale do Paraíba (CODIVAP), para o 
Circuito das Águas (PLADETUR) e para o Macro-Eixo Rio-São Paulo

Com o mesmo objetivo de promover o desenvolvimento de uma determinada região do estado, a experiência 
urbanística obteve êxito em outras três ações. Nesses casos, ao invés da criação de um novo polo, os planos 
incentivaram a instituição das “unidades territoriais homogêneas” como maneira de ampliar a produtividade 
e proporcionar bem-estar em regiões potencialmente qualificadas, mas com baixo nível de desenvolvimento. 
Os estudos do Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba (CODIVAP), o Plano Regional de 
Desenvolvimento Turístico do Circuito das Águas-SP (PLADETUR) e o Macro-Eixo Rio-São Paulo, propostos 
entre 1971 e 1977, correspondem a essas experiências por partirem da articulação entre os polos urbanos e os 
eixos rodoviários das regiões em questão. As principais ações concentraram-se na provisão de infraestrutura 
(principalmente rodoviária); no incentivo à retomada de atividades produtivas e de serviços pré-existentes 
nos principais polos; e na ordenação territorial dessas atividades a partir de instituições administrativas. 
As três formações regionais aqui destacadas foram propostas por recortes regionais e pelo agrupamento de 
várias cidades com afinidades econômicas, sociais e/ou geográficas. Estavam inseridas dentro de programas 
específicos do governo do Estado, em condições diferenciadas foram lideradas pelo arquiteto e urbanista Jorge 
Wilheim e contaram com equipes interdisciplinares de urbanistas. De forma geral, objetivaram organizar o 
território para promover uma produção em escala que atendesse à demanda metropolitana.

A primeira delas foi a “Caracterização e Avaliação dos Conhecimentos Existentes sobre a Região do Vale do 
Paraíba e Diagnósticos Resultantes – CODIVAP 1971”. Este estudo foi elaborado em 1971 pelo CODIVAP2 com 
a finalidade de diagnosticar os principais problemas e potenciais do Vale do Paraíba. Naquele momento, o Vale 
do Paraíba era composto pelos seguintes municípios: Areias, Arujá, Bananal, Campos do Jordão, Cachoeira 
Paulista, Cruzeiro, Guararema, Guaratinguetá, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, 
Paraibuna, Paraisópolis, Pindamonhangaba, Piquete, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca, Santa 
Isabel, S. Antonio do Pinhal, S. Bento do Sapucai, S. José do Barreiro, S. José dos Campos, S. Luis do Paraitinga, 
Silveiras e Taubaté.

O objetivo do estudo foi de incentivar o planejamento e promover a integração das políticas locais numa 
escala articuladora entre a estadual e a federal e reverter o quadro econômico e social do Vale do Paraíba 
decorrente do abandono da economia agrícola que ocorreu no final do século XIX. O estudo foi precursor de 
alguns ideais do planejamento regional pois esteve baseado na valorização da escala regional; no pluralismo 
econômico; na descentralização do planejamento e na organização institucional dos municípios.

As conclusões recomendaram soluções padrões de infraestrutura de circulação para todas as cidades; 
ações para atrair profissionais da saúde; para desenvolver o turismo; para preservar os recursos naturais; 
para incentivar o desenvolvimento econômico, etc. As análises e proposições ocorreram na escala regional 
compreendendo a importância da ferrovia e da rodovia na ocupação do solo e da qualificação de centros e 
conurbações urbanas como meio de organização da relação entre as cidades. Os estudos sugeriram a criação 
2 CODIVAP, Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, foi uma superintendência fundada em 1970 com o propósito 
de concentrar esforços municipais, estadual e federal no desenvolvimento da região. 
A equipe que participou do estudo foi:
Coordenação: Coordenador: Rosa Grena Kliass; Representação Gráfica: Eugenio Alex Wissenbach; Secretaria: Maria Emilia Pereira de 
Castro;
Ecológico: Coordenação Geral: Maria Adélia Aparecida de Souza; Cartografia: Vicenzo R. Bochichio; Ecologia: Carlos Augusto F. 
Monteiro; Técnicos: Geomorfologia, Pedologia, Cartografia, Aerofotogrametria: Lylian Zulma Contrinari; Climatologia, Cobertura 
Vegetal: José Bueno Conti; Pesquisadores: Eva Markus, Heinz Kohler, Iracy Gomes de Vasconcelos Palheta, Maria José Meca Maranhão, 
Ronaldo Moreira, Suely Guimarães Cechini Teluko Yonemoto; 
Urbanístico: Consultor: Jorge Wilheim; Técnicos: Urbanismo: Bona de Villa; Saneamento: Wlademir Kliass; Pesquisadores: Adelina 
Desidério, Carlos Botelho Martins Filho, Therezinha Banevicius; 
Cadastro: Consultor: Aguinaldo Meyer; Técnico: Roberto Smith; Pesquisadores: Antonio Urbino de Souza Vieira, Ilse Rosito Dicky, Maria 
Luiz Locatelli Garcia, Teruo Okamoto;
Sócio-Econômico: Consultores: Sub-regionalização, Demografia, Economia: Paul I. Singer; Força de Trabalho, Educação, Saúde: 
Juarez Rubens Brandão Lopes; Técnicos: Agricultura: Infraestrutura: Antonio Cláudio Moreira Lima; Sub-regionalização: Processo de 
Urbanização: Cheiwa Rojza Spindel; Educação: Regina Helena Sizenando Rocha; Saúde: Wlademir Kliass; Pesquisadores: Maria Elizabeth 
Diniz Barros, Marisa de Assis, Micaela Joanna Krumholz, Regina Maria de Azevedo Ribeiro; 
Sócio-Cultural: Consultor: Nestor Goulart Reis Filho; Técnicos: Coordenação Geral: Regina Maria de Souza; Turismo: Maria Cristina de 
Toledo Piza; Bibliografia: Eideval Bolanho; Pesquisadores: Jaelson Bitran Trindade, José de Souza Morais, Plínio de Toledo Piza Filho, 
Rosa Maria de Faria Braga;
Institucional: Consultor: Eurico de Andrade Azevedo; Técnicos: Administração, Legislação: Plínio Luchesi Pimenta; Planejamento, 
Finanças: Francisco Otávio de Almeida prado; Pesquisadores: Tânia Olga Solitremick Pinto Silva, Luis Eduardo Leme, Daisy A. C. Souza.
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de uma região metropolitana, dialogando com o debate do período:
[...] Uma melhor compreensão desta dinâmica intra-regional permitiria, igualmente, avaliar a 
oportunidade de inserir o Vale do Paraíba no todo ou em parte, no enquadramento proposto 
pela recente lei, que cria áreas metropolitanas. [...] (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, 1971a, p. 128)

E propuseram a construção de trem de alta velocidade, entre São Paulo-Rio de Janeiro:
[...] Neste sentido vêm sendo desenvolvidos estudos para implantação de trens rápidos entre 
São Paulo e Rio, que fariam o percurso em cerca de 4 horas. No sistema de trens rápidos 
está prevista uma parada no Vale do Paraíba, provavelmente em São José dos Campos. [...] 
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1971a, p. 233)

98 e 99. CODIVAP - Caracterização e Avaliação dos Conhecimentos Existentes sobre a Região do Vale do Paraíba e Diagnósticos 
Resultantes, 1971
O estudo apresentado abordou a região do Vale do Paraíba, seus problemas e potenciais e definiu uma forma gestora de administração 
regional através do CODIVAP. A abordagem interdisciplinar antecipou algumas soluções regionais, como a criação de uma região 
metropolitana dos municípios envolvidos; e a necessidade de implantação de um transporte terrestre de alta velocidade para ligar os dois 
principais polos nacionais (São Paulo-Rio de Janeiro). A aplicação de suas diretrizes promoveu a recuperação da região consolidando 
uma urbanização apoiada nos polos e eixos. A figura acima reforça esse partido conceitual ao dar destaque aos “centros atratativos” e às 
principais “vias expressas” e “vias turísticas”
Fonte: Caracterização e Avaliação dos Conhecimentos Existentes sobre a Região do Vale do Paraíba e Diagnósticos Resultantes – 
CODIVAP 1971, 1971

Após 4 décadas a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e do Litoral Norte foi criada (2012) e os estudos 
para o trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro foram retomados. O plano também previu 
melhorias para o Porto de São Sebastião por representar uma alternativa do escoamento da produção regional 
e por ser o principal entreposto das refinarias de petróleo instaladas no Litoral Norte paulista.

Em síntese, o plano buscou valorizar os aspectos históricos, sociais e territoriais (sobretudo os de 
infraestrutura) e propor uma organização institucional para consolidar uma rotina de planejamento para o 
Vale do Paraíba. A experiência do CODIVAP comprovou um diálogo franco entre o planejamento regional e 
urbano demonstrando formas de promover o equilíbrio do desenvolvimento a partir da constituição de um 
plano regional integrado à realidade urbana.

A segunda proposta que buscou proporcionar o equilíbrio territorial foi o “PLADETUR – Plano Regional 
de Desenvolvimento Turístico do Circuito das Águas-SP”. O PLADETUR, promovido pelo governo do 
Estado de São Paulo3, foi proposto em 1972 e teve como objetivo integrar um conjunto de municípios que 
se encontravam à margem da economia de escala e promovê-los pelo incentivo da atividade turística. Sua 
finalidade foi proporcionar o aumento das atividades produtivas em função de uma produção de escala 
metropolitana e integrada ao histórico das relações sociais existentes na região, sobretudo pela exploração dos 
recursos naturais, das tradições culturais e das condições geográficas e históricas. Abordou os municípios de 
Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia, Bragança Paulista, Lindóia, Monte Alegre, Serra Negra e Socorro que na 
época somavam uma população aproximada de 180 mil habitantes e renda per capita baixa, 63% da média 
nacional (SEADE, 1972, p. 4).
3 O plano foi elaborado com recursos do FUMEST (Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias) criado pelo Decreto-lei Estadual 
258, de 25 de maio de 1970, que dava assistência às Estâncias Hidrominerais. No relatório não consta a equipe que elaborou os estudos, 
apenas a equipe que elaborou o relatório: Coordenação e Redação: Odair Estevam Redondo; Arte e Diagramação: Artur Mota Silva, Carlos 
A. Rocca, Antonio A. Callor; Fotografia: Profoto Ltda.; Composição Linotipadora Godoy Ltda.; Impressão: Getag Ltda.
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100 a 103. PLADETUR – Plano Regional de Desenvolvimento Turístico do Circuito das Águas-SP, 1972
O estudo abordou uma região pouco desenvolvida do estado de São Paulo, mas com localização e condições naturais muito privilegiadas. 
Situada próxima dos dois principais polos paulistas (São Paulo e Campinas) e no meio da Serra da Mantiqueira, a região foi considerada 
importante no desenvolvimento da indústria turística que atendesse ao mercado metropolitano dos dois polos através da exploração 
dos seus recursos naturais (recursos hídricos, flora, topografia e clima). O estudo sugeriu a composição de uma Companhia de economia 
mista (CIDETUR) para planejar e investir em atividades de caráter turístico que pudesse promover a urbanização e o desenvolvimento 
da região. Tecnicamente, o estudo articulou os preceitos de economias de escala aos modelos de distritos industriais. É um exemplo da 
constituição de região multipolarizada cujo desenvolvimento somente seria possível pela existência das rodovias que integrassem seus 
principais polos a um mercado de escala metropolitana, como destacam as figuras acima
Fonte: PLADETUR – Plano Regional de Desenvolvimento Turístico do Circuito das Águas-SP, 1972

Excetuando a fase áurea da produção agrícola cafeeira do final do século XIX, até aquele período o Circuito 
das Águas era caracterizado pela ausência de uma atividade produtiva predominante, pela precariedade 
de alguns serviços básicos e pelo descontínuo investimento público (SEADE, 1972, p. 14, 19 e 32). A partir 
desse contexto, o plano buscou garantir uma economia de escala à região através do turismo destinado ao 
atendimento à RMSP, à Baixada Santista e à região de Campinas (SEADE, 1972, p. 50). Essa diretriz orientou 
a definição regional de provisão de equipamentos, tendo em vista a garantia de recursos para suas maiores 
cidades. Foram definidas estratégias para fomentar a indústria do turismo como “atividade motriz” e seus 
transbordamentos intersetoriais pela agricultura, pela construção civil e pelo comércio.

O Plano Regional de Desenvolvimento Turístico do Circuito das Águas – SP, visa essencialmente 
desenvolver a economia de uma área-programa do Estado de São Paulo, através do fomento 
da indústria turística, encarada como atividade motriz no âmbito regional. [...] (SEADE, 1972, 
p. 50)
Por isso é que o PLADETUR não se limita a propor medidas para simplesmente aumentar 
o nível da demanda turística, mas estabelece um relacionamento entre este aumento de 
demanda e todo o conjunto de projetos que visa reforçar os mecanismos de retenção da renda 
gerada pelo turismo, via integrações intersetorial e regional da economia. (SEADE, 1972, p. 
50)

Alguns programas definidos pelo PLADETUR interferiram diretamente no desenho urbano das cidades da 
região. O Programa de Preservação e Desenvolvimento dos Recursos Paisagísticos Naturais foi responsável 
pela preservação dos recursos naturais para ampliar as oportunidades de recreio dos turistas e pelas normas 
de zoneamento com a formação de corredores turísticos entre Águas de Lindoia e Serra Negra, ainda hoje 
preservados ao longo das estradas que ligam essas cidades. O Programa de Equipamento Turístico garantiu 
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a provisão de equipamentos de recreação, comércio e serviços para a maior permanência dos turistas. 
Serra Negra, por exemplo, recebeu investimentos públicos para a construção do Centro de Convenções e 
Balneário (com projeto de João Walter Toscano, Odiléia Setti Toscano e Massayoshi Kamimura, 1977) que se 
complementava com as atividades balneárias de Águas de Lindóia, que já possuía importante Balneário (com 
projeto paradigmático de Oswaldo Arthur Bratke, 1952).

104 e 105. Centro de Convenções e Balneário de Serra Negra, 1977; e Balneário de Águas de 
Lindóia, 1952
Esses projetos demonstram a permanência dos investimentos públicos na região reforçando 
as atribuições funcionais turísticas e de lazer do Circuito das Águas. O projeto do Balneário de 
Águas de Lindóia, de Oswaldo Arthur Bratke, apresenta excepcional qualidade arquitetônica 
e paisagística. O projeto do Centro de Convenções e Balneário de Serra Negra, de João Walter 
Toscano, Odiléia Setti Toscano e Massayoshi Kamimura é preciso quanto à sua implantação em 
meia encosta sendo um importante referencial arquitetônico da região
104. Fonte: http://www.serranegra.com.br/centro-de-convencoes, acessado em 11.06.2015
105. Fonte: Oswaldo Arthur Bratke, 1977

O Programa de Transportes incentivou a melhoria das vias transversais ao sistema principal e o tratamento 
paisagístico dos corredores de circulação pelas correções rodoviárias, pela criação de vias de contorno às 
cidades e pelas melhorais de acessos aos pontos turísticos. A inauguração da Rodovia D. Pedro I é desse 
período e foi fundamental para proporcionar facilidades no acesso à região. Finalmente, o Programa de 
Desenvolvimento da Indústria e do Comércio de Interesse Turístico buscou promover atividades turísticas 
e a integração econômica intersetorial na área através da exploração do engarrafamento de água, da criação 
de feiras têxteis, etc. O estudo propôs algumas leis de incentivo e fomento à urbanização da região, sempre 
em diálogo com a entidade autárquica Fomento de Urbanização e Melhoria das Estâncias (FUMEST), 
e sugeriu a criação da Companhia de Desenvolvimento do Turismo do Circuito das Águas de São Paulo 
(CIDETUR), entidade de economia mista para atuar sobre as atividades de interesse turístico, no planejamento 
e investimento. Em síntese, as ações do PLADETUR definiram estratégias para aumento da indústria turística 
através da constituição de um sistema de atividades distribuídas em todas as cidades envolvidas. Ao contrário 
do modelo de competição entre cidades, a proposta valorizou as particularidades locais e equipou o território 
pela visão de complementaridade, de um circuito de atividades distribuídas nas pequenas aglomerações 
urbanas.

Finalmente, a terceira proposta de incentivo à produtividade foi na região definida pelo eixo Rio-São Paulo, 
região historicamente com maior destaque da permanência da atividade industrial. O governo do estado de 
São Paulo, dentro da Política de Desenvolvimento Urbano e Regional (PDUR, 1976), propôs o “Programa 
Macro-Eixo Rio-São Paulo - Cenários Alternativos de Desenvolvimento. Programação de Investimentos 
Públicos” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 
1977a) como uma estratégia de desenvolvimento planejado da região com maior grau de urbanização do país. 
Correspondeu, em nível federal, ao diálogo com a política nacional com cuidados especiais sobre as duas 
áreas metropolitanas envolvidas – de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em nível estadual, buscou organizar esse 
importante eixo a partir do disciplinamento do seu desenvolvimento, fundamentalmente industrial.

O Macro-Eixo tratou do território de forma abrangente e não se restringiu à Grande São Paulo, mas englobou 
áreas com baixo grau de desenvolvimento, como as cidades do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira, além 
das cidades do Vale do Paraíba e da Serra do Mar. A visão geral, englobando os domínios naturais geográficos 
e articulada à relevância da urbanização já consolidada dos centros mais desenvolvidos atribuiu um caráter 
inclusivo ao Programa, pois contemplou 36 municípios (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; 
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1977a, p. 1).

Com vistas a promover a melhora na qualidade de vida, o Programa identificou os problemas gerados 
pela urbanização e pela industrialização “espontânea” das áreas metropolitanas cujos resultados promoveram 
dificuldades na produção e piora na qualidade de vida pela “crescente disparidade intra-regional de 
desenvolvimento econômico, decorrente do ritmo acelerado de crescimento de alguns centros maiores” 
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1977a, p. 2), 
sobretudo pelos efeitos decorrentes das deseconomias de aglomeração. O plano propôs ações para minimizar, 
ou evitar o “crescimento espontâneo sem controle” que afetaria o crescimento econômico e, consequentemente 
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promoveria a melhora da qualidade de vida e da “equidade social”. As ações centraram-se em intervenções 
governamentais, normativas e indutoras do crescimento controlado e equilibrado através de alternativas 
de investimentos. Assim, foram definidas hipóteses de urbanização do Eixo Rio-São Paulo pelo controle da 
densidade, do uso e da preservação dos recursos naturais e da identificação dos “polos urbanos”.

106. Projeto Macro-Eixo Rio-São Paulo, 1977
A proposta está baseada no desenvolvimento e na urbanização do eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Considerado o principal eixo 
rodoviário federal, o trajeto foi objeto de plano com a finalidade de promover a regulação de crescimento dessa faixa abordando o 
conjunto urbano ao seu redor constituído pelos polos urbanos e pelo eixo rodoviário
Fonte: Programa Macro-Eixo Rio-São Paulo. Cenários Alternativos de Desenvolvimento. Programação de Investimentos Públicos, 1977

Analisando as três ações propostas (estudos da CODIVAP, PLADETUR e Macro-Eixo), podemos identificar 
alguns pontos em comum. A delimitação das três regiões ocorreu pelos critérios geográficos, históricos e 
produtivos com a finalidade de promover equilíbrio no seu desenvolvimento. Caracterizaram-se por regiões 
multipolarizadas e foram propostas pelo Estado a fim de promoverem a irradiação do desenvolvimento de 
regiões com deficiências econômicas, estagnadas ou com potenciais produtivos não explorados. As ações 
concentraram-se no limite do raio de influência da Capital de 100 km e, fundamentalmente propuseram 
organizações territoriais similares aos modelos de Distritos Industriais em que a instituição ou valorização 
de uma atividade produtiva motriz pré-existente (industrial, de serviços, ou comercial) poderia irradiar e 
se tornar o suporte regional pelo atendimento a um mercado metropolitano. Seus resultados, nos três casos, 
apontaram para diálogos entre os critérios estabelecidos na escala regional e suas interferências no espaço 
urbano, com evidências da transformação da escala local pelas diretrizes regionais. E, principalmente foram 
propostas que partiram da articulação entre polos e eixos para a constituição de regiões, pois nos três casos os 
estudos evidenciam a importância desses dois elementos nas tomadas de decisão.

Num breve comparativo da repercussão desses planos urbanísticos, podemos identificar as transformações 
nessas regiões. Desde os anos 1970 o Vale do Paraíba tem apresentado constante crescimento das suas principais 
cidades pela concentração de investimentos públicos e privados que resultaram: na conurbação ao longo dos 
eixos de desenvolvimento econômico formados pelas rodovias Dutra e Ayrton Senna que concentraram todo 
tipo de atividade industrial; na verticalização e adensamento das principais cidades devido à concentração de 
indústrias e serviços; no crescimento de alguns polos como São José dos Campos pela provisão de investimentos 
públicos para o ramo de aviação (Empresa Brasileira de Aeronáutica - Embraer), para pesquisa de alta tecnologia 
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(Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA) e para o ramo petrolífero (Refinaria Henrique Lage - REVAP-
Petrobras); e na recuperação de polos secundários, como Jacareí e Taubaté pela provisão de investimentos 
privados. Essas cidades tiveram o desenho urbano transformado pela implantação da atividade industrial e de 
serviços (hotéis, shoppings, universidades, condomínios, etc.) na orla rodoviária e nelas é visível o impacto das 
novas obras em direção às principais rodovias com objetivo de qualificar a terra para recepcionar novos usos 
imobiliários ou industriais. Atualmente, a Aglomeração Urbana de São José dos Campos e a Microrregião do 
Alto do Paraíba, que somam 32 municípios, apresentam a seguinte situação socioeconômica: produto interno 
bruto (PIB) de R$ 4,41 bi (39,83% do total do estado) e população de 1.941.467 habitantes (4,66% do total do 
estado) (ESTADO DE SÃO PAULO, 2011, p. 88, 93 e 94). O Circuito das Águas Paulista, como é atualmente 
denominado, tem duas composições, uma constituída pelo Consórcio Intermunicipal do Polo Turístico do 
Circuito das Águas Paulistas (desde 2004) que é formado pelos municípios de Águas de Lindóia, Amparo, 
Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro. Outra, a Microrregião 
das Estâncias que inclui os municípios de Águas de Lindóia, Lindóia, Serra Negra, Socorro, Amparo e Monte 
Alegre do Sul. Os dados da Microrregião apresentam a seguinte situação socioeconômica: PIB de R$ 2,11 bi, em 
2007 (0,23% do total do estado); população de 158.310 habitantes em 2009 (0,38% do total do estado) (ESTADO 
DE SÃO PAULO, 2011, p. 89). Desde o final dos anos 1980, o crescimento dessa região tem sido garantido pela 
exploração turística baseada fundamentalmente nas qualidades naturais da região (como os recursos hídricos, 
a topografia acidentada e o clima serrano). Nas duas últimas décadas houve uma valorização dos centros 
históricos das principais cidades da região que apresentam um rico acervo de arquitetura eclética, legado da 
economia agrícola cafeeira. As atividades industriais concentraram-se no ramo têxtil, de engarrafamento de 
água e no de esportes de aventura. A indústria hoteleira e alimentícia multiplicou-se nesse período e atende a 
variadas faixas de renda e etária, principalmente das regiões de Campinas, São Paulo e Baixada Santista. O uso 
e a ocupação do solo dessas cidades alteraram-se com a proliferação de pousadas e hotéis nas áreas urbanas, 
hotéis-fazendas e chácaras destinadas à segunda residência. E os eventos e convenções ainda permanecem 
atraindo um grande percentual de pessoas aos finais de semana nos municípios de Serra Negra e Águas de 
Lindóia que detém os melhores equipamentos para essas finalidades. E o eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro, 
por sua vez, consolidou-se como uma das principais rotas industriais e de serviços do país unindo as duas 
principais regiões metropolitanas. Influenciou a urbanização ao seu redor e atualmente pode ser considerado 
uma megarregião (LENCIONI, 2015). Fenômenos que, na escala regional e urbana, comprovam os efeitos das 
experiências urbanísticas postas em prática.

5.3 Novo Polo Administrativo e Novo Polo Industrial para o Estado de São Paulo
No estado de São Paulo, as cidades desenvolveram-se a partir de um povoado, elevando-se a freguesias 

e, enfim vilas. Após a instituição da República, as terminologias “freguesia” e “vila” foram substituídas por 
“distrito” e “município”, contudo sem alteração no seu papel político-administrativo. Uma aglomeração de 
casarios em ponto estratégico de entroncamento de passagens de muares ou próxima a terras cultiváveis ou de 
recursos hídricos formava um povoado. Quando se tornava mais independente financeiramente edificava-se 
uma capela e se mantinha um pároco, estabelecendo a paróquia com relações administrativas que iam além 
das religiosas. A partir de então, a paróquia definia o limite territorial sobre o qual a igreja mantinha influência 
através do recolhimento do dízimo. Com funções comerciais, de pouso, de defesa do território ou de exploração 
dos recursos naturais, esses povoamentos elevavam-se à categoria de freguesias de uma vila, cujos limites 
confundiam-se com os da própria paróquia. Para se tornar vila, a freguesia deveria ser, via de regra, definida 
pelo Estado e constituir Igreja, Câmara e Cadeia além do pelourinho nos tempos da escravatura. Assim se 
formaram os principais municípios no estado de São Paulo, por quatro séculos, respondendo aos interesses 
políticos, militares e administrativos (COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO REGIONAL. INSTITUTO 
GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO, 1995, p. 46-61). Contudo, representando uma inflexão desse histórico, 
os anseios de equilíbrio do desenvolvimento territorial legaram duas iniciativas de criação de novas cidades, 
independentemente da existência ou não de embriões urbanos. Propostas como polos regionais e saltando um 
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percurso de construção político-administrativa de um povoado para uma vila, essas cidades foram concebidas 
no auge da modernidade urbana industrial e a partir de condicionantes regionais da urbanização paulista. 

Assim, entre as décadas de 1960 e 1970 foram propostas duas cidades novas no estado de São Paulo ambas 
para uma população de 4 milhões de habitantes com o objetivo de garantir a interiorização: a) da atividade 
administrativa, e; b) da atividade industrial. Ambos os projetos foram propostos a fim de atender aos problemas 
identificados na metrópole paulistana e para criar polos urbanos como instrumentos de dinamismo territorial.

A criação de uma nova capital do estado para substituir o município de São Paulo na sua função administrativa 
foi a primeira dessas iniciativas. Por quase 30 anos o estado de São Paulo, através principalmente da sociedade 
civil, empreendeu ações para promover a interiorização da Capital paulista com a mudança da sua sede para 
o seu centro geográfico. Em 1951, o vereador Paulo Fragoso Coimbra fez uma indicação à Câmara Municipal 
de São Carlos que se oficiasse ao Governo do Estado e à Assembleia Legislativa a sugestão de mudança da 
Capital estadual para Ibaté frente aos problemas enfrentados pela Capital São Paulo, pelos benefícios regionais 
e pelas qualidades naturais do município. Em 1957, por conta de vistorias técnicas do governo do estado 
sobre mananciais da região central, houve empenho do Prefeito de Brotas, Américo Piva, para sediar a capital 
estadual em sua cidade. Em 1966, sem mencionar uma região possível para a construção da nova capital, 
o professor Lauro Bastos Birkholz proferiu uma palestra na Câmara Municipal de São Paulo defendendo 
a mudança de cidade da Capital. Prestes Maia, no final da década de 1960, pronunciou-se publicamente a 
favor da transferência, assim como Roberto Cerqueira César que defendeu a descentralização administrativa. 
Faria Lima, mais contundente, sugeriu uma localização central equidistante das principais cidades paulistas. 
Em 1967, enfim, montou-se a Comissão Especial para Proceder ao Estudo da Localização da Nova Capital 
(CEPELCA) cujos trabalhos foram concluídos em 1968 (AZEVEDO NETTO, 1981, p. 6-12). A CEPELCA foi 
constituída para cumprir o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de 
São Paulo promulgada em 13 de maio de 19674 que, em seu Artigo 1º definia a transferência da capital para a 
região central do estado. 

Artigo 1º - A Capital será transferida para a região central do Estado.
§ único: O Governador, dentro de noventa dias, nomeará uma Comissão de técnicos para 
proceder ao estudo da localização da Nova Capital, findo o qual encaminhará projeto de Lei 
à Assembleia. (INSTITUTO DE GEOGRAFIA, 1972, p. 4) 

A Comissão foi composta, em grande parte, por professores da Universidade de São Paulo e presidida, 
primeiramente por Luis Carlos Costa e, posteriormente por José Martiniano de Azevedo Netto5. A Comissão 
inseria-se no início do debate sobre a importância da descentralização e interiorização demográfica, industrial, 
dos investimentos, etc. ao lado de iniciativas como a criação das dez regiões administrativas, no Governo de 
Abreu Sodré (1967-1971), em 1967.

As considerações que justificavam a transferência basearam-se nos problemas das deseconomias de 
aglomeração e, principalmente na alta taxa de concentração populacional e industrial ao da Capital. Nesse 
aspecto, a mudança da Capital foi justificada como solução para os problemas da área metropolitana e não 
como iniciativa de um novo modelo de desenvolvimento do Interior.

A execução de uma nova Capital para o Estado de São Paulo deve ser a primeira de muitas 
medidas a serem postas em prática, a fim de beneficiar os futuros habitantes da área 
metropolitana. [...] (INSTITUTO DE GEOGRAFIA, 1972, p. 10)

4 Cabe observar que se trata da mesma constituição estadual à qual estava relacionado o Decreto 48.162 de 03/07/67 que instituía o 
modelo de polo urbano para a organização regional do estado.
5 A CEPELCA estava composta da seguinte maneira: Comissão: Jesuíno Felicíssimo Júnior; Joaquim Bezerra da Silva, Fernando 
Doria Passos, Lauro Bastos Birkholz, Fábio Luiz B. Priolli, Marino Fernandes de Barros, Luiz Carlos Costa, Álvaro Caldeira, Célio de 
Lima Carvalho, Arnaldo Olindo Bastos Filho, Humberto Ricci Canto, Lauro Ribeiro de Azevedo Vasconcelos Filho, Roberto Sebastião 
Peternielli, José Neyde César Lessa, Walter Costa, Guilherme Pires de Albuquerque, Enos Beolchi Júnior, Rodolpho Zeferino Coan, Miroel 
Silveira, Fábio Machado de Araújo, Roberto Alves Braga, Augusto D´Escrangnolle Taunay, Cássio Neto de Camargo, Hélio Quaglia 
Barbosa, José Martiniano de Azevedo Netto (presidente) Nice Lecocq Muller, Ariovaldo Fiorda de Andrade, Célio Ferreira. Intitulado 4º 
Grupo de Estudos Básicos da Comissão (responsável pela visita técnica a todas as áreas escolhidas): Jesuíno Felicíssimo Júnior, Roberto 
S. Peternielli, Célio Ferreira, Lauro Bastos Birkholz, Fábio Luiz B. Priolli, José M. de Azevedo Netto, Nice Lecocq Muller. Técnicos e 
Geógrafos do IG: Ana Maria Lellis da Silva, Ana Maria M. C. Marangoni, Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, Dora Amarante 
Romariz, Eva Markus, Iraci Gomes Palheta, José Bueno Conti, Maria Carlota Santiago dos Santos, Marly Camargo Sampaio, Nice Lecocq 
Muller, Olga Cruz. Representação Visual – desenhos: Néveo João Bello e Hélio Rodrigues. O relatório publicado tem introdução de Aziz 
N. Ab´Sáber, representando a direção do Instituto de Geografia, responsável pela publicação.
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Ao contrário do que muitos supõem, a criação de uma nova Capital poderá representar 
solução mais econômica do que procurar atender aos problemas existentes na atual cidade de 
São Paulo. (INSTITUTO DE GEOGRAFIA, 1972, p. 11)

A proposta da localização da nova Capital seguiu um protocolo técnico a partir da definição do conceito de 
região central onde conforme a constituição estadual deveria estar localizada. Evitou-se as principais cidades 
(Campinas, Bauru, Ribeirão Preto e Sorocaba) porque o objetivo era constituir um novo polo, entretanto 
valorizou o posicionamento nodal junto às rodovias. Assim foi definido o “Quadrilátero Central” “como 
grande área de apoio para a seleção de sítios passíveis de receberem a futura Capital” com o objetivo “de 
criar um novo polo de desenvolvimento para a região” (INSTITUTO DE GEOGRAFIA, 1972, p. 16). Definido 
no intervalo de 160 a 240 Km da Capital, o Quadrilátero Central englobou 84 municípios e tangenciou os 
principais polos regionais.
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107 a 114. Plano para a Nova Capital Estadual desenvolvido pela CEPELCA, 1972
A iniciativa mais concreta para a mudança da capital administrativa paulista para o Interior do estado foi a Comissão Especial para 
Proceder ao Estudo da Localização da Nova Capital. Essa Comissão empreendeu um largo estudo sobre o estado de São Paulo, suas 
características naturais e sua urbanização para delimitar o quadrilátero e os possíveis sítios para a construção da nova capital. A área 
central foi definida a partir da identificação do centro de gravidade e do centro de circulação remetendo-se às questões geográficas e de 
urbanização do estado de São Paulo. Das cinco áreas previamente demarcadas, o estudo apontou como preferencial a área ao norte da 
cidade de São Pedro. As estimativas foram feitas para uma cidade de 4 milhões de habitantes ao custo total de NCr$ 680.000.000,00
Fonte: Estudos Básicos para a Escolha da Futura Capital de São Paulo, 1972
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A criação de uma nova cidade para a transferência da Capital foi justificada pela oportunidade de promover 
maior adensamento e equilibrar as relações demográficas estaduais a partir da instituição de um “novo polo 
de desenvolvimento regional” que combatesse a macrocefalia da Capital (INSTITUTO DE GEOGRAFIA, 1972, 
p. 30). Foram definidas 5 áreas: 3 ao redor de São Carlos, 1 ao sul de Botucatu e 1 ao norte de São Pedro, 
esta apontada como a preferida pelo estudo (INSTITUTO DE GEOGRAFIA, 1972, p. 57). Essas áreas foram 
delimitadas por retângulos de 16 x 25 km, com 40.000 ha suficientes para atender a uma população de 4 
milhões de habitantes com uma densidade média de 100 hab/ha., sem incluir nenhuma sede de município 
para garantir a independência administrativa e política da nova capital. Seus custos foram estimados em 
previsões de investimentos públicos e financiáveis de, aproximadamente NCr$ 680.000.000,00:

Tabela 4: A - Investimentos Públicos
(Investimentos que em grande parte poderão retornar através de negociações de imóveis)

Estudos, Projetos e Trabalhos preparatórios NCr$ 5.000.000,00
Desapropriações (terra e benfeitorias), 1.000 km2 NCr$ 30.000.000,00
Edifícios públicos principais, 300.000 m2 NCr$ 90.000.000,00
Obras de urbanização NCr$ 25.000.000,00
Vias e Pavimentações (2.000.000 m2) NCr$ 80.000.000,00
TOTAL NCr$ 230.000.000,00

Fonte: INSTITUTO DE GEOGRAFIA, 1972, p. 12

Tabela 5: B – Aplicações para atendimento da população
(Investimentos financiáveis, com retorno assegurado)

Habitações (apartamentos e casas de diversas 
categorias) 20.000 unidades

NCr$ 350.000.000,00

Serviços Públicos (Água, Esgoto, Força, Luz e 
Telefones) previstos para 200.000 habitantes

NCr$ 100.000.000,00

TOTAL NCr$ 450.000.000,00

Fonte: INSTITUTO DE GEOGRAFIA, 1972, p. 12

Esse processo assemelhou-se, em vários aspectos, ao processo da transferência da capital federal do Rio de 
Janeiro para Brasília, ocorrida a partir de 1957. A definição de um artigo na constituição estadual tratando da 
transferência da capital para o Interior, a composição de uma equipe técnica para estudar o local de implantação 
e a escolha de um local equidistante das principais cidades estaduais por um quadrilátero e cinco sítios como 
opções correspondiam exatamente ao processo de construção de Brasília que, à época, representava importante 
referencial na constituição de um novo polo na colonização da hinterlândia nacional. Porém, os trabalhos 
da CEPELCA não tiveram o mesmo êxito da nova capital federal e foram engavetados. E o Artigo 1º. da 
Constituição do Estado foi suprimido na Emenda Constitucional no. 2, de 3/10/1969. Reiteradamente, entre 
os anos 1970 e 1979, vários deputados tentaram inclui-la novamente, porém sem resultados concretos. Em 1978 
foi montada nova Comissão Executiva de Estudos para a Localização da Nova Capital (CELCAP). Ao longo de 
suas pesquisas reuniu apoio de cidades do Interior e de 28 cidades da Região Metropolitana de São Paulo que 
se dispuseram a sediá-la. Com predomínio de arquitetos nessa nova comissão, Julio Neves, Alberto Boti, Gian 
Carlo Gasperini, Paulo Mendes da Rocha e Pedro Paulo de Melo Saraiva compuseram um grupo para elaborar 
uma proposta para a cidade (DELORENZO NETTO, 1981, p. 17-19). O que permaneceu foi a diretriz para a 
localização em área central do Estado. Nos estudos da CELCAP, foram considerados: clima e microclima; 
localização geográfica (distância de São Paulo e dos principais polos paulistas, presença de manancial, etc.); 
facilidades de comunicações e transporte; topografia; características do solo; e as características do vale do 
Tietê como local a ser evitado para a implantação da nova cidade. As análises buscaram um local não tão 
próximo à Capital para que a nova cidade não ficasse submetida ao seu raio de influência direta; mas também 
nem tão longe que desfizesse os vínculos entre a nova Capital e as áreas economicamente mais desenvolvidas. 
Na leitura de Delorenzo Neto, uma localização que garantisse a absorção do crescimento da metrópole, das 
cidades do seu entorno e da rede urbana constituída por Campinas, Vale do Paraíba e Sorocaba, regiões 
denominadas pelo autor de “Macro-Metrópole” (DELORENZO NETO, 1979, p. 70). Mas, sem apoio político e 
respaldo legal, a nova Capital permaneceu apenas como um importante estudo de novo polo urbano.
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Anos mais tarde, após a tentativa frustrada da transferência da capital administrativa, foi proposta 
a construção de um novo centro urbano para se tornar, exclusivamente um aglomerado industrial. A 
Novasanpaulo foi a concepção de uma cidade industrial na confluência entre os rios Tietê e Piracicaba. 
Proposta em 1971 pelo engenheiro Tácito Sampaio Alves ganhou o prêmio “Roberto Simonsen” de 1972 e foi 
defendida pela Federação das Indústrias que se propunha a estudar um plano diretor a fim de consolidar a 
proposta junto ao governo do estado de São Paulo. A proposta de construção de uma cidade inteiramente e 
prioristicamente destinada à atividade industrial remonta-se aos urbanistas utópicos do início do século XX, 
mais especificamente ao arquiteto e urbanista francês Tony Garnier com sua “Cité Industrielle” de 1917, e teve 
profícua repercussão em vilas, núcleos e cidades fabris brasileiras. O caso paulista, contudo guarda relações 
com o contexto não só de industrialização do país, mas também de resposta aos problemas gerados pela alta 
concentração na Capital paulista.

A proposta da Novasanpaulo esteve inserida na política de uma nova interiorização industrial e também 
como maneira de minimizar os impactos causados pelas deseconomias de aglomeração. Sua implantação levou 
em consideração dois fatores principais: a distância em relação à Capital, a cerca de 200 km; e a utilização da 
hidrovia como principal meio de transporte para o escoamento da produção industrial. Dessa forma, as relações 
estabelecidas pela influência da Capital e pela conformação geográfica do sítio paulista foram fundamentais 
para orientar as decisões da sua implantação: “Uma cidade Industrial Integrada nos municípios de Anhembi, 
Botucatu e Piracicaba, localizada na confluência dos rios Tietê e Piracicaba a 200 quilômetros da Capital, com 
4 milhões de habitantes”, com os objetivos de “interiorizar as indústrias e desenvolvimento; criar um polo de 
desenvolvimento industrial, comercial e financeiro no Interior e reduzir os custos de transportes utilizando 
a navegação fluvial” (NOVASANPAULO..., 1972a, sem página). Sua industrialização deveria ocorrer pela 
facilidade do transporte fluvial pelo Rio Paraná, garantindo dois principais eixos de industrialização: um no 
sentido Rio de Janeiro e outro no sentido Araraquara, que correspondiam - como correspondem ainda hoje - 
aos principais eixos de escoamento da produção nacional.

A justificativa do empreendimento baseava-se na necessidade de gerar novo polo industrial que não 
estivesse subordinado aos problemas de alto adensamento da Capital. Para Sampaio, autor do projeto, os 
problemas gerados pela alta concentração na Capital já não mais promoviam a qualidade de vida, mas ao 
contrário dificultavam as possibilidades de bem-estar e desenvolvimento econômico: “c) Existem numerosas 
recomendações para a criação de polos industriais em outras regiões do Estado de São Paulo, com a finalidade 
de deslocar o desenvolvimento na direção do Interior” (NOVASANPAULO..., 1972a, sem página).
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A implantação da cidade na confluência dos rios justificou-se pela existência de um lago permanente 
circundando a cidade (originado da represa de Barra Bonita); pela localização central no estado de São Paulo; 
pela possibilidade de criar um novo “centro industrial e comercial”; e pela presença de uma topografia 
relativamente plana que não apresentaria dificuldades para as obras, argumentos também idênticos aos 
defendidos para a mudança da Capital Federal, 15 anos antes. Até mesmo o planejamento regional, a exemplo 
da Nova Capital, seria fruto de estudos posteriores para articular a Novasanpaulo às cidades do entorno (Santa 
Maria, São Pedro, Anhembi, São Manuel, Botucatu, Brotas, São Carlos e Piracicaba), distantes no máximo a  
80 km dela.

Dessa forma, a Novasanpaulo deveria estar integrada ao sistema de faculdades, hospitais e serviços públicos 
das cidades do entorno imediato; seria atendida pelo transporte rodoviário dos principais eixos estaduais; 
além de gozar de energia abundante gerada pelas usinas da CESP. Tal como ocorrera nas argumentações da 
Nova Capital paulista, os objetivos da construção da Novasanpaulo vincularam-se aos esforços de uma nova 
interiorização industrial como uma forma de melhorar as condições de vida da metrópole.

O primeiro objetivo será alcançar, em futuro próximo, uma vida melhor aos habitantes 
da nova cidade e da Grande São Paulo, e, neste caso, mediante a redução do seu ritmo de 
crescimento. Outro objetivo fundamental da nova cidade será a interiorização da indústria. 
[...] (NOVASANPAULO..., 1972a, sem página)

Os projetos da Nova Capital e da Novasanpaulo foram ações sincronizadas com objetivos similares 
porque deveriam promover a desconcentração industrial da Capital e serem capaz de instituir novos polos 
urbanos. Os polos deveriam promover formas de aglomerações concentradas pelas atividades industriais, 
mas também influenciariam os seus satélites. Foram, em boa parte, motivados pela bem sucedida experiência 
de Brasília na criação de uma cidade nova; foram concebidas dentro de um recorte geográfico coincidente e, 
embora garantissem uma razoável relação com a Capital, ambas foram propostas a uma distância superior 

115 a 122. Plano para a Novasanpaulo, 1971
Em 1971, o engenheiro Tácito Sampaio Alves propôs a construção de uma nova cidade no estado de São Paulo destinada, integralmente 
à atividade industrial. Afim de responder aos problemas de concentração ao redor da capital paulista, Alves promoveu estudos para a 
expansão industrial num raio de 200km de São Paulo. A implantação da cidade foi proposta, inicialmente próxima ao centro do estado 
e não muito distante da Capital. Sua localização foi definida no encontro dos rios Piracicaba e Tietê sob o argumento da utilização da 
hidrovia do Tietê como um dos principais meios de transporte de matéria-prima e produtos. A cidade deveria estar próxima das linhas de 
transmissão de energia, equidistante das principais cidades do estado e articulada com o restante da região funcionando como seu polo de 
desenvolvimento. Também proposta para 4 milhões de habitantes, a Nova Sanpaulo teria uma função regional importante na superação 
da barreira de expansão do desenvolvimento estabelecida pelo raio de influência da Capital São Paulo que, à época, restringia-se a 100km
115 a 117. Fonte: Revista Engenharia, No. 355, 1973
118 a 122. Fonte: Novasanpaulo: cidade para interiorizar o desenvolvimento (Fato Econômico), 1972
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a 150 km dela. Até então, as principais propostas de unidades territoriais que ocorreram a partir dos planos 
(administrativos, urbanos, regionais e rodoviários) restringiam-se a um raio máximo de 100 km da Capital 
construindo um histórico de ações concentradas sob sua influência política e econômica há um século. A 
superação desse raio de influência representou o esforço de avançar os limites do planejamento regional 
como suporte para a expansão urbana. As cidades não foram construídas, mas a urbanização avançou pelos 
investimentos que ocorreram para além desses 100km. Ou seja, do ponto-de-vista da influência exercida, as 
propostas tiveram papel fundamental na consolidação de um pensamento que ajudou a deslocar o centro de 
gravidade da urbanização paulista expandindo no sentido noroeste do Estado. Como não se efetivaram, não 
corresponderam a uma política de irradiação do desenvolvimento e dos investimentos compensatórios nas 
áreas economicamente mais periféricas do estado, mas - por outro lado - ajudaram a consolidar a ideia de 
interiorização dos investimentos.

5.4 A Expansão Controlada: As Particularidades das Unidades Territoriais e as Regiões Problemas
Comparando as propostas dos polos e das unidades territoriais aos modelos europeus de distrito industrial 

podemos identificar algumas particularidades das experiências paulistas. Comecemos pelos novos polos. 
A proposta de criação de distrito industrial de Presidente Prudente estava baseada na integração de uma 
cadeia produtiva local articulada a partir da exploração das atividades agropastoris, presentes na própria 
cidade e nos seus arredores. Noutro caso, a criação da Novasanpaulo exclusivamente para absorver um 
parque de indústrias visualizava a concentração da atividade industrial como forma de otimizar os recursos 
para aumento dos rendimentos crescentes em função das economias externas. A Nova Capital, embora com 
caráter administrativo, foi uma proposta de escala regional em pleno diálogo com a rede urbana do estado que 
abordou a questão produtiva e se aproximou dos argumentos de interiorização dos investimentos. No caso das 
unidades territoriais, as institucionalizações do Circuito das Águas e do Conselho do Vale do Paraíba buscavam 
valorizar o potencial pré-existente em cada região tendo como fim o mercado metropolitano paulista. E o 
Macro-Eixo Rio-São Paulo foi a tentativa de ordenar a ocupação do território frente ao avanço da urbanização 
pela atividade industrial lá instalada. Em todos os casos, dos polos e das unidades territoiais, o planejamento 
orientou-se pelas relações regionais com a finalidade de estabelecer uma divisão de funções por serviços ou 
indústrias. Priorizou-se potencializar a atividade econômica e, indistintamente, a aglomeração da atividade 
industrial estava vinculada às economias de escala e deveriam ser garantidas de forma concentrada no território, 
precedendo de organização institucional e regional. Contudo, pode-se notar algumas particularidades como, 
por exemplo o fato de algumas delas não se concretizarem, como foram os três casos de criação de novos polos 
(de Presidente Prudente, da Nova Capital e da Novasanpaulo). O motivo principal é o de terem sido propostos 
fora do raio de influência da Capital paulista naquele momento delimitado subjetivamente, mas concretizado 
por práticas conservadoras de expansão industrial pela distância de 100 km. A Nova Capital foi proposta a 
uma distância entre 160 e 200 km de São Paulo; a Novasanpaulo, a 200 km; e o Distrito Industrial de Presidente 
Prudente, a 475 km, portanto distantes o suficiente para não compartilharem de seu mercado já constituído. 

Do ponto de vista econômico, a não concretização dos novos polos em áreas periféricas às áreas produtivas 
justifica-se pela escassez de capital frente aos esforços que têm que ser empreendidos para romper uma 
barreira produtiva baseada nas economias de aglomeração. Essa escassez gera um “custo de oportunidade em 
termos de crescimento do produto real” deixando de absorver as oportunidades geradas pelas aglomerações 
metropolitanas (TOLOSA, 1974, p. 218). Por outro lado, a escassez de mercado nas áreas produtivas poderia 
promover a criação de novos polos fora dos vetores privilegiados pela condição, em tese, propícia para a 
abertura de novos mercados. Porém, a existência de áreas menos atendidas localizadas dentro dos próprios 
perímetros mais desenvolvidos também compete com a criação de novos mercados distantes das economias 
de aglomeração e estes (novos mercados em áreas distantes) não proporcionariam ganhos suficientes 
que justificassem a sua criação através de novos polos (TOLOSA, 1974, p. 219). Condição que justifica o 
espraiamento industrial em primeiro lugar para os arredores da Capital (como a região do ABCDOG - Santo 
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Osasco e Guarulhos) e em segundo lugar 
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para os municípios num raio de 100 km localizados nas regiões do Vale do Paraíba, de Campinas, Sorocaba e 
Baixada Santista.

Se a criação de novos polos fora do raio de influência da Capital não se concretizou, as unidades territoriais 
criadas a partir de polos já existentes (Vale do Paraíba, Circuito das Águas e Macro-Eixo Rio-São Paulo) 
consolidaram-se pela proximidade com o mercado metropolitano da Capital e arredores e pela organização 
social que garantiu a permanência de um processo produtivo já estabelecido nesses vetores mais desenvolvidos.

Um caso particular deve ser analisado pelo 
seu caráter de exceção e que ainda não foi por nós 
abordado: a criação de novos polos de investimento 
a partir da construção das usinas hidrelétricas no 
Interior paulista. A necessidade por geração de 
energia que sustentasse o principal parque industrial 
do país requereu grandes obras a fim de garantir 
essa geração dentro do próprio território paulista. 
E foi essa particularidade, da geração própria de 
energia elétrica, que garantiu ao estado de São Paulo 
autonomia para avançar de maneira autônoma 
a concentração da atividade industrial em escala 
nacional. 

O reservatório Billings criado no início do século 
XX juntamente da usina Henry Borden mostraram-
se insuficientes frente às demandas energéticas e 
de abastecimento requeridas pela urbanização e 
industrialização concentradas. Por outro lado, as 
condicionantes naturais dos rios Paraná, Tietê e 
seus afluentes foram decisivas para a implantação 
de novas barragens e de usinas hidrelétricas no 
Interior paulista. O Plano Estadual de Eletrificação 
(1951-1955) elaborado na gestão do governador 
Lucas Nogueira Garcez (1951-1955) previu (dentro da política nacional de energia elétrica) as Usinas de 
Euclides da Cunha, do Limoeiro, de Barra Bonita, Juru-Mirim e Salto Grande. Essas usinas foram previstas 
num arco formado pelos municípios de Mococa, São Carlos, Dois Córregos, Piraju e Ourinhos (entre outros) 
localizados, portanto num raio cuja distância média estava acima de 250 km da Capital São Paulo. Ou seja, 
grandes investimentos no equipamento da terra por infraestrutura e urbanização que não se limitavam ao raio 
de influência da Capital (dos 100 km). Esse aparente avanço justificava-se pela natureza da intervenção. A 
implantação de novos equipamentos de geração de energia vinculados exclusivamente com a produtividade 
industrial não requeria proximidade com as economias de aglomeração ou com as áreas urbanizadas, portanto 
ocorreu independente dos fatores relacionados às economias urbanas. Diferentemente dos polos urbanos 
que eram propostos com a finalidade de gerar desenvolvimento num determinado raio de influência de 
sua implantação, as usinas hidrelétricas foram planejadas e construídas de acordo com as particularidades 
naturais do sítio paulista e vinculadas a uma estratégia territorial mais abrangente de fornecimento de energia 
para regiões mais distantes. Condição que justifica a construção dessas usinas nas décadas de 1950 e 1960 e 
a expansão desses equipamentos nos anos 1980 para o limite oeste do estado na divisa com o Mato Grosso 
do Sul pela construção das usinas de Porto Primavera, Rosana e Taquaruçu. Em geral, esses equipamentos 
de infraestrutura vinculados à produtividade antecipam-se na ocupação territorial e sua implantação não se 
limita ao raio das economias de aglomeração, porque sua finalidade não é a de novos adensamentos, mas a de 
geração de infraestrutura para a produção industrial. Um típico caso em que a exceção reforça a regra.

A ausência de novos polos em áreas periféricas e a criação de unidades territoriais homogêneas junto aos 

123. Plano de Eletrificação do estado de São Paulo, década de 1950
A infraestrutura destinada exclusivamente para a produtividade, 
como as usinas hidrelétricas, são investimentos que ocorrem fora 
do raio de influência dos principais núcleos urbanos, embora 
sejam a eles destinados. A construção de usinas hidrelétricas no 
Interior do Estado exerceu grande influência na sua urbanização, 
porém seu planejamento esteve vinculado à sua finalidade última 
de produção de energia
Fonte: Revista Politécnica, No. 172, 1956
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polos já existentes colaboraram na constituição de regiões pobres e com pouco dinamismo econômico e social 
que se situavam fora desses vetores atendidos. “Regiões Problemas” foi a denominação dada pelos estudos da 
CIBPU (1968) para as regiões do estado de São Paulo que apresentavam baixos índices de desenvolvimento. 
Essas regiões formaram-se nos cones das fronteiras Oeste e Sul do estado e corresponderam, aproximadamente 
às atuais regiões administrativas do Vale do Ribeira e do Pontal do Paranapanema. A formação de ambas pela 
ausência de políticas de investimento ou de industrialização geraram condições sócio-territoriais de baixa 
densidade demográfica com taxas de desenvolvimento bem abaixo da média estadual. São, por assim dizer a 
antítese às regiões historicamente privilegiadas pelas ações do Estado, pois estiveram - por muito tempo - à 
margem das decisões locacionais responsáveis pelo desenvolvimento regional. Essas regiões problemas não 
corresponderam à nenhum predomínio de atividade industrial ficando relegadas aos problemas fundiários 
e às atividades predominantemente rurais, quando não pela agricultura de subsistência. Ambas as áreas 
localizam-se nas fronteiras administrativas do estado e condizem às fronteiras econômicas por estarem no 
limite do processo industrial hegemônico do estado. O referido estudo elaborado pela CIBPU (1968) foi o 
primeiro que incluiu a abordagem dessas regiões com problemas graves de desenvolvimento caracterizando-
os pelas limitações - entre outras - dos recursos naturais (CIBPU, 1968, p. 59 e 60). Contudo, as constatações da 
CIBPU não foram os últimos diagnósticos sobre essas regiões. Ao contrário, elas suscitaram ações do governo 
do estado que, com diferentes objetivos e poucos resultados efetivos, preencheram o período do governo 
autoritário com planos pouco vinculados às demandas sociais reforçando o ciclo de pobreza predominante 
nessas áreas.

O Vale do Ribeira, caracterizado pela precariedade econômica e pela falta de incentivo ao desenvolvimento, 
insere-se no contexto paulista como uma região de isolamento geográfico e baixo adensamento. O estudo de 
Roberto Braga (1998) comprova que sua condição de pobreza iniciou-se com o avanço do café como principal 
atividade econômica para outras regiões e se consolidou com a adoção de uma política de industrialização 
do território paulista na qual o Vale do Ribeira não foi incluído (BRAGA, 1998, p. 18). Atualmente a região 
tem sua economia baseada na exploração agrícola com baixíssima repercussão da atividade industrial ou 
de serviços. E a qualidade de vida tem os piores índices do estado de São Paulo (BRAGA, 1998, p. 35-41). 
A Superintendência do Desenvolvimento do Litoral Paulista (SUDELPA, 1969 a 1993) foi a principal ação 
planejadora sobre a região, contudo sua finalidade obreira resumiu-se em intervenções rodoviárias para 
integrar a região ao restante do estado (BRAGA, 190 e 191). As ações sobre o Vale do Ribeira pouco ou quase 
nada alteraram sua condição marginal em relação às melhoras de qualidade de vida. 

E assim se sucedeu com o outro cone de fronteira, o Pontal do Paranapanema, igualmente diagnosticado 
pelos baixos índices sociais. Também denominado por “região problema”, o Pontal do Paranapanema é 
caracterizado pela escassez econômica e pela quase ausência de políticas públicas, tendo em vista que até a 
década de 1960 a referida região não havia sido abordada por nenhum programa de incentivo à urbanização, tal 
qual no Vale do Ribeira. Entre os anos 1960 e 1980, o Pontal foi objeto de planejamento estadual quando foram 
elaborados diagnósticos sobre a Região Administrativa, ou de Governo de Presidente Prudente. Entretanto, 
as abordagens sempre se limitaram à identificação dos problemas sociais e econômicos sem, contudo 
efetivar ações com investimentos sobre a região. Da PDUR (1976) aos programas da década de 1980, como o 
“Plano Regional da Região Administrativa Presidente Prudente” e a “Ação Integrada para o Fortalecimento 
Econômico Social da Região da Alta Sorocabana”, os programas abordaram a região sem, contudo avançar às 
obras emergenciais e pontuais (ALVIM, 1996, p. 354-360).

O Pontal do Paranapanema tornou-se objeto de regionalização a partir da década de 1980 pela criação 
de um Escritório de Governo para responder aos problemas sociais existentes na região. De acordo com o 
Decreto 25.175, de 12/05/86, a criação do Escritório Especial do Governo para o Pontal do Paranapanema 
decorreu da dimensão e da gravidade dos problemas socioeconômicos, da tentativa de combater o decréscimo 
populacional e do reconhecimento do Pontal como uma região com particularidades políticas, geográficas e 
fundiárias. Paralelamente, a essa iniciativa deu-se a criação da Região do Vale do Ribeira (através do Decreto 
20.529, de 10/02/83) que, embora com outro status, também buscou evidenciar as diferenças e os problemas 
peculiares dessas duas regiões que são, historicamente menos desenvolvidas economicamente.
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 Constata-se que as ações empreendidas ao longo dos anos 1960 a 1980 sobre o Pontal do Paranapanema 
e sobre o Vale do Ribeira não se efetivaram nas melhorias das condições socioeconômicas. Ao contrário, 
excluíram-nas dos conjuntos de ações por considerá-las como exceções à condição de desenvolvimento do 
estado. Ao diagnosticar uma realidade distinta daquela predominante nas regiões privilegiadas, o Estado 
propôs ações que promoveram a exclusão dessas regiões do debate locacional das atividades produtivas sem 
apontar alternativas para a solução dos problemas identificados. Haja vista a contraditória decisão do Estado 
em retirar a região do Vale do Ribeira da Região de Santos. Pelo Decreto Estadual 20.529, de 10/02/83, o 
planejamento regional do estado de São Paulo dividiu a Região de Santos em duas novas regiões separando o 
Vale do Ribeira do conjunto urbano mais desenvolvido do Litoral paulista. Ao tratar o Vale do Ribeira como 
exceção, provocou seu isolamento e contrariou a premissa básica da Teoria dos Polos de Crescimento de 
irradiação do desenvolvimento, pois ao distanciar administrativamente uma região pobre de uma região rica, 
criou dificuldades do transbordamento do desenvolvimento da região rica para a região pobre.

Sem um papel definido dentro do sistema produtivista, as regiões problemas caracterizaram-se como 
regiões fora dos vetores privilegiados, portanto à margem do processo industrial e com pouca relevância no 
cenário regional. Numa infeliz coincidência, demarcaram as fronteiras administrativas do estado ao mesmo 
tempo em que se consolidaram como suas fronteiras econômicas.
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124. Mapa Síntese 5: Experiências urbanísticas na escala regional (décadas de 1960 e 1970)
Fonte: Autor. Elaborado a partir de: Projeto de um distrito industrial - Presidente Prudente, 196?;  CODIVAP, 1971; PLADETUR, 1972; 
Estudos Básicos para a Escolha da Futura Capital de São Paulo, 1972; Programa Macro-Eixo Rio-São Paulo, 1977; Novasanpaulo: cidade 
para interiorizar o desenvolvimento, 1972; A Regionalização do Estado de São Paulo. Versão Preliminar, 1968
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Capítulo 6

Rede uRbana paulista e a 
“inteRioRização do desenvolvimento”

A presença no Interior da terra equipada por planos, por infraestrutura e por cidades integradas 
entre si com bons níveis de desenvolvimento urbano representou luz no fim do túnel no combate 
às deseconomias de aglomeração. A partir da década de 1970, quando seus efeitos na Capital e 

arredores intensificaram-se, o governo do estado empreendeu a “Interiorização do Desenvolvimento” que 
reuniu um conjunto de políticas e programas públicos com a finalidade de criar condições adequadas de a 
indústria interiorizar-se. As propostas foram elaboradas a partir das hierarquias e funções urbanas ditadas 
pela influência de algumas cidades sobre sua hinterlândia. O principal objetivo foi reverter a concentração 
industrial induzindo o movimento das indústrias para as cidades médias do Interior tidas como alternativas 
às “cidades primazes”. Organizadas em rede, essas cidades proporcionavam condições adequadas para a 
aplicação dos programas públicos tendo em vista seus bons índices econômicos e sociais que serviriam de 
atrativos aos empresários. O resultado foi a consolidação da organização do território a partir do processo 
produtivo industrial que resultou numa rede urbana orientada pela divisão territorial do trabalho.
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6.1 A Rede Urbana Paulista a partir dos Anos 1960: Centralidade, Hierarquia e Divisão Funcional
A formação do território paulista iniciou-se por sete povoados, os chamados “municípios originários”: 

Cananéia, Iguape, Mogi das Cruzes, São Paulo, São Vicente, Taubaté e Ubatuba (GOVERNO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. COORDENADORIA DE 
PLANEJAMENTO REGIONAL. INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO, 1995, p. 16, 61-80) que por 
força política, militar ou religiosa foram elevados à categoria de vila entre os séculos XVI e XVII sem terem sido 
desmembrados de nenhuma outra aglomeração ou nenhum outro município. O quadro de desmembramento 
que se seguiu após a secular constituição desses sete municípios transformou-os na rede urbana mais complexa 
do país totalizando 645 municípios.

125 a 136. Divisão Territorial do estado de São Paulo: 1600; 1700; 1800; 1900; 1910; 1920; 1930; 1940; 1950; 1960; 1980; 1997
Os esquemas de desmembramentos do território paulista em municípios, desde o século XVII, demonstram a constituição do sistema 
paulista de rede urbana. Desde as primeiras divisões pelos municípios originários à atual configuração urbana, percebe-se dois momentos 
fundamentais: a passagem do século XIX para o XX com a explosão de desmembramentos urbanos; e os anos 1950, em que se consolida 
a organização territorial que predominará ao longo do século XX. Entre 1800 e 1900 ocorreu o desenvolvimento da economia agrícola 
e a concentração de excedentes gerou recursos para o desenvolvimento territorial, para o aumento e a expansão demográfica que 
representaram maiores desmembramentos do Interior paulista. De 1900 a 1950 instalou-se e se desenvolveu a base industrial brasileira 
e paulista dando a configuração urbana do estado. A partir dos anos 1950 percebe-se pouca alteração nos desmembramentos, pois a 
estrutura já está conformada
Fonte: Fundação Seade
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Foram os ciclos econômicos os principais responsáveis pela formação dessa rede com efeitos mais concretos 
e visíveis a partir da atividade agrícola que se intensificou no século XIX. A economia cafeeira promoveu o 
desenvolvimento dos núcleos urbanos, a intensificação de sua relação com a Capital São Paulo, a expansão 
de novos núcleos no Interior e a construção de conexões ferroviárias que ampliavam a integração territorial. 
“O complexo cafeeiro, ao se desenvolver, deu origem à estrutura básica da rede urbana paulista, necessária 
tanto para sustentar a produção do café como permitir o seu escoamento e comercialização” (SEADE, 1988a, p. 
12). A organização dos núcleos urbanos garantiu a concentração de produtos, serviços e operações relativas à 
produção e ao consumo do café e dos demais produtos. Campinas e Ribeirão Preto, após a Capital São Paulo, 
foram os primeiros municípios a estruturarem ao seu redor maior volume de ramificações e centralização 
comercial desempenhando papel fundamental na organização territorial do Interior. E até o final da década 
de 1920 esses núcleos estavam com sua função definida na economia paulista pela grande quantidade de 
desmembramentos, pela diversidade econômica e pela qualificação de seu espaço urbano a partir das melhorias 
e benfeitorias promovidas pela Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas do governo do estado 
(BERNARDINI, 2007, p. 480). A passagem de um modo de produção agrícola para o industrial implicou em 
mudanças no sistema de circulação das mercadorias e de organização territorial, pois a lógica monocêntrica 
e unidirecional dos fluxos alterou-se para um sistema policêntrico e hierarquizado em um número maior de 
núcleos integrados entre si. A consolidação de núcleos intermediários maiores e menores dependentes entre 
si e da Capital redesenhou a rede urbana e reforçou a importância entre suas ligações. A integração dessa rede 
urbana como um sistema facilitou o desenvolvimento da atividade industrial e proporcionou a constituição de 
cadeias produtivas diversificadas e mediadas pela Capital.

Foi a partir da década de 1930 com o aumento da produção industrial e da expansão da urbanização 
que P. Deffontaines elaborou o primeiro estudo que abordou a rede urbana paulista em “Como se Constitui 
no Brasil a Rede de Cidades” (1944a), publicado originalmente em 1938. O estudo de Deffontaines foi 
baseado no processo de urbanização e agrupou as cidades em conjuntos regionais que guardavam afinidades 
históricas e geográficas entre si. Não estabeleceu uma hierarquia entre as cidades porque seu viés não 
esteve baseado exclusivamente nas atividades econômicas, mas nas relações de desenvolvimento que lhes 
garantiam similaridades e diferenças. Podemos identificar no seu estudo ao menos 13 categorias de cidades 
na composição da rede urbana: cidades ao longo da “estrada mulada”; ao longo das “estradas de boiadas”; 
cidades de “pousos”; cidades para fiscalização, registro e cobrança de taxas; cidades de “rotas” alternativas; 
“cidades-estações ferroviárias”; cidades “boca-de-sertão”; “cidades de navegação”; “reduções”; “aglomerações 
de origem militar”; “cidades mineiras”, “patrimônios religiosos” e os “patrimônios leigos”. A rede urbana de 
Deffontaines baseava-se no reconhecimento histórico e socioeconômico para identificar as cidades a partir de 
conjuntos de similaridades quanto ao seu processo de urbanização, portanto não exclusivamente produtivo.

A partir dos anos 1960 a interpretação de rede urbana destacou as relações hierárquicas estabelecidas pela 
eleição dos polos e de uma divisão funcional de cada região da qual o estudo de Michel Rochefort (1961) é 
o principal representante. Seu método teve origem no estudo da região da Baixa-Alsácia desenvolvido nos 
anos 1950 em que considerava uma divisão das cidades em duas categorias: “metrópole regional” e “centros 
intermediários”; e subdivisões: “centros regionais” ou “centros de subregiões”, “centros locais” de “primeira 
e segunda ordem”. Para Rochefort (1961, p. 06), a rede urbana da Baixa-Alsácia caracterizava-se pela área de 
influência da capital regional e pelos centros secundários com seus raios intermediários de influência. Para 
analisar o estado de São Paulo o autor alterou seu método. Aos dados do setor secundário ele incorporou as 
particularidades da urbanização paulista (sobretudo o conceito de Franja Pioneira de Pierre Monbeig) e somou 
o setor terciário aos critérios de identificação dos principais núcleos urbanos com a finalidade de apontar a sua 
importância, seu raio de influência e a sua relação com os núcleos secundários (ROCHEFORT, 1961, p. 16). Seus 
estudos preliminares chegaram a uma rede urbana orientada pelas relações entre as cidades paulistas e a sua 
Capital numa complexa malha instituída pelas relações hierárquicas e funcionais entre as cidades. Pelo método 
de análise do setor terciário do estado de São Paulo foram definidos os tipos de centros e suas influências. Ao 
todo, foram identificados 9 tipos: 01) Capital da Rede (São Paulo); 02) Grande Porto da Capital (Santos); 03) 
Grande Centro Regional de 1ª ordem (Campinas); 04) Centro Regional de 1ª ordem (Bauru, Ribeirão Preto); 



158

05) Grande Centro Regional de 2ª ordem (Sorocaba); 06) Centro Regional de 2ª ordem (Araraquara, Araçatuba, 
Botucatu, Itapetininga, Jundiaí, Lins, Marília, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Presidente Prudente, Rio Claro, 
São José do Rio Preto); 07) Centro Regional de 3ª ordem; 08) Centro Local de 1ª ordem; 09) Centro Local de 2ª 
ordem.

Para Rochefort, a rede urbana constituía-se a partir da importância das cidades centrais por concentrarem a 
função produtiva e delimitarem raios de influência sobre outras cidades. No estado, a rede urbana consolidou-
se pelos polos e seus satélites integrados pelas rodovias. A unidade estaria garantida pela hierarquia e pela 
relação de dependência entre as cidades. Portanto, a rede urbana paulista estava regida pelo seu polo central, 
os satélites ao seu redor e o raio de influência exercido pela extensão das ligações urbanas. E a importância do 
polo foi dada pelo grau de concentração de serviços. Nessa caracterização, a atividade industrial teve um peso 
importante por qualificar a cidade com serviços e empregos e constituir um núcleo de crescimento na figura de 
um polo urbano através da concentração de atividades do setor secundário e terciário. Pois, ao mesmo tempo 
em que possibilitava a integração do mercado regional, também estabelecia uma relação de dependência entre 
as cidades constituintes dessa rede urbana, distinguindo cada cidade pela função a ela atribuída dentro do 
sistema produtivo.

137. Hierarquia da rede urbana proposta por Michel Rochefort, 1961
Ao estudar o estado de São Paulo, Rochefort propôs uma interpretação da rede urbana paulista a partir dos critérios de hierarquia, 
centralidade e do papel funcional de cada cidade. Ele identificou os centros regionais de primeira e segunda ordens e a relação fundamental 
entre a Capital São Paulo e o porto de Santos. A identificação dos polos regionais de Rochefort, no início da década de 1960, reforçou a 
importância das regiões polarizadas na organização da rede urbana paulista
Fonte: Boletim Geográfico, No. 160, 1961

Na mesma década, Pedro Pinchas Geiger (1963) apresentou uma interpretação que reafirmou a relação da 
rede urbana paulista organizada pela Capital, porém numa extensão maior que a identificada por Rochefort. 
Para Geiger, São Paulo tornou-se polo das atividades econômicas e influenciou tipos diferentes de regiões 
que ocorreram a partir da concentração ou dispersão das atividades produtivas em função da possibilidade 
do aumento dos seus rendimentos crescentes. A constituição dessa rede urbana esteve diretamente vinculada 
aos predomínios das atividades produtivas que foi sinônimo de industrialização e desenvolvimento. “A 
industrialização é, de modo geral, o ator precípuo da expansão dos núcleos urbanos e da formação das grandes 
metrópoles” (GEIGER, 1963, p. 61). A partir da Capital, foram identificadas relações funcionais com outros 
polos urbanos hierarquicamente dispostos no território. Assim, Geiger (1963, p. 249-273) caracterizou a rede 
urbana paulista a partir dessas relações (entre industrialização, urbanização e influência da Capital sobre os 
demais polos urbanos) na formação das “capitais regionais maiores”: Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, 



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 159

CAPÍTULO 6
REDE URBANA PAULISTA E A “INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO”

Sorocaba; e dos “centros regionais e cidades-tipo” de primeira categoria: Araçatuba, Araraquara, Botucatu, 
Itapetininga, Jundiaí, Lins, Marília, Mogi das Cruzes, Piracicaba, Presidente Prudente, Rio Claro, São José do 
Rio Preto e Taubaté todas com população estimada abaixo de 37.000 habitantes, exceto Piracicaba com 46.000 
habitantes (em 1950).

Essas hierarquias definidas a partir do papel de cada cidade, ou conjunto de cidades, dentro do estado 
evidenciam as formas pelas quais o território foi dividido pelas atribuições funcionais correspondentes ao 
sistema produtivo industrial. Cada conjunto urbano, a depender de suas atividades econômicas e proximidade 
com a Capital, foi caracterizado por desempenhar um papel distinto e complementar em relação aos demais 
conjuntos. O modelo de rede urbana predominante resumiu-se à divisão de funções de cada cidade e de 
cada região; da consolidação de uma hierarquia entre cidades com predomínio de uma cidade primaz; do 
reconhecimento dos centros de decisão como polos produtivos; e da dependência de um eficiente sistema de 
circulação concretizado pelas rodovias que integraram a cadeia produtiva industrial fordista. 

138 e 139. Classificação Funcional; Polarização e hierarquia urbana, 1982
A divisão funcional urbana estabeleceu-se pelas relações de polarização dos serviços e das atividades industriais a partir de uma 
relação hierárquica entre as cidades. Esses conceitos foram hegemônicos na gestão territorial paulista e influenciou a interpretação 
das características urbanas, pois foram incorporados pelas práticas de planejamento que resultou em organizações territoriais pelo 
agrupamento entre municípios pelas suas funções desempenhadas dentro do contexto regional. Classificações como centros locais, sub-
zonais, zonais, sub-regionais, regionais e metropolitanos foram adotadas para compreender a complexidade da organização territorial 
paulista frente ao seu grau de polarização num sistema hierárquico baseado em funções e densidades demográficas
Fonte: Organização Regional do Estado de São Paulo: Polarização e Hierarquia dos Centros Urbanos, 1982

Nesse modelo de interpretação, predominou a teoria de “lugares centrais” de W. Christaller (1933) no qual 
“grandes, médias e pequenas cidades, e ainda minúsculos núcleos semi-rurais, todos são considerados como 
localidades centrais” (CORRÊA, 1989, p. 21) com funções dentro do processo produtivo que qualificam seu 
grau de centralidade no conjunto urbano. Pelo modelo de Christaller, uma determinada centralidade domina 
sua hinterlândia através de um raio de influência estabelecido sobre outras centralidades. Essa influência era 
devida à intensidade dos predomínios de serviços e atividades econômicas que ocorrem nessa centralidade da 
qual deriva uma hierarquização espacial de ofertas de bens e serviços de acordo com seu tamanho em relação 
ao das outras centralidades. Transposta para o contexto nacional, essa ideia de função urbana definida por 
uma hierarquia emanada de um núcleo central reforçou a divisão territorial do trabalho e se consolidou como 
padrão de organização territorial da rede urbana paulista a partir dos anos 1960.

Corrêa traz uma interpretação desse modelo ao definir a rede urbana como um conjunto de centros urbanos 
com hierarquias e funções diferenciadas cuja forma de organização no espaço é capaz de proporcionar a 
criação, a apropriação e a circulação do valor excedente (CORRÊA, 1989, p. 52 e 87). Para o autor, a rede urbana 
“reflete e reforça as características sociais e econômicas do território, sendo uma dimensão sócio-espacial da 
sociedade” (CORRÊA, 1989, p. 8) que caracteriza a forma, as funções, a estrutura e o processo da construção 
urbana:

A rede urbana pode ser considerada como uma forma espacial através da qual as funções 
urbanas se realizam. Estas funções – comercialização de produtos rurais, produção industrial, 
vendas varejistas, prestação de serviços diversos, etc. – reportam-se aos processos sociais, dos 
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quais a criação, apropriação e circulação do valor excedente constitui-se no mais importante, 
ganhando características específicas na estrutura capitalista. [...] (CORRÊA, 1989, p. 70-71)

Para Corrêa (1989, p. 06 e 07), a rede urbana estava vinculada à existência de uma economia de mercado 
cujos negócios são realizados em centros urbanos permanentes, porém com controle excêntrico à rede 
satisfazendo uma divisão territorial do trabalho. E a unidade dessa rede estava garantida por um eficiente 
sistema de circulação que atribui unidade sem, necessariamente atribuir equilíbrio à rede.

Numa analogia entre os modelos preconizados por Corrêa de rede urbana, podemos identificar no estado 
de São Paulo a passagem de uma ”rede dendrítica” (predominante no período da economia cafeeira) para uma 
“rede complexa” (predominante a partir da economia industrial). A constituição da rede dendrítica ocorre pela 
existência de uma cidade primaz, excêntrica à sua hinterlândia que, com ela, guarda um fluxo unidirecional 
da produção. Os centros que compõem a hinterlândia estão hierarquicamente muito abaixo da cidade primaz. 
A rede complexa, por sua vez, tem uma variação maior de centros hierarquicamente abaixo da cidade primaz 
resultante das relações que se estabelecem entre esses centros para compor a cadeia produtiva industrial. 
Diferentemente da atividade agrícola cafeeira, a industrial depende da articulação de centros intermediários, 
cada qual com suas funções dentro da cadeia produtiva. Os fluxos, portanto não são unidirecionais e a 
organização territorial ocorre pelas prioridades produtivas. Essa transformação da rede urbana equivale à 
transformação da rede rodoviária que suplanta os troncos ferroviários unidirecionais e os substitui por um 
sistema capilarizado de ramais interligados entre si, como ocorre no estado de São Paulo.

6.2 O Padrão Concentrado de Urbanização e as Ações para Minimizar os Riscos aos Rendimentos 
Crescentes

O contexto que garantiu a atual conformação da rede urbana está vinculado aos esforços empreendidos pelo 
Estado em reverter as deseconomias de aglomeração e o risco aos rendimentos crescentes, efeitos decorrentes 
de um padrão concentrado de urbanização. Segundo Paul Krugman, os retornos crescentes de escala explicam 
a organização do espaço porque promovem a valorização das áreas centrais, a concentração de investimentos 
e indústrias e a consolidação de economias de aglomeração (KRUGMAN, 1996). Genericamente, podemos 
considerar que o rendimento de escala pode ser constante, crescente ou decrescente, de acordo com a seguinte 
relação: ao aumentar os fatores de produção poderá haver rendimento constante quando a produção aumentar 
na mesma proporção; rendimento crescente quando a produção for maior, proporcionalmente; rendimento 
decrescente quando a produção for proporcionalmente menor que o aumento dos fatores de produção. E 
quando, diante do aumento dos fatores de produção há um aumento proporcionalmente maior de quantidade 
produzida e de lucro, há um retorno crescente de escala e assim, um rendimento crescente. Numa economia 
baseada na atividade industrial, como ocorreu no estado de São Paulo ao longo do século XX, o que predominou 
foi a busca constante pelo rendimento crescente nas indústrias.

Na contramão desse percurso desejado, a grande concentração demográfica e das atividades industriais 
na Capital e arredores inibiu o aumento dos rendimentos crescentes. No estado de São Paulo nos anos 1960 
e 1970 as altas taxas dessa concentração foram consideradas as responsáveis pelos problemas gerados no 
âmbito urbano e no âmbito regional afetando os ganhos das atividades industriais. Os fatores conhecidos 
como deseconomias de aglomeração proporcionaram a diminuição nos rendimentos crescentes e afetaram, 
paralelamente a qualidade de vida dos moradores e usuários da Capital e arredores. Como deseconomias 
de aglomeração foram diagnosticados os problemas nos transportes; o alto custo operacional das unidades 
produtivas; a ineficácia das obras infraestruturais em relação ao crescimento acelerado da metrópole; os 
problemas ambientais gerados pela falta de controle no tratamento de resíduos das fábricas; as consequentes 
restrições advindas do exagero da exploração dos recursos naturais; o déficit habitacional que atingia os 
operários; o alto custo da terra para implantação das grandes plantas industriais tradicionais; os embates 
com o movimento sindical; bem como a permanência de um processo produtivo obsoleto, desatualizado em 
relação às novidades tecnológicas (NEGRI; PACHECO, 1994, p. 62). 

Na escala urbana as consequências da relação permissiva entre a industrialização e a ocupação do solo 
geraram problemas de toda ordem. As altas taxas de concentração de atividade industrial e o descuido 
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na relação com os recursos hídricos ocasionaram ou acentuaram problemas de enchentes, poluição dos 
mananciais e altos custos no tratamento da água e esgoto (NUCCI, 1972, p. 176). A relação com o transporte 
e o uso do solo metropolitano também foi afetada diretamente pelas maneiras de implantação de um sistema 
viário articulado às demandas industriais, mas pouco articulado às demandas sociais. Garantiu-se um sistema 
rodoviário que atendia à localização industrial, porém não houve integração com a localização das moradias 
dos trabalhadores dessa mesma indústria (LEÃO, 1972, p. 194). Na escala regional, o levantamento do DER-
SP (1960) apresentou um “Cartograma da Intensidade do Trânsito na Rede Rodoviária Estadual” (figura 79) 
em que demonstrou os altos índices de tráfego na Capital e ao seu redor em oposição à baixa densidade no 
Interior, sobretudo no sentido oeste do estado. O levantamento do tráfego caracterizou a situação dos fluxos 
econômicos e demográficos do estado de São Paulo e comprovou a alta concentração na Capital e o predomínio 
das faixas rodoviárias que estabeleceram ou consolidaram os principais vetores estaduais de produção.

No âmbito nacional essas ocorrências punham em risco os altos índices de crescimento do período do 
Milagre Econômico (1967-1973) e se opunham ao positivo desempenho das grandes obras infraestruturais 
de geração de energia e logística que marcaram esse período. Reunidos, esses fatores proporcionaram um 
risco aos rendimentos crescentes da atividade industrial concentrada na Capital e arredores exigindo ações da 
iniciativa privada orientadas pelas ações do Estado. Para minimizar esses impactos, sobretudo da concentração 
industrial em São Paulo, por parte do governo federal foram promovidos investimentos pontuais em outras 
regiões do país como em Camaçari-BA e na Zona Franca de Manaus-AM. Nesse contexto, o I Plano Nacional 
de Desenvolvimento (I PND, 1972-1974) teve papel fundamental porque visava garantir crescimento contínuo 
a partir da polarização industrial e integrar o território economicamente para equilibrar o desenvolvimento 
das regiões Nordeste e Norte (ALVIM, 1996, p. 253) numa resposta à concentração industrial paulista. Na 
sequência, o II PND (1975-1979) avançou nas políticas da nova interiorização industrial buscando equilibrar 
o desenvolvimento, contudo manteve-se em regiões historicamente privilegiadas (SCHIFFER, 2010, p. 108).

No Interior do estado de São Paulo a presença de cidades bem equipadas pela infraestrutura; pela 
modernização das atividades agrícolas; pelas atividades de “maior complexidade tecnológica”, como o caso 
de refinarias de petróleo, de combustível e de indústrias de tecnologia favoreceram a consolidação de um novo 
território para a expansão da atividade industrial (CANO; BRANDÃO; MACIEL; MACEDO, s. d., p. 198). 
Todos esses fatores contribuíram para a busca de novas políticas de organização do território paulista que 
incentivassem a desconcentração da atividade industrial da Capital e arredores para o Interior. Iniciaram-se 
incentivos para um novo movimento das plantas industriais para o Interior tentando minimizar os impactos 
negativos da alta concentração da região metropolitana. Esse movimento foi garantido por alguns fatores de 
ordem tecnológica e econômica, além é claro dos incentivos públicos.

A apropriação desse pensamento pelo setor privado direcionou as decisões do governo. O discurso do 
presidente da FIESP/CIESP Theobaldo De Nigris é elucidativo, pois nele fica clara a ênfase de – através do 
Estado - criar condições sociais e territoriais adequadas para a instalação das indústrias no Interior fugindo 
das deseconomias provocadas na metrópole paulistana.

[...] O movimento (de interiorização da indústria, complemento nosso) não deve ser 
entendido como o esvaziamento da Metrópole em proveito de áreas interioranas. O que se 
busca, especialmente no setor industrial, é evitar a concentração excessiva e desordenada de 
fábricas na Grande São Paulo, orientando e estimulando transferências e novas implantações 
nas cidades do interior quando assim o aconselhem as peculiaridades da empresa, as 
vocações naturais e as facilidades da região recipiente. [...] (FEDERAÇÃO E CENTRO DAS 
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1974, p. 36)
 [...] É, por conseguinte, criar, com investimentos de infra-estrutura econômica ou social 
– saúde pública, escolas, equipamentos urbanos, transporte, habitação – as condições 
propiciatórias de germinação de novos empreendimentos [...]. (FEDERAÇÃO E CENTRO 
DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1974, p. 8)

Interiorizar o desenvolvimento, na visão do empresário, significava o poder público garantir investimentos 
em infraestrutura e equipamentos sociais para qualificar a mão-de-obra e as condições de trabalho do Interior. 
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E, dessa forma reproduzir em regiões fora da Capital as características que lhe garantiriam as economias de 
aglomeração. A divisão de responsabilidades para incentivar a nova interiorização das indústrias ficou assim 
definida: o governo do estado deveria promover o planejamento e a coordenação das ações e equipar as 
cidades do Interior para garantir a educação, o saneamento básico, transportes, comunicação, energia elétrica e 
crédito orientado; os governos municipais deveriam proporcionar a criação de distritos industriais, facilidade 
para aquisição de terra, isenções de impostos, provisão de serviços públicos (ensino técnico, habitação, saúde, 
recreação, etc.), estudos e diagnósticos sobre as áreas, planos locais, etc.; e o setor privado, proporcionar a 
colaboração com os poderes públicos na promoção dos empreendimentos (FEDERAÇÃO E CENTRO DAS 
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1974, p. 37). A provisão de equipamentos e planos, bem como 
o incentivo ao uso da terra para as atividades industriais foram definidas como as principais metas do poder 
público para atrair a iniciativa privada para o Interior. Na vigência da segunda gestão do governador Laudo 
Natel (1971-1975) foram feitos investimentos através da provisão de geração de energia, rodovias, ferrovias, 
educação, tecnologia e comunicação com um aumento de orçamento de 64% se comparados os orçamentos 
de 1972 e 1973 (FEDERAÇÃO E CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1974, p. 51 
e 52, 57-62). A automatização das operações telefônicas no Interior, a duplicação da capacidade de geração 
de energia pela Companhia Energética de São Paulo (CESP), os investimentos na Rodovia dos Imigrantes 
e Bandeirantes bem como o incentivo às escolas técnicas para qualificar a mão-de-obra do Interior foram 
provisões representativas do esforço do setor público em equipar a terra para qualificá-la a fim de receber os 
investimentos do setor privado.

Foi no segundo mandato do governador Laudo Natel que se iniciou a chamada “Interiorização do 
Desenvolvimento”, uma reunião de programas para promover a expansão industrial para o Interior através da 
PDUR (1976). A PDUR teve o objetivo de desconcentrar e descentralizar1 a Região Metropolitana e reduzir os 
desequilíbrios territoriais. O conjunto de programas foi reunido na Ação Regional, sendo os mais relevantes: 
Sistema Estadual de Mão de Obra (SEMO); Macro-Eixo Rio-São Paulo; Macro-Metrópole; Patrimônio Ambiental 
Urbano; Centros Sociais Urbanos (CSU); Programa das Cidades Médias; Desenvolvimento Industrial (Balcão 
de Projetos); Programa das Estâncias Hidro-Minerais, Climáticas, Balneárias, e Áreas de Interesse Turístico; 
Programa para o Desenvolvimento do Pontal do Paranapanema; e Plano Estadual de Habitação, entre outros2. 
A própria constituição dos ERPLAN´s com a finalidade de “descentralização do sistema de tomada de 
decisões em nível governamental e [...] indução da descentralização das atividades no Estado de São Paulo” 
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1978c, p. 
6) foi concebida nesse contexto para integrar os órgãos estaduais e promover a regionalização administrativa 
pelos objetivos da nova interiorização industrial (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA 
DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1978c, p. 87).

O êxito dessas ações decorreu de a organização territorial estar baseada em uma estrutura administrativa 
interiorizada pelos ERPLAN´s; em eixos de desenvolvimento eficientes quanto à integração da cadeia 
produtiva; e em polos urbanos equipados e com bons níveis de desenvolvimento. As ações foram empreendidas 
sobre a rede urbana junto às principais cidades do estado (Araçatuba, Bauru, Campinas, Presidente Prudente, 
Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba) e entre outras de terceira e 
quarta categorias que estavam localizadas ao longo das principais rodovias. O Interior passou a ser objeto de 
ações e decisões locacionais para torná-lo apto a se constituir como alternativa na resposta às deseconomias 
de aglomeração (NEGRI; PACHECO, 1994, p. 62 e 69). A divisão entre Capital e Interior construída ao longo 
do processo de urbanização do estado pela discrepância entre investimentos e concentração demográfica e 
industrial mostrava-se obsoleta em relação aos novos objetivos do poder público. As indústrias buscaram 

1 Em nota o autor explica: desconcentração é o “movimento de expansão das matrizes metropolitanas, instalando novas unidades 
produtivas em pontos próximos ao centro. Mais globalizante, o movimento de descentralização envolve a relocalização das matrizes 
e a instalação de novos empreendimentos, em pontos mais interiorizados do território” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; 
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1978a, p. 3). 
2 Já tratamos de alguns desses programas, como os planos regionais elaborados para o Vale do Paraíba, Circuito das Águas e Macro-
Eixo Rio-São Paulo que, via de regra, foram propostos anteriormente à PDUR e, provavelmente influenciaram-na. Dos demais, os mais 
relevantes para os nossos estudos serão tratados a seguir.
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instalar-se junto da mão-de-obra especializada, dos centros de formação (universidades, escolas técnicas, etc.) 
localizados no Interior; junto da demanda de consumo no Interior e na Capital; e junto dos recursos naturais 
aproximando o processo produtivo às fontes de matéria-prima. 

6.3 A “Ação Regional” para Equipar o Interior do Estado
A “Ação Regional”3 foi um programa do governo do estado implantado em 1971 na gestão de Roberto 

de Abreu Sodré (1967-1971) que definiu as principais diretrizes administrativas com o objetivo de organizar 
o território paulista às funções econômicas e sociais. Dentre suas finalidades, estava a de orientar o 
desenvolvimento pelas ações planejadoras para combater os desequilíbrios do desenvolvimento. Durou cerca 
de três décadas e foi fundamental na territorialização do planejamento.

Dentro da Ação Regional foi definida a sua Coordenadoria que teve por objetivo promover a “introdução 
da dimensão espacial no processo de planejamento governamental do Estado de São Paulo” (GOVERNO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. COORDENAÇÃO DE 
AÇÃO REGIONAL, 1971b, p. 3) a partir das reformas administrativas empreendidas pelo Decreto 52.548 de 
29 de outubro de 1970. Para promover suas ações, a Coordenadoria adotou a regionalização unificada do 
Decreto 52.576 de 12/12/1970 compreendendo o estado como uma “unidade político-administrativa, com 
características e interêsses sócio-econômicos comuns, mas também, como um conjunto de regiões diferentes 
com problemas distintos [...]” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA E 
PLANEJAMENTO. COORDENAÇÃO DE AÇÃO REGIONAL, 1971b, p. 11). 

Segundo os princípios estabelecidos pela Ação Regional, as decisões locacionais deveriam ser tomadas 
levando-se em conta as “disparidades regionais”, as “vantagens econômicas locacionais regionais”, a 
“racionalização no suprimento dos serviços de infraestrutura urbana” e a “facilidade da integração das 
iniciativas regionais de desenvolvimento” que, através da combinação entre polos e suas regiões (sobretudo 
pelas atividades econômicas) pudesse atingir níveis mais equilibrados de desenvolvimento. O papel da 
Ação Regional definiu-se, portanto por um caráter mais abrangente que a descentralização burocrática, pois 
abordava as diretrizes para um modelo de planejamento social e econômico através da “industrialização do 
interior”; do “desenvolvimento urbano equilibrado”, das “alternativas ao acelerado desenvolvimento da 
Grande São Paulo”; e da definição dos critérios de “implantação de infraestrutura regional” (GOVERNO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. COORDENAÇÃO DE 
AÇÃO REGIONAL, 1971b, p. 24 e 25). Após a implantação da PDUR (1976), a Ação Regional tornou-se seu 
braço executivo. Dois programas por ela coordenados, “Balcão de Projetos” (1974) e “Cidades Médias” (1977), 
refletem as práticas e as contradições desse período. 

3 O documento “Ação Regional” foi proposto em 1971 no governo de Roberto C. de Abreu Sodré, na Secretaria de Economia e Planejamento 
(secretário: Eurico de Andrade Azevedo), pela Coordenadoria da Ação Regional (coordenador: Jackson Gouveia de Barros). O documento 
que define as principais diretrizes da “Ação Regional” foi elaborado pelos seguintes técnicos: Clementina D. A. De Ambrosis, Flávio 
Magalhães Villaça, Horácio Martins de Carvalho, José Geraldo da Costa, Lenina Pomeranz e Luis Carlos Costa, com revisão de Domingos 
Theodoro de Azevedo Netto.
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140 a 146. O DOP em Ação, década de 1970
Divulgação das principais ações do Departamento de Edifícios 
e Obras Públicas (DOP) do estado. Algumas manchetes, por 
si só são muito esclarecedoras da política de interiorização cuja 
principal finalidade era equipar 200 cidades distribuídas pelo 
Interior paulista e, predominantemente localizadas ao longo dos 
principais eixos rodoviários:
“em todas as frentes, a interiorização”
“agora, a vez do turismo nessa região” do Vale do Ribeira
“em santos, um hospital-laboratório”
“penitenciária sem grades” em Araraquara
“padronização, a receita para construir mais” referindo-se ao 
sistema construtivo para novas obras, reformas e ampliações de 
fóruns, delegacias e centros de saúde “em todo o Interior”
“vale do Ribeira: obras apressam recuperação”
“cinturões mistos de ferro-concreto na ponte histórica” 
Fonte: Engenharia, No. 362, 1973

O programa Balcão de Projetos foi organizado como “manual” de decisões e investimentos para serem 
aplicadas pelo município e pelo empresário com o objetivo de criar condições para a instalação de indústrias 
no Interior. O programa elencou as vantagens regionais de interiorizar a indústria, como a aceleração da taxa 
de desenvolvimento; a substituição das importações; a utilização da matéria-prima local; a ampliação do setor 
terciário; a atração de novas empresas; a diversificação industrial; a geração de empregos; e o melhor custo 
benefício dos investimentos para a indústria na constituição de distritos industriais fora do centro urbano. E, 
através de um método de “Custos Comparativos” comprovou as vantagens ao setor privado de interiorizar 
suas plantas industriais, aproximando-se dos insumos e do mercado de consumo. Como resultados ao 
empresário, o programa apontou as melhorias quanto aos serviços públicos e maior controle sobre as zonas 
industriais garantidas por investimentos municipais (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1974, p. 10-
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12). Essas diretrizes incentivaram a definição de “distritos industriais” pelos planos diretores municipais no 
Interior do estado que gerou uma reserva de terra na periferia dessas cidades. A ressonância dessas diretrizes 
pode ser observada na organização territorial de Botucatu, Cachoeira Paulista, Caçapava, Cruzeiro, Jacareí, 
Lorena, Mairinque, Pindamonhangaba, Piracicaba, Queluz, Ribeirão Preto, Salto, São José do Rio Preto, São 
Manoel, Sorocaba, Tatuí, Tietê, Tremembé e Votorantim que foram alguns dos municípios que aprovaram leis 
de incentivo à produtividade industrial com base nos princípios da criação desses distritos (GOVERNO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, 1974, p. 68).

A consequência territorial foi, a partir da década de 1970, a constituição de uma ocupação industrial 
caracterizada por estradas “do contorno” implantadas à margem dos municípios paulistas para desviar 
o tráfego intenso de cargas do centro da cidade, ao longo das quais se previam a implantação de galpões 
industriais. Ou, mais comum, a constituição de uma sequência de grandes lotes ao redor das rodovias de 
acesso ao município em que se proliferaram todo tipo de atividade imprópria ao centro da cidade, incluindo-se 
extrações minerais, exploração de recursos naturais, indústrias e logística, produção alimentícia, matadouros, 
depósitos e até motéis. Dessa forma, tornou-se comum a constituição de um arco industrial ao redor das áreas 
urbanas das cidades do Interior, sendo em geral a imagem de chegada ou saída dessas cidades. Diferentemente 
do Distrito Industrial marshalliano ou becattiano, o distrito industrial incentivado pelo governo do estado não 
passou de uma definição de uso e ocupação do solo na escala municipal que resultou num agrupamento de 
atividades industriais e/ou serviços com pouca ou nenhuma relação entre si. Foram definidos num recorte 
específico apenas pelas facilidades de acesso e restrições de usos em outras áreas. Dessa forma, o Balcão de 
Projetos tornou-se um prático manual de organização da gestão pública em função dos investimentos privados 
na nova interiorização industrial, mas exclusivamente apoiado no zoneamento municipal. Pela praticidade de 
sua aplicação, tornou-se a principal estratégia desse movimento buscando adequar o espaço da cidade para a 
garantia do aumento dos rendimentos crescentes dessas indústrias.

O Programa de Cidades Médias (1977) teve como objetivo qualificar as cidades médias do Interior paulista. 
Esteve vinculado ao programa federal “Programa de Cidades de Porte Médio” (1976-1986) implantado pela 
Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana (CNPU). O programa paulista valorizou o 
conjunto de polos urbanos localizados ao redor dos eixos radiais e reconheceu nas cidades médias uma importante 
estratégia para a política de interiorização de investimentos (NEGRI; PACHECO, 1994; GONÇALVES, 1994). 
Esse programa partia da crítica à reprodução do modelo de “cidade primaz” (JEFFERSON, 1939) como aquela 
que se distancia das demais cidades hierarquicamente inferiores e concentra poder político-administrativo, 
social, econômico, cultural e população (GOVERNO DO ESTADO; SECRETARIA DE ECONOMIA E 
PLANEJAMENTO; COORDENADOR DE AÇÃO REGIONAL, 1975, p. II.2). A fim de evitar a desproporção e 
o desigual desenvolvimento do território, o programa proporcionou instrumentos para a atribuição de novas 
funções às “cidades médias”, privilegiando-as como território de investimentos de recursos públicos para sua 
qualificação. 

Na rede urbana paulista, as cidades médias têm fundamental importância, pois são os centros de segunda 
ou terceira categorias que - logo abaixo da Capital, hierarquicamente - concentram as principais atividades 
dos setores secundário e terciário da economia regional. Na estruturação territorial que se desenvolveu no 
estado de São Paulo, fundada nos polos urbanos e eixos radiais, as cidades médias estiveram bem servidas 
de acesso e, muito em função dessa característica, consolidaram relações de hierarquia e dependência com 
centros menores e delas dependentes. Comparativamente, o estado de São Paulo concentrava na década de 
1970 27 das 95 principais cidades médias do país, sendo 50% delas (13) com economia baseada na atividade 
industrial (THOMPSON; LODDER, 1979, p. 31, 37 e 45). Vale lembrar que as principais cidades eram as que, 
como polos urbanos, consolidaram-se como sedes regionais administrativas, centros de decisão e local de 
concentração de atividade industrial.

Contando com esse positivo quadro da urbanização paulista, o Programa de Cidades Médias promoveu 
a escolha de cerca de 40 cidades classificando-as como cidades médias e de interesse para investimentos: 
Americana, Andradina, Araçatuba, Araraquara, Araras, Assis, Avaré, Barretos, Bauru, Bebedouro, Botucatu, 
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Bragança Paulista, Catanduva, Cubatão, Espírito Santo do Pinhal, Fernandópolis, Franca, Itapetininga, 
Itapeva, Jaboticabal, Jau, Limeira, Lins, Marília, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Ourinhos, Piracicaba, Presidente 
Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Rio Claro, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São 
Vicente, Sorocaba, Tatui, Tupã, Votuporanga (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA 
DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1978a, p. 41 - Mapa 3). Essas cidades receberam a dotação de R$ 240 
milhões (1977) destinada à infraestrutura: sistema viário (61,15%), saneamento básico (16,8%), lazer (2,19%) e 
implantação de distritos industriais (19,86%) (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1978a, p. 67). Este último item foi priorizado na dotação dos anos seguintes 
concretizando as premissas do “Balcão de Projetos”. O objetivo foi o de aproveitar o potencial polarizador 
desses municípios, incentivá-los e consolidá-los como regiões produtivas.

Para definir as ações sobre as regiões paulistas e garantir o foco dos investimentos, a PDUR dividiu o 
Estado em 4 grandes unidades: a) Região Metropolitana e Baixada Santista: com a finalidade de “recuperação 
de qualidade de vida”; b) Área Pré-Metropolitana (arco formado por Tatui, Piracicaba e Rio Claro): com 
objetivo de aplicar “medidas controladoras”; c) Área interiorana (Interior do estado ao longo de todos os seus 
eixos): para “dinamizar suas vocações regionais”; d) Área a Sudoeste (Pontal do Paranapanema e quadrante 
ao sul de Botucatu): com medidas para promover o desenvolvimento (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1978a, p. 6). O incentivo à implantação de 
distritos industriais foi disseminado nas diversas categorias: em cidade com baixo dinamismo (como São João 
da Boa Vista); entre as cidades que já estavam sob o efeito da interiorização (como São Carlos e Araraquara) 
pelo apoio técnico às novas empresas; ou junto às atividades já existentes (como Franca, através do incentivo 
à indústria do calçado) (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA E 
PLANEJAMENTO, 1978a, p. 53-55).

147 e 148. Cidades Médias e as ações do estado sobre a rede urbana
O Programa de Cidades Médias, de 1978, definiu diretrizes para o desenvolvimento urbano e regional do Interior do estado. O programa 
dividiu-se em 4 blocos: Área de recuperação da qualidade de vida, sobre a RMSP e Baixada Santista; Área de controle, sobre o Vale do 
Paraíba, regiões de Campinas e Sorocaba; Área de promoção, sobre as regiões do Pontal do Paranapanema e do Vale do Ribeira; e Área 
de dinamização, sobre o restante do Interior. Assim foram escolhidas as principais cidades médias nessas regiões, divididas em sede 
de região e de sub-região para orientar a provisão de recursos. De certa forma, esses programas de intervenção no Interior ajudaram a 
consolidar o padrão de urbanização paulista que estava orientado pelos critérios de hierarquia, polarização e divisão funcional urbana, 
pois reforçaram essas características na organização territorial
Fonte: Cidades Médias e Desenvolvimento Industrial. Uma Proposta de Descentralização Metropolitana, 1978

O êxodo industrial incentivado em direção a essas cidades médias, principalmente para aquelas cidades 
dispostas ao longo dos eixos rodoviários radiais respondia à política federal de industrialização para 
substituição de importações e aumento de exportações; incentivo às indústrias de pequeno e médio porte; 
e de geração de emprego que deveriam ocorrer para além das regiões altamente concentradas, assim como 
previsto no II PND. Colocava-se em evidência estratégias que promovessem vantagens locacionais através de 
implantação de equipamentos no Interior do estado como atrativos ao deslocamento da atividade industrial 
para essas cidades.

Favorecer os polos urbanos médios consiste em recurso estratégico para se alcançar tais 
objetivos, procurando-se oferecer alternativas atraentes ao deslocamento espacial das 
atividades produtivas urbanas (sobretudo as industriais), hoje altamente concentradas 
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no centro Metropolitano. (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1978a, p. 3)

Definitivamente, a rede urbana superava as políticas municipalistas da década de 1930 tornando-se o 
principal território das ações de planejamento do Estado.
 

6.4 O Zoneamento Industrial da PDDI (1982) e a Organização Territorial pela Divisão do Trabalho
No conjunto de políticas integradas para o território paulista, em 1982, o governo do estado propôs um 

zoneamento industrial justificado pelo Decreto Lei 6.803 de 02/07/80, que estabelecia as diretrizes básicas 
para as áreas prejudicadas pela poluição. Assim, o governo elaborou a Política de Desenvolvimento e 
Desconcentração Industrial (PDDI) como uma ação conjunta entre o governo do estado de São Paulo e os 
empresários paulistas para proporcionar condições seguras para aumentar os rendimentos crescentes das 
indústrias. Na fase de transição econômica e política, no início dos anos 1980, a PDDI representou um momento 
de finalização das ações do Estado na escala regional. A PDDI partiu de um diagnóstico do estado e constatou 
a divisão do trabalho refletida no território numa classificação entre regiões mais e menos industrializadas e, 
portanto mais e menos desenvolvidas:

Tabela 6: Divisão Territorial do Trabalho no estado de São Paulo, década de 1980

Região Economia Predominante
Sub-Região Litoral de Santos área complementar da Grande São Paulo, devido às atividades portuárias e do 

complexo industrial de Cubatão
Litoral de São Sebastião com aumento da urbanização devido ao terminal petroleiro e à implantação do 

trecho da Rio-Santos
Grande São Paulo maior concentração industrial do país e organizadora regional do Estado de São 

Paulo
Vale do médio Paraíba predomínio pastoril com diferentes níveis de industrialização ao longo da Dutra
Sub-Região de Sorocaba concentração industrial em Sorocaba
Sub-Região de Campinas dinamismo e diversidade industrial e de emprego tecnológico
Sub-Região de Tatui-Itapetininga extensão de Sorocaba com indústria agropastoril
Sub-Região de Ribeirão Preto-
Araraquara

policultura que serve de matéria-prima para a indústria de transformação

Litoral Sul e bacia do Ribeira e 
Iguape

pouca expressão econômica

Região de Barretos-Olímpia pecuária, com relação com os estados de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro 
e Goiás

Região de Araçatuba frigoríficos e pecuária leiteira
Região de Presidente Prudente agricultura

Fonte: Autor, 2015. Elaborado a partir dos dados fornecidos pelo PDDI (1982), p. 23 – item: 2.1 Organização Espacial do Estado

O estudo diagnosticou uma região ao leste, orientada pela Capital, mais dinâmica e desenvolvida com alta 
capacidade de retornos positivos à indústria em curto e médio prazos; e outra ao oeste, estagnada e com baixo 
padrão de desenvolvimento, cujos retornos para uma nova interiorização industrial seriam muito lentos.

Trata-se de conjuntos (eixos para Sorocaba, Vale do Paraíba e de Campinas e Ribeirão Preto, 
complemento nosso) com alto potencial de desenvolvimento econômico, grande dinamismo 
e boa capacidade de retorno a curto e médio prazos.
Para o Oeste do Estado estende-se toda uma vasta região em que o ritmo de desenvolvimento, 
bastante lento, tem elevado a tendências de despovoamento, configurando áreas de médios 
e baixos níveis de retorno. (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1982b, p. 72)

Como “estratégia de ação” da PDDI foi implantada a Política de Desenvolvimento Urbano (PDU) 
elaborada pelo governo do estado no mesmo ano de 1982 que teve por principal objetivo dar prosseguimento 
à desconcentração industrial utilizando-se do princípio de transbordamento dos efeitos positivos das regiões 
mais desenvolvidas sobre as menos desenvolvidas: “A Política de Desenvolvimento Urbano (PDU) apoia-se 
num conceito segundo o qual se propõe a incorporação das áreas menos desenvolvidas do Estado às mais 
dinamizadas [...]” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1982b, p. 74). Assim, a PDU buscou potencializar os municípios através da 
valorização de alguns polos pelos investimentos em infraestrutura e provisão de equipamentos para possibilitar 
a instalação de atividades industriais. As áreas de fragilidade ambiental deveriam receber tratamento especial 

ANO RODOVIÁRIO FERROVIÁRIO 
1947 92 97,5 
1951 116,7 123,6 
1953 162,3 122,1 
1958 203,4 137 

 

 

Estudos, Projetos e Trabalhos preparatórios NCr$ 5.000.000,00 
Desapropriações (terra e benfeitorias), 1.000 km2 NCr$ 30.000.000,00 
Edifícios públicos principais, 300.000 m2 NCr$ 90.000.000,00 
Obras de urbanização NCr$ 25.000.000,00 
Vias e Pavimentações (2.000.000 m2) NCr$ 80.000.000,00 
TOTAL NCr$ 230.000.000,00 

 

 

Habitações (apartamentos e casas de diversas 
categorias) 20.000 unidades 

NCr$ 350.000.000,00 

Serviços Públicos (Água, Esgoto, Força, Luz e 
Telefones) previstos para 200.000 habitantes 

NCr$ 100.000.000,00 

TOTAL NCr$ 450.000.000,00 
 

 

Região Economia Predominante 
Sub-Região Litoral de Santos área complementar da Grande São Paulo, devido às atividades portuárias e do 

complexo industrial de Cubatão 
Litoral de São Sebastião com aumento da urbanização devido ao terminal petroleiro e à implantação do 

trecho da Rio-Santos 
Grande São Paulo maior concentração industrial do país e organizadora regional do Estado de São 

Paulo 
Vale do médio Paraíba predomínio pastoril com diferentes níveis de industrialização ao longo da Dutra 
Sub-Região de Sorocaba concentração industrial em Sorocaba 
Sub-Região de Campinas dinamismo e diversidade industrial e de emprego tecnológico 
Sub-Região de Tatui-Itapetininga  extensão de Sorocaba com indústria agropastoril 
Sub-Região de Ribeirão Preto-
Araraquara 

policultura que serve de matéria-prima para a indústria de transformação 

Litoral Sul e bacia do Ribeira e 
Iguape 

pouca expressão econômica 

Região de Barretos-Olímpia pecuária, com relação com os estados de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro 
e Goiás 

Região de Araçatuba frigoríficos e pecuária leiteira 
Região de Presidente Prudente agricultura 
 

 

 
Anos RMSP Capital Interior 
1940 64,5 53,9 35,5 
1956 66,6 54,2 33,6 
1960 71,1 51,7 28,9 
1970 70,7 43,7 29,3 
1980 58,6 30,1 41,3 
1985 56,5(*) - 43,5 

 

 



168

quanto às práticas produtivas; e a área metropolitana estaria submetida a diretrizes diferenciadas devido à 
sua função na rede urbana paulista de grande centro polarizador e difusor das atividades produtivas. As 
cidades com previsão de atendimento deveriam ser aquelas classificadas nas seguintes categorias: capital 
regional, centro sub-regional, centro zonal e núcleo local. A partir dessa classificação, foram definidas duas 
principais diretrizes: a) a definição de uma porção territorial em que os investimentos empregados teriam 
retorno imediato; b) a identificação de dois eixos rodoviários de importância econômica e política. A porção 
territorial definida foi demarcada como uma região com características atrativas pré-existentes ao plano e 
com potencial de desenvolvimento econômico em curto prazo. Os dois eixos iniciavam-se em São Paulo 
e se encerravam no mesmo limite oeste do estado: o econômico, em São José do Rio Preto; o político, em 
Marília. Para essas demarcações foram levados em conta o potencial da “área com tendência espontânea de 
concentração de ICM per capita”, o “eixo de maior eficiência de uma ação política”, o “eixo de maior eficiência 
econômica”, as principais “capitais regionais a receberem programas de desenvolvimento”, a “área onde a 
participação relativa da população no resultado da economia é menor”, os “limites da área com potencial de 
viabilidade de desenvolvimento econômico a curto prazo” e as “cidades médias a receberem programas de 
desenvolvimento” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1982b, p. 76).

149 e 150. Mapa de polos 
(nesta página) e de eixos de 
desenvolvimento do estado de 
São Paulo (na página seguinte), 
1982
A proposta da PDDI (Política 
de Desenvolvimento e 
Desconcentração Industrial) 
sintetiza grande parte dos 
objetivos das ações planejadoras 
do Estado empregadas sobre 
o território paulista, a partir 
dos anos 1980. Suas diretrizes 
minimizaram o planejamento 
regional, substituindo-o pelo 
zoneamento industrial. O 
estudo partiu da identificação 
das áreas mais polarizadas 
(com uma delimitação muito 
próxima ao que é hoje a 
macrometrópole) e dos eixos de 
desenvolvimento (a partir das 
principais rodovias estaduais). 
Do cruzamento desses dois 
critérios foi delimitada 
uma porção territorial com 
características atrativas para 
a interiorização industrial. 
A PDDI dividiu o estado em 
regiões com maior ou menor 
possibilidade de aumento dos 
rendimentos crescentes em 
função da qualidade da mão-
de-obra e de sua localização em 
relação às atividades industriais 
pré-existentes
Fonte: Diretrizes para a 
Política de Desenvolvimento 
e Desconcentração Industrial - 
PDDI, 1982
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As decisões locacionais sobre as atividades produtivas orientaram-se pela necessidade de três grupos 
específicos de indústrias: indústrias de grande, médio e pequeno porte: 

a) para a indústria de grande porte:  proximidade com as rodovias e também em áreas com demanda de 
mão-de-obra; 

b) para as indústrias de pequeno e médio portes: estarem articuladas às indústrias de grande porte, tendo 
em vista que seu papel, em geral, é de complementaridade.

Esses condicionantes, baseados na integração da cadeia produtiva e não por acaso orientados pelas rodovias 
definiram os investimentos públicos em equipamentos e infraestrutura em poucas áreas a fim de constituírem 
uma região privilegiada para a industrialização, repetindo – no Interior – a fórmula empregada na Capital:

concentrar os investimentos públicos e privados em um reduzido número de áreas, 
viabilizando a formação, no interior do estado, de complexos industriais de porte que, a 
médio prazo, venham a beneficiar-se das vantagens advindas da aglomeração dos grandes 
estabelecimentos;
diferenciar, a nível regional, as condições de favorecimento para implantação industrial de 
grande porte;
dotar de equipamentos básicos de infra-estrutura – energia, sistema de comunicações, setor 
de serviços – áreas específicas para implantação de indústrias de grande porte. (GOVERNO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1982b, p. 98)

Assim, a decisão locacional sobre as principais atividades econômicas concentraram-se ao longo dos 
principais eixos rodoviários e ao redor das cidades sedes administrativas ou regionalmente importantes 
(Prioridade 1: região de Bauru; Prioridade 2: região de São Carlos e Araraquara; Prioridade 3: Região de 
Campinas; Prioridade 4: região de São José dos Campos) (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; 
SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1982b, p. 96). E como premissa, 
a indústria deveria apropriar-se da mão-de-obra especializada concentrada ao redor da Capital paulista em 
oposição às condições mais precárias e, portanto secundárias de mão-de-obra dispersas pelo Interior. O que 
significava não deslocar indústrias dos arredores da Capital, mas “[...] fazer com que se fixem nela aquelas 
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atividades intensivas em capital e tecnologia, orientando-se a outras regiões as indústrias intensivas em mão-
de-obra e de tecnologia menos sofisticada” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DA 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1982b, p. 132). Esse zoneamento foi reforçado pela 
criação da Companhia de Desenvolvimento de São Paulo (CODESPAULO) que teve como objetivo proporcionar 
o zoneamento industrial do estado, incentivar investimentos no Interior, promover estudos e planos para 
a nova interiorização industrial e executar planos e programas habitacionais. Até mesmo as grandes obras 
necessárias para complementar a navegabilidade do Rio Tietê, também previstas pelo PDDI, foram definidas 
a partir das prioridades em atender a região de produção canavieira denominada de “Hidrovia do Álcool” 
(GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, 1982b, p. 122). Não por coincidência, a mancha que delimitou as cidades a serem beneficiadas 
pelos investimentos teve como eixo o vale do rio Tietê.

151. Mapa das Áreas de Competência Estadual para o Zoneamento Industrial
A definição de áreas destinadas para indústrias de grande, médio e pequeno porte seguiu os diagnósticos que apontavam para as regiões 
mais qualificadas e com potencial de atividade industrial já desenvolvido. A mancha do zoneamento é esclarecedora da divisão territorial 
do trabalho que ocorre no estado de São Paulo pelas ações planejadoras que permaneceram sobre regiões privilegiadas, equipando-as 
para os predomínios das atividades econômicas
Fonte: Diretrizes para a Política de Desenvolvimento e Desconcentração Industrial - PDDI, 1982

Podemos identificar nesse zoneamento industrial uma escolha pela permanência de ações e incentivos 
sobre uma área historicamente privilegiada e em constante desenvolvimento que demonstra a divisão social 
do trabalho no estado de São Paulo. Para Faria (1981, p. 747) a relação que se estabelece entre divisão social do 
trabalho e a urbanização ocorre pela aglomeração dos meios de produção e consumo nas cidades pela separação 
de funções e especialidades dentro dos setores produtivos. Essa divisão do trabalho transposta ao território 
resulta na hierarquização urbana (GOVERNO DO ESTADO; COORDENADORIA DE AÇÃO REGIONAL, 
1982a, p. 31) que, por sua vez influencia a organização e estruturação do espaço econômico (RIGHI, 1983). A 
rede urbana é a maior evidência desse processo por ser, simultaneamente reflexo da e condição para a divisão 
territorial do trabalho (CORRÊA, 1989, p. 48-49) que se expressa pela definição dos papeis das cidades no 
processo de acumulação (IPEA; IBGE; UNICAMP; SEADE, 2002, p. 32). 

Na PDDI e PDU, a especialização funcional de algumas cidades em comparação a outras, ganhando ou 
perdendo importância na rede urbana reforçou a hierarquização territorial e consolidou uma divisão territorial 
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baseada na divisão social do trabalho. Ao selecionarem cidades com maior e menor potencial de desenvolvimento 
e atribuir-lhes atividades mais e menos qualificadas, as ações do Estado promoveram, ou consolidaram, a 
divisão territorial do trabalho atribuindo vantagens às regiões mais desenvolvidas e desvantagens às menos 
desenvolvidas. Pois o Estado optou em atribuir maior privilégio às áreas mais bem equipadas e que poderiam 
proporcionar mais rapidamente o aumento dos rendimentos crescentes às indústrias interiorizadas. E menos 
privilégios às áreas menos desenvolvidas que, portanto não seriam tão eficientes em proporcionar o aumento 
dos rendimentos crescentes às indústrias que para lá se dirigissem. Das escolhas feitas pela PDDI, podemos 
concluir que no estado de São Paulo, a divisão territorial do trabalho é caracterizada pelas “inter-relações” 
“sócio-econômicas” que ocorreram entre as cidades e o seu polo e entre esses polos e a Capital, levando-se em 
consideração o histórico de desenvolvimento de cada região.

Os esforços políticos e administrativos para uma nova interiorização da atividade industrial apoiados numa 
consolidada rede urbana e no princípio da divisão territorial do trabalho foram exitosos. A interiorização 
ocorreu e legou um padrão de urbanização espraiado, ou disperso (REIS, 2006). A participação na produção 
industrial nacional da Região Metropolitana de São Paulo passou de 44% (1970) para 25% (1997) e a do 
emprego nas atividades industriais, no mesmo período, de 34% para 24%. Comparando-se com os índices 
estaduais, o valor de transformação industrial da RMSP caiu de 75% para 50% e a do emprego de 70% para 
55% (DINIZ, 2000b, p. 34) comprovando a importância da receptividade da atividade industrial pelo Interior. 
Dessa forma, as ações do Estado que tinham como objetivo promover nova interiorização paulista da indústria 
concretizaram-se a partir dos anos 1970 e seus efeitos provocaram a inflexão da concentração do valor da 
produção industrial confirmando um movimento da atividade industrial da Capital São Paulo para o Interior. 

Tabela 7: Estado de São Paulo - Valor da Produção Industrial - 1940-1985 (%)

Anos RMSP Capital Interior
1940 64,5 53,9 35,5
1956 66,6 54,2 33,6
1960 71,1 51,7 28,9
1970 70,7 43,7 29,3
1980 58,6 30,1 41,3
1985 56,5(*) - 43,5

   

                                                                                                                                                                                                                (*) Inclui a capital
Fonte: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística – FIBGE, Apud LENCIONI, 1994, p. 54, Tabela III

Tabela 8: Indústria de transformação: participação regional no VTI (em %): VTI Br e ESP: 1970 e 1985: Censos Industriais; 1989-2003

1970 1980 1985 1989 1998 2003
Brasil, exclusive ESP 41,8 46,6 48,1 49,3 50,2 56,2
ESP 58,2 53,4 51,9 50,7 49,8 43,8
RMSP 43,5 33,6 29,4 28,7 24,6 16,8
Interior 14,7 19,8 22,5 22 25,2 27

Fonte: CANO; BRANDÃO; MACIEL; MACEDO, sem data, p. 197 (tabela 3)

Embora a instalação de indústrias nessas cidades tenha sido incentivada e concretizada, elas não se 
tornaram economicamente independentes, pois a importância das cidades médias esteve relacionada ao tipo 
de dependência a que estava submetida e ao papel que lhes cabia em relação ao conjunto territorial. Em outras 
palavras, à sua função dentro do sistema de divisão territorial do trabalho que se consolidava no estado de 
São Paulo.

A divisão de trabalho não condiciona apenas determinadas relações entre indivíduos e 
grupos da sociedade; ela também condiciona as relações entre coletividades diferenciadas no 
espaço, isto é, entre regiões geoeconômicas distintas. Estas relações, como não podia deixar de 
ser, também são completamente alteradas pela revolução provocada pelo desenvolvimento. 
(SINGER, 1968, p. 10)

A partir da divisão territorial do trabalho estabeleceu-se um “padrão funcional” para as diferentes regiões. 
Padrão funcional foi o termo usado desde os anos 1960, no estado de São Paulo, com o objetivo de identificar 
o papel de cada cidade na rede urbana a partir de uma determinada atividade industrial ou de serviços nela 

ANO RODOVIÁRIO FERROVIÁRIO 
1947 92 97,5 
1951 116,7 123,6 
1953 162,3 122,1 
1958 203,4 137 

 

 

Estudos, Projetos e Trabalhos preparatórios NCr$ 5.000.000,00 
Desapropriações (terra e benfeitorias), 1.000 km2 NCr$ 30.000.000,00 
Edifícios públicos principais, 300.000 m2 NCr$ 90.000.000,00 
Obras de urbanização NCr$ 25.000.000,00 
Vias e Pavimentações (2.000.000 m2) NCr$ 80.000.000,00 
TOTAL NCr$ 230.000.000,00 

 

 

Habitações (apartamentos e casas de diversas 
categorias) 20.000 unidades 

NCr$ 350.000.000,00 

Serviços Públicos (Água, Esgoto, Força, Luz e 
Telefones) previstos para 200.000 habitantes 

NCr$ 100.000.000,00 

TOTAL NCr$ 450.000.000,00 
 

 

Região Economia Predominante 
Sub-Região Litoral de Santos área complementar da Grande São Paulo, devido às atividades portuárias e do 

complexo industrial de Cubatão 
Litoral de São Sebastião com aumento da urbanização devido ao terminal petroleiro e à implantação do 

trecho da Rio-Santos 
Grande São Paulo maior concentração industrial do país e organizadora regional do Estado de São 

Paulo 
Vale do médio Paraíba predomínio pastoril com diferentes níveis de industrialização ao longo da Dutra 
Sub-Região de Sorocaba concentração industrial em Sorocaba 
Sub-Região de Campinas dinamismo e diversidade industrial e de emprego tecnológico 
Sub-Região de Tatui-Itapetininga  extensão de Sorocaba com indústria agropastoril 
Sub-Região de Ribeirão Preto-
Araraquara 

policultura que serve de matéria-prima para a indústria de transformação 

Litoral Sul e bacia do Ribeira e 
Iguape 

pouca expressão econômica 

Região de Barretos-Olímpia pecuária, com relação com os estados de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro 
e Goiás 

Região de Araçatuba frigoríficos e pecuária leiteira 
Região de Presidente Prudente agricultura 
 

 

 
Anos RMSP Capital Interior 
1940 64,5 53,9 35,5 
1956 66,6 54,2 33,6 
1960 71,1 51,7 28,9 
1970 70,7 43,7 29,3 
1980 58,6 30,1 41,3 
1985 56,5(*) - 43,5 

 

 

 1970 1980 1985 1989 1998 2003 
Brasil, exclusive ESP 41,8 46,6 48,1 49,3 50,2 56,2 
ESP 58,2 53,4 51,9 50,7 49,8 43,8 
RMSP 43,5 33,6 29,4 28,7 24,6 16,8 
Interior 14,7 19,8 22,5 22 25,2 27 

 

 

 

 

Regiões 

Administrativas 

Taxa de Crescimento 

Demográfico (%) 

Taxa de Crescimento Geométrico 

1940 1950 1960 1970 1980 1940-50 1950-60 1960-70 1970-80 

Grande São 

Paulo 

22,4 29,2 36,9 45,6 50,1 5,2 6,1 5,6 4,5 

Litoral 4,2 4,2 4,3 4,7 4,9 2,6 3,8 4,2 4 

Vale do Paraíba 5,2 5 4,5 4,5 4,6 2,1 2,6 3,1 3,7 

Sorocaba 9,1 7,7 6,8 6,2 5,9 2,1 2,6 3,1 3 

Campinas 14,9 12,6 11,9 11,8 12,9 0,8 2,9 3,3 4,4 

Ribeirão Preto 14,1 10,8 9,3 7,9 72 -0,3 2,0 1,7 2,5 

Bauru 7,6 5,6 4,4 3,1 2,7 -0,7 1,1 -0,3 2,1 

São José do Rio 

Preto 

8,6 7,3 6,9 5,2 4 0,8 3,1 0,1 0,8 

Araçatuba 3,6 4,6 3,8 3 2,1 4,9 1,8 0,9 -0,1 

Presidente 

Prudente 

3,0 6,1 5,7 4 2,8 4,0 9,9 -0,2 -0,4 

Marília 7,4 6,8 5,4 3,8 2,8 1,3 3,6 -0,2 0,5 

Total 100 100 100 100 100 2,5 3,6 3,3 3,5 
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predominantes. A classificação de Negri e Pacheco (1994, p. 70) comprova essa divisão funcional para, ao menos, 
as seis principais regiões do estado, excetuando a RMSP: “Baixada Santista”: “indústria de bens intermediários 
(siderurgia e petroquímica)”; “Vale do Paraíba”: “aeronáutica e refino de petróleo”; “região de Campinas”: 
“material de transporte, alimentos, química, mecânica e têxtil”; “entorno de Sorocaba”: “metalurgia, minerais 
não metálicos, mecânica e têxtil”; “a região de Ribeirão Preto”: “processamento de produtos agrícolas”, 
“unidades de mecânica e de vestuário e calçados”; “o oeste do estado”: “bens de consumo leves, a maioria 
de processamento de agropecuária”. E é notória a gradação da finalidade industrial que ocorre no sentido 
oeste do estado em que as indústrias pesada e de bens de consumo vão sendo substituídas pela indústria 
agrícola numa clara evidência do papel de cada região no processo produtivo industrial nos âmbitos estadual 
e nacional. Observadas no seu conjunto, essas regiões formam uma rede urbana integrada e desequilibrada do 
ponto-de-vista do desenvolvimento.

152 a 155. Rede urbana paulista: Distribuição da População Total em 1886, 1920, 1950 e 1980
As ações planejadoras do Estado sobre o território agem reciprocamente nas escalas urbana e regional. A organização territorial paulista 
pode ser compreendida pela sua rede urbana polarizada segundo divisões funcionais e a hierarquia que se estabelece a partir do raio de 
influência da Capital São Paulo. Embora seja uma análise demográfica, é representativa do percurso do desenvolvimento do estado, tendo 
em vista que no caso paulista industrialização, urbanização e desenvolvimento compõem um único processo de organização territorial. 
E embora esse movimento tenha se consolidado rumo ao oeste, esse movimento ocorreu em função e simultaneamente à concentração 
do seu principal polo, a Capital São Paulo
Fonte: Organização Regional do Estado de São Paulo: Polarização e Hierarquia dos Centros Urbanos, 1982

Por fim, é preciso registrar uma observação. Diante do zoneamento industrial proposto chama a atenção 
um tema pouco - ou quase nada - abordado pelos planos regionais: a questão ambiental. Dentre todas as ações 
do Estado por nós analisadas, a PDDI foi a primeira abordagem mais incisiva sobre a questão ambiental. Pois, 
até então, nenhum dos planos de industrialização ou de interiorização industrial havia considerado o tema 
dos recursos naturais. A questão ambiental estava abordada por importantes marcos legais, como no Código 
Florestal (Lei no. 4.771 de 15 de setembro de 1965) e nas formas de regulação do uso e ocupação do solo em 
relação aos mananciais (Lei Estadual 898 de 18 de dezembro de 1975; Lei Estadual n. 1.172 de 17 de novembro 
de 1976 e Lei Estadual 1.817 de 27 de outubro de 1978), mas não em planos, projetos, programas ou políticas 
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públicas. A proposta da PDDI, ao tratar desse tema reforçou a característica da dissociação entre indústria e 
meio-ambiente, pois identificou as principais áreas de preservação ambiental (vegetação e hidrografia) fora das 
áreas sobre as quais a indústria deveria ser a atividade motriz. Ou seja, os recursos naturais a serem preservados 
estavam em áreas de menor dinâmica econômica, menor concentração demográfica e com ocupações mais 
recentes. Nessa concepção, o desenvolvimento econômico contrapôs-se ao convívio equilibrado aos recursos 
naturais, os quais – em geral – são a fonte de matéria-prima para a própria industrialização, pra não avançarmos 
nos seus aspectos mais essenciais. Desenvolvimento e preservação do meio-ambiente foram concebidos como 
elementos antagônicos, o que justifica em grande parte os atuais conflitos entre essas atividades. A premissa 
de colocar em lados opostos a industrialização e o meio ambiente construiu um panorama de contradições 
dentro do processo de desenvolvimento paulista legando grandes prejuízos no âmbito social. 

156 e 157. Mapa das áreas consideradas para preservação ambiental (vegetação e manancial)
É sintomática a conclusão de que as áreas de preservação ocorram, em sua grande maioria (sobretudo as grandes manchas) fora das áreas 
mais desenvolvidas. Excetuando o caso dos mananciais na RMSP, a política de preservação ambiental estadual esteve ausente dos planos 
de desenvolvimento ou em posição antagônica às políticas de industrialização, até o final dos anos 1970
Fonte: Diretrizes para a Política de Desenvolvimento e Desconcentração Industrial - PDDI, 1982

6.5 As Interpretações sobre o Binômio Concentração-Desconcetração: Desconcentrar a Indústria para 
Concentrar Riqueza

O movimento da recente interiorização da indústria como estratégia para a manutenção da sua atividade 
no estado de São Paulo; a consequente consolidação da divisão territorial do trabalho pela rede urbana; e a 
integração do mercado nacional cujo centro firmava-se pela Capital São Paulo consolidaram a hegemonia 
econômica paulista. Nos anos 1970, o estado de São Paulo concentrava 39,4% do PIB nacional, 58% da 
produção industrial e 20% da população do país. As interpretações que ocorreram após o movimento da 
atividade industrial para o Interior abriram um novo debate ao abordarem os efeitos das decisões locacionais 
na construção do território paulista. Debate esse sintetizado pelo binômio concentração x desconcentração da 
atividade industrial.

A partir da década de 1980, a confirmação desse espraiamento para além dos limites da Região Metropolitana 
(LENCIONI, 1994; CANO et al, s. d.) comprovaram a reversão de concentração em resposta às deseconomias 
de aglomeração (PACHECO; NEGRI, 1994). A desconcentração industrial não foi um fato isolado, pois ela se 
evidenciou em escala inter-regional, sobretudo nas relações entre as regiões Sul e Sudeste compondo o Polígono 
Industrial formado pelos estados de São Paulo (São José dos Campos), Rio de Janeiro, Minas Gerais (Belo 
Horizonte e Uberlândia), Paraná (Maringá), Rio Grande do Sul (Porto Alegre) e Santa Catarina (Florianópolis) 
(DINIZ, 2000b, p. 21 a 61). E não representou diminuição de produção já que o mercado adquiriu novas formas 
produtivas através das alterações tecnológicas (ANDRADE; SERRA, s. d.). Também não alterou o lugar de 
decisões e da permanência do capital que se mantiveram centralizados em São Paulo e arredores. Portanto, 
desconcentração não significou descentralização e essa condição constituiu nova estrutura urbano-industrial 
(LENCIONI, 1994). E frente a essas evidências, ocorreu o fetiche da desconcentração em sucessivas análises 
que desconsideraram os fatores estruturais da economia (e suas mudanças recentes no âmbito nacional) como 
elementos essenciais para compreender a nova condição da atividade industrial (TINOCO, 2001). Porém, a 
maior divergência sobre o novo padrão de organização dessa atividade foi a respeito dos seus efeitos. Diniz 
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(2000b, p. 43) apontou um processo contido de expansão, através do qual a recente interiorização ocorreu 
dentro de um limite estreito e próximo à Capital, denominado “suburbanização” tendo em vista que a 
expansão teria ocorrido pela reversão da polarização pelo processo de polinucleação em que um grande centro 
divide parte de suas funções com centros menores, periféricos e dependentes. No caso da RMSP, o ABC e a 
Capital cederam, parcialmente, sua função para cidades como Cotia, Diadema, Guarulhos, Mauá, Osasco, 
Sorocaba e Suzano. Gonçalves (1994), por sua vez, reforçou a importância da rede urbana paulista no processo 
de desconcentração industrial e a relação sistêmica que se estabeleceu entre a Capital e o Interior. Destacou 
que as transformações que ocorreram nas cidades não ocorreram exclusivamente pelas forças das políticas 
urbanas, mas e principalmente pelas dinâmicas e estímulos que ultrapassaram a escala urbana e atingiram 
a totalidade das regiões administrativas paulistas que compõem a rede urbana estadual. E Cano et al (s. d.) 
identificou um complexo jogo financeiro de fatores que promoveram o movimento industrial entre a RMSP e 
o Interior, considerando o contexto de todo o estado de São Paulo ao analisar as 15 Regiões Administrativas 
e os efeitos da participação estadual no valor de transformação industrial (VTI) nacional, com destaque para 
a perda acentuada da RMSP compensada pelo Interior. O que se percebeu desse debate foram os efeitos 
das decisões locacionais que, a rigor podem ser evidenciados em três grupos territoriais: pela Capital que, 
independentemente desse movimento, continuou como o centro das decisões e da concentração da riqueza; 
pelo movimento que ocorreu nas bordas dos principais polos industriais que estavam restritos à Capital e 
ao Grande ABC, comprovando a suburbanização dentro da RMSP; e pelas cidades médias do Interior que 
também receberem parte das atividades industriais. Essas análises compreenderam as ações integradas 
de um processo de desenvolvimento territorial e evidenciaram a discussão em torno da concentração e 
desconcentração da indústria na Capital e arredores baseadas no histórico dos índices de geração de emprego 
e valor de produção industrial. O que se pode concluir dessas leituras é a evidência do processo da recente 
interiorização industrial pela urbanização espraiada e a concentração de capital condicionando e mantendo o 
desequilíbrio do desenvolvimento.

6.6 As Decisões Regionais e os Impactos na Escala Urbana
Boa parte da realidade de muitos municípios paulistas somente pode ser explicada a partir das relações 

regionais. Avaliando os efeitos da recente interiorização da indústria e a definição das funções urbanas dentro 
do modelo de divisão territorial do trabalho, o que se pode constatar é que as decisões tomadas na escala 
regional interferiram diretamente na forma de urbanização. Uma breve análise das políticas dessa recente 
interiorização industrial elaborada por Corrêa (1989, p. 65) indica um aspecto fundamental para compreender 
os motivos e os efeitos desse movimento, pois essa interiorização industrial não significou – necessariamente 
– interiorização do desenvolvimento como supunha o próprio título da ação governamental que reuniu os 
principais programas e políticas públicas do estado de São Paulo desse período. Ao contrário, consolidou a 
centralidade do poder e a concentração dos lucros, pois ao transferir filiais da indústria para o Interior reforçou 
a importância das matrizes localizadas na Capital. Ou, nos casos mais graves, empresas menores do Interior 
foram absorvidas pelas concorrentes maiores que drenam os lucros e os concentram na Capital. O equilíbrio 
do desenvolvimento tão desejado entre Capital e Interior não ocorreu porque a equidade sócio-espacial não 
é compatível com o modelo capitalista de desenvolvimento. No lugar desse equilíbrio predominou a divisão 
territorial do trabalho elevado, em alguns casos, ao grau internacional ao tornar cidades (metropolitanas e do 
Interior) dependentes do capital externo comandado pelas multinacionais instaladas em território nacional/
estadual. O efeito que identificamos no estado de São Paulo aponta para uma relação direta entre as decisões 
regionais e seus impactos na escala urbana. Numa breve análise sobre o território paulista, percorrendo-o de 
oeste para leste, podemos destacar alguns elementos de sua formação e de suas transformações.

As regiões do extremo oeste paulista, levadas pelas decisões locacionais, permaneceram com as atividades 
agropastoris como a sua base econômica. O plantio de cana-de-açúcar como alternativas aos combustíveis 
fósseis (a partir da crise do petróleo, na década de 1970) substituiu o café que era predominante até o primeiro 
terço do século XX. E a criação de gado nas cidades de São José do Rio Preto e de Araçatuba permaneceu 
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como indutora do desenvolvimento de suas regiões. O predomínio econômico homogeneamente agrícola 
repercutiu na dinâmica da urbanização que foi marcada por poucos desmembramentos constituindo regiões 
tão homogêneas quanto suas atividades econômicas, pois a lógica da produção agropastorial é a de grandes 
porções de terra para o extenso plantio da cana e para o criação de gado. Portanto, quanto menos parcelamento, 
melhor para a atividade agrícola comandada pelos monopólios. Na porção de colonização mais recente 
chamada por Pierre Monbeig de Franja Pioneira a relação com o meio ambiente ocorreu de forma diferente. 
A derrubada das matas para a criação de cidade e plantio de café serviu, em boa medida, para a construção 
das casas (MONBEIG, 1984, p. 380-385) que até hoje sobrevivem dando testemunho de uma tecnologia que 
foi apropriada dos arredores do estado Paraná. E não foi somente a tecnologia construtiva que influenciou 
essa região, mas também as relações econômicas e sociais estabelecidas entre algumas cidades, como Assis 
e Ourinhos, e o estado vizinho. O movimento de seus habitantes em direção à Maringá-PR e Londrina-PR 
em busca de serviços e comércios especializados, por exemplo, comprova a necessidade de um polo urbano 
que concentre essas atividades e que esteja mais próximo e capaz de absorver e atender as demandas sociais 
geradas nos extremos do estado, distante da Capital São Paulo.

No centro do estado, cidades como Araraquara, Piracicaba, Rio Claro e São Carlos qualificaram-se, em 
grande parte, pela força motriz das universidades públicas e privadas lá instaladas. Pois atraíram um importante 
contingente de recursos trazidos pelos seus usuários, maciçamente de outras cidades e regiões e tiveram as 
funções urbanas modificadas pelas formas de uso e ocupação do solo, como os lançamentos imobiliários e os 
serviços destinados a esse público. A implantação de indústria de alta tecnologia ou de desenvolvimento de 
pesquisa de ponta geradas pelas atividades acadêmicas transformou essas cidades em importante referência 
nacional (THÉRY, 2003) no setor tecnológico. Em outras cidades os efeitos negativos da recente interiorização 
industrial sobrepuseram-se aos benefícios e se evidenciaram com mais força. Não se pode afirmar que os 
resultados tenham sido exclusivamente positivos em todo o Interior, pois junto da indústria o processo de 
urbanização foi também marcado pela interiorização dos problemas metropolitanos. Bauru e Ribeirão Preto 
passaram por um processo de crescimento da mancha urbana de forma acelerada reproduzindo situações 
similares aos mais graves problemas metropolitanos. Nessas cidades, a partir dos anos 1970 proliferaram-se 
as periferias através de loteamentos populares totalmente segregados dos centros urbanos. As áreas centrais 
das cidades, congestionadas pelo excesso de veículos, sofreram com as grandes obras exclusivamente viárias 
que as transformaram em locais de passagem colaborando para seu esvaziamento e consequente degradação. 
Córregos foram canalizados e vias marginais construídas reproduzindo o modelo da metrópole e levando ao 
Interior os mesmos problemas de cheias sobre as várzeas ocupadas. Até mesmo Franca, na borda do estado 
e com uma indústria de calçados sedimentada e inserida na cadeia produtiva agropastoril, sofreu com a 
expansão urbana. A recente interiorização da indústria ajudou a promover, também a reprodução de um vasto 
conjunto de loteamentos demonstrando os impactos da falta de preparo dos municípios em receber os recursos 
destinados ao desenvolvimento industrial (CHIQUITO, 2006). Os impactos na escala urbana logo emergiram 
pela exploração da terra exigindo do poder público altos investimentos para provisão de infraestrutura em 
áreas cuja ocupação somente interessava aos especuladores imobiliários. 

No limite leste, Cubatão teve sua paisagem desenhada pelas relações regionais proporcionadas pela 
indústria. É caracterizada pela peculiar ocupação de indústrias pesadas, fruto da política getulista e juscelinista 
de garantir de forma concentrada no Sudeste (especialmente em São Paulo e Rio de Janeiro) o processamento 
e refinamento da matéria-prima para o desenvolvimento do restante da cadeia produtiva nacional. Assim, 
grande parte da Mata Atlântica, fauna e flora, foi substituída por uma silhueta de refinarias com expressões 
cinematográficas de caldeiras,  chaminés e flare operando ininterruptamente. O que dela sobrou, a Serra do 
Mar, foi inteiramente tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e 
Turístico do Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) em 1985, como patrimônio natural (LEITE, 2007, p. 33). 
O Litoral Sul, local de origem da colonização brasileira e paulista, guarda pouco da glória histórica que legou 
o primeiro município do Brasil, São Vicente (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE 
ECONOMIA E PLANEJAMENTO; COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO REGIONAL; INSTITUTO 
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GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO, 1995, p. 38). A fácil circulação pela região proporcionada por uma 
topografia menos acidentada e pelas águas calmas de seus rios, principalmente o Ribeira (único rio de 
grande porte, no estado de São Paulo, que corre para o Litoral), impulsionaram a exploração de seus recursos 
naturais desde a sua colonização criando uma continuidade com a região que circunda seu vale pelo atual 
baixo desenvolvimento econômico e social. Assim, o Vale do Ribeira embora distinto do Litoral Sul nos seus 
predomínios naturais forma com ele uma mancha contínua de exploração secular da terra com baixíssimos 
retornos ao desenvolvimento social.

Nas regiões metropolitanas as contradições não foram diferentes, aliás foram mais reforçadas. A região de 
Campinas (metropolitana [RMC], administrativa e de governo) consolidou-se como a importante entrada para 
o oeste e para o interior do país. Sua origem está na importância de sua posição geográfica, vizinha a São Paulo, 
e na expansão da atividade agrícola. De São Paulo herdou grande parte da migração das atividades industriais 
e se consolidou por uma rede urbana invejável do ponto-de-vista das interligações viárias e rodoviárias que 
garantiu um dos melhores sistemas de integração da circulação terrestre do estado e, consequentemente um 
complexo conjunto de relações interurbanas pelas atividades industriais. Cidades médias passaram pelo 
processo de conurbação sem, contudo perda de identidade ou conflitos de fronteiras. E se integraram pelas 
atividades industriais, como nos casos de Indaiatuba e Valinhos. Campinas concentrou os centros universitários 
públicos e privados de pesquisa e as principais sedes industriais e tem ditado a divisão territorial do trabalho 
na sua região exercendo grande influência na distribuição da cadeia produtiva industrial. Assim, os efeitos de 
uma periferia industrial não tardaram. Hortolândia formou-se como uma cidade dormitório, superadensada 
e pouco desenvolvida pela ausência de serviços e de atividades autônomas. Desde sua recente emancipação 
do município de Sumaré (1991), tem concentrado relevante número de atividades industriais, mas também 
tem sofrido com a degradação social e econômica decorrente da falta de diversidade de atividades e usos 
urbanos (CANO; BRANDÃO [orgs.], 2003, p. 448-450) e da presença do presídio estadual que atraiu para a 
cidade um contingente de familiares dos presidiários que utilizam os serviços públicos municipais que não 
foram dimensionados para essa demanda. As cidades menores assumiram um papel coadjuvante no processo 
de desenvolvimento regional enquanto os grandes polos drenam os principais recursos (universidades, 
indústrias, pesquisa, serviços, comércio, etc.). E o crescimento da região como um todo não foi acompanhado 
pela provisão de moradia, equipamentos e infraestrutura sociais que atendessem à realidade de plena 
industrialização e urbanização (CANO; BRANDÃO [orgs.], 2003, p. 460).

A Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS), polarizada por Santos onde se localiza o principal 
porto brasileiro e setores de serviços a ele vinculados, guarda no seu processo histórico de formação a 
importância regional. Não fosse a Serra do Mar, estaria conurbada com a RMSP, pois mesmo separada por 
uma elevação de 800 metros ainda mantém fortes vínculos com a Capital paulista. Haja vista a importância 
da função balneária que Santos, Praia Grande e Guarujá mantém há mais de 50 anos. Pois foi a partir da 
década de 1950 que a zona costeira, sobretudo Santos, passou por um processo intenso de parcelamento do 
solo destinado à população paulistana, principalmente, que encontrou facilidades de acesso ao litoral pela 
via Anchieta. Essa urbanização que resultou no adensamento populacional e na industrialização da região 
ocorreu desvinculada das características naturais (vegetação, fauna, flora, etc.) e causou irreversíveis prejuízos 
(AFONSO, 2006, p. 161-218).

A recém-criada Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) é claramente 
distinguida pelas suas duas porções principais: o Vale do Paraíba e o Litoral Norte. O Vale do Paraíba renasceu 
do abandono do ciclo cafeeiro e se inseriu na atividade industrial de forma exitosa por ser influenciada pelo 
movimento da principal rodovia do país, a Dutra. Assim, São José dos Campos, Taubaté e Jacareí expandiram-se 
e sua urbanização acompanhou o movimento da Dutra e da Ayrton Senna (antiga rodovia dos Trabalhadores). 
O Litoral Norte, por sua vez, debate-se com o conflito de um Zoneamento Econômico Ecológico de caráter 
extremamente preservacionista e o seu processo de urbanização. Vistos como conjunto, o Vale do Paraíba e o 
Litoral Norte mantêm relações econômicas de dependências, contudo com lógicas muito díspares.

A última grande definição do estado na escala regional, a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), é 
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marcada pelo paradoxo de uma região metropolitana sem metrópole. Embora sejam inegáveis os processos 
de crescimento e desenvolvimento do município de Sorocaba e da metropolização do Interior do Estado 
incluindo a região sob sua influência, a estrutura regional existente; a dependência do fluxo econômico e de 
pessoas em relação à Capital; os parcelamentos urbanos para atender a um veraneio dos paulistas a partir de 
condomínios fechados de lotes e chácaras; e os predomínios econômicos de uma tradição agrícola atribuem-lhe 
características que pouco se assemelham aos estágios de outras importantes metrópoles. Aliás, as duas últimas 
regiões metropolitanas criadas (RMVPLN e RMS) caracterizam-se por terem uma rede urbana consolidada, 
relações de dependência estabelecidas por um núcleo, mas uma incipiente estrutura regional organizada em 
que o marco fundamental da metropolização não se caracteriza pelo polo, mas pelo eixo. Em ambos os casos 
o sistema Dutra⁄Ayrton Senna e a Castello Branco, respectivamente, parecem qualificar e atribuir as principais 
características regionais muito mais que suas principais cidades, São José dos Campos e Sorocaba. Embora com 
inegável importância centralizadora regional, não configuram um território completo de influências estando, 
eles próprios ainda sob uma forte influência, ou concorrência, de outros polos como Campinas e São Paulo.

Finalmente, na Região Metropolitana de São Paulo os efeitos das ações da recente interiorização 
também emergiram na escala urbana. O Grande ABC, atualmente denominado de Sub-Região Sul da RMSP 
transformou-se na clara evidência da divisão funcional do território. Região que mais se desenvolveu e se 
urbanizou pela atividade industrial a parir da década de 1940, teve seu território transformado pelo processo 
de industrialização (concentração e desconcentração). São Bernardo do Campo tornou-se principal polo 
industrial da região concentrando as principais fábricas automobilísticas ao longo das duas mais importantes 
rodovias do estado, a Anchieta e a Imigrantes. Na sua periferia, principalmente ao redor da represa Billings 
e conectadas a esses dois eixos, proliferaram-se pátios de estacionamento de automóveis impermeabilizando 
várzeas dos córregos contribuintes da área de manancial. Seu centro, por sua vez tornou-se num nó rodoviário 
de articulação com o movimento regional reforçando o conflito entre as escalas. Mauá e Diadema que se 
emanciparam de Santo André (1953) e São Bernardo do Campo (em 1959), respectivamente, pela importância 
que ganharam no processo de concentração da atividade industrial, tornaram-se subúrbios industriais, fosse 
pelas atividades complementares da cadeia produtiva automobilística lá instaladas (indústrias de peças 
mecânicas, lataria, plástico, etc.), fosse pela alta taxa de concentração demográfica de operários. Esses - ao 
fugirem dos altos preços imobiliários dos principais polos - ocuparam irregularmente áreas muitas vezes non 
aedificandi constituindo, como no caso de Diadema a maior taxa de adensamento populacional do país (em 
2015); e como em Mauá uma sucessão de ocupações impróprias sobre o “mar de morros” formando áreas de 
alto risco. E Santo André, que a partir dos anos 1970 sofreu com a migração industrial do eixo ao longo do 
córrego do Tamanduateí e com o decorrente corte na arrecadação, teve de lograr nas décadas seguintes grandes 
esforços institucionais (administrativos, financeiros, políticos, etc.) para reverter os problemas causados pelo 
movimento das atividades industriais. Num outro contexto, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra passaram 
por um baixo processo de industrialização devido à incidência de regulações legais de uso do solo nas áreas 
de manancial (Lei Estadual 898 de 18 de dezembro de 1975 que disciplinou o uso de solo para a proteção 
dos mananciais na RMSP e a Lei Estadual n. 1.172 de 17 de novembro de 1976 que delimitou as áreas de 
proteção relativas aos mananciais, cursos e reservatórios de água) tendo em vista que seus territórios estão 
completamente inseridos em Área de Proteção aos Mananciais. Por estarem num complexo sistema hídrico de 
escala metropolitana e na periferia da produção industrial, esses municípios hoje amargam os piores índices 
de desenvolvimento do Grande ABC comprovando a separação histórica entre preservação do meio-ambiente 
e desenvolvimento preconizada pelas ações planejadoras a partir dos anos 1960.

A falta de política sócio-espacial e a predominância de decisões locacionais que promoveram o impulso 
das atividades industriais provocou um conflito na escala regional e urbana, pois as demandas existentes e 
potenciais não foram supridas pelos recursos originados do estado para equipar esses municípios. O mito da 
industrialização como símbolo do progresso de uma região impulsionou o deslocamento dessas atividades 
prejudicando muitas das localidades onde se instalaram. Tornaram-se comuns os problemas no Interior, tais 
como: a conurbação de médios e grandes centros urbanos que promoveu o conflito entre fronteiras municipais 
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(de arrecadação, atendimento de serviços, etc.); o adensamento periférico e sua correspondente segregação 
por classe social através de favelas e condomínios fechados suburbanos; o déficit habitacional causado ou pela 
precariedade das habitações ou pela falta dela; o encortiçamento das áreas centrais, em geral abandonadas 
pelos serviços e comércios da classe dominante; a ocupação de áreas de restrição ambiental; a supressão 
de mata nativa pelas ocupações irregulares dos mananciais de alto e baixo padrão; o incorreto uso do solo 
em áreas não favoráveis à ocupação, com instabilidades geotécnicas ou submetidas a inundações; a falta de 
saneamento e de infraestrutura de mobilidade; a especulação imobiliária; o aumento das diferenças sociais; 
a falta de equipamentos sociais; a ausência de serviços públicos (de saneamento, de energia, de transporte, 
de educação, de saúde, etc.); a degradação social (violência, insegurança); a necessidade dos grandes 
deslocamentos; a sobreposição de obras viárias de caráter rodoviário no tecido urbano; o surgimento das 
periferias sem regulamentação; a verticalização excessiva das áreas centrais, em geral sem infraestrutura para 
tal; a implantação de plantas industriais através de isenção fiscal e benefícios na escolha das áreas; um processo 
migratório que sobrecarregou os serviços públicos de um polo e subutilizou o de cidades pequenas; sobrecarga 
dos serviços e gastos públicos com políticas atrativas aos empresários (isenção de impostos, construção de 
infraestrutura para a cadeia produtiva, etc.); além da ausência de órgãos e decisões de planejamento para as 
cidades pequenas que se viram imersas no processo da recente interiorização industrial.

Os problemas recorrentes das regiões metropolitanas espraiaram-se para o Interior dando-nos os indícios 
que a urbanização promovida restringiu-se às demandas produtivistas e não ao atendimento das necessidades 
sociais. Esses legados às cidades não são fruto exclusivamente de decisões tomadas na escala do município, 
mas resultados, também das políticas regionais de incentivo à produtividade que - via de regra - ocorreram 
para além dos limites municipais e com efeitos sistêmicos. A escala local de planejamento e intervenção 
comprovou-se insuficiente para pensar a organização territorial, pois os limites do localismo cederam lugar às 
políticas setorizadas, sobretudo de ordem industrial, concebidas na escala regional com serias consequências 
na escala local. O processo de urbanização paulista não pode ser avaliado de forma isolada como um fenômeno 
urbano exclusivo e autônomo. Mas, deve ser compreendido pelo seu conjunto, pois, em grande parte foi fruto 
dos padrões regionais definidos pelos programas do Estado concebidos e aplicados sobre a - e a partir da 
- rede urbana. E se essa constatação é evidente para os casos em que foram aplicadas as políticas públicas, 
também o é para os casos de ausência dessas políticas sobre o território.
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158. Mapa Síntese 6: Rede urbana paulista: centros regionais, cidades-médias e regiões para industrialização (décadas de 1960 a 1980)
Fonte: Autor. Elaborado a partir de: Boletim Geográfico, No. 160, 1961; Cidades Médias e Desenvolvimento Industrial. Uma Proposta de 
Descentralização Metropolitana, 1978; Diretrizes para a Política de Desenvolvimento e Desconcentração Industrial - PDDI, 1982
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CONCLUSÃO

ConClusão

Entre os anos 1910 e 1980 o Estado empenhou-se em qualificar o território com ações que incidiram 
sobre uma região específica, a Região dos Vetores Produtivos, com o objetivo de garantir condições 
adequadas para a localização da atividade industrial. Essas ações concentraram-se sobre um 

território historicamente mais dinâmico, urbanizado, com reserva de mão-de-obra e continuamente atendido 
por investimentos públicos e privados. A partir dos anos 1980, os dados apresentados pelos estudos de rede 
urbana proporcionados pelo próprio governo comprovaram a predominância dessa região como a que possuía 
os melhores resultados de polarização e incidência de atividades produtivas antecipando os altos índices 
econômicos posteriormente consolidados. Contudo, o que ocorreu foi um desenvolvimento com contradições, 
haja vista os efeitos positivos e negativos que emergiram no território, sobretudo no espaço urbano pelos 
conflitos de escala; pelos embates entre o desenvolvimento e o meio ambiente; pelos agravantes sociais e déficits 
de atendimento dos serviços públicos em áreas urbanas; e pela construção de um território de fronteira no 
qual se transformaram as Regiões Problemas. A análise sobre esses fenômenos urbanos e regionais possibilita-
nos problematizar a atual organização territorial pela interpretação das ações planejadoras do Estado que, ao 
estruturarem o espaço pelos polos e eixos, transformam a relação de trabalho e caracterizaram o processo de 

urbanização paulista.
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Polos urbanos e eixos rodoviários na Formação da região dos vetores Produtivos 
Analisando a trajetória das ações planejadoras no estado de São Paulo podemos constatar que houve 

uma gradativa integração, no espaço, entre as regionalizações e a provisão infraestrutural que proporcionou 
condições de os polos urbanos e os eixos rodoviários desempenharem papel estruturador na organização 
territorial paulista.

Entre as décadas de 1910 e 1930, a proposta de troncos radiais rodoviários e a definição das sedes regionais 
ocorreram com finalidades, em momentos e contextos diferenciados, contudo é possível identificar uma 
preliminar sobreposição entre o percurso dos principais troncos e a localização dos principais centros urbanos 
(Figura 32). As concepções de polos e rodovias, propostas entre os anos 1940 e 1950, com a finalidade de 
promover a expansão da atividade industrial e equilibrar territorialmente o desenvolvimento demonstram que 
a integração entre ambos poderia representar uma alternativa à concentração que se consolidava na Capital São 
Paulo e arredores. E embora rodovias e polos tenham sido concebidos a partir de demandas específicas, suas 
concepções convergiram para trechos e pontos em comum por terem considerado aspectos semelhantes do 
processo de urbanização (Figura 52). Nos anos 1960, o polo urbano efetivou-se na regionalização administrativa 
e o eixo rodoviário consolidou-se como principal meio de integração da cadeia produtiva fordista. A escolha 
das principais cidades como polos urbanos e a construção das principais rodovias como eixos rodoviários 
ocorreram a partir das relações recíprocas entre ambos e corresponderam a uma integração, nas escalas 
urbana e regional, de suas formulações e aplicações (Figuras 82 e 95). As ações planejadoras que se seguiram 
partiram da associação de ambos como um conjunto de terras equipadas e formularam propostas de unidades 
territoriais, novos polos (industriais e administrativo), qualificação de cidades-médias e de áreas prioritárias 
para a industrialização (ver Figuras 124 e 158) reconhecendo os polos urbanos e eixos rodoviários como os 
principais elementos da rede urbana paulista. Essas ações planejadoras incidiram sobre uma determinada 
porção do estado qualificando-a para as decisões locacionais da atividade industrial. A permanência das ações 
nessa porção constituiu um território propício ao desenvolvimento ao qual atribuímos a denominação de 
Região dos Vetores Produtivos.

A Região dos Vetores Produtivos é o território formado pela associação entre polos urbanos e eixos 
rodoviários que expressa os conflitos de um processo de urbanização baseado na industrialização e, portanto 
caracterizado pelo desenvolvimento econômico e pelas crises urbanas. Ela é formada por dois vetores que 
partem de um mesmo vértice constituído pelo entroncamento São Paulo-Santos e apontam, um para o Rio 
de Janeiro e o outro para o Interior do estado. É estruturada pelos polos urbanos e pelos eixos rodoviários 
e está delimitada ao leste pelo oceano Atlântico, ao noroeste pela rodovia Anhanguera ao sudoeste pelas 
rodovias Castello Branco/Raposo Tavares e ao oeste por um arco formado pelos municípios de Ribeirão 
Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente (que estão no fim das principais rodovias 
estaduais: Anhanguera, Washington Luis, Rondon e Raposo Tavares, respectivamente). Em seu centro corre 
o Rio Tietê que define a bacia hidrográfica mais importante do estado e na metáfora dos termos da Geografia 
Econômica drena os principais recursos para essa região a fim de promover um desenvolvimento com vistas à 
escala nacional. Compreende núcleos urbanos com características físicas e sociais diferentes (como as regiões 
metropolitanas do leste e as aglomerações urbanas do oeste), mas que têm em comum um mesmo processo 
de desenvolvimento orientado pela continuidade das ações planejadoras. A característica histórica dessa 
permanência - por contínuas sete décadas (1910 a 1980) - ocorreu por três finalidades e em dois momentos 
distintos: no primeiro momento, equilibrar o desenvolvimento no território; no segundo momento, resolver 
os problemas de alta concentração na metrópole paulista (Capital São Paulo e arredores) e garantir o aumento 
dos rendimentos crescentes à atividade industrial. Assim, essas ações buscaram construir uma região mais 
ampla que os limites da metrópole e que fosse destinada a atender às necessidades da atividade industrial 
do estado e do país, portanto submetida às políticas nacional e estadual de urbanização. É uma região cujo 
histórico de urbanização antecede o predomínio da atividade industrial, mas foi consolidada pelos privilégios 
que atenderam às decisões locacionais e naturalizaram a industrialização como sinônimo de desenvolvimento.
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CONCLUSÃO

A Região dos Vetores Produtivos está em constante (trans)formação e sua origem pode ser constatada 
a partir de uma porção do estado que historicamente apresentou maior dinâmica de desmembramentos 
territoriais desde o século XVI (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA 
E PLANEJAMENTO; COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO REGIONAL; INSTITUTO GEOGRÁFICO 
E CARTOGRÁFICO, 1995). Pois na porção compreendida entre o litoral e os municípios de São José do Rio 
Preto-Bauru-Ourinhos concentrou-se a maior e mais antiga formação de municípios do estado evidenciando 
o intenso processo de urbanização dessa região. Outro elemento fundamental na formação da Região dos 
Vetores Produtivos foi a construção de infraestrutura de pequeno, médio e grande portes desde o século XIX 
(BERNARDINI, 2007; REIS, 2010) que possibilitou a fixação e o fluxo de pessoas e proporcionou condições 
para o seu desenvolvimento social, cultural e econômico nessa porção mais dinâmica do estado. E a migração 
e a imigração, principalmente a partir do século XIX, que acompanharam a interiorização da produção cafeeira 
(BASSANEZI; et al., 2008), deram a forma de uma urbanização pioneira das franjas paulistas (MONBEIG, 1984) 
e criaram uma reserva de mão-de-obra para atividade industrial. Esses, como outros atributos e condições 
colaboraram no processo da urbanização dessa porção do estado que não esteve submetida exclusivamente 
aos fatores industriais ou econômicos, mas deles se apropriou para seu desenvolvimento. O que ocorreu ao 
longo do século XX, entre as décadas de 1910 e 1980, foi a concentração de esforços estatais por meio de 
ações planejadoras do Estado reforçando um processo secular de dinamismo dessa região. Essas ações não 
formaram uma nova região, mas a consolidaram por meio de estratégias que expressaram os principais efeitos 
de um período de desenvolvimento industrial nacional e paulista que elegeu um território historicamente 
mais dinâmico para atribuir-lhe privilégios e dar continuidade à sua hegemonia econômica. Haja vista a 
predominância nessa região dos principais centros urbanos como concentradores de decisões e pontos de 
convergência dos principais investimentos.

Se analisarmos a dimensão temporal dessas transformações perceberemos a permanência de algumas formas 
espaciais que possibilita visualizar a construção da Região dos Vetores Produtivos em meio às transformações 
sociais. A resistência de caminhos e pontos de permanência que foram continuamente equipados pelas ações 
do Estado constituiu os polos e os eixos. Polos e eixos, objetos de ações planejadoras em diferentes momentos, 
concentraram importância, valor simbólico e valor funcional dentro da atividade industrial, esta condicionante 
e hegemônica como lógica da organização territorial. Da malha ferroviária ao sistema rodoviário; da rede 
urbana oitocentista para a rede urbana do século XX, podemos perceber permanências que, submetidas a ajustes 
necessários de um modo de produção agrário-exportador para um modo de produção industrial, constituíram 
uma região privilegiada. Nesse percurso, podemos identificar uma permanência histórica de escolhas localistas 
dessas ações que reforçam o papel do espaço na construção da ideia de desenvolvimento urbano e regional. 
Parace haver, nesses casos, uma “inércia” da construção territorial provocada pela rugosidade do processo 
que privilegia alguns elementos espaciais transformando-os em estruturas territoriais. A relação histórica 
entre o modo de produção e a construção do espaço evidencia a relação das permanências dessas ações que, 
por sua vez reforçam o papel dos polos e dos eixos como elementos estruturantes do território paulista. 

Na tabela a seguir, Tabela 9, apresentamos a sistematização dos dados oficiais do governo do 
estado comparando as principais cidades da rede urbana e a frequência com que são consideradas sedes 
administrativas ou polos urbanos. Do quadro comparativo é possível identificar que a quase totalidade dos 
centros decisórios, legitimadores do poder econômico e político, permanecem com essa função há um século 
e confirmam a Região dos Vetores Produtivos como a região dessas predominâncias. Araçatuba, Araraquara, 
Barretos, Bauru, Campinas, Franca, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, São Carlos, 
São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba constituem os polos urbanos atuais e se 
mantém (exceto Registro) como centros regionais desde as primeiras regionalizações administrativa realizada 
na década de 1930. E dos 16 polos atuais, 13 estão ao longo das principais rodovias. Testemunhos de um 
processo de transformações sociais.
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159. Mapa Síntese 7: Formação da Região dos Vetores Produtivos
Fonte: Autor. Elaborado a partir dos Mapas Síntese 1 a 6

M
G

M
S

G
O

P
R

R
J

0
10

0
20

0 
km

R
IO

 T
IE

TÊ

ZO
N

A
S

 P
A

R
A 

E
X

PA
N

S
Ã

O
 IN

D
U

S
TR

IA
L 

(D
É

C
A

D
A 

D
E

 1
95

0)

N
O

V
O

S
 P

O
LO

S
 (D

É
C

A
D

A
S

 D
E

 1
96

0 
E

 1
97

0)

U
N

ID
A

D
E

S
 T

E
R

R
IT

O
R

IA
S

 (D
É

C
A

D
A 

D
E

 1
97

0)

Q
U

A
LI

FI
C

A
Ç

Ã
O

 D
A

S
 C

ID
A

D
E

S
 M

É
D

IA
S

 (D
É

C
A

D
A 

D
E

 1
97

0)

Á
R

E
A 

P
R

IO
R

IT
Á

R
IA

 P
A

R
A 

AT
IV

ID
A

D
E

 IN
D

U
S

TR
IA

L 
(D

É
C

A
D

A 
D

E
 1

98
0)

E
IX

O
S

 R
O

D
O

V
IÁ

R
IO

S
 (D

É
C

A
D

A 
D

E
 1

98
0)

P
O

LO
S

 U
R

B
A

N
O

S
 (D

É
C

A
D

A 
D

E
 1

97
0)

S
Ã

O
 J

O
S

É
 D

O
 R

IO
 P

R
E

TO

P
R

E
S

ID
E

N
TE

 P
R

U
D

E
N

TE

A
R

A
Ç

AT
U

B
A

M
A

R
ÍL

IA

R
IB

E
IR

Ã
O

 P
R

E
TO

B
A

U
R

U

S
O

R
O

C
A

B
AC
A

M
P

IN
A

S

S
Ã

O
 P

A
U

LO S
A

N
TO

S

S
Ã

O
 J

O
S

É
 D

O
S

 C
A

M
P

O
S

R
E

G
IÃ

O
 D

O
S

 V
E

TO
R

E
S

 P
R

O
D

U
TI

V
O

S



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 187

CONCLUSÃO

Ta
be

la
 0

9.
 P

ri
nc

ip
ai

s 
C

id
ad

es
 d

a 
R

ed
e 

U
rb

an
a 

e 
C

en
tr

os
 R

eg
io

na
is

 (d
e 

18
86

 a
 2

01
3)

 
  

Fo
nt

e:
 A

ut
or

. Q
ua

dr
o 

el
ab

or
ad

o 
a 

pa
rt

ir
 d

e:
 M

ap
as

 1
  (

18
86

), 
2 

(1
92

0)
 e

 3
 (1

95
0)

  d
o 

do
cu

m
en

to
 O

rg
an

iz
aç

ão
 R

eg
io

na
l d

o 
Es

ta
do

 d
e 

Sã
o 

Pa
ul

o:
 P

ol
ar

iz
aç

ão
 e

 H
ie

ra
rq

ui
a 

do
s C

en
tr

os
 U

rb
an

os
 (1

98
2)

; d
os

 d
oc

um
en

to
s D

iv
is

ão
 Ju

di
ci

ár
ia

 e
 A

dm
in

is
tr

at
iv

a 
do

 E
st

ad
o 

(1
94

0)
 e

 D
iv

is
ão

 Ju
di

ci
ár

ia
 e

 
A

dm
in

is
tr

at
iv

a 
do

 E
st

ad
o 

(1
94

6)
; d

o 
2º

. P
la

no
 d

e 
A

çã
o 

do
 G

ov
er

no
, d

o 
G

ov
er

no
 C

ar
va

lh
o 

Pi
nt

o 
(1

96
3)

, d
o 

D
ec

re
to

 E
st

ad
ua

l 4
8.

16
2 

(0
3 

de
 ju

lh
o 

de
 1

96
7)

 e
 D

ec
re

to
 n

. 4
8.

16
3,

 (3
 d

e 
ju

lh
o 

de
 1

96
7)

, d
o 

D
ec

re
to

 E
st

ad
ua

l 5
2.

57
6 

(1
2 

de
 d

ez
em

br
o 

de
 1

97
0)

, d
o 

Pa
dr

õe
s F

un
ci

on
ai

s e
 E

sp
ac

ia
is

 d
a 

Re
de

 
U

rb
an

a 
do

 E
st

ad
o 

de
 S

ão
 P

au
lo

 (1
97

5)
, d

o 
A

tla
s d

a 
D

iv
is

ão
 R

eg
io

na
l (

19
78

), 
 d

o 
O

rg
an

iz
aç

ão
 R

eg
io

na
l d

o 
Es

ta
do

 d
e 

Sã
o 

Pa
ul

o 
(s

em
 d

at
a)

, e
 d

o 
Re

gi
on

al
iz

aç
ão

 (2
01

3)
 

 Le
ge

nd
a:

 
Re

de
 u

rb
an

a 
(1

88
6,

 1
92

0,
 1

95
0)

: ◊
◊◊

◊ 
» 

◊:
 o

rd
em

 d
ec

re
sc

en
te

 d
e 

nú
m

er
o 

de
 h

ab
ita

nt
es

 d
as

 c
id

ad
es

 c
on

si
de

ra
da

s p
ol

os
 re

gi
on

ai
s 

D
iv

is
ão

 re
gi

on
al

 (1
94

0,
 1

94
6)

: □
□□

□□
□ 

» 
□:

 o
rd

em
 d

ec
re

sc
en

te
 d

a 
fr

eq
uê

nc
ia

 c
om

 q
ue

 a
 c

id
ad

e 
fo

i s
ed

e 
na

s r
eg

io
na

liz
aç

õe
s s

et
or

ia
s 

Se
de

s R
eg

io
na

is
 (1

96
3,

 1
96

7,
 1

97
0,

 1
97

5,
 1

97
8,

 1
98

2,
 2

01
3)

: ■
: s

ed
e 

re
gi

on
al

 n
o 

pe
río

do
 in

di
ca

do
 

M
un

ic
íp

io
s 

 
R

ed
e 

ur
ba

na
 

D
iv

is
ão

 
R

eg
io

na
l 

(1
93

8)
 

D
iv

is
ão

 
R

eg
io

na
l 

(1
94

5)
 

R
ed

e 
U

rb
an

a 
2º

. P
la

no
 d

e 
A

çã
o 

do
 

G
ov

er
no

, G
ov

er
no

 
C

ar
va

lh
o 

Pi
nt

o 

D
ec

re
to

 E
st

ad
ua

l 4
8.

16
2,

 d
e 

03
 

de
 ju

lh
o 

de
 1

96
7 

e 
D

ec
re

to
 n

. 
48

.1
63

, d
e 

3 
de

 ju
lh

o 
de

 1
96

7 

D
ec

re
to

 E
st

ad
ua

l 
52

.5
76

, d
e 

12
 d

e 
de

ze
m

br
o 

de
 1

97
0 

Pa
dr

õe
s 

Fu
nc

io
na

is
 e

 E
sp

ac
ia

is
 d

a 
R

ed
e 

U
rb

an
a 

do
 E

st
ad

o 
de

 S
ão

 P
au

lo
, S

ec
re

ta
ria

 
de

 E
co

no
m

ia
 e

 P
la

ne
ja

m
en

to
, 1

97
5 

A
tla

s 
da

 
D

iv
is

ão
 

R
eg

io
na

l 

O
rg

an
iz

aç
ão

 R
eg

io
na

l d
o 

Es
ta

do
 d

e 
Sã

o 
Pa

ul
o:

 P
ol

ar
iz

aç
ão

 e
 H

ie
ra

rq
ui

a 
do

s 
C

en
tr

os
 U

rb
an

os
, 1

98
2 

R
eg

io
na

liz
aç

ão
  

Se
ad

e,
 2

01
3 

 

A
no

 
18

86
 

19
20

 
19

40
 

19
46

 
19

50
 

19
63

 
19

67
 

19
70

 
19

75
 

19
78

 
19

82
 

20
13

 
A

m
pa

ro
 

◊
A

ra
ça

tu
ba

 
□□

□□
□□

◊
■

■
■

■
■

■
■

A
ra

ra
qu

ar
a 

◊
□□

□□
□

◊
■

A
ss

is
 

□□
□

Ba
rr

et
os

 
◊

□
□□

■
■

Ba
ur

u 
◊

□□
□

□□
□

◊
■

■
■

■
■

■
■

Be
be

do
ur

o 
□

Bo
tu

ca
tu

 
□□

□□
□□

◊
Br

ag
an

ça
 P

ta
. 

◊
C

am
pi

na
s 

 
◊

◊◊
□□

□□
□

□□
□□

◊◊
■

■
■

■
■

■
■

C
as

a 
Br

an
ca

 
□

□□
C

at
an

du
va

 
□

□
Fr

an
ca

 
◊

□
■

G
ua

ra
tin

gu
et

á 
◊

□□
□□

It
ap

et
in

in
ga

 
□□

□□
□□

□
■

Ja
bo

tic
ab

al
 

◊
◊

□
□

Ja
u 

◊
□

□□
Ju

nd
ia

i 
◊

□
Li

ns
 

□□
□

□□
Lo

re
na

 
□

□
M

ar
íli

a 
 

□
□□

□
◊

■
■

■
■

■
M

og
i d

as
 C

ru
ze

s 
□

M
og

i G
ua

çu
 

◊
M

og
i M

ir
im

 
◊

□
□

O
rl

ân
di

a 
□

Pe
ru

íb
e 

◊
Pi

ra
ci

ca
ba

 
◊

□
□□

◊
Pi

ra
ss

un
un

ga
 

□
□

Pr
es

. P
ru

de
nt

e 
□□

□
□□

□□
◊

■
■

■
■

■
■

■
R

eg
is

tr
o 

■
■

R
ib

ei
rã

o 
Pr

et
o 

◊
□□

□□
□

□□
□□

◊
■

■
■

■
■

■
■

R
io

 C
la

ro
 

□□
□

◊
S.

 R
ita

 d
o 

Pa
ss

a 
Q

ua
tr

o 
◊

Sa
nt

os
 

◊◊
□□

□□
□□

□□
◊◊

◊
■

■
■

■
■

Sã
o 

C
ar

lo
s 

◊
□□

□□
□□

◊
■

Sã
o 

Jo
ão

 d
a 

Bo
a 

V
is

ta
 

◊
S.

 J.
 R

io
 P

ar
do

 
◊

□□
□□

S.
 J.

 d
o 

R
io

 P
re

to
 

◊◊
□□

□□
□□

□□
■

■
■

■
■

■
■

S.
 J.

 d
os

 C
am

po
s 

□
□

◊
■

■
■

■
Sã

o 
M

an
oe

l 
◊

Sã
o 

Pa
ul

o 
◊◊

◊◊
◊

□□
□□

□□
□□

□□
◊◊

◊◊
■ 

(S
P 

Ex
te

ri
or

) 
■ 

(G
SP

) 
■ 

(G
SP

) 
■ 

(R
M

SP
) 

■ 
(G

SP
) 

■ 
(R

M
SP

) 
■ 

(R
M

SP
) 

So
ro

ca
ba

 
◊

□□
□

□□
□□

◊
■

■
■

■
■

■
Ta

tu
i 

◊
Ta

ub
at

é 
◊

□□
□

□□
□□

◊
■

V
al

e 
do

 P
ar

ai
ba

 
■

■



188



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 189

CONCLUSÃO

A Região dos Vetores Produtivos concentra os maiores índices de urbanização, os principais polos 
urbanos, o maior PIB por município e as melhores taxas de desenvolvimento social. Mas, também pode ser 

160 a 163. Taxa de Urbanização, Municípios Polos, Valor do PIB por Município e Índice Paulista de Responsabilidade Social
Na comparação entre os dados atuais fica evidente a permanência de duas faixas (uma em direção ao Rio de Janeiro e outra em direção ao 
Interior do Estado) caracterizadas pelos positivos índices de desenvolvimento
Fonte: Estudo da Morfologia e da Hierarquia Funcional da Rede Urbana Paulista e Regionalização do Estado de São Paulo, 2011

De um lado, podemos compreender as ações planejadoras que proporcionaram essas permanências como 
um fator social de apropriação e construção do espaço respondendo às necessidades coletivas e culturais 
(LOJKINE, 1981, p. 132) porque consolidaram o padrão de rede urbana paulista ao possibilitarem a fixação e o 
fluxo de pessoas, a concentração do excedente da produção, a permanência dos poderes (político, econômico 
e administrativo), o desenvolvimento cultural e social, e o fluxo de capital, de matéria, de energia e de 
informação. De outro, porém temos que compreendê-las também como ações que corresponderam à ordem 
econômica (JARAMILLO GONZÁLEZ, 2010, p. 315). Identificar essa dupla caraterística ajuda a compreender 
a morfologia da Região dos Vetores Produtivos como uma estratégia que, evitando as deseconomias de 
aglomeração, proporciona diminuição do tempo de produção e de circulação do produto pelo território. Sendo 
assim, não há uma forma predominante, circular ou linear para a Região, pois não há uma regra básica para 
ocorrer essa diminuição de tempo. Podemos dizer que a concentração (de meios de produção, de mão-de-obra, 
de matéria-prima e de mercado consumidor) teve durante o domínio da indústria um papel predominante 
na constituição da forma da Região dos Vetores Produtivos. Dessa maneira, aparentemente a concentração 
comprovou-se hegemônica por ser uma consequência da melhor apropriação do território pelos equipamentos 
com fins à urbanização. A dispersão, por sua vez tornou-se uma alternativa desse processo e parece funcionar 
como um estágio frente às deseconomias de aglomeração industrial. Concentração e dispersão ocorrem, por 
assim dizer, pelos mesmos objetivos e se alternam dando as características morfológicas da Região. Podemos 
afirmar que a necessidade de potencializar a produção justifica a ausência de uma forma predominante, pois 
ela se altera ao longo do tempo. Porém, sua estrutura permanece a mesma através dos polos e eixos que 
formam manchas irregulares de concentração ou dispersão conforme a sobreposição das ações planejadoras.
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caracterizada  por uma disparidade socioeconômica que, através das contradições inter e intrarregionais 
atribui-lhe particularidades. Na escala inter-regional, a comparação dos índices de crescimento demográfico 
e geométrico demonstram as diferenças entre o conjunto de regiões administrativas que formam a Região 
dos Vetores Produtivos e as que formam as Regiões Problemas. A Região dos Vetores Produtivos apresenta 
economia predominantemente industrial (ver Tabela 6) e taxa de crescimento acima da média estadual (ver 
Tabela 10). Em oposição, as Regiões Problemas têm economia baseada nas atividades agrícolas e pecuaristas 
(ver Tabela 6) com índices de crescimento baixos ou negativos (ver Tabela 10). Araçatuba, São José do Rio 
Preto e Marília, nas faixas de transição geográfica e econômica entre a Região dos Vetores Produtivos e as 
Regiões Problemas, apresentam atividades e índices econômicos oscilantes.

Tabela 10: Taxa de Crescimento Demográfico e Taxa de Crescimento Geométrico nas Regiões Administrativas, entre 1940 e 1980

Fonte: Censos Demográficos – FIBGE; Apud GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1982b, p. 24

A contradição na escala intrarregional ocorre com as cidades que compõem regiões administrativas mais 
industrializadas/urbanizadas na Região dos Vetores Produtivos e que apresentam contrastes econômicos e 
sociais. Um caso exemplar pode ser tomado pela Aglomeração Urbana de Jundiaí localizada entre os dois 
principais polos - São Paulo e Campinas -, cujo crescimento das últimas décadas resultou do recente processo 
de interiorização industrial dos anos 1960 e 1970. Nessa Aglomeração o PIB de R$ 38.192,05 supera a média 
estadual de R$ 22.667,25 (ESTADO DE SÃO PAULO, 2011, p. 45), pois é garantido pela alta concentração de 
empresas de logística implantadas nos principais eixos rodoviários e nos seus limites urbanos. Esses índices, 
contudo distorcem a realidade dos municípios que apresentam deficiências e problemas sociais equivalentes 
e semelhantes aos problemas metropolitanos. Ou seja, a busca pela elevação do seu produto interno bruto 
pelos índices de concentração de grandes empresas em seu território beneficiou seu desenvolvimento 
econômico, contudo não resultou em efeitos positivos do ponto-de-vista social, pois elevaram as estatísticas 
do PIB sem eliminar ou minimizar os nichos de pobreza ou as diferenças sociais. Enquanto o governo do 
estado disponibilizou recursos para os municípios equiparem-se a fim de receberem as atividades industriais 
oriundas da Capital e arredores, esses mesmos municípios passaram pelo crescimento urbano promovido 
pela propaganda de novos empregos e melhores condições de vida urbana sem os devidos cuidados que 
minimizassem os impactos negativos dessa concentração demográfica; ou que os preparassem para essa nova 
demanda. Importavam mais os índices positivos de crescimento econômico e menos a realidade constatada 
nas ruas. 

Ainda sobre as contradições na escala intrarregional, os dados atuais, como a Pesquisa de Condição de 
Vida (PCV) elaborada pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2006), comprovam que 
as regiões que detém melhores condições de vida, maior renda familiar e crescimento mais acelerado também 
concentram os maiores problemas habitacionais, de saneamento básico e ambiental (DEDECCA, 2009, p. 132-
48). Essas regiões estão espraiadas ao noroeste do estado, coincidindo com a Região dos Vetores Produtivos.

 1970 1980 1985 1989 1998 2003 
Brasil, exclusive ESP 41,8 46,6 48,1 49,3 50,2 56,2 
ESP 58,2 53,4 51,9 50,7 49,8 43,8 
RMSP 43,5 33,6 29,4 28,7 24,6 16,8 
Interior 14,7 19,8 22,5 22 25,2 27 

 

 

 

 

Regiões 

Administrativas 

Taxa de Crescimento 

Demográfico (%) 

Taxa de Crescimento Geométrico 

1940 1950 1960 1970 1980 1940-50 1950-60 1960-70 1970-80 

Grande São 

Paulo 

22,4 29,2 36,9 45,6 50,1 5,2 6,1 5,6 4,5 

Litoral 4,2 4,2 4,3 4,7 4,9 2,6 3,8 4,2 4 

Vale do Paraíba 5,2 5 4,5 4,5 4,6 2,1 2,6 3,1 3,7 

Sorocaba 9,1 7,7 6,8 6,2 5,9 2,1 2,6 3,1 3 

Campinas 14,9 12,6 11,9 11,8 12,9 0,8 2,9 3,3 4,4 

Ribeirão Preto 14,1 10,8 9,3 7,9 72 -0,3 2,0 1,7 2,5 

Bauru 7,6 5,6 4,4 3,1 2,7 -0,7 1,1 -0,3 2,1 

São José do Rio 

Preto 

8,6 7,3 6,9 5,2 4 0,8 3,1 0,1 0,8 

Araçatuba 3,6 4,6 3,8 3 2,1 4,9 1,8 0,9 -0,1 

Presidente 

Prudente 

3,0 6,1 5,7 4 2,8 4,0 9,9 -0,2 -0,4 

Marília 7,4 6,8 5,4 3,8 2,8 1,3 3,6 -0,2 0,5 

Total 100 100 100 100 100 2,5 3,6 3,3 3,5 
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164 e 165. Renda per capita domiciliar média do município (2000); Distribuição dos Serviços de Captação, Tratamento e Distribuição de 
Água, em números absolutos (2008)
As contradições na Região dos Vetores Produtivos é evidente e muito mais acentuada que nas demais áreas do estado pela precariedade 
de alguns municípios quanto à renda per capita domiciliar (muitos deles com média inferior à média estadual de 1,8 salários mínimos) 
e precariedade nos serviços públicos básicos, como saneamento ambiental devido ao não atendimento da totaldiade da população pelos 
serviços de saneamento básico.
164. Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2000. Elaboração: UAM. Apud Diretrizes Regionalizadas
165. Fonte: MTE⁄RAIS 2008: Elaboração SEP⁄UAM

De maneira geral, essas contradições nos âmbitos inter e intrarregional foram decorrentes de uma política 
regional de incentivo ao crescimento urbano sem uma política urbana de inserção do município nas decisões 
regionais. Os grandes projetos regionais não foram debatidos no âmbito local; bem como as prioridades locais 
não foram debatidas no âmbito regional. Nossa interpretação sobre esse processo de urbanização provocado, 
entre outros fatores, pelas ações da recente interiorização industrial fixa-se na necessidade de legitimar a Região 
dos Vetores Produtivos como uma região do território paulista que agrega as relações de pendularidade, mas 
também se caracteriza pelos conflitos como parte do processo de urbanização.

Esse território construído pelas contradições das várias políticas setorizadas aponta para um projeto 
inacabado de multipolarização territorial como meio de equilíbrio do desenvolvimento. Os conceitos 
franceses, no campo urbano, não se efetivaram como estratégia de equilíbrio do desenvolvimento, embora 
tenham proporcionado condições adequadas para as atividades econômicas. A interpretação e aplicação 
desses conceitos ganharam um aspecto particular a partir de uma organização territorial consolidada pela 
lógica da atividade industrial: centralizada, hierarquizada e dividida funcionalmente. Os polos urbanos não 
equilibraram o desenvolvimento, mas concentraram o crescimento. As rodovias, por sua vez, assumiram 
papel preponderante no direcionamento da urbanização, pois consolidaram vetores de propagação de novas 
frentes de crescimento e desenvolvimento. A partir da polarização da Capital, a infraestrutura rodoviária 
reforçou a economia de escala e a importância da própria Capital e seus arredores induzindo uma controlada 
interiorização da atividade industrial. Dessa maneira, ambos estruturaram o território paulista e consolidaram 
um padrão de urbanização que predominou no século XX e se tornou a base para a reestruturação produtiva 
que se projetou na sequência.

A importância de pensar a crítica e a prática do planejamento paulista pela Região dos Vetores Produtivos 
reside no fato de reconhecer a dimensão das relações históricas que se estabeleceram territorialmente entre a 
ação planejadora e o processo de urbanização. A partir dessa interpretação, propomos uma contribuição às 
análises que reconhecem a “Macrometrópole Paulista” como o principal elemento da organização territorial do 
estado de São Paulo. Considerando que ela se constituiu pelas políticas da recente interiorização da indústria1 
e tem papel hegemônico como centro estadual e nacional do desenvolvimento e do crescimento produtivo 
(ESTADO DE SÃO PAULO, 2011; GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DA CASA CIVIL; 
EMPLASA, 2015, Volume 2), propomos observar o processo de urbanização paulista pelo desafio de integrar 

1 Desde os anos 1970, os programas e políticas públicas estaduais empregam a denominação “macro-metrópole” ao conjunto formado 
pela RMSP e pelas regiões de Campinas, de Santos, de Sorocaba e Vale do Paraíba (SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO; 
INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONôMICO E SOCIAL; COMISSÃO NACIONAL DE REGIõES METROPOLITANAS E POLÍTICA 
URBANA, 1976; GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO; SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO, 1978a), com variações 
quanto aos limites administrativos adotados de cada região. As atuais interpretações sobre a Macrometrópole são de extrema importância 
para compreender seu papel no contexto paulista e nacional (DELORENZO NETO, 1979; FARIA, 1981; LENCIONI, 2004; MEYER; 
GROSTEIN; BIDERMAN, 2004; THÉRY, 2006).
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os debates urbano e regional entendendo a Macrometrópole Paulista como uma parte constituinte da Região 
dos Vetores Produtivos, por esta compreender a totalidade do território que esteve submetido às mesmas ações 
planejadoras da recente interiorização industrial e por se caracterizar pelos positivos índices de desenvolvimento 
e também pelas contradições socioeconômicas, sintetizando boa parte do processo de urbanização paulista.

Por fim, da análise da Região dos Vetores Produtivos podemos dizer que ela se constituiu por um processo 
secular de desmembramento territorial, de qualificação da terra pela infraestrutura, e de adensamento pela 
migração e imigração numa complexa urbanização orientada não só pelas relações produtivas. Mas, foi pela 
lógica da atividade industrial que a Região dos Vetores Produtivos consolidou-se através da permanência das 
ações do Estado, cujas decisões incidiram sobre essa porção historicamente mais urbanizada e a tornou a região 
mais equipada e desenvolvida, bem como a mais contraditória também. A Região dos Vetores Produtivos não 
predispõe de uma tipologia morfológica linear ou circular, ou um desenho acabado e fechado em si mesmo, 
mas uma forma em constante mudança que parece se movimentar em direção aos seus extremos evidenciando 
a importância do processo de sua formação.

de Perto, estrutura

Aproximando-se da Região Metropolitana de São Paulo, olhando ao sul do quilômetro 76 da BR-381 é 
possível observar a silhueta densamente urbanizada do Espigão Central de São Paulo. Divisor natural de águas 
da bacia do rio Tietê e da bacia do rio Pinheiros, ali e no seu entorno concentra-se boa parte das características 
socioeconômicas e culturais do principal polo urbano do país. Pois dele partem e a ele se vertem os fluxos de 
toda natureza: capital, humano, informacional, etc. 

166 e 167. Vista ao sul da BR-381 no Km 76. 
No primeiro plano, a faixa de transição entre a APA Cantareira 
(totalmente antropizada) e a Região Metropolitana de São Paulo. No 
segundo plano, a ocupação do Espigão Central 
Fonte: Autor, 2015 

Essa conformação espacial de urbanização que pode 
ser identificada na escala urbana do município de São 
Paulo parece sintetizar uma característica que também 
está presente na escala regional de todo o estado.

[...] Queremos nos referir ao 
povoamento de “espigão”, que 
se tornou possível devido a uma 
salutar combinação de fatos 
morfológicos, pedológicos e 
climáticos. (AB´SÁBER, 2004, p. 
56)

Como alerta o autor, excetuando o caso do Vale 
do Paraíba, as principais “rotas terrestres” do estado 
predominaram nos patamares de planalto e com elas a 
“penetração e ocupação humana e social” (AB´SÁBER, 
2004, p. 56) que constituiu um complexo sistema 
urbano no território paulista. A formação de cidades e 
a implantação da circulação terrestre, principalmente 
ferrovias e rodovias sobre os espigões ficaram submetidas 
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a condições particularmente adequadas de clima, solo e hidrografia e contribuíram para a fixação e o 
desenvolvimento dessa população. Esse conjunto orientou-se pelas ações planejadoras e se estruturou pelos 
polos urbanos e pelos eixos rodoviários que conferiram originalidade ao seu processo de urbanização.



194



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 195

CONCLUSÃO

bibliograFia



196



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 197

CONCLUSÃO

bibliograFia Consultada e reFerênCias bibliográFiCas

ABBAGNANO, Nicola. Tradução da 1ª. versão brasileira coordenada e revista por Alfredo Bosi; revisão de tradução e 
tradução dos novos textos Ivone Castilho Benedetti. Dicionário de Filosofia. 4ª. Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
ABIBE, Antonio Carlos Ribeiro. Reflexões sobre as Experiências de Planejamento Regional da Grã-Bretanha e do 
Estado de São Paulo. O caso da região de Sorocaba. Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Arquitetura. São Paulo, 1989.
ABLAS, Luiz. O “Estudo dos Eixos” como instrumento de planejamento regional. In: GONÇALVES, Maria Flora; 
BRANDÃO, Carlos Antônio; GALVÃO, Antonio Carlos Filgueira (organizadores). Regiões e cidades, cidades nas regiões: 
o desafio urbano-regional. São Paulo: Editora UNESP, ANPUR, p. 171-186, 2003.
AB’SABER, Aziz Nacib. A Depressão Periférica Paulista: um setor das áreas de circundesnudação pós-cretácica na Bacia 
do Paraná. In: Geomorfologia, São Paulo: IGEOG/USP, n. 15, 1969. 
______. Províncias geomorfológicas e domínios morfoclimáticos no Brasil. In: Geomorfologia, São Paulo: IGEOG/USP, 
n. 20, 1970.
______. São Paulo. Ensaios Entreveros. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo, 2004.
______. Um conceito de Geomorfologia a serviço das pesquisas sobre o quaternário. In: Geomorfologia, São Paulo: 
IGEOG/USP, n. 18, 1969.
ACAYABA, Marcos. Marcos Acayaba; textos de Hugo Segawa, Julio Roberto Katinsky, Guilherme Wisnik. São Paulo: 
Cosac Naify, 2007.
AFONSO, Cintia Maria. A paisagem da Baixada Santista: urbanização, transformação e conservação. São Paulo: Editora 
da Universidade de São Paulo, FAPESP, 2006.
AGLIETA, Michel. Concentración y centralización del Capital. Itens: 1. Definición y causas de la concentración del 
capital. 1.1 Concentración y centralización del capital industrial. In: Regulación y Crisis del Capitalismo. 3ª. ed. México: 
Siglo Veintiuno Editores, p. 192-197, 1986.
ALEGRE, Marcos. Evolução da Rede Rodoviária Paulista. In: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. Revista DER. São Paulo: s.n. Ano 33, n. 101/102, v. 28, março-junho, p. 19-22, 1967.
ALMEIDA, Fernando Flávio Marques de. Fundamentos geológicos do relevo paulista. In: IGG: Geologia do Estado de 
São Paulo. São Paulo: Universidade de São Paulo - Instituto de Geografia, no. 41, 1964.
ALVIM, Angelica Aparecida Tanus Benatti. Pontal do Paranapanema sob a óptica do planejamento regional no Estado 
de São Paulo 1960-1995. Dissertação (Mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-USP. São Paulo, 1996.
AMORIM FILHO, Oswaldo; SERRA, Rodrigo Valente. Evolução e perspectivas do papel das cidades médias no 
planejamento urbano e regional. In: Cidades Médias Brasileiras. S. l.: s. n., s. d.
ANDRADE, A. T.; LODDER, C. A. Sistema Urbano e Cidades Médias no Brasil. São Paulo: IPEA, Coleção Relatórios e 
Pesquisa, n. 43, 1979.
ANDRADE, Carlos Roberto Monteiro. A peste e o plano: o urbanismo sanitarista do engenheiro Saturnino de Brito. 
Dissertação de mestrado. Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. São Paulo: s. n., 1992. 
ANDRADE, Thompson Almeida; SERRA, Rodrigo Valente. Desconcentração industrial no Brasil – 1990/95. Disponível 
em: http://www.nemesis.org.br/artigos/a0113.pdf. Acesso em 03 de março de 2008.
ANSELIN, L.; BERA, A. Spatial Dependence in Linear Regression Models with an Introduction to Spatial Econometrics. 
In: ULAH, A.; GLES, D. Handbook of Applied Economic Statistics. S. l.: Marcel Dekker, 1998.
ARGAN, Giulio Carlo. História da arte como história da cidade. Tradução Pier Luigi Cabra. São Paulo: Martins Fontes. 
3ª. Edição, 1995.
ARTIGAS, Rosa (organizadora). Paulo Mendes da Rocha. Textos de Paulo Mendes da Rocha e Guilherme Wisnik. São 
Paulo: Cosac Naify; Associação Brasil 500 Anos Artes Visuais; Fundação Bienal de São Paulo. 2ª. edição, 2002.
ASQUINO, Marcelo Sacenco. A Importância da Macrometrópole Paulista como Escala de Planejamento de Infraestruturas 
de Circulação e de Transporte. In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. S. l.: Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional; editor responsável Sarah Feldman: A Associação. V. 12, n. 1, 
p. 83-98. 2010.
______. Infra-estrutura e planejamento na Metrópole de São Paulo: entre as escalas regionais e o impacto local. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009. 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Dinâmicas Metropolitanas de São Paulo. São Paulo: s. n., 
2002.
ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS. SEÇÃO REGIONAL DE SÃO PAULO. O problema da divisão regional 
do Estado de São Paulo. In: Boletim Paulista de Geografia. Número dedicado ao Estado de São Paulo, em comemoração ao 
IV Centenário da fundação de sua capital. São Paulo: s. n., n. 16, março, p. 86, 1954.
AZEVEDO NETTO, José Martiniano de. Uma Nova Capital para São Paulo. São Paulo: Fundação Theodoreto Souto, 1981.
AZEVEDO, Aroldo. Embriões de Cidades Brasileiras. In: Boletim Paulista de Geografia. São Paulo: Associação dos 
Geógrafos Brasileiros – Seção Regional de São Paulo, no. 25, março, 1957. 
AZEVEDO, Eurico de Andrade (organizador geral); et al. Avaliação do Planejamento Municipal no Estado de São Paulo. 
Relatório Final apresentado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. São Carlos: Universidade 
de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, Centro de Processamento de Dados e Estudos de Sistemas, 1976.
AZZONI, C. R. Economic Growth and Regional Income Inequality in Brazil. In: Annals of Regional Science. Washington: 
Western Washington University, n. 35(1), 2001.
BACELAR, Vicente Huet de. Rodovia Presidente Dutra. In: CENTRO ACADÊMICO HORÁCIO LANE. Revista de 
Engenharia Mackenzie. São Paulo: Editora Técnica Rodrilva, n. 103, ano XXXVI. novembro-dezembro, p. 25-30, 1950.
BARBOZA, Claudemir M. (org.). Realizações do Governador Adhemar de Barros. São Paulo: Secretarias de Estado e 
Prefeitura Municipal, 1950.



198

BASSANEZI, Silvia C. Beozzo; et al. Atlas da imigração internacional em São Paulo 1850-1950. São Paulo: Editora UNESP, 
2008.
BECATTINI, Giácomo. O Distrito Marshalliano. Uma noção socioeconómica. In: BENKO, Georges, LIPIETZ, Alain 
(organizadores). As Regiões Ganhadoras. Distritos e Redes: os novos paradigmas da geografia económica. Tradução 
António Gonçalves. Oierias: Celta Editora, 1994. 
BENKO, Georges, LIPIETZ, Alain (organizadores). As Regiões Ganhadoras. Distritos e Redes: os novos paradigmas da 
geografia económica. Tradução António Gonçalves. Oierias: Celta Editora, 1994. 
BERNARDINI, Sidney Piocchi. Construindo infra-estruturas, planejando territórios: A Secretaria de Agricultura, 
comércio e Obras Públicas do Governo Estadual Paulista (1892-1926). Tese (Doutorado) Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.
BIRKHOLZ, Lauro Bastos. Planos Diretores Municipais no Estado de São Paulo e sua Implantação. Tese de Concurso 
para Provimento da livre Docência junto à Cátedra de Planejamento. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – 
Universidade de São Paulo, 1968.
BRAGA, José Carlos de Souza; PESSINI, José Eduardo; SILVA, Carlos Eduardo de Souza (organizadores). Infra-estrutura 
econômica e desenvolvimento. São Paulo: FUNDAP, IESP, 1996.
BRAGA, José Roberto Faraco. O Brasil através das três Américas: História do Projeto da Carretera Panamericana 1928 – 
1938. Bauru, SP: Canal 6, 2011.
BRAGA, Roberto. Planejamento regional no Estado de São Paulo: a experiência no Vale do Ribeira nas décadas de 1970 
e 1980. Tese (Doutorado), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas-USP. São Paulo, 1998.
BRANCO, Altair. Estradas de Rodagem x Estradas de Ferro. In: CENTRO ACADÊMICO HORÁCIO LANE. Revista de 
Engenharia Mackenzie. São Paulo: Gráfica e Editora EDIGRAF Limitada, n. 135, ano XLII, janeiro/fevereiro, p. 23 e 24, 
1958.
BRANDÃO, Carlos Antonio. Teorias, Estratégias e Políticas regionais e urbanas recentes: anotações para uma agenda do 
desenvolvimento territorializado. In: Revista Paranaense de Desenvolvimento, Curitiba, n. 107, p. 57-76, 2004.
______. Território & Desenvolvimento. As múltiplas escalas entre o local e o global. 2ª edição. Campinas: Editora da 
UNICAMP, 2012.
BRENNER, Neil. A globalização como reterritorialização: o reescalonamento da governança urbana na União Europeia. 
In: Cadernos Metrópole, São Paulo: s. n., v. 12, n. 24, jul/dez, 2010.
BROWN, J. Christopher, PURCELL, Mark. There’s nothing inherent about scale: political ecology, the local trap, and the 
politics of development in the Brazilian Amazon. In: Geoforum. S. l.: Science Direct, n. 36, p. 607-624, 2005.
BURLAMAQUI, Jorge Leal. Transformações do sistema periférico de transportes do Brasil pelo Plano Rodoviário 
Nacional. In: PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA GERAL DE VIAÇÃO E OBRAS. GABINETE DO 
SECRETÁRIO GERAL. A Rodovia. Ano VI, No. 47. Rio de Janeiro: s. n., dezembro, p. 34 e 35, 1943.
CAMARGO, João Ayres. As Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo. Artigos publicados no “Jornal do Commercio” 
de São Paulo. São Paulo: Typ. Brazil de Rothschild & Co., 1923.
CAMPOS, Cristina de. Ferrovias e Saneamento em São Paulo. O engenheiro Antonio Francisco de Paula Souza e a 
construção da rede de infra-estrutura territorial e urbana paulista. Campinas: Pontes Editores, 2010.
CANDIDO, Antonio. Os Parceiros do Rio Bonito. Estudo sobre o caipira paulista e a transformação dos seus meios de 
vida. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2010. 11ª. Edição. 
CANO, Wilson. Da crise ao caos. In: GONÇALVES, Maria Flora; BRANDÃO, Carlos Antônio; GALVÃO, Antonio Carlos 
Filgueira (organizadores). Regiões e cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: Editora UNESP, 
ANPUR, 2003.
______. Ensaios sobre a Crise Urbana do Brasil. Campinas: Editora UNICAMP, 2011a.
______. Novas Determinações sobre as Questões Regional e Urbana Após 1980 In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 
Regionais. S. l.: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional; editor responsável 
Sarah Feldman: A Associação, v. 13, n. 2, p. 27-53, 2011b.
______. Raízes da concentração industrial em São Paulo. São Paulo: Difel, 1977.
CANO, Wilson; BRANDÃO, Carlos A. (organizadores). A Região Metropolitana de Campinas: urbanização, economia, 
finananças e meio ambiente. Campinas: Editora da UNICAMP, 2002.
CANO, Wilson; BRANDÃO, Carlos A.; MACIEL, Cláudio Schüller; MACEDO, Fernando Cezar de. A Indústria de 
Transformação – 1989-2003. In: Economia Paulista: dinâmica socioeconômica entre 1980 e 2005. Campinas: Ed. Alínea, p. 
193-239, s. d.
CANO, Wilson; GUIMARÃES NETO, Leonardo. A Questão Regional no Brasil: traços gerais de sua evolução histórica. 
In: Pensamiento Iberoamericano. Economia PolíticaMadri: Instituto de Cooperation Iberoamericana, n. 10, p. 167-184, 1986.
CARDOSO DE MELLO, João Manoel. A Industrialização Retardatária. In: O Capitalismo Tardio. 3ª. Ed. Campinas, São 
Paulo: Ed. Brasiliense, p. 89-122, 1982.
CASTELLANI, José. São Paulo na Década de Trinta. Prefácio de J. B. Silveira Peixoto. São Paulo: Editora Policor Ltda, s. d.
CASTELLS, Manuel. A Questão Urbana. Tradução de Arlene Caetano. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.
CASTRO, Antonio de Barros. A industrialização descentralizada no Brasil. 7 ensaios sobe a economia brasileira. Rio de 
Janeiro: Forense, 1971.
CAVALCANTE, José Luiz. A Lei de Terras de 1850 e a reafirmação do poder básico do Estado sobre a terra. Edição nº 
2. Arquivo do Estado, 2005. Versão digital disponibilizada em http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/
anteriores/
CHIQUITO, Elisângela de Almeida. A Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai: do planejamento de vale aos 
polos de desenvolvimento. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São 
Carlos. São Carlos, 2011.
______. Expansão urbana e meio ambiente nas cidades não-metropolitanas: o caso de Franca – SP. Dissertação de 
Mestrado. Universidade de São Paulo, EESC. São Carlos, 2006.



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 199

CONCLUSÃO

CHOLLEY, A. Morfologia estrutural e morfologia climática. In: Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE, no. 155, 1960.
CHRISTALLER, W. Central places in central Germany. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1966 (publicado originalmente 
em alemão de 1933).
CONSELHO NACIONAL DE GEOGRAFIA. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Boletim 
Geográfico. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Geografia, n. 24, ano II, março,  p. 1838, 1945.
CORDIDO, Maria Tereza R. Leme de Barros. Edifícios públicos. Arquitetura forense: arquitetura moderna questionando 
a simbologia e mitos do Poder Judiciário no Estado de São Paulo. In: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. IAU. USP. 
Risco – Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo. N. 7, volume 1, seção: artigos e ensaios, p. 39-48, 2007.
CORRÊA, Roberto Lobato. A Rede Urbana. São Paulo: Editora Ática, 1989.
______. Hinterlândias, Hierarquias e Redes: Uma Avaliação da Produção Geográfica Brasileira. In: CARLOS, Ana Fani 
Alessandri (org.). Os caminhos da reflexão sobre A Cidade e o Urbano. São Paulo: Edusp, 1994.
______. Região e Organização Espacial. 7ª edição, 2ª impressão. São Paulo: Editora Ática, 2002.
CORTES, Fernando Salino. Sistema viário de acesso ao litoral norte de São Paulo: planejamento integrado e incorporação 
da variável ambiental. Dissertação (Mestrado), Faculdade de Saúde Pública-USP. São Paulo, 1993.
CURY, Alberto Bitar. Da Organização de um Plano Rodoviário. In: CENTRO ACADÊMICO HORÁCIO LANE. Revista 
Engenharia Mackenzie. V. XV, n. 85. São Paulo: Gráfica e Editora EDIGRAF Limitada, p. 13-20, 1944.
D´ALESSANDRO, Alexandre. Retrospecto do Rodoviarismo Paulista. In: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Revista DER. Edição Comemorativa do Cinquentenário do I Congresso 
Paulista de Estradas de Rodagem. São Paulo: s. n. Ano 33, n. 103/104, vol. 28, setembro-dezembro, p. 22-28, 1967. 
DANTAS, J. Maggioli. O Plano Rodoviário Nacional. In: PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA GERAL 
DE VIAÇÃO E OBRAS. GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL. A Rodovia. Rio de Janeiro: s. n. Ano V, n. 24, janeiro, p. 
15 e 16, 1942. 
DE NEGRI, João Alberto; SALERNO, Mario Sergio. Inovações, Padrões Tecnológicos e Desempenho das Firmas 
Industriais Brasileiras. Rio de Janeiro: IPEA, 2005.
DEAK, Csaba; SCHIFFER, Sueli Ramos (org.). O Processo de Urbanização do Brasil. São Paulo: FUPAM/EDUSP, 2010.
DEAN, Warren. A Matriz Econômica: a importação. In: A Industrialização de São Paulo. São Paulo: Difusão Européia do 
Livro e Ed. Da Universidade de São Paulo, p. 25-88, 1971.
______. O Comercio do Café Gera a Indústria. In: A Industrialização de São Paulo. São Paulo: Difusão Européia do Livro 
e Ed. Da Universidade de São Paulo, p. 9-22. 1971.
DEDECCA, Claudio Salvadori. Por dentro do estado de São Paulo. In: Novos Estudos - CEBRAP.  São Paulo: s. n. N. 84,   
2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002009000200008&lng=pt&nrm
=iso>. Acessado em  23  janeiro de 2013.
DEFFONTAINES, Pierre. Como se Constitui no Brasil a Rede de Cidades. In: Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE. 
Ano II, no. 14 e 15, maio e junho, 1944a (originalmente publicado em Bulletin de la Societé de Géographie de Lille. Ano 59, 
Tomo 82, no. 9, dezembro de 1938, Lille).
______. Investigações sôbre os Tipos de Povoamento no Estado de São Paulo. In: Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: 
IBGE. Ano V, n. 51, junho, 1947 (originalmente publicado no Bulletin de L’Association de Géograhes Français, no. 87, abril, 
1935).
______. Regiões e Paisagens do Estado de São Paulo. Primeiro Esboço de Divisão Regional. In: Boletim Geográfico. Rio 
de Janeiro: IBGE. Ano II, n. 24, março de 1944b e Ano III, n. 25, abril de 1945 (apresentada aos sócios da Associação dos 
Geógrafos Brasileiros, em 1934, originalmente publicado em Geografia, no. 2, Ano I, São Paulo, 1935; e nos Annales de 
Géographie, no. 253 – XLV, Année, 15 Janvier, 1936).
DELORENZO NETO, A. A Grande São Paulo e a Mudança da Capital (descentralização e regionalização). São Paulo: 
Editora Atlas, 1979.
______. A Reorganização das Áreas Metropolitanas (Urbanização e Descentralização). São Paulo: Livraria Pioneira 
Editora, 1972.
DELSON, Roberta Marx. Capítulo V: Um repertório dos princípios de construção: São Paulo e o Sul. In: Novas Vilas para 
o Brasil Colônia – Planejamento Espacial e Social no Século XVIII. Brasília: Edições Alva, CIORD, 1997.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Revista DER. Edição Comemorativa 
da Rodovia Presidente Castello Branco. São Paulo: s. n. Ano 34, v. 31-32, n. 107/108, setembro-dezembro, p. 14-25, 1968.
______. Revista DER. Edição Comemorativa do Cinquentenário do I Congresso Paulista de Estradas de Rodagem. Ano 33, 
v. 28, n. 103/104, setembro-dezembro. São Paulo: s. n, 1967.
______. Revista DER. São Paulo: s. n. V. XVII, n. 63, abril-maio-junho, p. 1, 42-45, 1951. Em especial: VIII Congresso 
Nacional de Estradas de Rodagem.
______. Revista DER. São Paulo: s. n. Ano XXIX, v. XXIV, n. 85/86, março-junho, p. 10-51, 1963. 
______. Revista DER. São Paulo: s. n. Ano 35, v. 30, n. 112, dezembro, 1969. Em especial: Anel Rodoviário de São Paulo, p. 
06 e 07; Rodovia Campinas Jacareí, p. 08-11; Os velhos caminhos do mar, p. 12-15.
______. Revista DER. São Paulo: s. n. Ano 15, v. XVII, n. 59, abril-maio-junho, 1950. Em especial: As ligações de S. Paulo 
com o Triângulo Mineiro, p. 45.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM. Plano Rodoviário Nacional. Organizado pela Comissão 
designada pela Portaria n. 168 de 19 de fevereiro de 1942, Decreto no. 15.093 de 20 de março de 1944. Rio de Janeiro, s. n., 
1944.
DINIZ, Clélio Campolina. A Nova Geografia Econômica do Brasil. In: INAE – INSTITUTO NACIONAL DE ALTOS 
ESTUDOS. Brasil 500 Anos: Futuro, presente, passado. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 2000a.
______. Diretrizes para Formulação de Políticas de Desenvolvimento Regional e de Ordenação do Território 
Brasileiro. Relatório: Experiência Francesa de Planejamento Regional. Belo Horizonte: CEDEPLAR, MINISTÉRIO DA 
INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2004.



200

______. Impactos Territoriais da Reestruturação Produtiva. In: RIBEIRO, Luiz César de (org). O Futuro das Metrópoles: 
desigualdades e governabilidade. Rio de Janeiro: Revan, Fase, p. 21-62, 2000b.
DINIZ, C. C., ROCCO, M. A. Reestruturação econômica e impacto regional: o novo mapa da indústria brasileira. V. 6, n. 
1, julho. Belo Horizonte: Nova Economia, 1996.
DINIZ, Mônica. Sesmarias e posse de terras: política fundiária para assegurar a colonização brasileira. Edição nº 2. 
Arquivo do Estado, 2005. Versão digital disponibilizada em http://www.historica.arquivoestado.sp.gov.br/materias/
anteriores/
DINIZ, Renato de Oliveira. A Intervenção Estatal no Setor Elétrico Paulista: as grandes empresas e as grandes usinas – 
1953/1997. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 
2011.
EMPLASA. O fenômeno da mobilidade pendular na Macrometrópole do Estado de São Paulo: uma visão a partir das 
quatro Regiões Metropolitanas oficiais. Campinas: NEPO/UNICAMP, EMPLASA, 2013.
EUFRASIO, Mário A. Estrutura Urbana e Ecologia Humana. A escola sociológica de Chicago (1915-1940). São Paulo: 
Editora 34, 2013 (publicado originalmente em 1999).
EVENSON, Norma. Two Brazilian Capitals, Architecture and urbanism in Rio de Janeiro and Brasilia. New Haven and 
London: Yale University Press, 1973.
FABER, Helcio dos Santos. Auto-Estrada do Oeste: obra-prima da técnica rodoviária brasileira. In: DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Revista DER. Edição Comemorativa da Rodovia Presidente 
Castello Branco. São Paulo: s. n. Ano XXX, v. 25, n. 89/92, novembro, p. 27-29, 1964.
FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3a. edição revisada. São Paulo: 
Globo, 2001.
FARAH, Marta Ferreira Santos. Gestão pública local, novos arranjos institucionais e articulação urbano-regional. In: 
GONÇALVES, Maria Flora, BRANDÃO, Carlos Antônio, GALVÃO, Antônio Carlos Filgueira (organizadores). Regiões e 
cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: Editora UNESP, ANPUR, 2003.
FARIA, Vilmar. Divisão social do trabalho, especialização e crescimento urbano: o caso da macrometrópole paulista. II 
Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, 1980. Anais... S. l.: Abep, 1981.
______. O sistema urbano brasileiro: um resumo das características e tendências recentes. Estudos Cebrap. São Paulo: s. 
n. N. 18, out-dez, p. 91-117, 1976.
FEDERAÇÃO E CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Simpósio sobre Descentralização 
Industrial. São Paulo: Serviço de Publicações, 1974.
FELDMAN, Sarah. 1950. A década de Crença no Planejamento Regional no Brasil. In: XIII Encontro Nacional da ANPUR 
– Planejamento e Gestão do Território: escalas, conflitos e incertezas. Florianópolis: ANPUR, UFSC. V. 01, p. 01-23, 2009. 
______. Instituições de Urbanismo no Brasil na Década de 1930: Olhar Técnico e Dimensão Urbano-Industrial. Tese 
apresentada para Concurso de Títulos e Provas para Obtenção do Título de Livre-Docente. Departamento de Arquitetura 
e Urbanismo, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2008 (apresentada em agosto de 
2007 e defendida em fevereiro de 2008).
______. Planejamento e Zoneamento. São Paulo: 1947-1972. São Paulo: EDUSP/FAPESP, 2005.
______. Política urbana e regional em cidades não metropolitanas. In: GONÇALVES, Maria Flora, BRANDÃO, Carlos 
Antônio, GALVÃO, Antônio Carlos Filgueira (organizadores). Regiões e cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-
regional. São Paulo: Editora UNESP, ANPUR, 2003.
FELDMAN, Sarah; DE FARIA, Rodrigo Santos. O deslocamento de uma dimensão regional de planejamento para o 
planejamento metropolitano. In: II Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e 
Urbanismo. Natal, 2012.
FERNANDES, Ana Cristina; CASAGRANDE, Elton Eustáquio. Eficiência e equidade: incursões recentes em torno de um 
velho debate a partir das regiões do Estado de São Paulo. In: GONÇALVES, Maria Flora; BRANDÃO, Carlos Antônio; 
GALVÃO, Antonio Carlos Filgueira (org). Regiões e cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: 
Editora UNESP, ANPUR, 2003.
FERREIRA, Alvaro; RUA, João; MATTOS, Regina Célia (organizadores). Desafios da Metropolização. 1ª edição. Rio de 
Janeiro: Consequência, 2015.
FERREIRA, Manoel Rodrigues. A Nova Rodovia Rio-S. Paulo. In: CENTRO ACADÊMICO HORÁCIO LANE. Revista de 
Engenharia Mackenzie. São Paulo: s. n. Ano XXXV, n. 97, p. 22 e 27, 1949. 
FIUZA, Yêdo. O Plano Rodoviário Nacional.  In: PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA GERAL DE 
VIAÇÃO E OBRAS. GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL. A Rodovia. Rio de Janeiro: s. n. Ano III, n. 12-16, janeiro-
outubro, p. 5, 1940. 
______. O Plano Rodoviário Nacional.  In: PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA GERAL DE VIAÇÃO 
E OBRAS. GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL. A Rodovia. Rio de Janeiro: s. n. Ano VI, n. 45, outubro, p. 3, 1943.
FOMENTO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO (BSP). Levantamento das condições sanitárias das populações 
urbanas do interior do Estado de São Paulo. São Paulo: Fomento Estadual de Saneamento Básico, 1972.
FONSECA, Edgar Froes da. Uma Política Nacional de Transportes. S. l.: Ministério da Viação e Obras Públicas, 1955.
FOUCAULT, Michel, Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto Machado. 22ª edição. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 2006. Original de 1979.
FREITAS, Affonso A. de. Geographia do Estado de São Paulo. São Paulo: Escolas Profissionaes Salesianas, 1906.
FUNDAÇÃO SEADE. Índice Paulista de Responsabilidade Social. São Paulo: Fundação Seade, 2001.
GALVÃO, J. Tozzi. O Brasil e o Plano Rodoviário Transcontinental. In: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Revista DER. São Paulo: s. n. Ano 15, v. XVII, n. 59, abril-maio-junho, p. 47-50, 
1950.



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 201

CONCLUSÃO

GARCEZ, Lucas Nogueira.  Diretrizes Rodoviárias Paulistas. In: PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA 
GERAL DE VIAÇÃO E OBRAS. GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL. A Rodovia. Rio de Janeiro: s. n. Ano XV, n. 160, 
maio-junho, p. 12-15, 1953.
GAUTHIER, Howard L. Transporte e o Desenvolvimento da Economia de São Paulo. In: Boletim Geográfico. Rio de 
Janeiro: IBGE. Ano 28, n. 213, nov-dez, p. 3-18, 1969 (publicado originalmente no Journal of Regional Science, v. 8, n. 1, 
1968).
GEIGER, Pedro Pinchas. Evolução da Rede Urbana Brasileira. Série 6: Sociedade e educação. Coleção o Brasil urbano, 2. O 
Brasil urbano, v. I. Rio de Janeiro: Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, 
Ministério da Educação e Cultura, 1963.
______. Regionalização. In: Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE. Ano 31, n. 1, jan-mar, p. 5-25, 1969.
GEIGER, Pedro Pinchas; DAVIDOVICH, Fany Rachel. Reflexões sobre a evolução da estrutura espacial do Brasil sob 
o efeito da industrialização. In: Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE. Ano 36, n. 3, jul-set, p. 3-29, 1974.
GIARRATANI, F.; HOOVER, E. M. An Introduction to Regional Economics. (The Web Book of Regional Science). 
Disponível em http://www.rri.edu/regscweb.htm.
GITAHY, Maria Lucia Caira (org.). Desenhando a Cidade do Século XX. São Carlos: RIMA, 2005. 
GONÇALVES, Maria Flora. Introdução. In: GONÇALVES, Maria Flora; BRANDÃO, Carlos Antônio; GALVÃO, Antonio 
Carlos Filgueira (org). Regiões e cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: Editora UNESP, 
ANPUR, 2003. 
______. Novas configurações no desenvolvimento urbano paulista. In Espaço e Debates: Revista de Estudos Regionais e 
Urbanos. São Paulo: NERU. Ano XIV, no. 38, p. 39-53, 1994.
GORELIK, Adrián. A produção da cidade latinoamericana. In: Tempo Social. Revista de sociologia da USP. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, v. 17, n. 1, junho, 2005.
______. Cultura urbana latinoamericana: un canon y sus destiempos. In: Brujula, v. 5, marzo. S. l.: University of Califórnia-
Davis, 2007. 
GOTTIDIENER, Mark. A teoria da crise e a reestruturação sócio-espacial: o caso dos Estados Unidos. In: VALADARES, 
L.; PRETECEILLE, E. (coord). Reestruturação Urbana. Tendências e Desafios. São Paulo: Nobel/IUPERJ, 1991.
GRANDI, Guilherme. Café e expansão ferroviária: a Companhia E. F. Rio Claro (1880-1903). São Paulo: Annablume, 
Fapesp, 2007.
GUNN, Philip. Espaço, Estado, Território. Uma contribuição à análise da organização social em São Paulo e no Brasil. 
Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 1985.
______. Urbanização do Sudeste: dominação das metrópoles? In: O Novo Brasil Urbano: impasses, dilemas, perspectivas. 
GONÇALVES, Maria Flora (org.). Prefácio de Wrana Maria Panizi. Porto Alegre: Marcado Aberto, 1995.
HADDAD, E. A. Regional Inequality and Structural Changes: Lessons from the Brazilian Economy. S. l.: Ashgate, 1999.
HADDAD, Paulo Roberto (org.). Economia Regional: Teorias e Métodos de Análise. Fortaleza: Banco do Nordeste do 
Brasil - ETENE, 1989.
HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005.
HILHORST, Jos G. M. Planejamento Regional, Enfoque sobre Sistemas. 2ª. Edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1975.
HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. 26ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
IACOVINI, Rodrigo Faria Gonçalves. Os (Des)Caminhos do Processo Decisório do Rodoanel Mário Covas (SP). In: 
XVI ENANPUR - Desenvolvimento, Planejamento e Insurgências – Alternativas Contemporâneas no Espaço Urbano e 
Regional (anais em mídia eletrônica). Belo Horizonte-MG: ANPUR, Cedeplar-UFMG, NPGAU-UFMG, PPGCS-PUC-
Minas, PPGE-UFU, PPGG-UFMG, 2015.
INAE – INSTITUTO NACIONAL DE ALTOS ESTUDOS. J. P. R. Veloso (org.). Brasil 500 Anos: Futuro, presente, passado, 
José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 2000.
INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO. ENGENHARIA. São Paulo: Editora Técnica Ltda. Ano V, v. V, n. 59, 
julho, 1947. Em especial: O problema dos transportes entre o planalto e o litoral centro do Estado de São Paulo, p. 529-532.
______. ENGENHARIA. São Paulo: Engetec, n. 363, 1973. Em especial: Grandes Obras do Estado de São Paulo.
______. ENGENHARIA. São Paulo: Engetec, n. 373, julho, 1974. Em especial: Anel Rodoviário começa em duas etapas, p. 
22-30.
______. ENGENHARIA. São Paulo: Engetec, n. 387, junho, 1976.
______. ENGENHARIA. São Paulo: Tábula Editora Técnica Ltda. Janeiro/fevereiro, n. 413, 1979. Em especial: A Rodovia 
dos Bandeirantes, a nova ligação entre São Paulo e Campinas, p. 12-16.
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO BRASIL. Plano Rodoviário Nacional. In: Engenharia. São Paulo: Editora Técnica 
Limitada. Ano II, v. II, no. 19, março, p. 254 a 259, 1944.
INSTITUTO DE ENGENHARIA. Atividades Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. Engenharia. São Paulo: s. 
n. Ano XII, v. XII, n. 138, abril-maio, 1954.
INSTITUTO LINA BO E PIETRO MARIA BARDI. Vilanova Artigas: arquitetos brasileiros – brazilian architects. São 
Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1997.
IPEA; IBGE; UNICAMP. Caracterização e tendências da rede urbana do Brasil: configurações atuais e tendências da rede 
urbana. Brasília: IPEA, volume I, 2001.
IPEA; IBGE; UNICAMP; SEADE. Estado de São Paulo. In: Série Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil – 
Redes Urbanas Regionais: Sudeste. Brasília, Campinas, 2002.
IPEA. Planejamento Regional: Métodos e Aplicação ao Caso Brasileiro. Rio de Janeiro: IPEA: INPES, 1974.
IPPUR – INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
DE JANEIRO. Planejamento e Território – Ensaios sobre a desigualdade. Rio de Janeiro: IPPUR-UFRJ, DP&A Editora. 
Cadernos IPPUR, Ano XV, no. 2, ago-dez 2001, Ano XVI, no. 1, jan-jul, 2002.
ISARD, Walter, AZIS, Iwan J. Applied general interregional equilibrium. In: Methods of interregional and regional 
analysis. Aldershot, Ashgate, 1998.



202

JARAMILLO GONZÁLEZ, Samuel. Hacia uma teoría de la renta del suelo urbano. 2ª. Edição. Bogotá: Universidad de los 
Andes, Facultat de Economía, CEDE, Ediciones Uniandes, 2010. Cap. VII: El Estado y el mercado del suelo urbano.
JEFFERSON, Mark. The law of primate cities. In: Geographical Review. S. l.: s. n., n. 29, 1939.
KLINK, Jeroen, OLIVERIA, Vanessa Elias de, ZIMERMAN, Artur. Neither spatial Keynesianism, nor competitive 
neolocalism: rescaling and restructuring the developmental state and the production of space in Brazil. Journal of 
Urban Sustainable Development, DOI 10.1080⁄19463138.770006. Versão publicada em 15 de março de 2013. Acessado em 
21.01.2014 no endereço http://dx.doi.org/10.1080/19463138.2013.770006.
KRUGMAN, Paul.  Cap II - Geography Lost and Found. In: Development, Geography and Economic Theory. Massachusetts: 
Massachusetts Institute of Technology, 1996.
LABASSE, Jean. À Procura de Um Quadro Regional. In: Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE. N. 199, ano 26, julho-
agosto, 1967. (publicado originalmente na revista Economie et Humanisme, n. 127 – XIXe année, suplément annuel, p. 
68-74, 1960.
LABORATÓRIO DE HABITAÇÃO E ASSENTAMENTOS HUMANOS DA FACULDADE DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Estudo Preliminar: Impactos urbanísticos do Trecho Oeste do 
Rodoanel Mario Covas. São Paulo: s. n., 2005.
LAFER, Celso. O Planejamento no Brasil – Observações sobre o Plano de Metas (1956-1961). In: MINDLIN, Betty (org). 
Planejamento no Brasil. 6a. edição. São Paulo: Perspectiva, 2010.
LAMOUNIER, Maria Lúcia, na Apresentação de GRANDI, Guilherme, Café e expansão ferroviária: a Companhia E. F. 
Rio Claro (1880-1903), São Paulo, Annablume, Fapesp, 2007.
LANDIM, Paula da Cruz. Desenho de paisagem urbana – as cidades do interior paulista. Tese de Doutorado, Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo-USP. São Paulo, 2001.
LAVINAS, Lena, NABUCO, Maria Regina. Regionalização: problemas de método. In: Espaço e Debates: Revista de 
Estudos Regionais e Urbanos. São Paulo: NERU, Ano XIV, no. 38, p. 62-82, 1994.
LEÃO, João Evangelista Rodrigues. Sistema Viário e de Transporte. In: MINISTÉRIO DO INTERIOR – 
LEFEBVRE, H. A cidade do capital. Tradução Maria Helena Rauta Ramos e Marilena Jamur. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 
1999.
______. A Revolução Urbana. Tradução de Sérgio Martins. Belo Horizonte: Ed. FMG, 1999. LEFEBVRE, H. El espacio. In: 
El Derecho a la Ciudad II, Espacio y Política. Barcelona: Ed. Península, p. 23-42, 1976. 
______.  L’Idéologie Structuraliste. Paris: Éditions Anthropos, 1971.
______. O Direito à Cidade. Tradução Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2001. 4ª Edição, 2006.
______. Reflexiones sobre la política del espacio. In: El Derecho a la Ciudad II, Espacio y Política. Barcelona: Ed. Península, 
p. 43-62, 1976.
LEITE, Marcelo (organizador). Nos caminhos da biodiversidade paulista. Secretaria do Meio Ambiente, Instituto Amigos 
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. São Paulo, 2007.
LEME, Maria Cristina da Silva (org.). Urbanismo no Brasil, 1895-1965. São Paulo: Studio Nobel, Fupam, 1999.
LEMOS, Carlos A, C. Casa Paulista: história das moradias anteriores ao ecletismo trazido pelo café. São Paulo: Editora 
da Universidade de São Paulo, 1999.
LENCIONI, Sandra. A Emergência de um Novo Fato Urbano de Caráter Metropolitano. A particularidade de seu 
conteúdo sócio-espacial, seus limites regionais e sua interpretação teórica. In: Anais do X Encontro Nacional da ANPUR. 
CD-ROM. Belo Horizonte (MG), 2003.
______. Concentração e Centralização das Atividades Urbanas: uma Perspectiva Multiescalar. Reflexões a partir do Caso 
de São Paulo. In: Revista de Geografia Norte Grande. S. l.: s. n. N. 39, p. 7-20, 2008.
______. Geografia e Região. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.
______. Metropolização do espaço e a constituição de megarregiões. In: FERREIRA, Alvaro; RUA, João; MATTOS, Regina 
Célia (organizadores). Desafios da Metropolização. 1ª edição. Rio de Janeiro: Consequência, 2015.
______. O Processo de Metropolização do Espaço. Uma Nova Maneira de falar da relação entre metropolização e 
regionalização. In: Schiffer, Sueli Ramos. (org.) Globalização e estrutura urbana. São Paulo: Hucitec: Fapesp, 2004.
______. Reestruturação Urbano-Industrial no Estado de São Paulo: a Região da Metrópole Desconcentrada. In: Espaço e 
Debates. São Paulo: NERU, no. 38, 1994.
______. Referências analíticas para a discussão da metamorfose metropolitana. In: LENCIONI, Sandra, VIDAL-
KOPPMANN, Sonia, HIDALGO, Rodrigo, PEREIRA, Paulo César Xavier (org.). Transformações sócio-territoriais nas 
metrópoles de Buenos Aires, São Paulo e Santiago. São Paulo: FAUUSP, p. 51-60, 2011.
LEPETIT, Bernard. Por uma Nova História Urbana. Seleção de textos, revisão crítica e apresentação Heliana Angotti 
Salgueiro. Tradução: Cely Arena. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2001.
LIMA, Fábio Bueno; ROCHA, Jansle Vieira; HOEFEL, João Luiz de Moraes; OLIVEIRA, Kelly Elaine dos Santos; SEIXAS, 
Sônia Reginal da Cal. Urbanização e Mudanças no Uso do Solo no Eixo do Corredor de Exportação Rodovia D. Pedro 
I⁄Tamoios-SP. In: XVI ENANPUR - Desenvolvimento, Planejamento e Insurgências – Alternativas Contemporâneas no 
Espaço Urbano e Regional (anais em mídia eletrônica). Belo Horizonte-MG: ANPUR, Cedeplar-UFMG, NPGAU-UFMG, 
PPGCS-PUC-Minas, PPGE-UFU, PPGG-UFMG, 2015.
LIMA, Heitor Ferreira. Evolução Industrial de São Paulo. São Paulo: Martins, 1954.
LOGAN, John R.; MOLOTCH, Harvey L. Urban Fortunes. The political Economy of Place. California: Berkeley and Los 
Angeles Press, Ltd., 1987.
LOJKINE, Jean. O Estado Capitalista e a Questão Urbana. São Paulo: Martins Fontes, 1981. 
LOPES, T. F. Gestão das Terras Públicas Federais no Litoral Norte de São Paulo: atores, escalas e intersetorialidade. 
Dissertação de Mestrado. Universidade Federal do ABC - UFABC, Planejamento e Gestão do Território. Santo André, 2014.
LORENZO, Helena Carvalho de. Eletrificação, urbanização e crescimento industrial no Estado de São Paulo – 1880-1940. 
Tese de Doutorado. UNESP. Rio Claro, 1993.



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 203

CONCLUSÃO

LOVE, Joseph L. A Locomotiva: São Paulo na federação brasileira 1889-1937. Tradução: Vera Alice Cardoso da Silva. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra. Coleção Estudos Brasileiros, v. 57, 1982. 
LUCHIARI, Maria Tereza Duarte Paes. O lugar no mundo contemporâneo: turismo e urbanização em Ubatuba-SP. Tese 
de Doutorado da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas, 
1999. 
MAGALHÃES, Felipe Nunes Coelho. Da Metrópole à Cidade-Região – Na Direção de um Novo Arranjo Espacial 
Metropolitano? In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. S. l.: Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, vol. 10, n. 2. Editor responsável: Geraldo Magela, 2008.
MAGALHÃES, João Paulo de Almeida. “Curso de Planejamento Regional” (Curso de Extensão Universitária). Diretrizes 
para uma Política de Desenvolvimento Regional. São Paulo: Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai, Faculdade 
de Ciências Econômicas e Administrativas – USP, EPEA – Ministério do Planejamento, Science Research Institute – 
University of Pennsylvania, Banco Interamericano de Desenvolvimento, 1966.
MARCONDES, J. V. Freitas. PIMENTEL, Osmar (org). São Paulo. Espírito-Povo-Instituições. São Paulo: Livraria Pioneira 
Editora, 1968.
MARICATO, E. As ideias fora do lugar e o lugar fora das idéias. Planejamento urbano no Brasil. In: ARANTES, Otília, 
VAINER, Carlos, MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. 5a. edição. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2009.
MARKUSEN, Ann R., LEE, Young-Sook, DIGIOVANNA, Sean, editors. Second Tier Cities. Rapid Growth beyond the 
Metropolis. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
MARTIN, L., MARCH, L., ECHENIQUE, M. La estructura del espacio urbano. Barcelona: Gustavo Gili, 1975.
MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1979.
MARX, Murillo.  Cidade no Brasil, em que termos? São Paulo: Studio Nobel, 1999.
______.  Cidade no Brasil, Terra de quem? São Paulo: Nobel, Edusp, 1991.
______. Entrevista. Entrevista concedida junto ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, EESC, USP 
em 26.11.02. Entrevistadores: Daniele Porto Resende, Jeferson Cristiano Tavares e Tatiana Perecin; coordenador da mesa, 
Prof. Carlos Roberto Monteiro de Andrade; organizador, Prof. Hugo Segawa. 2011.
______. Nosso Chão: do Sagrado ao Profano. São Paulo: EDUSP, 1998. 
MARZOLA, Nádia. O Processo de Regionalização do Estado de São Paulo a partir de 1950: Estudo de Caso da Região de 
Campinas. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-USP. São Paulo, 1991.
MATTOS, Carlos A. Santiago del Chile, globalización y expansión metropolitana: lo que existia sigue existiendo. In: 
EURE. Revista Latinoamericana de Estúdios Urbanos Regionales. Santiago: s. n. V. XXV, n. 76, p. 29-56, s. d.
MCCANN, P. Urban and Regional Economics. Oxford: Oxford University Press, 2001.
MELO, Marcus André B. C. de. Municipalismo, Nation Building e a Modernização do Estado no Brasil. In: ANPOCS 
- Associação Nacional de Pós-Graduação e pesquisa em Ciências Sociais. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São 
Paulo: s. n. V. 8, n. 23, outubro, 1993. Disponível em:  http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_
content&view=article&id=214:rbcs-23&catid=69:rbcs&Itemid=399. Acessado em 30.01.2015.
MEYER, Regina Prosperi, GROSTEIN, Marta Dora, BIDERMAN, Ciro. São Paulo Metrópole. São Paulo: EDUSP, Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo, 2004.
MINDLIN, Betty (org). Planejamento no Brasil. 6ª edição. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇMENTO E GESTÃO. Projeto Orla: 
Fundamento para Gestão Integrada. Brasília: MMA, 2006.
MONBEIG, Pierre. A Zona Pioneira do Norte-Paraná. In: Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE, ano III, no. 25, abril de 
1945 (originalmente publicado em Geografia – Associação dos Geógrafos Brasileiros, no. 3, ano I, São Paulo, 1935).
______. Ensaios de Geografia Humana Brasileira. São Paulo: Livraria Martins, 1940.
______. La regionalisation de l´espace paulista. In: La regionalisation de l´éspace au Brésil. Paris: Centre National de la 
Recherche Cientifique, p. 171-183, 1971. 
______. O Crescimento da Cidade de São Paulo. In: SZMRECSÁNYI, Tamás. História Econômica da Cidade de São Paulo. 
São Paulo: Ed. Globo, p. 14-115, 2004.
______. O Estudo Geográfico das Cidades. In: Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE, ano I, no. 7, outubro, 1943 
(originalmente publicado na Revista do Arquivo Municipal – São Paulo, ano VII, vol. 73, janeiro, 1942).
______. Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo. Tadução: Ary França e Raul de Andrade e Silva. São Paulo: Editora Hucitec, 
Editora Polis, 1984.
______. Uma viagem de São Paulo a Goiânia – Estudo sobre as zonas de Influência paulista. In: Boletim Geográfico. Rio 
de Janeiro: IBGE, ano VII, no. 79, outubro, 1949.
MONGIN, Olivier. El archipiélago megalopolitana mundial y la disgregación de las metrópolis. In: La condición urbana. 
La ciudad a la hora de la mundialización. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidós, p. 221-243, 2006.
MONTE, Roberto. Plano Rodoviário Nacional. In: CENTRO ACADÊMICO HORÁCIO LANE. Revista Engenharia 
Mackenzie. São Paulo: Gráfica e Editora EDIGRAF Limitada. Vol. XV, no. 87, ano XXX, dezembro, p. 53-64, 1944.
MONTORO, Eugênio Augusto Franco. A implantação das regiões metropolitanas. Relatório de Pesquisa. São Paulo: 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, 1984.
MORAES, Antonio Carlos Robert. Contribuições para Gestão da Zona Costeira do Brasil: Elementos para uma Geografia 
do Litoral Brasileiro. São Paulo: Annablume, 2007.
NAKANO, Kazuo (coord.). Projeto Orla: Implementação em territórios com urbanização consolidada. São Paulo: 
Instituto Polis; Brasília: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2006.
NETO, A. Delorenzo. A Grande São Paulo e a Mudança da Capital (descentralização e regionalização). São Paulo: 
Editora Atlas, 1979.



204

NETTO, Américo R. A origem da “rodovia” no Brasil. In: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. Revista DER. São Paulo: s. n. Vol. XVII, n. 67, abril, maio, junho, p. 41-7, 1952.
______. Bandeira Automobilística São Paulo – Rio de Janeiro. In: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. Revista DER. Edição Comemorativa do Cinquentenário do I Congresso Paulista de Estradas 
de Rodagem. São Paulo: s. n. Ano 33, n. 103/104, vol. 28, setembro-dezembro, p. 31, 1967.
Novasanpaulo: cidade para interiorizar o desenvolvimento. Reportagem publicada em Fato Econômico, São Paulo, em 
08 de outubro de 1972a.
Novasanpaulo: cidade para interiorizar o desenvolvimento. Reportagem publicada em Fato Econômico, São Paulo, em 
22 de outubro de 1972b.
NOVO AMBIENTE. Curitiba: Novo Ambiente Editora e Produra Ltda. Ano 1, Edição 2, junho, 2010.
______. Curitiba: Novo Ambiente Editora e Produra Ltda. Ano 1, Edição 4, setembro, 2010.
NUCCI, Nelson Luiz Rodrigues. Utilização Múltipla de Recursos Hídricos: Águas Pluviais; Controle de Enchentes e 
Relações com o Uso do Solo. In: MINISTÉRIO DO INTERIOR – SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO 
SERFHAU. Planejamento Metropolitano – Anais do II Curso de Planejamento Urbano e Local. São Paulo: s. n., 1972. 
OLIVEIRA, Elzira Lúcia de; TAVARES, Jéssica Monteiro da Silva. Deslocamento Pendular Intrametropolitano na 
Região Metropolitana de São Paulo. In: XVI ENANPUR - Desenvolvimento, Planejamento e Insurgências – Alternativas 
Contemporâneas no Espaço Urbano e Regional (anais em mídia eletrônica). Belo Horizonte-MG: ANPUR, Cedeplar-
UFMG, NPGAU-UFMG, PPGCS-PUC-Minas, PPGE-UFU, PPGG-UFMG, 2015.
OLIVEIRA, Francisco de. A questão regional: a hegemonia inacabada. In: Estudos Avançados. São Paulo: Instituto de 
Estudos Avançados, n. 18, volume 7, 1993.
______. Crítica à Razão Dualista – O Ornitorrinco. São Paulo: Boitempo Editora, 2006.
ORTEGA, Guilherme Margarido; CUNHA, José Marcos Pinto da; SILVA, Késia Anastácio Alves da. Novas Formas Urbanas 
e o Olhar Através da Demografia: um Panorama sobre a Macrometrópole Paulista – 1991-2010. In: XVI ENANPUR 
- Desenvolvimento, Planejamento e Insurgências – Alternativas Contemporâneas no Espaço Urbano e Regional (anais 
em mídia eletrônica). Belo Horizonte-MG: ANPUR, Cedeplar-UFMG, NPGAU-UFMG, PPGCS-PUC-Minas, PPGE-UFU, 
PPGG-UFMG, 2015.
NEGRI, Barjas; PACHECO, Carlos Américo. Mudanças tecnológicas e desenvolvimento regional nos anos 90: a nova 
dimensão espacial da indústria paulista. In: Espaço e Debates: Revista de Estudos Regionais e Urbanos. São Paulo: NERU. 
Ano XIV, no. 38, p. 62-82, 1994.
PASSARELLI, Silvia Helena Facciolla. Diálogo entre o trem e a cidade : o caso de Santo André. Dissertação (Mestrado), 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-USP. São Paulo, 1994.
PASSOS, M. L. P. F. (coord). Evolução urbana de São Paulo – estruturação de uma cidade industrial – 1872-1945. São 
Paulo: Eletropaulo, 1990.
PENTEADO, Ermênio de Oliveira. Em construção a Rodovia Campinas Jacareí. In: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS 
DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO. Revista DER. São Paulo: s. n. Ano 35, n. 109, vol. 30,  março, p. 94-96, 1969.
PENTEADO, Margarida Maria. Fundamentos de Geomorfologia. 3ª. Edição. Rio de Janeiro: Secretaria do Planejamento 
da Presidência da República, Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1983.
PENTEADO, Timoteo. A Rodovia Pan-Americana. In: INSTITTUTO DE ENGENHARIA DE SÃO PAULO. ENGENHARIA. 
São Paulo: Editora Técnica Limitada. Volume I, n. 11, julho, p. 383-384, 1943. 
PEREZ, Jenny Zoila Baldiviezo. Urbanismo nas várzeas existentes: da região dos rios Tietê e Pinheiros ao território das 
desapropriações. Tese de doutoramento. São Paulo: FAU, 2003.
PERROUX, François. A Unidade Motriz na Região e a Região Motriz. La Empresa Motora em uma Região e a Região 
Motora. In: MECOR-SUDENE. ASSESSORIA TÉCNICA. DIVISÃO DE ASISTÊNCIA TÉCNICA AOS ESTADOS E 
MUNICÍPIOS. Seminário Sobre Pólos de Desenvolvimento. Recife: MECOR-SUDENE. Volume III, p. 12, 1966. Separata 
da Revista Brasileira de Ciências Sociais. Tradução do Prof. Simão Pedro Casassanta. S. l.: Universidade de Minas Gerais. 
Vol. 1, n.1, novembro, 1961.
______. Notas sobre la noción de pólos de Crescimiento. Consideraciones em torno a la noción de Pólo de Crecimiento. 
In: MECOR-SUDENE. ASSESSORIA TÉCNICA. DIVISÃO DE ASISTÊNCIA TÉCNICA AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. 
Seminário Sobre Pólos de Desenvolvimento. Recife: MECOR-SUDENE. Separata de Cuadernos Venezelanos de 
Planificación, vol. II, n. 3-4, p. 3-8, 1966.
PESSOA, Laura Cristina Ribeiro. O impacto do sistema viário no processo de formação do espaço paulista: 1700 a 1980 – 
O Vale do Paraíba. Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-USP. São Paulo, 2003.
PETRONE, Pasquale. Aldeamentos Paulistas. São Paulo: EDUSP, 1995.
______. O Homem Paulista. In: ASSOCIAÇÃO DOS GEÓGRAFOS BRASILEIROS. SEÇÃO REGIONAL DE SÃO PAULO. 
Boletim Paulista de Geografia. Número especial comemorativo do XVIII Congresso Internacional de Geografia. São Paulo: 
s. n., n. 23, julho, p. 39, 1956. 
PIQUET, Rosélia Périssé da Silva; RIBEIRO, Ana Clara Torres. Tempos, Ideias e Lugares. O Ensino do Planejamento 
Urbano e Regional no Brasil. In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. S. l., Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional, A Associação. V. 10, n. 1, p. 49-59, maio, 2008. 
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS (SEADE). 
EMPLASA. Estudo da Morfologia e da Hierarquia Funcional da Rede Urbana Paulista e Regionalização do Estado 
de São Paulo - Relatório 8 - CADERNO 2 – SUBSÍDIOS. São Paulo: SEADE. 2010. Documento digital. Fonte: http://
www.emplasa.sp.gov.br/emplasa/ProjetosEstudos/Relatorios/Novosrelatorios_8-8/Rede_REG-Relatorio%208%20
Caderno%20n%C2%BA%202%20SUBS%C3%8DDIOS.pdf. Acessado em 02.06.13.
PLANO RODOVIÁRIO NACIONAL, 1944 (Portaria no. 168 de 19 de fevereiro de 1942, Decreto no. 15.093 de 20 de março 
de 1944).
PRADO JR., Caio. Nova Contribuição para o estudo geográfico da cidade de São Paulo. In: Estudos Brasileiros 7. Rio de 
Janeiro, 1947.



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 205

CONCLUSÃO

______. O Fator Geográfico na Formação e no Desenvolvimento da Cidade de São Paulo. In: Boletim Geográfico. Rio de 
Janeiro: Conselho Nacional de Geografia. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. N. 31, ano III, outubro, p. 920-931, 
1945 (publicado originalmente em Geografia, no. 2, ano I, 1935).
PRAZERES, Otto. O Plano Rodoviário Nacional. In: PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA GERAL DE 
VIAÇÃO E OBRAS. GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL. A Rodovia. Ano VI, n. 47. Rio de Janeiro: s. n., dezembro, p. 
3-37, 1943.
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA GERAL DE VIAÇÃO E OBRAS. GABINETE DO SECRETÁRIO 
GERAL. A Rodovia. Rio de Janeiro: s. n. Ano V, n. 24, janeiro, 1942a. Em especial: VII Congresso Nacional de Estradas de 
Rodagem, p. 21 a 26.
______. A Rodovia. Rio de Janeiro: s. n. Ano V, n. 27, abril, 1942b. Em especial: Aspectos do Movimento Rodoviário 
Brasileiro, p. 11 a 23.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPANHIA GERAL DE ENGENHARIA S. A. Estudo de um sistêma 
de transportes rápidos para Cidade de São Paulo. Parte I. São Paulo: s. n., 1948.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO. Atlas Ambiental do Município de São Paulo. Fase I: Diagnóstico e Bases 
para a Definição de Políticas Públicas para as Áreas Verdes no Município de São Paulo. Outorgada: Dra. Harmi Taklya. 
Relatório Final. São Paulo: FAPESP, Biota, 2002.
PUPIM, Rafael Giácomo. Cidade e território do oeste paulista: mobilidade e modernidade nos processo de construção e 
re-configuração do urbano. Dissertação de Mestrado. São Carlos, SP: IAU⁄USP, 2008.
RATTNER, Henrique. Desenvolvimento de Comunidade no Processo de Urbanização: Notas para uma Crítica das 
Teorias Sociológicas do Planejamento. In: Boletim Paulista de Geografia. São Paulo: AGB (Associação dos Geógrafos 
Brasileiros). N. 54, p. 53-79, junho, 1977.
REIS FILHO, Nestor Goulart. O caminho do Anhanguera. Via das Artes, 2014.
______. Contribuição ao estudo da evolução urbana no Brasil (1500/1720). 2a. Edição. São Paulo: Pini, 2000.
______. Microrregiões e o sistema de planejamento do Estado de São Paulo. São Paulo: USP/IPEA, 1989.
______. Notas sobre urbanização dispersa e novas formas de tecido urbano. São Paulo: Via das Artes, 2006.
______. São Paulo e outras cidades. São Paulo: Hucitec, 1994. 
REIS FILHO, Nestor Goulart; colaboradora Mônica Silveira Brito. Dois séculos de Projetos no Estado de São Paulo. 
Grandes Obras e Urbanização. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, Imprensa Oficial. Volumes 1, 2 e 3, 2010.
RÊGO, Luis Flores de Morais. Notas sôbre a Geomorfologia de São-Paulo e sua Gênesis. In: Boletim Geográfico. Rio de 
Janeiro: IBGE. Ano IV, n. 37 e 38, abril e maio, 1946.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. II PND - II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975 – 1979). S. l.: s. n. S. d.
RICHARDSON, Harry W. Economia Regional: teoria da localização, estrutura urbana e crescimento regional. Zahar, 
São Paulo, 1975.
RIGHI, Roberto. O processo de industrialização do Estado de São Paulo e seus inter-relacionamentos com a urbanização 
de 1940 a 1970. Rio de Janeiro: COPPE-UFRJ, Planejamento Urbano e Regional, 1981.
______. O Processo de Urbanização e o Desenvolvimento Industrial no Estado de São Paulo. In: BRUNA, Gilda Collet 
(org.). Questões de Organização do Espaço Regional. São Paulo: Nobel, Editora da Universidade de São Paulo, 1983.
ROADS AND STREETS. A Linha Vital do Novo Mundo. Traduzido de Roads and Streets, março de 1942. In: PREFEITURA 
DO DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA GERAL DE VIAÇÃO E OBRAS. GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL. A 
Rodovia. Rio de Janeiro: s. n. N. 45, outubro, p. 53-57, 1943.
ROCHA, Roberto Vasconcelos Moreira da. Subsídios à regionalização e classificação funcional das cidades: estudo de 
caso – Estado de São Paulo. In: Revista Brasileira de Geografia. Rio de Janeiro: IBGE. Ano 36, n. 3, p. 30-63, jul-set, 1974.
ROCHEFORT, Michel. Métodos de Estudos das Redes Urbanas. In: Boletim Geográfico. Rio de Janeiro: IBGE. Ano 19, n. 
160, jan-fev, p. 3-18, 1961 (publicado originalmente em Annales de Géographie, n. 354, LXVIo. Année, mars-avril, 1957).
______. Um Método de Pesquisas das Funções Características de Uma Metrópole Regional. In: Boletim Geográfico. 
Tradução de Olga Buarque de Lima. Rio de Janeiro: IBGE. Ano 26, n. 198, mai-jun, 1967 (publicado originalmente 
em Mémories et Documents, Tome X, Fascicule 2. Compte-Rendu du Colloque géographique Franc-Polonais sur 
l´Aménagement du Territoire, juin, 1963. Centre de Recherchest et Documentation Cartographiques et géographiques, 
1965).
RODRIGUES, Lysias Augusto. A Transbrasiliana. In: PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA GERAL DE 
VIAÇÃO E OBRAS. GABINETE DO SECRETÁRIO GERAL. A Rodovia. Rio de Janeiro: s. n. Ano VI, n. 47,  dezembro, p. 
36 -7, 1943.
ROLNIK, R., KLINK, J. Crescimento econômico e desenvolvimento urbano. Porque nossas cidades continuam 
tão precárias? In: Revista Novos estudos, edição 89.  Fonte: http://novosestudos.uol.com.br/acervo/acervo_artigo.
asp?idMateria=1422
ROOS, Jurandyr Luciano Sanches. Relevo Brasileiro: Uma Nova Proposta de Classificação. In: Revista Departamento do 
Departamento de Geografia - FFLCH – USP. São Paulo: Departamento de Geografia – FFLCH – USP, 1985.
______. Superfícies de Erosão ou Erosão Química nos Processos de Esculturação dos Planaltos do Leste Paulista. S. l.: 
s. n. S. d.
ROOS, Jurandyr Luciano Sanches, MOROZ, Isabel Cristina. Mapa Geomorfológico do Estado de São Paulo. São Paulo: 
Laboratório de Geomorfologia - Depto. Geografia–FFLCH-USP, Laboratório de Cartografia Geotécnica, Geologia Aplicada, 
IPT, FAPESP-Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Mapas e Relatórios, 1997. 
SAKAGUCHI, Maria Akemi. O espaço das infra-estruturas: da cidade bela à cidade eficiente. Tese (Doutorado) Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2005.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: EDUSP, 2014.
______. A Urbanização Brasileira. 4a. edição. São Paulo: Editora Hucitec, 1998. 



206

______. Economia Espacial: Críticas e Alternativas. Tradução: Maria Irene de Q. Szmrecsányi. 2a edição., 2a. reimpr. São 
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. Coleção Milton Santos, 3, 2011.
______. Ensaios sobre a urbanização latino-americana. São Paulo: Hucitec, 1982. 
______. O Espaço Dividido: Os Dois Circuitos da Economia Urbana dos Países Subdesenvolvidos. Tradução Myrna T. 
Rego Viana. 2a. edição. São Paulo: EDUSP, 2004.
______. Pensando o Espaço do Homem. 5a. edição. São Paulo: EDUSP, 2004.
______. Por uma Geografia Nova: Da Crítica da Geografia a uma Geografia Crítica. 6a. edição. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo. Coleção Milton Santos, 2, 2004a.
SANTOS, Milton, SILVEIRA, María Laura. O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. 2ª. Edição. Rio de 
Janeiro: Record, 2001.
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA. São Paulo: s. n., v.14, n.4, 2000.
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA. São Paulo: s. n., v.15, n.1, 2001.
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA. São Paulo: s. n., v.15, n.4, 2001.
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA. São Paulo: s. n., v.16, n.2, 2002.
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA. São Paulo: s. n., v.16, n.4, 2002.
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA. São Paulo: s. n.,v.17, n.1, 2003.
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA. São Paulo: s. n.,v.17, n.3-4, 2003.
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA. São Paulo: s. n.,v.18, n.4, 2004.
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA. São Paulo: s. n.,v.19, n.1, 2005.
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA. São Paulo: s. n.,v.19, n.3, 2005.
SÃO PAULO EM PERSPECTIVA. São Paulo: s. n.,v.19, n.4, 2005.
SCHIFFER, Sueli Ramos. A Dinâmica Urbana e Socioeconômica da Região Metropolitana de São Paulo: 1975-1995. In: 
Schiffer, Sueli Ramos. (org.) Globalização e estrutura urbana. São Paulo: Hucitec, Fapesp, 2004.
______. As Políticas Nacionais e as Transformações do Espaço Paulista. 1955 – 1980. Tese de Doutorado. Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 1989.
______. São Paulo como polo dominante do mercado unificado nacional. In:  DEAK, Csaba, SCHIFFER, Sueli Ramos 
(org.). O Processo de Urbanização do Brasil. São Paulo: FUPAM/EDUSP, 2010.
SCHIFFER, Sueli Ramos. (org.) Globalização e estrutura urbana. São Paulo: Hucitec, Fapesp, 2004.
SCOTT, Allen J. A Economia Metropolitana. Organização industrial e crescimento urbano. In: LIPIETZ, Alain, BENKO, 
Georges (organizadores). As Regiões Ganhadoras. Distritos e Redes – os novos paradigmas da geografia económica. 
Tradução António Gonçalves. Oeiras: Celta Editora, p. 63 e 64, 1994.
_______. Regions and the world economy. The coming shape of global production, competition, and political order. 
New York: Oxford University Press Inc., 1998.
SCOTT, Allen J.; SOJA, Edward W.; STORPER, Michael. Cidades-regiões globais. In: Espaço e Debates. São Paulo: NERU, 
no. 41, Ano XVII, p. 11-25, 2001.
SEADE. A interiorização do desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo: 1920-1980. São Paulo: ______. Coleção 
Economia Paulista, v. 1, n. 1, 1988a.
______. A interiorização do desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo: 1920-1980. São Paulo: ______. Coleção 
Economia Paulista, v. 1, n. 2, 1988b.
SEGAWA, Hugo. Oswaldo Arthur Bratke. Projeto editorial Vicente Wissenbach e Hugo Segawa. São Paulo: ProEditores, 
1997.
SEMINÁRIO DE TÉCNICOS E FUNCIONÁRIOS EM PLANEJAMENTO URBANO. CENTRO INTERAMERICANO DE 
VIVENDA E PLANEJAMENTO (CINVA). A Carta dos Andes. São Paulo: Bem Estar - Urbanismo, Habitação, 1960.
SICILIANO, Lauro de Barros. Rodoviarismo Histórico. In: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. Revista DER. Edição Comemorativa do Cinquentenário do I Congresso Paulista de Estradas 
de Rodagem. São Paulo: s. n. Ano 33, n. 103/104, vol. 28, setembro-dezembro, p. 29-30, 1967.
SILVA, Ernesto. História de Brasilia. S. l.: Editora Coordenada, s. d.
SILVA, Ligia Osório. Terras Devolutas e Latifúndio: efeitos da Lei de 1850. 2ª edição. Campinas: Editora da UNICAMP, 
2008.
SILVA, R. T. Infra-estrutura socioeconômica do Estado de São Paulo e a dinâmica urbano-regional recente. Interações 
entre a organização de oferta de infra-estrutura no Brasil e as relações entre o público e o privado na gestão urbana 
e regional. In: In: GONÇALVES, Maria Flora; BRANDÃO, Carlos Antônio; GALVÃO, Antonio Carlos Filgueira (org). 
Regiões e cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: Editora UNESP, ANPUR, 2003.
______. Oferta de Infra-Estrutura e Serviços Públicos na Região Metropolitana de São Paulo. Cobertura atual e 
perspectivas de conectividade a médio prazo. In: Schiffer, Sueli Ramos. (org.) Globalização e estrutura urbana. São Paulo: 
Hucitec, Fapesp, p. 242-271, 2004.
______. The Connectivity of the Infrastructure Networks and the Urban Space of São Paulo in the 90s. In: International 
Journal of Urban and Regional Research. S. l.: s. n. Vol. 24/1,  p. 139-164, 2000.
SILVA, R. T., PORTO, Monica Ferreira do Amaral. Gestão urbana e gestão das águas: caminhos da integração. In: Estudos 
Avançados – CEBRAP. São Paulo: s. n. N. 17, vol. 47, p. 129-145, 2003.
SILVA, Sérgio. Origens da Indústria. In: Expansão Cafeeira e Origens da Indústria no Brasil. São Paulo: Alfa-ômega, p. 
77-115, 1976.
SILVA NETO, Manoel Lemes da. Dispersão, Adensamento e Superaglomeração Urbana em São Paulo: Subsídios à 
Formulação de Políticas Públicas de Caráter Territorial. In: XVI ENANPUR - Desenvolvimento, Planejamento e 
Insurgências – Alternativas Contemporâneas no Espaço Urbano e Regional (anais em mídia eletrônica). Belo Horizonte-
MG: ANPUR, Cedeplar-UFMG, NPGAU-UFMG, PPGCS-PUC-Minas, PPGE-UFU, PPGG-UFMG, 2015.



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 207

CONCLUSÃO

______. Regionalização histórico-administrativa versus regionalização unificadora-complexa: reflexões sobre as 
tendências da organização regional paulista. In: Anais do X Encontro Nacional da ANPUR. Belo Horizonte: s. n., CD-
ROM, 2003. 
SILVEIRA, Márcio Rogério, COCCO, Rodrigo Giraldi. Interações Espaciais, Transporte Público e Estruturação do Espaço 
Urbano. In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. S. l.: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional; editor responsável Sarah Feldman: A Associação. V. 12, n. 1, p. 45-62, 2010.
SIMõES, Rodrigo Ferreira. LIMA, Ana Carolina da Cruz. Teorias do Desenvolvimento Regional e suas Implicações de 
Política Econômica no Pós-Guerra: O Caso do Brasil. S. l.: s. n., 2009.
SINGER, Paul Israel. Desenvolvimento econômico e evolução urbana: análise da evolução econômica de São Paulo, 
Blumenau, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife. São Paulo: Editora Nacional. 1968.
SOUZA, Marcos Barcellos de. Espacializando o Desenvolvimentismo. Imaginário, Escalas e Regulação In: Revista 
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. S. l.: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento 
Urbano e Regional. A Associação. V. 14, n. 2, novembro, p. 35-54, 2012.
SOUZA, Maria Adélia A. de. O II PND e a Política Urbana Brasileira: Uma Contradição Evidente. In: DEAK, Csaba, 
SCHIFFER, Sueli Ramos (org.). O Processo de Urbanização do Brasil. São Paulo: FUPAM/EDUSP, 2010.
SPOSITO, Eliseu Savério. Redes e cidades. São Paulo: Editora UNESP, 2008.
SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão (org.). Cidades Médias: Espaços em Transição. São Paulo: Expressão Popular, 2007.
______. Metropolização do espaço: cidades médias, lógicas econômicas e consumo. In: FERREIRA, Alvaro; RUA, João; 
MATTOS, Regina Célia (organizadores). Desafios da Metropolização. 1ª edição. Rio de Janeiro: Consequência, 2015.
TASCHNER, Suzana P. Mudanças no padrão de urbanização: novas abordagens para a década de 90. Simpósio do Grupo 
Urbano, Instituto de Estudos Avançados, Universidade de São Paulo. São Paulo: s. n., fevereiro, 1993.
TAVARES, Hermes Magalhães. Desenvolvimento, Região e Poder Regional, In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e 
Regionais. S. l.: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional; editor responsável 
Sarah Feldman: A Associação. V. 13, n. 2, p. 11-26, 2011.
TAVARES, J. C. A Infraestrutura Rodoviária na Urbanização do Território Paulista: as Escalas de Integração da Cadeia 
Produtiva, 1913-1944. Paranoá (UnB), v. 1, p. 93-100, 2014. 
______. As Instituições Administrativas e o Planejamento Territorial Paulista: 1938-1967. Urbana - Revista Eletrônica do 
Centro Interdisciplinar de Estudos da Cidade, v. 6, p. 1-22, 2014 (enviado em 2013).
______. O Conceito de Região no Estado de São Paulo e o Planejamento Territorial. In: XII SHCU - Seminário de História 
da Cidade e do Urbanismo - A circulação das ideias na construção da cidade: uma via de mão dupla (anais em mídia 
eletrônica). Porto Alegre-RS: PROPAR/UFRGS, 2012. 
______. A Teoria dos Polos de Crescimento e o Diálogo entre o Planejamento Urbano e Regional: Permanências e 
Ausências na Urbanização do Estado de São Paulo. In: XVI ENANPUR - Desenvolvimento, Planejamento e Insurgências 
– Alternativas Contemporâneas no Espaço Urbano e Regional (anais em mídia eletrônica). Belo Horizonte-MG: ANPUR, 
Cedeplar-UFMG, NPGAU-UFMG, PPGCS-PUC-Minas, PPGE-UFU, PPGG-UFMG, 2015.
______. The Geographers and the Region Concept in State of São Paulo. In: 15th IPHS CONFERENCE - Cities, Nations 
& Regions in Planning History (anais em mídia eletrônica). São Paulo: s. n., 2012. 
TAVARES, J. C., LOPES, T. F. Planejamento Regional e Crescimento Urbano do Litoral Norte Paulista. In: SEDRES I 
Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade - Abordagens e Experiências (anais em mídia eletrônica). Rio 
de Janeiro-RJ: IPPUR Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano e Regional, 2012. 
TAVARES, Maria da Conceição. A Industrialização Brasileira: uma tentativa de reinterpretação. In: Acumulação de 
Capital e Industrialização no Brasil. 2a. edição. Campinas: Ed. UNICAMP, p. 97-116, 1986.
TAYLOR, Harry W. Padrões espaciais de migração – Estado de São Paulo. In: Revista Brasileira de Geografia. Rio de 
Janeiro: IBGE, Ano 37, no. 2: 77-90, abr-jun, 1975.
THÉRY, Hervé. Chaves para a leitura do território paulista. In: Confins. No. 1, 2007. Publicado online no dia 22 de maio, 
2007. URL : http://confins.revues.org/25 ; DOI : 10.4000/confins.25. Acessado em 30 dezembro 2014. Também publicado 
por: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Atlas Seade da Economia Paulista. São Paulo: Seade, 2006. Fonte: http://
www.seade.gov.br/produtos/atlas/. Acessado em 30 de dezembro de 2014.
THOMPSON, A. Andrade. LODDER, Celsius A. Sistema Urbano e Cidades Médias no Brasil. Rio de Janeiro: IPEA, 
INPES, 1979.
TINOCO, Alexandre de Carvalho. Integração ou Fragmentação. O impasse gerado pelo fetichismo da desconcentração. 
In: Espaço e Debates. São Paulo: NERU, no. 41, p. 46-65, 2001.
TOLOSA, Hamilton. Polos de Crescimento: Teoria e Política Econômica. In: HADDAD, Paulo Roberto (editor). 2a edição. 
Planejamento Regional: métodos e aplicação ao caso brasileiro, 1974. 
TREYZ, G. I. Regional Economic Modeling: A Systematic Approach to Economic Forecasting and Policy Analysis. 
Boston: Kluwer Academic Press, 1993.
TSUKUMO, Nina Maria Jamra. Arquitetura de usinas hidrelétricas: a experiência da CESP. Dissertação de mestrado. 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. São Paulo, 1989.
VELHO, Otávio Guilherme (org.). O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
VELTZ, Pierre. Mundialización, ciudades y territorios. La economia de archipiélago. Barcelona: Ed. Ariel, S.A., 1999.
VIANNA, Mônica Peixoto. Da Edificação ao Traçado Urbano. A experiência de planejamento regional integrado na 
CESP. Tese de Doutorado. São Carlos, SP: IAU/USP, 2012.
VIEIRA, Alessandra D´Ávila. NIZZOLA, Liliane Janine. KALLAS, Luana Miranda, BRITO, Manuelita Falcão, 
SCHVASBERG, Benny, FARIA, Rodrigo Santos de. Estudos Recentes sobre a Rede Urbana Brasileira. In: Revista 
Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais. S. l.: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Planejamento 
Urbano e Regional; editor responsável Sarah Feldman: A Associação. V. 13, n. 2, p. 55-70, 2011.
VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Studio Nobel, FAPESP, Lincoln Institute, 2001.



208

______. Uso do Solo Urbano. 1ª. Edição. São Paulo: Fundação Prefeito Faria Lima – Centro de Estudos e Pesquisas de 
Administração Municipal, 1978.
VIOLICH, Francis. Planejamento Regional na América Latina – Exemplos escolhidos de problemas potenciais. Texto 
apresentado no VII Reunião do Congresso Interamericano de Municípios (Rio de Janeiro) e no Seminário das Nações 
Unidas sobre o Planejamento Regional (Tókio). Rio de Janeiro, 1958.
Visão, 15 de novembro de 1963.
VITALE, Silvia Pereira de Sousa Mendes. O sistema rodoviário no processo do planejamento territorial do Vale do 
Paraíba paulista de 1950 a 1999. Dissertação (Mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo-USP. São Paulo, 2000.
VON THÜNNEN, J. H. Isolate state. Oxford, Pergamon Press, 1966 (publicado originalmente em alemão “Der isolierte 
Staat”, em 1826).
WEBER, Max. Economia e Sociedade. Fundamentos da Sociologia Compreensiva. Tradução de Regis Barbosa e Karen 
Elsabe Barbosa (a partir da quinta edição, revisa, anotada e organizada por Johannes Winckelmann). Revisão técnica de 
Gabriel Cohn. Brasília: Editora UnB. Volume 2, 2009 (reimpressão).
______. Ensaios de Sociologia. Organização e Introdução de H. H. Gerth e C. Wright Mills. Tradução de Waltensir Dutra. 
Revisão Técnica: Fernando Henrique Cardoso. Rio de Janeiro: Zahar Editores, s. d.
WILLIAMSON, J. G. Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns. In: 
Economic Development and Cultural Change, Chicago: Chicago Journal, v. 13, 1965.
XAVIER, Alberto (org). Depoimento de uma Geração. Arquitetura Moderna Brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2002.
YAMAMOTO, Shigeru. Auto Estrada do Oeste. In: CENTRO ACADÊMICO HORÁCIO LANE. Revista de Engenharia 
Mackenzie. São Paulo: Gráfica e Editora EDIGRAF Limitada. N. 145, ano LI, janeiro-fevereiro, p. 12-23, 1966.

Fontes doCumentais

CIBPU. A Regionalização do Estado de São Paulo. Versão Preliminar. Documento datilografado da Comissão Interestadual 
da Bacia Paraná-Uruguai, Departamento de Planejamento Econômico e Social, elaborado por Paulo Yokota, maio, 1968.
______. Comissão Interestadual da Bacia Paraná-Uruguai. CIBPU. O que é? O que faz? Como funciona? São Paulo: s. 
n., s. d.
CIBPU. CEPEU. PREFEITURA DE PRESIDENTE PRUDENTE. Projeto de um distrito industrial - Presidente Prudente. 
São Paulo: CIBPU, CEPEU, 196?.
COMISSÃO INTERESTADUAL DA BACIA PARANÁ-URUGUAI. Normas Gerais de Construção e Urbanismo para 
Cidades do Interior. São Paulo: s. n., 1955.
______. Os Pólos de Desenvolvimento Industrial da CIBPU e o Planejamento Regional (trabalho apresentado ao I 
Seminário Nacional sôbre Pólos de Desenvolvimento, sob o patrocínio da SUDENE – EPEA – CNG). Recife: s. n., 1966.
COORDENADORIA DA AÇÃO REGIONAL. Fatores locacionais da indústria e o desenvolvimento regional do Estado 
de São Paulo. São Paulo, s. n., 1981.
CORREA, Cap. Carlos Astrogildo. Razões Justificativas do Esquema do Plano Regional Econômico da Bacia Paraná-
Uruguai. Relatório enviado à CIBPU, 1954.
ESTADO DE SÃO PAULO. 1ª. SECÇÃO DA REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA DO ARCHIVO DO ESTADO. Divisão 
Judiciária e Administrativa e Districtos Eleitoraes do Estado de São Paulo em 1928. São Paulo: Off. Do Diario Official, 
1929.
______. Divisão Judiciária e Administrativa do Estado de São Paulo em 1932. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 
1933.
______. Divisão Judiciária e Administrativa do Estado de São Paulo em 1935. São Paulo: Imprensa Official do Estado, 
1936.
ESTADO DE SÃO PAULO. ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO-SOCIAL. Plano de 
Ação do Governo 1959-1963. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1959.
______. II Plano de Ação do Governo 1963-1966. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1962.
ESTADO DE SÃO PAULO. DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Quadro Demonstrativo 
do Desmembramento das Comarcas. 5ª. edição, 1949/1953. Diretor Geral: Djalma Forjaz. São Paulo: s. n., 1949. 
______. Quadro Territorial, Administrativo e Judiciário do Estado. Lei No. 2456, de 30 de dezembro de 1953. Quinquenio 
1954/1958. São Paulo: s. n., 1954.
ESTADO DE SÃO PAULO. DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO ESTADO. Quadro Territorial, Administrativo e 
Judiciário do Estado. Lei No. 5285, de 18 de fevereiro de 1959. Qüinqüênio 1959/1963. São Paulo: s. n., 1959.
______. Quadro Territorial, Administrativo e Judiciário do Estado. Lei No. 8092, de 28 de fevereiro de 1964. Qüinqüênio 
1964-1968. São Paulo: s. n., 1964.
ESTADO DE SÃO PAULO. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTATÍSTICA. Divisão Judiciária e Administrativa do 
Estado. São Paulo: São Paulo Editora Ltda, 1940.
______. Divisão Judiciária e Administrativa do Estado. São Paulo: Tipografia Brasil Rothschild Loureiro & Cia. Ltda., 
1946.
ESTADO DE SÃO PAULO. Organisação Judiciária do Estado de São Paulo (DECRETO No. 123 de 10 de novembro de 
1892) anotada pelo advogado Deoclesiano Rodrigues Seixa. São Paulo: Typographia do “Diario Official”, 1914. 
______. Rede Urbana e regionalização do Estado de São Paulo. São Paulo: EMPLASA, 2011.
ESTADO DE SÃO PAULO. REPARTIÇÃO DE ESTATÍSTICA E ARCHIVO DO ESTADO. Ensaio de um quadro 
demonstrativo do desmembramento das comarcas do Estado de São Paulo. 1ª Edição coordenada, pelo Dr. Djalma 
Forjaz. São Paulo: Imprensa Oficial, 1931. 
GOVERNO DO ESTADO. COORDENADORIA DE AÇÃO REGIONAL. Organização Regional do Estado de São Paulo: 
Polarização e Hierarquia dos Centros Urbanos. São Paulo: Núcleo de Apoio Técnico e Administrativo, 1982a.



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 209

CONCLUSÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Atlas Seade da Economia Paulista. São Paulo: Seade, 2006. Documento digital 
disponível em http://www.seade.gov.br/produtos/atlas/
______. Caracterização e Avaliação dos Conhecimentos Existentes sobre a Região do Vale do Paraíba e Diagnósticos 
Resultantes – CODIVAP 1971. São Paulo: s. n., 1971a.
______. Constituição do Estado de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 1989.
______. Plano de Desenvolvimento Integrado do Estado de São Paulo (1964-1966). São Paulo: Imprensa Oficial, 1964.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO REGIONAL. EMPRESA 
METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO DA GRANDE SÃO PAULO. Estudos de Regionalização do Estado de São 
Paulo: Proposta de Divisão Territorial. São Paulo: s. n., 1993.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. GABINETE DO GOVERNADOR. Commissão Mixta de Limites entre os 
Estados de São Paulo e Minas Geraes. Seção de Manuscrito. Assunto: Divisa de São Paulo, Minas. Caixa 03, Ordem: 8865. 
Arquivo do Estado de São Paulo. São Paulo: s. n., 1935.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. IGC – INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO. Legislação Relativa 
à Regionalização do Estado de São Paulo, Compêndio de Leis, 2007.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA CASA CIVIL. EMPLASA. Plano de Ação da Macrometrópole 
Paulista. 2013-2040: uma visão da macrometrópole. 1ª edição. Volumes 1 a 4 e Caderno Síntese. São Paulo: EMPLASA, 
2015.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
Diretrizes para a Política de Desenvolvimento e Desconcentração Industrial - PDDI. São Paulo: Centro de Documentação 
e Biblioteca, 1982b.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Atlas da Competitividade do Estado de São Paulo. São Paulo: Centro Paula Souza, Senai, Anprotec, 2010.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. Balcão de Projetos. São 
Paulo, s. n., 1974.
______. Caracterização Regional do Estado de São Paulo a Partir dos Dados da RAIS. São Paulo: Secretaria de Economia 
e Planejamento, Unidade de Articulação com Municípios, Planejamento Regional, 2010. 
______. Cidades Médias e Desenvolvimento Industrial. Uma Proposta de Descentralização Metropolitana. São Paulo: 
CIDOC, 1978a.
______. Divisão Político-Administrativa do Estado de São Paulo, São Paulo: s. n., 1986.
______. Manifestações da Relação Estado-Urbano no Estado de São Paulo: levantamento sistemático de aspectos da 
intervenção do Governo estadual, 1947-1977. São Paulo: s. n., 1978b.
______. Mapas. Divisão Territorial e Regiões Administrativas. São Paulo: Departamento de Estatística, 1973.
______. Mapas. Divisão Territorial e Regiões Administrativas. Estado de São Paulo. São Paulo: Seção de Cartografia do 
D.E., 1969.
______. Montagem do Sistema de Ação Regional para o Estado de São Paulo. São Paulo: s. n., 1978c.
______. Problemas Emergentes do Estado de São Paulo. Série Documentos. São Paulo: ANPES, 1976.
______. Programa Macro-Eixo Rio-São Paulo. Cenários Alternativos de Desenvolvimento. Programação de Investimentos 
Públicos. São Paulo, s. n., 1977a.
______. São Paulo. Desenvolvimento. Atlas. São Paulo: s. n., 1970.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. COORDENADOR DE 
AÇÃO REGIONAL. Padrões Funcionais e Espaciais da Rede Urbana do Estado de São Paulo. São Paulo: s. n., 1975.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. COORDENAÇÃO DE 
AÇÃO REGIONAL. Ação Regional. São Paulo: s. n., 1971b.
______. Atlas Regional do Estado de São Paulo. Relatório Metodológico. São Paulo: s. n., 1978d.
______. Organização Regional do Estado de São Paulo. Documento datilografado. São Paulo: s. n., [198?].
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. COORDENADORIA 
DE AÇÃO REGIONAL. INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO. São Paulo em temas (atlas). São Paulo: Instituto 
Geográfico e Cartográfico, 1990.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. COORDENADORIA 
DE PLANEJAMENTO REGIONAL. INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO. Quadro do desmembramento 
territorial-administrativo dos municípios paulistas. São Paulo: IGC, 1995.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. Cartogramas Básicos para 
Planejamento Educacional. São Paulo: s. n., 1978e.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO. EMPLASA. 
O Planejamento Regional Urbano e o Pacto Federativo. São Paulo: EMPLASA, 2007.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 
UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS. ANÁLISE E PLANEJAMENTO REGIONAL. Diretrizes 
Regionalizadas. PPA 2012/2015. São Paulo: s. n., [2011?].
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE TRANSPORTES. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM. DIRETORIA DE PLANEJAMENTO. Mapa Rodoviário do Estado de São Paulo. São Paulo: DER-SP, 2010.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO. EMPLASA. 
Nova RMSP. Reorganização da Região Metropolitana de São Paulo consolida novo sistema de gestão. São Paulo: 
Imprensa Oficial, 2011.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DOS NEGÓCIOS, DA ECONOMIA E DO PLANEJAMENTO. 
CEPEU. Regionalização do Estado de São Paulo. Diretrizes para uma Reforma Administrativa. São Paulo: CEPEU-FAU-
USP, 1967.
______. Divisão Político-Administrativa do Estado de São Paulo. São Paulo: s. n., 1982c.



210

______. Mapa do Estado de São Paulo. Divisão Político-Administrativa. São Paulo: s. n., 1977.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS. Regiões 
Metropolitanas do Estado de São Paulo. S. l.: s. n.,  2009.
GOVERNO FEDERAL. MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. SECRETARIA DE POLÍTICAS DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL. INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA. 
Política nacional de Desenvolvimento Regional – PNDR. S. l.: s. n., s. d.
GOVERNO FEDERAL. MINISTÉRIO DO INTERIOR. SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA 
FRONTEIRA SUDOESTE (SUDESUL). IPEA. Definição de Polos de Desenvolvimento e Implantação do Sistema 
Nacional de Planejamento Local Integrado e Propostas sobre a Metodologia para Identificação da Base Econômica e da 
Atividade Motriz nas Regiões. Monografia. S. l.: s. n., 1967.
IDORT (INSTITUTO DE ORGANISAÇÃO RACIONAL DO TRABALHO, DE SÃO PAULO). R.A.G.E. Reorganisação 
Administrativa do Governo do Estado de São Paulo. Relatório Final. São Paulo: Imprensa Official do Estado de São 
Paulo, 1935.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA. Regionalização e Divisão Regional do Brasil. Monografia. S. l.: s. d., 1967.
INSTITUTO DE GEOGRAFIA. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. CEPELCA (COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER 
AO ESTUDO DA LOCALIZAÇÃO DA NOVA CAPITAL) Estudos Básicos para a Escolha da Futura Capital de São 
Paulo. Série Gráfica no. 2. São Paulo: IGEOG-USP, 1972.
MECOR-SUDENE. ASSESSORIA TÉCNICA. DIVISÃO DE ASISTÊNCIA TÉCNICA AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. 
Seminário Sobre Pólos de Desenvolvimento. Cadernos de Apresentação. Recife: SUDENE, 1966.
MELLO, Anhaia.  O Plano Regional de São Paulo. Uma Contribuição da Universidade para o estudo do “Um Código de 
Ocupação Lícita do Solo”. Monografia. São Paulo: s. n., 1954.
MINISTÉRIO DO INTERIOR – SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO SERFHAU. Planejamento 
Metropolitano – Anais do II Curso de Planejamento Urbano e Local. São Paulo: s. n., 1972. 
MORATO, Francisco. As divisas de São Paulo e Minas Geraes. Relatório da Commissão de Limites de São Paulo e 
Minas Geraes. São Paulo: s. n., 1937.
SAGMACS; CIBPU. Necessidades e Possibilidades do Estado de São Paulo. São Paulo: SAGMACS, 1954.
SÃO PAULO (ESTADO) SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO – COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO 
REGIONAL – INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO. Municípios e distritos do Estado de São Paulo. São 
Paulo: Instituto Geográfico e Cartográfico, 1995.
SEADE. PLADETUR – Plano Regional de Desenvolvimento Turístico do Circuito das Águas-SP. São Paulo: Getag Ltda., 
1972.
SECRETARIA DA AGRICULTURA, COMMERCIO E OBRAS PUBLICAS. Plano de Viação. Relatorio apresentado ao Dr. 
Secretario da Agricultura pelo Consultor Technico da Secretaria Engenheiro Clodomiro Pereira da Silva. São Paulo: Tip. 
Levi, 1913.
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA SEGURANÇA PUBLICA – DIRETORIA DA JUSTIÇA E CONTABILIDADE. Comarcas 
do Estado de São Paulo. São Paulo: Typ. Casa Garraux. 1912.
SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONôMICO E SOCIAL. 
COMISSÃO NACIONAL DE REGIõES METROPOLITANAS E POLÍTICA URBANA. Política de desenvolvimento 
urbano e regional de São Paulo. São Paulo: s. n., 1976.
SERVIÇO FEDERAL DE HABITAÇÃO E URBANISMO SERFHAU. Planejamento Metropolitano – Anais do II Curso de 
Planejamento Urbano e Local. Sem editora, São Paulo, 1972.

leis e deCretos

LEI 1.406 de 25⁄12⁄1913 que estabelece o regime penitenciário no estado de São Paulo
DEC. 311, de 2⁄03⁄1938a que dispõe sobre a divisão territorial do país e dá outras providências.
DEC. 9775, de 30⁄11⁄1938b que fixa o novo quadro de divisão territorial do Estado, que vigorará de 1º. de janeiro de 1939 a 
31/12/1943, e dá outras providências
DEC. 47.863 de 29/03/1967 - Criação do Conselho de Desenvolvimento da Grande São Paulo e do Grupo Executivo da 
Grande São Paulo (GEGRAN)
DEC. 48.162 de 03/07/1967 - Dispõe sobre normas para a regionalização das atividades da administração estadual
DEC. 48.163.de 03/07/1967- Dispõe sobre as regiões que deverão ser adotadas pelos órgãos da Administração Pública
DEC. 50.096 de 30/07/1968 – Dispõe sobre a reestruturação do Conselho de Desenvolvimento da Grande São Paulo, do 
Grupo Executivo da Grande São Paulo – GEGRAN, e dá outras providências
DEC. 52.548 de 29 de outubro de 1970
DEC. 52.576 de 12/12/1970 - Dispõe sobre as regiões que deverão ser adotadas pelos órgãos da Administração Pública 
L.C. 94 de 29/05/1974 - Dispõe sobre a Região Metropolitana da Grande São Paulo 
DEC. 1.413 de 31/07/1975 – Dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais 
(federal)
Lei 898 de 18/12/1975 - Disciplina o uso de solo para a proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água e demais 
recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana da Grande São Paulo e dá providências correlatas
Lei 1.172 de 17/11/1976 - Delimita as áreas de proteção relativas aos mananciais, cursos e reservatórios de água, a que se 
refere o artigo 2° da Lei n° 898, de 18 de dezembro de 1975, estabelece normas de restrição de uso do solo em tais áreas e 
dá providências correlatas
DEC. 12.422 de 10/10/1978 - Cria Conselhos de Desenvolvimento Regional 



POLOS URBANOS E EIXOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO 211

CONCLUSÃO

Lei 1.817 de 27/10/1978 - Estabelece os objetivos e as diretrizes para o desenvolvimento industrial metropolitano e 
disciplina o zoneamento industrial, a localização, a classificação e o licenciamento de estabelecimentos industriais na 
Região Metropolitana da Grande São Paulo,e dá providências correlatas
DEC. 13.976 de 18/09/1979 - Dá nova redação ao inciso I do artigo 3º. do Decreto no. 12.422, de 10 de outubro de 1978 que 
cria Conselhos de Desenvolvimento Regional 
DEC. 6.803 de 02/07/1980 - Dispõe sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, 
e dá outras providências
DEC. 18.881, de 12/05/1982 - Cria a 12ª. Região Administrativa, com sede em Araraquara e dá providências correlatas 
DEC. 20.418, de 28/01/1983 – Introduz alterações no Decreto no. 52.576, de 12 de dezembro de 1970
DEC. 20.516, de 09/02/1983 - Altera a redação do artigo 3º. do Decreto no. 52.576 de 12 de dezembro de 1970
DEC. 20.529, de 10/02/1983 - Cria a Região Administrativa Especial do Vale do Ribeira, com sede em Registro e dá 
providências correlatas
DEC. 20.530, de 10/02/1983 - Cria a 13ª. Região Administrativa, com sede em Barretos e dá providências correlatas
DEC. 20.739, de 07/03/1983 - Introduz alterações nos Decretos no 52.576, de 12 dezembro de 1970 e no 20.418, de 28 de 
janeiro de 1971
DEC. 20.770, de 10/03/1983 - Introduz alterações no Decreto no 52.576, de 12 de dezembro de 1970
DEC. 20.771, de 10/03/1983 - Introduz alterações no Decreto no 52.576, de 12 de dezembro 1970, passando a integrar a 3,8 
Região Administrativa do Estado e a Sub-Região de São Sebastião
DEC. 21.981, de 28/02/1984 - Cria o Escritório do Governo do Estado na Região Administrativa de Araraquara, em caráter 
experimental, e dá providências correlatas
DEC. 22.592, de 22/08/1984 - Dispõe sobre descentralização das atividades do Estado mediante criação de novas Regiões 
de Governo e dá outras providências 
DEC. 22.593, de 22/08/1984 - Cria a Região de Governo de Franca com sede no Município do mesmo nome
DEC. 22.733, de 26/09/1984 - Cria as Regiões de Governo de Avaré, Botucatu, Itapevi e São João da Boa Vista, com sede 
nos Municípios de mesmo nome. 
DEC. 22.970, de 29/11/1984 - Cria Regiões de Governo e dá outras providências
DEC. 22.971, de 29/11/1984 - Constitui Comissão Especial de Regionalização,
determina a criação de Grupos de Trabalho e dá outras providências. 
DEC. 23.282, de 22/02/1985 - Acrescenta dispositivos ao Decreto no. 22.971, de 29 de
Novembro de 1984, que constitui Comissão Especial de Regionalização, determina a criação de Grupos de Trabalho e dá 
outras providências
DEC. 24.893, de 07/03/1986 - Dispõe sobre procedimentos para identificação de Prioridades dentro do processo de 
Planejamento Regional. 
DEC. 25.079, de 24/04/1986 - Cria o Conselho de Representantes Regionais do Governo 
DEC. 25.175, de 12/05/1986 - Cria o Escritório Especial do Governo para o Pontal do Paranapanema e dá outras providências 
DEC. 26.581, de 05/01/1987 - Compatibiliza as Regiões Administrativas com as Regiões de Governo criadas pelo Decreto 
no 22.970, de 29 de novembro de 1984
DEC. 26.928, de 20/03/1987 - Transfere os Escritórios Regionais do governo para o Âmbito da Secretaria de Economia e 
Planejamento
DEC. 27.158, de 06/07/1987 - Altera a estrutura de organização das Regiões de Governo, instituídas pelo Decreto no 
22.592, de 22 de Agosto de 1984, e dá outras providências 
DEC. 27.159, de 06/07/1987 - Altera dispositivos do Decreto 13.413, de 13 de março de 1979, e dá outras providências.
DEC. 28.749, de 25/08/1988 - Altera a redação de dispositivos no Decreto no 20.739, de 7 de março de 1983 
DEC. 28.750, de 25/08/1988 - Altera a redação de dispositivos no Decreto no 20.739, de 7 de março de 1983 
DEC. 28.752, de 25/08/1988 - Altera a redação de dispositivo no Decreto no 26.581, de 5 de janeiro de 1987 
LEI 6.207, de 26/10/88 - Cria a Região Administrativa de Franca, com sede no Município do mesmo nome 
DEC. 31.789, de 03/07/1990 - Dispõe sobre a proposta de regulamentação legislativa da organização regional do Estado 
DEC. 32.140, de 14/08/1990 - Altera a redação do item 12 do § 1 do artigo 2º. do Decreto no 52.576, de 12 de dezembro de 
1970 
DEC. 32.141, de 14/08/1990 - Altera a redação do inciso VI do artigo 4º. do Decreto no 26.581, de 5 de janeiro de 1987 e 
inclui dispositivos
DEC. 32.142, de 14/08/1990 - Dispõe sobre a criação de órgãos na Região Administrativa Central e dá outras providências 
DEC. 33.131, de 15/03/1991 - Altera a denominação da subsecretaria para Assuntos do Interior, da Secretaria do Governo 
e dá outras providências 
DEC. 33.132, de 15/03/1991 - Transfere unidades para a Secretaria do Governo, dispõe sobre os Escritórios Regionais de 
Integração e dá outras providências 
L.C. 760, de 01/08/1994 - Estabelece diretrizes para a Organização Regional do Estado de São Paulo 
L.C. 815, de 30/07/1996 - Cria a Região Metropolitana da Baixada Santista e Autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista a criar entidade autárquica a construir o 
Fundo De Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista, e dÁ providências correlatas 
L.C. 870, de 19/07/2000 - Cria a Região Metropolitana de Campinas, o Conselho De Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de Campinas e autoriza o Poder Executivo a instituir Entidade autárquica, a constituir o Fundo de 
Desenvolvimento Metropolitano da Região de Campinas, e dá providências correlatas 
LEI 12.517, de 02/01/2007 - Cria a Região Administrativa de Itapeva
LC.  1.166, de 9/01/2012 - Cria a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e dá providências correlatas
L.C. 1.241, de 8/05/2014 - Cria a Região Metropolitana de Sorocaba e dá providências correlatas


	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco



