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RESUMO 

 

SUAREZ, P. S. M. O eixo São Paulo-Campinas: concentração de capitais e 

segregação urbana. 2014. 128 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

Nesta dissertação tratamos de uma região que é central para a história do capitalismo 

brasileiro a partir do século XIX. Seu crescimento é exponencial e o eixo São Paulo-

Campinas tem um papel de destaque no estado de São Paulo e no Brasil. Buscamos 

explicar os mecanismos pelos quais os capitais se apropriam do território, 

principalmente sob a égide do processo de reestruturação produtiva do capital, tendo 

como uma de suas consequências uma nova forma de segregação urbana, que se soma 

às tradicionais formas de reprodução da desigualdade social brasileira.  

Analisamos inicialmente as transformações ocorridas na Região Metropolitana de São 

Paulo (RMSP), na Região Metropolitana de Campinas (RMC) e na Aglomeração 

Urbana de Jundiaí (AUJ) nos seus aspectos históricos, econômicos e demográficos. Em 

seguida, analisamos as especificidades da urbanização no eixo São Paulo-Campinas nos 

aspectos de crescente conurbação dos municípios pela extensão da ocupação urbana, os 

deslocamentos pendulares e a segregação urbana. Continuamos com a análise dos 

grandes projetos urbanos no eixo São Paulo-Campinas: loteamentos fechados; 

indústrias; centros de distribuição e condomínios empresariais.  

 

Palavras-Chave: Urbanização. Segregação Urbana. Reestruturação Produtiva. São 

Paulo. Campinas. Eixo São Paulo-Campinas. 
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ABSTRACT 

 

 

SUAREZ, P. S. M. The São Paulo-Campinas axis: concentration of capital and 

urban segregation. 2014. 128 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

This paper analyses a region that has been very important to the history of Brazilian 

capitalism since nineteenth century. Its growth is exponential and the São Paulo-

Campinas axis plays a prominent role in the state of São Paulo in Brazil. This paper aim 

is to explain, especially under the productive capital restructuring process, the 

mechanisms by which capital appropriates the territory creating a new form of urban 

segregation, alongside the traditional forms of social inequality reproduction in Brazil. 

First of all, this paper analyses the changes in Metropolitan Region of São Paulo 

(RMSP), in Metropolitan Region of Campinas (RMC) and in the Urban Agglomeration 

of Jundiaí (AUJ) in their historical, economic and demographic aspects. Afterwards, it 

analyses the particular features of São Paulo-Campinas axis urbanization specifically on 

the growing conurbation municipalities by the extension of urban occupation, the 

commuting and the urban segregation. This paper also analyses large urban projects in 

São Paulo-Campinas axis: private gated communities; industries; distribution centers 

and business condominiums. Finally, the changes in São Paulo-Campinas axis  

Keywords: Urbanization. Urban segregation. Productive Restructuring. São Paulo. 

Campinas. São Paulo-Campinas axis. 
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Introdução 

 

 

Nesta dissertação tratamos de uma região que é central para a história do 

capitalismo brasileiro a partir do século XIX. Seu crescimento é exponencial e o eixo 

São Paulo-Campinas tem um papel de destaque no estado de São Paulo e no Brasil. 

Estudamos este eixo do ponto de vista das mudanças trazidas pela globalização e 

reestruturação produtiva do capital.  

No eixo São Paulo-Campinas os impactos econômicos e sociais da 

reestruturação produtiva do capital se manifestam intensamente. O eixo está inserido no 

que denominamos “Região de São Paulo, Campinas e Jundiaí”, que é formado pelas 

regiões metropolitanas de São Paulo (RMSP) e de Campinas (RMC), além da 

Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ). Esta região tem grande concentração de 

capitais.  

Fator determinante para a constituição do eixo são as interações espaciais 

que se estabelecem a partir de um dos mais importantes complexos viários brasileiros: o 

Sistema Anhanguera Bandeirantes, sistema este que possibilitou e foi possibilitado pela 

intensa concentração econômica e populacional na região. 

Para compreender as transformações neste eixo na virada do século XX para 

o XXI, é importante situá-lo no processo de desenvolvimento brasileiro pela ótica dos 

efeitos da reestruturação produtiva no território. 

Entre 1930 e 1970 o Brasil apresentou uma das maiores taxas de 

crescimento econômico do mundo capitalista e São Paulo crescia a taxas superiores à 

média nacional. Mas esta concentração, até certo ponto, não causou atraso ao restante 

do país. Pelo contrário, por causa das maiores articulações com São Paulo e entre as 

diferentes regiões, o restante do país também possuía altas taxas de crescimento. O 

desenvolvimento regional, contraditoriamente, ocorria como resultado de uma dinâmica 

de acumulação concentradora.  

É partir de 1970 que passa a ocorrer um processo de desconcentração 

industrial regional, como consequência de vários fatores: processo de integração do 

mercado nacional, comandado pela economia paulista, que estimulou as bases 

produtivas do restante do país; processo de expansão das fronteiras agrícolas e da 

ampliação da infraestrutura produtiva e da infraestrutura de transportes e comunicações; 

políticas de desenvolvimento regional; políticas de incentivo das exportações; 
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intensificação da urbanização no Norte, Nordeste e Centro-oeste; e a crise da década de 

1980, que parece ter afetado mais a economia paulista (CANO, 1998). 

Outras características deste processo de desconcentração industrial são 

analisadas por outros autores. DINIZ (2000) se refere a uma desconcentração em São 

Paulo, porém acompanhada de uma reaglomeração na Região Centro-Sul do país; 

AZZONI (2005) analisa o aumento da participação do setor terciário na economia 

brasileira e no estado de São Paulo, principalmente a partir da década de 1980 e 1990.  

Além da desconcentração no Brasil, esta ocorre também no estado de São 

Paulo, da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) para o interior. Em 1970 a 

RMSP atinge o máximo de 43,5% da produção industrial nacional, enquanto o restante 

do estado 14,7%. Em 1985, a RMSP detém 29,4% enquanto o restante do estado atinge 

22,5% (CANO, 1998). Intensifica-se o espraiamento das atividades produtivas a partir 

da RMSP para os já significativos centros industriais do Vale do Paraíba, da Baixada 

Santista, de Sorocaba e de Campinas, constituindo, de acordo com a abordagem e a 

extensão do processo, o que será denominado de: arranjo urbano-regional de São Paulo 

(MOURA, 2009); cidade-região de São Paulo (DINIZ e CAMPOLINA, 2007); Megalópole 

do Sudeste (QUEIROGA, 2002) e Macrometrópole Paulista (EMPLASA, 2012).  

É dentro desse processo espacial que está inserida a região de São Paulo, 

Campinas e Jundiaí e o eixo São Paulo-Campinas.  

A partir da década de 1990, as políticas neoliberais influenciaram o 

desenvolvimento econômico brasileiro, tanto no setor produtivo – a reestruturação 

produtiva e comercial feita pelas grandes empresas transnacionais; quanto no setor 

financeiro – a supremacia do capital financeiro sobre as outras formas de capital 

(CANO, 2011).  

Com o neoliberalismo, passam a não existir mais políticas de 

desenvolvimento regional. Neste processo ocorre a desestruturação parcial de diversos 

setores produtivos, a precarização do trabalho e uma disputa pela atração de 

investimentos estrangeiros entre as diferentes esferas de governo (estaduais e 

municipais) através de subsídios e incentivos fiscais (CANO, 1998). 

É no contexto neoliberal que se desenvolve o conceito de logística 

empresarial no Brasil, relacionado ao processo de privatizações e concessões da 

infraestrutura de transportes e comunicações. Com estas medidas a economia brasileira 

ficou ainda mais dependente do capital privado internacional. A capacidade estratégica 
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do Estado em conduzir um projeto nacional ficou extremamente reduzida (BRAGA & 

CASTILLO, 2006). 

Importante ainda destacar, para além das questões econômicas nacionais, o 

impacto das políticas neoliberais nas cidades: 

As transformações capitalistas, que se combinaram às décadas orientadas 

pelo pensamento neoliberal (no Brasil, em 1980, 1990 e 2000) tiveram forte 

impacto sobre as cidades. A desregulamentação - do que já não era muito 

regulamentado, como o mercado imobiliário -, o desemprego, a 

competitividade, a guerra fiscal, o abandono de políticas sociais, como o 

transporte coletivo, as privatizações de serviços públicos, o planejamento 

estratégico, o marketing urbano, entre outros, se combinaram a uma tradição 

histórica de falta de controle sobre o uso do solo e de segregação territorial e 

urbana. A desigualdade continua a reinar soberana embasada num padrão 

ambíguo de aplicação das leis relativas à propriedade fundiária - em que pese 

o novo arcabouço legal federal - e de investimentos, ambos profundamente 

regressivos nos seus aspectos sociais e orientados por interesses do capital de 

incorporação, no caso dos edifícios, e do capital de construção pesada, no 

caso da infraestrutura urbana, cuja prioridade absoluta é a matriz rodoviarista 

e mais exatamente o automóvel. (MARICATO, 2011: 9 – 10)  

 

Conjuntamente ao avanço do neoliberalismo, é a partir da década de 1990 

que se fortalece o processo da reestruturação produtiva no Brasil. Um de seus fatores 

desencadeadores foi a teleinformática (a convergência entre os novos sistemas de 

telecomunicações por satélite e a cabo, as tecnologias de informatização e a 

microeletrônica), que possibilita maior flexibilidade dos processos de produção, redução 

dos estoques, encurtamento dos prazos de entrega, diminuição dos capitais de giro. 

Estas mudanças possibilitam, por exemplo, que empresas centralizem o capital, mas 

descentralizem suas operações em diversos países do mundo (CHESNAIS, 1996).  

A forma como a reestruturação produtiva transforma as estratégias e 

práticas industriais e territoriais tem grande importância para as explicações de nossa 

dissertação em vários aspectos: na dispersão industrial para espaços vizinhos às 

metrópoles, tanto quanto para espaços novos, com pouca tradição industrial; a 

implementação de novas indústrias em cooperação com fornecedores e outros parceiros, 

buscando proximidade geográfica entre produtores; os clusters, arranjos produtivos 

locais – APLs; a formação de complexos territoriais de alta tecnologia (SELINGARDI-

SAMPAIO, 2009).  

Destes pontos o único processo que não ocorre no eixo São Paulo-Campinas 

é o da dispersão industrial para espaços novos, visto que a maior parte dos processos 

que ocorrem no eixo se dão na dispersão industrial para espaços vizinhos às metrópoles.  

São destacados ainda, como principais efeitos espaciais e sociais da 

reestruturação produtiva, as extensões fragmentárias da mancha urbana, com elevada 



15 
 

segmentação funcional e social, e repercussões no mercado de trabalho (SELINGARDI-

SAMPAIO, 2009). Efeitos esses que também podemos identificar no eixo.  

No contexto da reestruturação produtiva, ocorre no eixo São Paulo-

Campinas uma mudança acelerada no uso do solo, com as seguintes características: 

abandono progressivo da agricultura; contínua implantação de indústrias com 

complementariedades produtivas; aumento de projetos vinculados à logística 

empresarial (BRAGA & CASTILLO, 2006); e grande ampliação da quantidade e 

qualidade dos loteamentos fechados. Essas transformações ocorrem sob a égide dos 

agentes que “produzem” o espaço, com fusões de empresas (na maioria das vezes com 

parcerias entre empresas nacionais e internacionais) e aumento na escala dos projetos. 

No eixo São Paulo-Campinas se intensifica a implantação de espaços 

relacionados ao armazenamento, circulação e distribuição de produtos e mercadorias, 

tais como Centros de distribuição e “espaços de carga” (ZIONI, 2009). Tal 

intensificação está relacionada, por sua vez, com os processos que descrevemos acima. 

Os principais condicionantes para a localização destes espaços no eixo são: um sistema 

viário fluído interligado a importantes regiões do estado de São Paulo; proximidade dos 

centros produtores; grande concentração de força de trabalho qualificada; grande 

concentração de mercado consumidor; e possibilidade de terrenos mais baratos (ainda 

há grande quantidade de terras rurais nas proximidades do eixo). A partir de 2005 

mantêm-se o imperativo das empresas se localizarem próximas aos principais eixos 

viários de articulação regional, porém com a inovação da terceirização destes espaços, 

que são os condomínios empresariais (FINATTI, 2011). 

No eixo, os capitais se apropriam do território de forma inovadora, o que 

acarreta a reprodução da desigualdade social brasileira, acrescentando a ela novas 

formas. Na medida em que os capitais se apropriam de espaços estratégicos no eixo para 

a sua reprodução, deixam, cada vez mais, territórios residuais para a moradia da 

população de baixa renda. A segregação se renova na extrema desigualdade social 

brasileira, territorializada nas formas de segregação urbana. 

Para fazer um diálogo com o referencial teórico apresentado, estruturamos 

nossa dissertação em três capítulos, que seguem a lógica do geral para o particular. 

O capítulo 1 trata das recentes transformações urbanas, demográficas e 

econômicas em uma região específica do Estado de São Paulo: a região de São Paulo, 

Campinas e Jundiaí. Essa região possibilita a contextualização necessária para chegar ao 

objeto de nossa dissertação, o eixo São Paulo-Campinas.  
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Iniciamos o capítulo com um rápido histórico da região, onde se observa 

uma tendência já estudada em São Paulo, de intensa conurbação desta cidade com 

outras em um processo de metropolização. Apresentamos depois alguns indicadores 

demográficos e econômicos do período de 1970 a 2010, cuja análise nos permite já 

perceber a influência do sistema viário para o crescimento de cada um dos municípios 

que fazem parte do eixo e, sobretudo, a grande concentração econômica e populacional 

da região São Paulo, Campinas, Jundiaí. Concluímos esse capítulo com a análise da 

infraestrutura viária na região e de como ela possibilitou e foi possibilitada pela 

concentração econômica. 

No capítulo 2, sobre o eixo São Paulo-Campinas, fazemos uma introdução 

bibliográfica, importante para situar alguns conceitos necessários para nossa análise, tais 

como urbanização dispersa (REIS, 2006), interações espaciais (CORRÊA, 1997) e o 

tema da importância dos eixos viários para a expansão urbana (VILLAÇA, 2001). 

Ainda nessa introdução analisamos as mudanças no sistema viário em um período 

histórico mais longo. 

Nesse segundo capítulo abordamos a urbanização do eixo São Paulo-

Campinas. A partir das décadas de 1970 e 1980 importantes mudanças ocorrem no 

processo de urbanização e metropolização nos municípios do eixo. Analisamos essas 

mudanças  em dois níveis: primeiramente, ainda com aporte da bibliografia, as 

transformações no processo de urbanização; depois, a partir dos municípios que 

compõem o eixo São Paulo-Campinas, analisamos a expansão das manchas urbanas e o 

processo de conurbação entre os municípios.  

Abordamos ainda nesse capítulo os deslocamentos pendulares nos 

municípios do eixo São Paulo-Campinas, baseados em dados dos Censos Demográficos. 

O indicador de deslocamentos pendulares, quando analisado conjuntamente com o 

indicador de classes de rendimentos da população, nos dá importantes elementos para o 

estudo da segregação urbana, que é o tema que encerra o capítulo 2.  

Uma das conclusões dessa parte da dissertação é que os eixos viários são 

elementos centrais para a estruturação da segregação urbana, por condicionarem o 

tempo de deslocamento necessário para a população realizar suas atividades cotidianas. 

Sendo assim, a disputa principal é em torno das localizações de maior fluidez. 

No Capítulo 3, a partir das transformações que ocorrem no espaço urbano 

do eixo São Paulo-Campinas, abordamos quais e de que forma grandes projetos urbanos 

estão sendo implantados no eixo. Estes projetos vão desde amplas áreas loteadas, com 
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usos residenciais, comerciais e de serviços, até grandes centros de compras, um 

complexo de parques de diversões, e a possível instalação de um aeroporto privado na 

região.  

Destacamos entre os grandes projetos, os loteamentos fechados, que têm 

aumentado rapidamente sua quantidade no eixo, dando origem a uma forma específica 

de segregação urbana. Analisamos ainda neste capítulo a localização no eixo das 

indústrias, centros de distribuição, condomínios empresariais e empreendimentos 

relacionados à logística empresarial em geral. Com esse quadro geral dos principais 

empreendimentos e sua expansão, analisamos como eles reforçam a reprodução das 

formas de segregação no eixo. 
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Capítulo 1 

A região de São Paulo, Campinas e Jundiaí 

 

 

“Dentro em breve, o espaço entre Santos e Campinas tornar-se-á uma vasta  

aglomeração, e desde já ele compreende um terço da população do Estado” 

Pierre Monbeig – 1949 

 

“A construção de rodovias, que se processa em toda área circundante de São Paulo 

só pode acelerar esta expansão de modo que é lícito pensar-se numa espécie de 

megalópolis brasileira [...] que estaria, no momento, em formação.” 

Paul Singer – 1968 

 

Neste capítulo vamos situar as transformações que ocorrem em um recorte 

territorial brasileiro: a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a Região 

Metropolitana de Campinas (RMC) e a Aglomeração Urbana de Jundiaí (AUJ). Para 

fins dessa dissertação esse território será nomeado simplesmente de “Região de São 

Paulo, Campinas e Jundiaí”.   

O olhar para esta região permite entender o contexto em que está inserido o 

eixo São Paulo-Campinas, objeto deste estudo. É importante situar esta região dentro do 

estado de São Paulo e a importância econômica que possui, principalmente nos setores 

secundário e terciário da economia nacional.  

Iniciaremos com um breve histórico desta região - analisando cada uma das 

suas cidades sedes: São Paulo, Campinas e Jundiaí - para compreender como se 

estruturaram e como foram se desenvolvendo, até apresentar a importância que têm 

atualmente. Apresentaremos também seus principais indicadores demográficos e 

econômicos. Posteriormente a importância da infraestrutura regional para a organização 

deste território será destacada.  

Vários estudos históricos sobre São Paulo já mostravam a tendência de 

intensa conurbação desta cidade com outras, em um processo de formação de 

importantes aglomerações urbanas. A epígrafe de Pierre Monbeig deixa isso claro, ao se 

referir a um espaço que corresponde hoje a cerca de 60% da população do Estado de 

São Paulo, considerando as populações da Região Metropolitana da Baixada Santista 
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(RMBS), Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), Aglomeração Urbana de Jundiaí 

(AUJ) e Região Metropolitana de Campinas (RMC).  

A Região de São Paulo, Campinas e Jundiaí, que compõe um grande 

conjunto urbano, e a forma de interação e de “explosão” para fora dela, também é um 

debate recorrente há tempos, como podemos ler na epígrafe de Paul Singer, que já 

identificava a formação de uma megalópole, onde ele aponta os eixos rodoviários como 

centrais nesse processo.  

 

 

1.1 Histórico da Região  

 

A cidade de São Paulo, durante seu desenvolvimento, sempre teve 

importante relação com o seu entorno. Desde bairros e vilas mais próximas, cidades 

mais distantes, o conjunto do estado de São Paulo, o Brasil, o mundo. O sistema de 

transporte, que ia se adaptando e transformando de acordo com as principais atividades 

econômicas do período, foi, por sua vez, fundamental neste processo de 

desenvolvimento.  

Em texto de Paul Singer escrito em 1968, auge do desenvolvimento 

industrial em São Paulo, o autor ressalta um processo muito importante para a evolução 

econômica de São Paulo: a construção de extensa rede ferroviária, formada inicialmente 

para transportar café, e que tinha São Paulo como centro de sua rede com o interior. Em 

1868, com a conclusão das obras do “sistema São Paulo-Santos”, uma parte 

considerável do café passa a ser exportada pelo Porto de Santos e não mais pelo do Rio 

de Janeiro. E a partir de 1894 o porto de Santos já apresentava supremacia nas 

exportações de café, época a partir da qual ocorre uma intensificação da urbanização em 

São Paulo, que possuía uma ampliada função de entreposto comercial e que, pela rede 

ferroviária, estava conectada com as principais zonas do estado de São Paulo. 

(SINGER, 2004).  

Para se ter uma noção desta intensificação da urbanização da cidade de São 

Paulo, destacamos que a população cresceu na década de 1890 a uma taxa geométrica 

de 14,1% ao ano, passando de 65.000 habitantes para 240.000 em 1900 (IACOVINI, 

2013). 

A rede ferroviária, que surge em função da exportação do café, expande-se e 

passa a ser fundamental também para o processo de industrialização de São Paulo, 
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crescendo e fazendo a conexão entre os mercados produtores e consumidores. Como 

veremos adiante, esse processo é comum no desenvolvimento de São Paulo: a 

infraestrutura produtiva, muitas vezes especializadas para uma determinada atividade 

econômica (boa parte das vezes, exportação das riquezas nacionais), são adaptadas para 

outras atividades e se desenvolvem e transformam para esses fins.  

Além do uso da rede ferroviária pelas indústrias, que se localizavam ao 

longo de suas linhas, ela foi fundamental para a expansão urbana de São Paulo. 

Analisando o período entre 1915 e 1940, Langenbuch (1971) afirma que se iniciou a 

verdadeira metropolização de São Paulo, através, inicialmente, da criação de 

loteamentos espacialmente isolados da cidade. Esses loteamentos mais afastados foram 

possíveis graças à ferrovia. O autor é ainda mais enfático e diz que “a ocupação dos 

loteamentos residenciais suburbanos mais afastados é comandada pela ferrovia. (...) A 

estrada de ferro, na realidade, não se limitou a orientar a suburbanização residencial, 

mas continuou a fazê-lo com relação à suburbanização industrial. Ambos os processos 

de ocupação suburbana dos arredores de São Paulo assumem grande importância no 

período”(ibid: 139). Temos já neste período uma intensa expansão de São Paulo para as 

suas bordas, que pode ocorrer por diferentes processos: 

A sua expansão se verifica, em geral, através de processos muito 

diversificados, funcionando concomitantemente ou alternadamente. À 

expansão por aglutinação, processo mais comum de crescimento horizontal 

de cidades, se junta a expansão por desdobramento, que produz uma 

proliferação de pequenos núcleos fora da cidade propriamente dita. A 

absorção de aglomerados rurais também é comum; em muitos casos, cidades 

próximas – menores – até então possuidoras de vida autônoma, vêem suas 

relações com a metrópole aumentadas de tal forma que podem ser 

consideradas, em certo sentido, porção integrante da mesma. (ibid: 2)  

 

É um processo que ocorre inter-relacionado: a urbanização e as indústrias 

em São Paulo se espraiam territorialmente, simultaneamente à consolidação de sua 

importância para o desenvolvimento nacional. E a rede de infraestruturas é usada de 

diferentes formas e em diferentes escalas, tanto para a expansão urbana como para a 

articulação com o restante do país. Reforçando o processo de expansão urbana, a 

centralidade de São Paulo na estruturação do espaço nacional se torna mais evidente a 

partir da intensificação da industrialização brasileira: 

No Brasil, a concentração espacial do capital se deu primordialmente em São 

Paulo por uma variedade de motivos, dos quais o mais importante é que a 

capital paulista já possuía o maior parque industrial do país, devido à razão 

apontada antes: o grande mercado regional formado pela cafeicultura. (...) A 

partir de 1950, o processo de substituição de importações atingiu as industrias 

de bens de consumo durável (automóveis, eletro-domésticos), bens de capital 
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(máquinas, equipamentos) e bens intermediários (siderúrgica, produtos 

químicos, de borracha, papel). (SINGER, 1973: 124)  

 

E este processo continua inter-relacionado à intensa expansão urbana. 

Assim, já na época analisada por Langenbuch, ele assinalava que os subúrbios por ele 

estudados, surgidos originalmente através das ferrovias, desenvolveram-se apoiados na 

circulação rodoviária. Mais que isso, novos tipos de subúrbios surgem, identificados por 

sua posição em relação às rodovias. E também as autoestradas, embora concebidas para 

o tráfego de longo percurso, passaram também a funcionar como agentes de 

desenvolvimento suburbano. Singer faz uma síntese de como este processo se dá 

imbricadamente, expandindo-se tanto pelas ferrovias como pelas rodovias – as 

principais vias de penetração: 

O estudo da dinâmica da expansão espacial da cidade mostra que ela se 

processa pela ocupação do solo ao longo das principais vias de penetração, 

que ligam o parque industrial paulistano aos mercados e às fontes de 

suprimento de matéria-prima. Esta expansão tentacular resulta, em última 

análise, do próprio crescimento da indústria da Grande São Paulo, sendo o 

mecanismo impulsionador constituído pela elevação relativa dos preços do 

solo nas áreas mais centrais do aglomerado urbano. Na medida em que esse 

processo se desenrola, a economia industrial se espraia, lançando novos 

tentáculos em todas as direções. (SINGER, 2004: 206)  

 

Destes aspectos do desenvolvimento e industrialização de São Paulo, 

destaca-se como, a cada transformação das atividades econômicas principais da cidade, 

mudam também o uso e a distribuição da rede de infraestruturas, das ferrovias, rodovias 

e rede viária. O espraiamento das áreas urbanizadas da cidade, que ao final deste 

período já havia se consolidado como metrópole, conjuntamente com a expansão da sua 

área de influência nacional, dão pistas sobre a evolução e continuidade deste processo.  

Em São Paulo, nas décadas de 1950 e 1960, observa-se uma intensa 

expansão e melhora das redes de infraestrutura, com destaque para as obras rodoviárias. 

A década de 50 pode ser considerada como um marco para a metropolização de São 

Paulo, com a consolidação de um parque industrial paulista, decorrente, entre outros 

fatores, do Plano de Metas de JK (IACOVINI, 2013).  

Observando este quadro histórico paulistano é possível fazer uma 

periodização dos investimentos em infraestrutura: “[...] do final do XIX até os anos 

1930 relacionado ao modelo agrário exportador; dos anos 1930 aos anos 1970, ao 

processo de industrialização e integração de mercados nacionais; dos anos 1970 aos 

anos 1990, ao processo de desconcentração industrial e de consolidação da 

macrometrópole” (ASQUINO, 2009: 4). A partir desta periodização podemos comparar 
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como esse processo se deu para Campinas e Jundiaí, indicando complementaridades 

entre as principais atividades econômicas.   

 

Em Campinas se identificam três fases históricas bem distintas: a primeira 

relacionada ao ciclo econômico do café até 1930; a segunda relacionada ao 

desenvolvimento urbano-industrial; e a mais recente, relacionada à expansão do setor de 

serviços (POCHMANN, 2012). Mesmo que a primeira fase coincida com a 

periodização feita para São Paulo, cabe ressaltar que Campinas e São Paulo tiveram 

importâncias distintas no ciclo econômico do café.   

A partir principalmente das duas últimas décadas do século XIX, Campinas 

foi considerada núcleo urbano central do complexo cafeeiro. A cidade possuía os 

principais entroncamentos ferroviários com as principais regiões produtoras do estado 

de São Paulo. A Ferrovia Santos-Jundiaí foi inaugurada em 1867, mas é na década de 

1870 que a Companhia Paulista faz o prolongamento ferroviário até Campinas: a partir 

daí ela se estende até Rio Claro e posteriormente até Araraquara. O traçado da 

Companhia Mogiana, a partir de Campinas, vai até Mogi-Mirim e posteriormente chega 

até Ribeirão Preto. Sendo que na década de 1980 se conclui a instalação destes ramais 

ferroviários. Este entroncamento foi fundamental para que Campinas desenvolvesse 

diversas atividades complementares à atividade agrícola, e centralizasse parte do 

impulso comercial e de serviços da ocupação territorial do Oeste Paulista 

(SEMEGHINI, 1988).   

Na segunda fase, a partir de 1930, Campinas, que já possuía uma 

centralidade anterior, consolida a localização de importantes ramos industriais, como os 

relacionados à produção de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas e a 

instalação do parque agro-processador de algodão, aproveitando o intenso 

desenvolvimento da produção deste produto na região. Na década de 1940, Campinas já 

se consolidava enquanto maior polo industrial do interior. 

A partir de 1948, com a inauguração da rodovia Anhanguera, a urbanização 

se intensificou em Campinas, sendo que na década de 1950 a região já possuía mais 

habitantes na cidade do que no campo. E a rodovia passa a ser um importante eixo 

indutor da localização industrial.  

Diferentemente de São Paulo, os trens suburbanos não são fator 

preponderante para a expansão urbana em Campinas. Esta se dá principalmente através 

do sistema rodoviário e da abertura de grandes avenidas. Para se ter uma ideia, a cidade, 
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que era mais adensada até 1945, no período seguinte, de 1945 a 1954, apresenta um 

crescimento da área urbana de 225,7%. Segundo SEMEGHINI (1988) isto se dá 

principalmente devido a uma “febre especulativa” que criou imensos vazios urbanos. 

Destacam-se como principais agentes deste processo os capitais imobiliário e industrial, 

conjuntamente com o poder público municipal. Importante destacar que os novos 

loteamentos inaugurados neste período concentraram-se no sudoeste, afastados do 

núcleo urbanizado, com uma crescente localização das empresas nesta mesma região, 

induzida pela rodovia Anhanguera. O autor identifica neste período o começo de uma 

segregação crescente da população em Campinas, fato que exploramos melhor adiante. 

    

Assim como Campinas, o fato de Jundiaí ter sido importante entroncamento 

ferroviário foi fundamental para o seu desenvolvimento. Por ser o ponto final da estrada 

de ferro Santos-Jundiaí, ali estava localizado o início da linha da Companhia Paulista 

com destino a Campinas e demais destinos no interior paulista e também um ramal da 

Companhia Ituana até Itu (MARQUES, 2008). Segundo Langenbuch (1971), possuir o 

trinômio: “ferrovias, áreas planas extensas e água pluvial” foi um fator fundamental 

para possibilitar a atividade industrial em Jundiaí. O autor define ainda o município 

como “cidade satélite externa” com relação a São Paulo. O que mostra a intensa relação 

deste município com a capital paulista. O transporte de passageiros pela ferrovia foi um 

importante indutor da expansão urbana em Jundiaí, com a formação dos chamados 

“subúrbios-estação” de Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista.   

Já em um segundo período, dos anos 1950 a 1972, as principais atividades 

econômicas de Jundiaí vão se transferindo da proximidade da ferrovia para as margens 

da rodovia Anhanguera, sendo que nas décadas de 1960 e 70 indústrias de grande porte 

e multinacionais se instalam ali (MARQUES, 2008). Na década de 1970 a prefeitura 

cria um distrito industrial no município e promove políticas de atração da indústria, 

principalmente através de isenções fiscais. A partir do final da década de 1980 este 

distrito industrial se consolida e atualmente é importante local de instalação dos 

principais centros de distribuição na região, como veremos adiante.  

A importância dos eixos viários para a estruturação desta região é evidente.  

Através deles podemos acompanhar a expansão do crescimento urbano, embora com 

diversos vazios especulativos. A seguir apontaremos os principais fatores demográficos 

e econômicos que reafirmam a importância desta região dentro do Estado de São Paulo 

e do Brasil. 
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1.2 Transformações recentes da economia e da população 

 

A partir das mudanças apontadas na análise anterior, veremos quais os 

impactos na evolução populacional da Região. O Mapa 1, de distribuição municipal da 

população no estado de São Paulo,  nos mostra a grande concentração populacional na 

região, e também sua concentração ainda alta nos eixos de Sorocaba (importante 

destacar também o eixo Campinas-Sorocaba), do Vale do Paraíba e da Baixada Santista. 

Para além de Campinas também notamos uma concentração até Piracicaba e Rio Claro. 

Esta parcela do território paulista foi oficializada em 2012 como Macrometrópole 

Paulista, da qual fazem parte: as Regiões Metropolitanas de São Paulo (RMSP), 

Campinas (RMC), Baixada Santista (RMBS), Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(RMVPLN); as Aglomerações Urbanas de Jundiaí (AUJ), Sorocaba (AUS) e Piracicaba 

(AUP); e as Micro-Regiões da Bragantina (MRB) e São Roque (MRSR). 

 

 

Mapa 1 – Distribuição municipal da população no Estado de São Paulo - 2005 

In: Seade, 2006 – com acréscimos do autor.   
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No Restante do Estado a distribuição da população se concentra através dos 

principais eixos rodoviários. Destacamos: Ribeirão Preto e Franca no eixo da rodovia 

Anhanguera e da rodovia Cândido Portinari; São Carlos, Araraquara e São José do Rio 

Preto no eixo da Washington Luiz; Bauru e Araçatuba no eixo da Marechal Rondon e 

Presidente Prudente no eixo da Raposo Tavares.  

A partir dos censos demográficos realizados pelo IBGE, montamos as 

Tabelas 1, 3 e 5, com a evolução da população absoluta da RMSP, RMC e AUJ 

respectivamente; e as Tabelas 2, 4 e 6 com a taxa geométrica de crescimento 

populacional anual das mesmas. Nas Tabelas 5 e 6 incluímos ainda o total do Estado de 

São Paulo e do Brasil, para efeitos de comparação. 

Ao realizar a análise da evolução demográfica utilizando um recorte 

temporal mais amplo – da década de 1970 até 2010 – é possível identificarmos 

movimentos populacionais de diferentes ciclos econômicos. Na década de 1970 a 

RMSP ainda crescia a taxas muito superiores do que o Estado de São Paulo e o Brasil, 

reflexo de sua elevada concentração industrial. Já a partir da década de 1980 a RMSP 

passa a crescer a uma taxa inferior à do Estado de São Paulo e o Brasil, fato que decorre 

de uma crescente desconcentração industrial para o restante do Estado de São Paulo e 

para o Brasil, iniciada ainda na década de 1970. Importante destacar que é só na década 

de 2000 que o país passa a crescer a uma taxa superior à do estado, mesmo que nele 

ainda existam porções que ainda cresçam a taxas mais elevadas do que o país, como a 

RMC e a AUJ, por exemplo.  

Comparando as populações totais da região com o Estado de São Paulo, o 

resultado também é expressivo. Em 1970 a região detinha 50,84% da população do 

estado passando em 2010 para 56,18%. Parte significativa deste aumento, porém, é 

resultado do crescimento na década de 1970, quando a região ainda teve uma taxa muito 

superior do que o restante do estado. Já comparando com o Brasil, segue 

aproximadamente o mesmo ritmo de crescimento e a proporção é de 9,70% para 1970 e 

12,15% para 2010. Ou seja, em 2010 a região possuía a expressiva cifra de mais de 56% 

da população do estado e mais de 12% da população do país.  
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Tabela 1 – População Total por município - RMSP 

Municípios População Total 

  1970 1980 1991 2000 2010 

Arujá 9.571 17.487 37.622 59.185 74.905 

Barueri 37.808 75.338 130.799 208.281 240.749 

Biritiba-Mirim 9.033 13.374 17.833 24.653 28.575 

Caieiras 15.563 25.156 39.069 71.221 86.529 

Cajamar 10.355 21.942 33.736 50.761 64.114 

Carapicuíba 54.873 185.822 283.661 344.596 369.548 

Cotia (1) 30.924 62.948 107.453 148.987 201.150 

Diadema 78.914 228.663 305.287 357.064 386.089 

Embu 18.141 95.800 155.990 207.663 240.230 

Embu-Guaçu 10.280 21.038 36.277 56.916 62.769 

Ferraz de Vasconcelos 25.134 55.046 96.166 142.377 168.306 

Francisco Morato 11.231 28.537 83.885 133.738 154.472 

Franco da Rocha 36.303 50.794 85.535 108.122 131.604 

Guararema 12.638 15.105 17.961 21.904 25.844 

Guarulhos 236.811 532.724 787.866 1.072.717 1.221.979 

Itapecerica da Serra (2) 25.314 60.473 93.146 129.685 152.614 

Itapevi 27.569 53.442 107.976 162.433 200.769 

Itaquaquecetuba 29.114 73.068 164.957 272.942 321.770 

Jandira 12.499 36.043 62.697 91.807 108.344 

Juquitiba 7.267 12.497 19.969 26.459 28.737 

Mairiporã 19.584 27.540 39.937 60.111 80.956 

Mauá 101.700 205.736 294.998 363.392 417.064 

Mogi das Cruzes 138.751 197.935 273.175 330.241 387.779 

Osasco 283.073 474.544 568.225 652.593 666.740 

Pirapora do Bom Jesus 3.694 4.814 7.956 12.395 15.733 

Poá 32.373 52.787 76.302 95.801 106.013 

Ribeirão Pires 29.048 56.530 85.085 104.508 113.068 

Rio Grande da Serra 8.397 20.091 29.901 37.091 43.974 

Salesópolis 9.557 10.657 11.359 14.357 15.635 

Santa Isabel 17.161 29.013 37.975 43.740 50.453 

Santana de Parnaíba 5.390 10.098 37.762 74.828 108.813 

Santo André 418.826 553.077 616.991 649.331 676.407 

São Bernardo do Campo 201.662 425.611 566.893 703.177 765.463 

São Caetano do Sul 150.130 163.086 149.519 140.159 149.263 

São Lourenço da Serra (2) - - - 12.199 13.973 

São Paulo 5.924.612 8.493.217 9.646.185 10.435.546 11.253.503 

Suzano 55.460 101.056 158.839 228.690 262.480 

Taboão da Serra 40.945 97.656 160.084 197.644 244.528 

Vargem Grande Paulista (1) - - 15.870 32.683 42.997 

RMSP 8.139.705 12.588.745 15.444.941 17.879.997 19.683.939 

Entorno (RMSP - Sede) 2.215.093 4.095.528 5.798.756 7.444.451 8.430.436 

Fonte: Censos Demográficos 
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Tabela 2 – Taxa geométrica de crescimento anual por município - RMSP 

 Municípios Taxa geométrica de crescimento anual (%) 

  
1970 a 
1980 

1980 a 
1991 

1991 a 
2000 

2000 a 
2010 

Arujá 6,21% 7,21% 5,16% 2,38% 

Barueri 7,14% 5,14% 5,31% 1,46% 

Biritiba-Mirim 4,00% 2,65% 3,66% 1,49% 

Caieiras 4,92% 4,08% 6,90% 1,97% 

Cajamar 7,80% 3,99% 4,64% 2,36% 

Carapicuíba 12,97% 3,92% 2,19% 0,70% 

Cotia (1) 7,37% 4,98% 3,70% 3,05% 

Diadema 11,23% 2,66% 1,76% 0,78% 

Embu 18,11% 4,53% 3,23% 1,47% 

Embu-Guaçu 7,42% 5,08% 5,13% 0,98% 

Ferraz de Vasconcelos 8,15% 5,20% 4,46% 1,69% 

Francisco Morato 9,77% 10,30% 5,32% 1,45% 

Franco da Rocha 3,42% 4,85% 2,64% 1,98% 

Guararema 1,80% 1,59% 2,23% 1,67% 

Guarulhos 8,45% 3,62% 3,49% 1,31% 

Itapecerica da Serra (2) 9,10% 4,01% 3,75% 1,64% 

Itapevi 6,84% 6,60% 4,64% 2,14% 

Itaquaquecetuba 9,64% 7,68% 5,75% 1,66% 

Jandira 11,17% 5,16% 4,33% 1,67% 

Juquitiba 5,57% 4,35% 3,18% 0,83% 

Mairiporã 3,47% 3,44% 4,65% 3,02% 

Mauá 7,30% 3,33% 2,34% 1,39% 

Mogi das Cruzes 3,62% 2,97% 2,13% 1,62% 

Osasco 5,30% 1,65% 1,55% 0,21% 

Pirapora do Bom Jesus 2,68% 4,67% 5,05% 2,41% 

Poá 5,01% 3,41% 2,56% 1,02% 

Ribeirão Pires 6,88% 3,79% 2,31% 0,79% 

Rio Grande da Serra 9,12% 3,68% 2,42% 1,72% 

Salesópolis 1,10% 0,58% 2,64% 0,86% 

Santa Isabel 5,39% 2,48% 1,58% 1,44% 

Santana de Parnaíba 6,48% 12,74% 7,89% 3,82% 

Santo André 2,82% 1,00% 0,57% 0,41% 

São Bernardo do Campo 7,76% 2,64% 2,42% 0,85% 

São Caetano do Sul 0,83% -0,79% -0,72% 0,63% 

São Lourenço da Serra (2) - - - 1,37% 

São Paulo 3,67% 1,16% 0,88% 0,76% 

Suzano 6,18% 4,20% 4,13% 1,39% 

Taboão da Serra 9,08% 4,60% 2,37% 2,15% 

Vargem Grande Paulista (1) - - 8,36% 2,78% 

RMSP 4,46% 1,88% 1,64% 0,97% 

Entorno (RMSP - Sede) 6,34% 3,21% 2,81% 1,25% 
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Tabela 3 - População Total por município – RMC 

Municípios População Total 

  1970 1980 1991 2000 2010 

Americana 66.316 121.998 153.840 182.084 210.638 

Artur Nogueira (3) 10.171 15.932 28.053 33.089 44.177 

Campinas 375.864 664.566 847.595 968.172 1.080.113 

Cosmópolis  12.110 23.243 36.684 44.324 58.827 

Engenheiro Coelho (3) - - - 10.025 15.721 

Holambra (4) - - - 7.231 11.299 

Hortolândia (5) - - - 151.669 192.692 

Indaiatuba 30.537 56.243 100.948 146.829 201.619 

Itatiba 28.376 41.630 61.645 80.884 101.471 

Jaguariúna (4) 10.391 15.213 24.999 29.450 44.311 

Monte Mor 7.960 14.020 25.559 37.111 48.949 

Nova Odessa 8.336 21.891 34.063 42.066 51.242 

Paulínia 10.708 20.753 36.706 51.242 82.146 

Pedreira 15.053 21.381 27.972 35.242 41.558 

Sta. Bárbara d'Oeste 31.018 76.628 145.266 169.735 180.009 

Sto. Antônio de Posse  7.799 10.877 14.327 18.145 20.650 

Sumaré (5) 23.074 101.851 226.870 196.055 241.311 

Valinhos 30.775 48.928 67.886 82.773 106.793 

Vinhedo 12.338 21.647 33.612 47.104 63.611 

RMC 680.826 1.276.801 1.866.025 2.333.230 2.797.137 

Entorno (RMC - Sede) 304.962 612.235 1.018.430 1.365.058 1.717.024 
 

(1) São Lourenço da Serra foi emancipada de Itapecerica da Serra em 1991 

(2) Vargem Grande Paulista foi emancipada de Cotia em 1981 
 
 (3) Engenheiro Coelho foi emancipada de Artur Nogueira em 1991 

  (4) Holambra foi emancipada de Jaguariúna em 1991 
 (5) Hortolândia foi emancipada de Sumaré em 1991 

 Fonte: Censos Demográficos 
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Tabela 4 – Taxa geométrica de crescimento anual por município - RMC 

Municípios Taxa geométrica de crescimento anual (%) 

  1970 a 1980 1980 a 1991 1991 a 2000 2000 a 2010 

Americana 6,29% 2,13% 1,89% 1,47% 

Artur Nogueira (3) 4,59% 5,28% 1,85% 2,93% 

Campinas 5,86% 2,24% 1,49% 1,10% 

Cosmópolis  6,74% 4,24% 2,12% 2,87% 

Engenheiro Coelho (3) - - - 4,60% 

Holambra (4) - - - 4,56% 

Hortolândia (5) - - - 2,42% 

Indaiatuba 6,30% 5,46% 4,25% 3,22% 

Itatiba 3,91% 3,63% 3,06% 2,29% 

Jaguariúna (4) 3,89% 4,62% 1,84% 4,17% 

Monte Mor 5,82% 5,61% 4,23% 2,81% 

Nova Odessa 10,14% 4,10% 2,37% 1,99% 

Paulínia 6,84% 5,32% 3,78% 4,83% 

Pedreira 3,57% 2,47% 2,60% 1,66% 

Sta. Bárbara d'Oeste 9,47% 5,99% 1,74% 0,59% 

Sto. Antônio de Posse  3,38% 2,54% 2,66% 1,30% 

Sumaré (5) 16,01% 7,55% -1,61% 2,10% 

Valinhos 4,75% 3,02% 2,23% 2,58% 

Vinhedo 5,78% 4,08% 3,82% 3,05% 

RMC 6,49% 3,51% 2,51% 1,83% 

Entorno (RMC - Sede) 7,22% 4,74% 3,31% 2,32% 

  

   Tabela 5 - População Total por município – AUJ, SP, Brasil   

Municípios População Total 

  1970 1980 1991 2000 2010 

Cabreúva  7.679 11.716 18.814 33.100 41.604 

Campo Limpo Paulista 9.156 21.891 45.387 63.724 74.074 

Itupeva  7.095 10.189 18.142 26.166 44.859 

Jarinu  5.143 6.238 10.878 17.041 23.847 

Jundiaí  169.076 258.809 289.269 323.397 370.126 

Louveira  6.430 10.322 16.259 23.903 37.125 

Várzea Paulista  9.894 33.818 68.921 92.800 107.089 

AU de Jundiaí 
214.473 352.983 467.670 580.131 698.724 

Entorno (AUJ - Sede) 45.397 94.174 178.401 256.734 328.598 

Estado de São Paulo 17.770.975 25.042.074 31.588.925 37.032.403 41.262.199 

Brasil 93.134.846 119.011.052 146.825.475 169.799.170 190.755.799 

Fonte: Censos Demográficos 
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Tabela 6 – Taxa geométrica de crescimento anual por município – AUJ, SP, Brasil 

Município Taxa geométrica de crescimento anual (%) 

  1970 a 1980 1980 a 1991 1991 a 2000 2000 a 2010 

Cabreúva  4,32% 4,40% 6,48% 2,31% 

Campo Limpo Paulista 9,11% 6,85% 3,84% 1,52% 

Itupeva  3,69% 5,38% 4,15% 5,54% 

Jarinu  1,95% 5,19% 5,11% 3,42% 

Jundiaí  4,35% 1,02% 1,25% 1,36% 

Louveira  4,85% 4,22% 4,37% 4,50% 

Várzea Paulista  13,08% 6,69% 3,36% 1,44% 

AU de Jundiaí 
5,11% 2,59% 2,42% 1,88% 

Entorno (AUJ - Sede) 7,57% 5,98% 4,13% 2,50% 

Estado de São Paulo 3,49% 2,13% 1,78% 1,09% 

Brasil 2,48% 1,93% 1,63% 1,17% 

 

Para a RMSP, RMC e AUJ a década de 1970 é a que tem maior taxa 

geométrica de crescimento anual da população, sendo que esse crescimento é maior na 

RMC (6,49%), vindo a seguir a AU de Jundiaí (5,11%), e por fim a RMSP (4,46%). Há 

um declínio progressivo nas taxas geométricas de crescimento anual nas décadas 

seguintes. O que não significa um declínio da população, que em números absolutos 

continua em crescimento constante nas quatro décadas para as três como um todo, 

embora em ritmo menor a cada década, conforme mostram as tabelas 2, 4 e 6. 

É recorrente, na bibliografia estudada, a constatação de que a população do 

município de São Paulo cresce a uma taxa menor que os outros municípios da RMSP – 

como podemos confirmar na Tabela 2, na linha “Entorno (RMSP – sede)”.  

Ampliando o estudo para a Região de São Paulo, Campinas e Jundiaí, pode-

se verificar que esta passa pelo mesmo fenômeno que ocorreu com a RMSP, qual seja, 

uma taxa de crescimento da população maior dos municípios do entorno. Essa é a 

conclusão inicial que se pode tirar dos dados demográficos: o mesmo processo pelo qual 

passa a Região metropolitana de São Paulo, de uma taxa de crescimento da população 

maior dos municípios do entorno de São Paulo do que do próprio município, acontece 

também para a Região, com as populações da RMC e AUJ crescendo a uma taxa mais 

elevada do que as da RMSP nas últimas quatro décadas. Segundo a EMPLASA (2012a), 

para a década de 2000 - 2010 a taxa geométrica de crescimento da AUJ (1,88%) é a 

maior da Macrometrópole Paulista, seguida pela RMC e por último a RMSP (0,97%).  

Outra informação importante que se infere dos dados demográficos é a 

reprodução do que ocorre na RMSP e na Região internamente à RMC e à AUJ. Ou seja, 
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os municípios sede, Campinas e Jundiaí, respectivamente, também apresentam uma taxa 

de crescimento populacional inferior ao restante dos municípios de seu entorno. O que 

nos leva a dialogar com a interessante conclusão de Milton Santos, analisando a 

contradição centro-periferia para a Região Metropolitana de São Paulo: 

Todavia numa área tão extensa quanto a região metropolitana de São Paulo a 

contradição centro-periferia tem de ser manejada com cuidado, ao menos por 

duas razões. Em primeiro lugar, o próprio município núcleo tem o seu centro 

e a sua periferia. Em segundo lugar, os municípios não centrais repetem esse 

mesmo modelo, na medida em que dispõem de suas próprias burguesias e de 

uma segmentação socioprofissional que induz a uma segregação sócio-

espacial e uma valorização diferencial dos terrenos. (SANTOS, 

1990:63). 

 

Interessante que, se já na RMSP a relação centro-periferia não era tão 

simples, na região é mais complexa ainda, pois deve ser compreendida em diferentes 

escalas, desde os municípios até a região.  

Em todos os anos decresce a participação percentual dos municípios sede 

em favor do conjunto dos demais. Campinas se destaca nessa comparação por já ter na 

década de 1970 uma proporção maior do que as demais regiões dos municípios do 

entorno, que passam de 44,8% em 1970 para 61,4% em 2010. Os municípios do entorno 

de São Paulo passam de 27,2% para 42,8% e os de Jundiaí de 21,2% para 47,0% em 

igual período. 

Analisando separadamente a RMSP, a RMC e a AUJ podemos destacar: 

A RMSP teve um crescimento de 4,46% na década de 1970, decrescendo 

para 1,88% na década de 1980, 1,64% na de 1990 e 0,97% na de 2000. Dentre os 

municípios que mais cresceram em população destacam-se: 

a. Na década de 1970: Carapicuíba, Diadema, Embu, Francisco Morato, 

Jandira. 

b. Na década de 1980: Arujá, Francisco Morato, Itapevi, Itaquaquecetuba, 

Santana de Parnaíba. 

c. Na década de 1990: Arujá, Barueri, Caieiras, Francisco Morato, 

Itaquaquacebuba, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Vargem 

Grande Paulista. 

d. Na década de 2000: Arujá, Cajamar, Cotia, Itapevi, Mairiporã, Pirapora do 

Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista. 
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Vale observar que não se incluem nesses que tiveram maior taxa de 

crescimento populacional os municípios maiores (os que em 1970 já tinham mais de 

100 mil habitantes). Desses, destaca-se o caso de São Caetano do Sul, que nas décadas 

de 1980 e 90 perdeu população, provavelmente por ser o menor município em extensão 

da RMSP (15,37 km²) e já na década de 1970 ser densamente povoado, possuindo 94% 

de sua área urbanizada.  

Contudo, devido à complexidade inerente a esse grande conjunto 

populacional, não podemos generalizar essa conclusão, pois Guarulhos, Mauá e São 

Bernardo do Campo por exemplo, que têm mais de 100 mil habitantes, têm um 

crescimento a taxas maiores do que o conjunto da RMSP (São Bernardo embora cresça 

a taxas maiores nas três primeiras décadas, fica um pouco abaixo da média apenas na 

década de 2000). Suas taxas de crescimento não são maiores por já serem municípios 

muito grandes desde o início do período. 

A RMC teve um crescimento de 6,49% na década de 1970, decrescendo 

para 3,51% na década de 1980, 2,51% na de 1990 e 1,83% na de 2000. Dentre os 

municípios que mais cresceram em população (acima da média da região) destacam-se: 

a. Na década de 1970: Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré. 

b. Na década de 1980: Artur Nogueira, Indaiatuba, Monte Mor, Paulínia, Santa 

Bárbara d’Oeste, Sumaré. 

c. Na década de 1990: Indaiatuba, Itatiba, Monte Mor, Paulínia, Vinhedo 

d. Na década de 2000: Engenheiro Coelho, Holambra, Indaiatuba, Jaguariúna, 

Paulínia, Vinhedo. 

 

No Caso da RMC, Sumaré tem um decréscimo absoluto de população na 

década de 1990, que se deve porém ao fato de ter perdido por emancipação o distrito de 

Hortolândia. É um município que teve grande incremento de população nas duas 

primeiras décadas. Paulínia teve incremento maior do que a média da região nas três 

últimas décadas, provavelmente por conta da instalação da maior refinaria de petróleo 

da Petrobras, a REPLAN (Refinaria do Planalto Paulista inaugurada em 1972) neste 

município, fato que atraiu também outras empresas e uma grande migração 

populacional.  

De modo geral são os municípios no Noroeste da RMC os que crescem a 

taxas mais elevadas, fato que deve ser influenciado pelas proximidades da rodovia 
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Anhanguera. Podemos destacar também Indaiatuba e Vinhedo, ao sul, que também se 

encontram inseridas próximos dos principais eixos viários da região. 

A AU de Jundiaí teve um crescimento de 5,11% na década de 1970, 

decrescendo para 2,59% na década de 1980, 2,42% na de 1990 e 1,88% na de 2000. 

Dentre os municípios que mais cresceram em população (acima da média da região) 

destacam-se: 

a. Na década de 1970 apenas Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. 

b. Na década de 1980, ao contrário da década anterior, todos os municípios, 

com a única exceção de Jundiaí, tiveram taxas de crescimento maiores do 

que a média dos municípios da região. 

c. Na década de 1990, idem à de 1980. 

d. Na década de 2000 se destacam Itupeva e Louveira como os de maiores 

taxas de incremento. Com taxas inferiores à média dos municípios, além de 

Jundiaí ficaram também Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. 

 

Na última década notamos que os municípios mais bem localizados quanto 

ao sistema rodoviário (com exceção de Jundiaí) foram os que apresentaram maiores 

taxas de crescimento. Já os que cresceram a um ritmo maior na década de 1970 eram os 

de maior proximidade do eixo ferroviário, e intensamente conurbados com Jundiaí. 

De modo geral, na Região de São Paulo, Campinas e Jundiaí, os municípios 

de maior taxa de crescimento populacional estão localizados em relação aos principais 

eixos rodoviários e ferroviários da região, não apresentando uma direção hegemônica de 

crescimento e variando conforme a década. Mas é importante reafirmar que as RMC e 

AUJ apresentam uma taxa superior de crescimento populacional em relação à RMSP 

desde a década de 1970. Fato que pode ser compreendido pela proximidade e 

complementaridade de atividades econômicas daquelas em relação a esta.  

Com relação à economia, a concentração na região também é elevada. 

Mesmo com uma importância crescente do setor de serviços, o valor adicionado da 

indústria para o ano de 2010 ainda é de mais de 60% do total do estado. O Mapa 2 

mostra a concentração do número de estabelecimentos industriais na região. Assim 

como a população, os estabelecimentos industriais se mostram concentrados no Estado 

de São Paulo, com a diferença de seu maior número estar concentrado em poucas 

cidades. No Mapa 2 o município de grande número de indústrias ao norte do estado é 

Franca, importante polo do setor de calçados nacional.  
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Mapa 2 – Unidades locais da indústria por município - 2001 

In: Seade, 2006 – com acréscimos do autor. 

 

Para analisar a variação do PIB e dos valores adicionados nos diferentes 

setores da economia da região em comparação ao Estado de São Paulo, utilizamos como 

referência os dados publicados pelo SEADE (2013) e que estão organizados na Tabela 

7, a seguir. Destacamos de saída que a região concentra, em 2011, 67,1% do PIB 

estadual. Considerando que o Estado de São Paulo é responsável por 32,6% do PIB 

nacional (IBGE, 2013), esta região concentra portanto 21,8% do PIB do país. Uma 

concentração econômica muito superior à concentração populacional que é de 12,15%. 

A partir da Tabela 7, observando a Região de São Paulo, Campinas e 

Jundiaí em comparação com o Estado de São Paulo, constatamos que o valor 

adicionado da agropecuária apresenta uma queda relativa e, por sua vez, é muito baixo 

(3,8%) com relação ao restante do estado (96,2%) em 2011. Já com relação ao VA da 

indústria, mesmo tendo uma diminuição relativa de 2000 para 2011, ainda representa 

61,3% do total do estado. No VA de serviços é no qual a região tem a maior 

representatividade no conjunto do estado e o maior aumento, passando de 67,7% em 

2000 para 70,1% em 2011. No valor adicionado total observa-se um acréscimo de 1%, 

chegando a 66,3% do estado em 2011. E a participação no PIB também aumenta, 

passando de 65,4 para 67,1%, como já foi destacado. 
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Tabela 7 - Valor adicionado por setores da economia e PIB (em % e R$ milhões) 

  V.A. Agropecuária V.A. Indústria V.A. Serviços Valor adicionado Total PIB 

  2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 

RMSP 2,40% 1,40% 52,40% 47,70% 59% 60,30% 56,10% 55,60% 57,30% 56,30% 

São Paulo 0,2% 0,1% 31,3% 25,3% 40,8% 39,7% 37,2% 34,9% 37,8% 35,3% 

RMC 3,10% 1,90% 8,20% 9,60% 7,10% 7% 7,40% 7,60% 6,30% 7,80% 

Campinas 0,5% 0,2% 2,5% 2,5% 3,2% 2,9% 3,0% 2,7% 3,0% 3,0% 

AUJ 0,8% 0,5% 1,6% 4,0% 1,6% 2,8% 1,8% 3,1% 1,8% 3,0% 

Jundiaí 0,3% 0,2% 1,4% 2,1% 1,1% 1,5% 1,2% 1,6% 1,2% 1,6% 

Região                    
(RMSP + RMC + AUJ) 6,3% 3,8% 62,2% 61,3% 67,7% 70,1% 65,3% 66,3% 65,4% 67,1% 

Demais municípios           
do estado de SP 93,7% 96,2% 37,8% 38,7% 32,3% 29,9% 34,7% 33,7% 34,6% 32,9% 

Total  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Total (em R$ milhões) 4.905,43 23.399,29 113.036,22 304.129,31 240.585,41 781.297,37 358.527,06 1.108.825,96 424.161,31 1.349.465,14 

Elaboração do autor a partir de SEADE (2013). 
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Observaremos agora, mais detalhadamente, cada setor da economia e a 

relação com a RMSP, a RMC e a AUJ no conjunto do Estado de São Paulo. Com 

relação à agropecuária, a RMC é a que possuía o percentual mais elevado e apresenta a 

maior queda, passando de 3,1% para 1,9%.  

Os números relacionados ao VA da indústria apresentam diferentes 

comportamentos dentro da região. A RMSP tem uma queda, entre 2000 e 2011 de 

52,4% para 47,7%, ou seja de 4,7%. Observando porém atentamente, percebemos que 

só o município de São Paulo teve uma queda de 6%. Portanto, toda a queda relativa da 

RMSP é de responsabilidade de São Paulo, sendo que o restante dos municípios ainda 

teve um ligeiro incremento de 1,3%.  

Na RMC, os municípios do entorno também foram responsáveis pelo 

crescimento, já que Campinas se manteve com 2,5% e a RMC passou de 8,2% para 

9,6% entre 2000 e 2011. Para a AUJ, eleva-se tanto a participação do município sede 

quanto da aglomeração, tendo um importante acréscimo de 2,4% entre 2000 e 2011.  

Portanto, a queda da participação no VA da indústria da região no conjunto 

do estado é devido a queda da participação do município de São Paulo, já que o restante 

ou se manteve estável ou cresceu. 

Para o VA dos serviços, embora tenhamos um incremento considerável da 

região com relação ao estado, este movimento não é homogêneo. A RMSP tem um 

relativo aumento (1,3%), mesmo com o município de São Paulo diminuindo sua 

participação. A RMC tem uma irrisória queda, um pouco menor do que a de Campinas 

(de 0,3%). E a AUJ segue apresentando um importante acréscimo (1,2%).  

Com relação ao VA total, mesmo que a RMC e a AUJ tenham tido 

acréscimos em sua participação, a queda relativa no município de São Paulo fez com 

que o aumento da participação da região com relação ao estado fosse de apenas 1% 

entre 2000 e 2011. Para o PIB, a RMSP teve uma diminuição relativa e a RMC e a AUJ 

tiveram um aumento, que fez com que a região tivesse um aumento na participação do 

PIB estadual. Analisando os municípios sede isoladamente, São Paulo teve uma queda 

na participação de 37,8% para 35,3%, Campinas se manteve estável em 3% e Jundiaí 

teve um aumento de 1,2% par 1,6% de 2000 para 2011 respectivamente. Estes 3 

municípios estão entre os 10 maiores PIBs do Estado de São Paulo, aparecendo São 

Paulo em primeiro, Campinas em terceiro e Jundiaí em oitavo.  

A partir dos valores absolutos do VA é possível chegar à distribuição 

percentual do VA por setores para o estado, para a região e para a RMSP, a RMC e a 
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AUJ. Para o estado de São Paulo em 2011, o VA da agropecuária representa 2,11%, o 

da indústria 27,43% e o dos serviços 70,46% do total do valor adicionado. Importante 

ressaltar que mais de dois terços do valor adicionado do estado provém dos serviços. 

Para a região estes mesmos valores adicionados respectivamente são: 0,12%, 25,36% e 

74,52%, ou seja, é muito baixa a participação do VA da agropecuária. O VA da 

indústria está abaixo da porcentagem estadual e o VA dos serviços é o que apresenta 

maior diferença positiva com relação à média estadual. A RMSP possui 0,05% do seu 

VA na agropecuária, 23,53% na indústria e 76,42% nos serviços, bem acima da média 

estadual e da região. A RMC possui 0,53% de seu VA na agropecuária, 34,65% na 

indústria e 64,90% nos serviços. A AUJ possui distribuição semelhante à RMC e tem a 

participação do VA da agropecuária de 0,33%. É a que apresenta maior porcentagem de 

VA da indústria, com 35,61% e 64,06% no VA de serviços.   

Outra variável econômica importante é o PIB per capita, pois permite ter 

uma média do PIB distribuído pela população. De acordo com a EMPLASA (2012b), o 

Brasil possuía em 2009 um PIB per capita de R$ 16.917,66 e o Estado de São Paulo de 

R$ 26.202,22. A região possuía um valor bem acima da média estadual e nacional, 

sendo de R$ 31.446,63 para a RMSP, R$ 31.221,38 para a RMC e o maior valor na 

AUJ de R$ 40.699,69.   

 

Os indicadores acima estudados apontam uma contínua concentração tanto 

demográfica quanto econômica na região. Porém, embora o município de São Paulo 

ainda seja o primeiro em números absolutos, vem desconcentrando suas atividades 

econômicas para o entorno dentro da RMSP, para a RMC, para a AUJ e para outras 

importantes aglomerações, principalmente dentro da Macrometrópole Paulista. O Mapa 

3 mostra a rede urbana do Estado de São Paulo, que possibilitou e fortaleceu essa 

concentração. O Mapa 4 é uma imagem noturna e indica as “regiões luminosas” no 

Estado de São Paulo. É uma imagem de satélite, que explicita as áreas mais 

concentradas do estado.  

Destacamos que a mancha luminosa na RMSP, RMC e AUJ é contínua (os 

dois “buracos” provavelmente são o Parque Anhanguera, ainda em São Paulo e a Serra 

do Mursa, ao sul de Jundiaí), apresentando um estreitamento ao centro (AUJ) e se 

ampliando nas pontas (RMSP e RMC). Importante destacar também a luminosidade na 

rodovia Santos Dumont, de Campinas até Sorocaba, sendo uma mancha quase contínua 

que passa por Indaiatuba, Salto e Itu. 
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Mapa 3 – Rede Urbana do Estado de São Paulo  

In: Seade, 2006 

 

 

 
Mapa 4 – Imagem noturna do Estado de São Paulo 

In: Seade, 2006 

 

Importante notar ainda que o único sentido em que a expansão da mancha 

luminosa a partir da RMSP não apresenta uma quebra é o da RMC. Ao norte a mancha 

é interrompida pela Serra da Cantareira e retorna em Mairiporã, Atibaia até Bragança 
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Paulista. A leste, em direção a São José dos Campos, a mancha é interrompida após 

Mogi das Cruzes e retorna em Guararema e mais fortemente a partir de Jacareí, 

seguindo continuamente no eixo da rodovia Dutra. Ao sul a quebra explícita é a Represa 

Billings e Serra do Mar, sendo que a mancha é interrompida ao sul de São Paulo, São 

Bernardo do Campo e Rio Grande da Serra e é retomada em Cubatão. À Oeste, no 

sentido de Sorocaba, as manchas são dispersas entre Vargem Grande Paulista e 

Sorocaba. 

 

 

1.3 Infraestrutura viária 

 

A concentração econômica e populacional na região de São Paulo, 

Campinas e Jundiaí é possível por existir uma rede de infraestrutura econômica que 

possibilita, induz e é induzida por esta concentração. Tanto em São Paulo quanto no 

Brasil, os períodos em que se observa um movimento no sentido inverso foram 

precedidos ou acompanhados por obras de instalação ou melhorias da infraestrutura em 

outras regiões.  

O desenvolvimento a partir dos eixos viários aparece na bibliografia 

consultada com diferentes denominações, dependendo não só de diferentes concepções, 

mas também da escala na qual se faz a análise (do nacional/regional ao local).  Dentre 

as várias denominações destacamos: eixos de desenvolvimento; eixos de 

desenvolvimento econômico; eixos de crescimento; eixos de expansão; eixos para a 

expansão metropolitana.  

Mais do que a denominação ou a justificativa precisa de porque uma e não 

outra, nossa preocupação é com os elementos centrais da constituição destes, limitando-

nos a identificá-los como eixos viários que estruturam o território. Segundo SPOSITO 

& OLIVEIRA: 

“A teoria geográfica que aborda a formação dos eixos de 

desenvolvimento reafirma que a preferência do empresariado 

por localizar seus empreendimentos próximos ou às margens de 

autopistas acrescenta outros fatores, constituindo, quando se 

trata mais especificamente do caso do Estado de São Paulo, os 

eixos de desenvolvimento. Como exemplo, podemos citar os 

eixos formados pelas rodovias Dutra – BR-116, Anhanguera – 

SP–330 e Washington Luiz – SP–310 (entre outros que já se 

conformaram no estado).” (2011: 497) 
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Como fatores para localização e caracterização dos eixos, os autores 

destacam ainda: “Infraestrutura de transporte e comunicações; cidades médias e; forte 

participação das atividades produtivas. A sinergia entre estes três elementos 

proporciona condições favoráveis para o desenvolvimento econômico.” (ibid.: 498). A 

continuidade de atividades produtivas distribuídas por todo o eixo também aparece 

como fator determinante.  

O Mapa 5 apresenta os fluxos econômicos por trechos rodoviários. 

Podemos de fato observar que, tanto o eixo da rodovia Anhanguera, como o da rodovia 

Dutra e da Anchieta têm os maiores fluxos econômicos no estado de São Paulo, 

passando pelas cidades de PIB mais elevado. A rodovia Anhanguera ainda se destaca 

por sua extensão. 

 

 
Mapa 5 - Fluxo econômico por trecho rodoviário no Estado de São Paulo, em 2002. 

Fonte: ICHIHARA, 2007. In: Silveira, 2008 

 

Dentre as rodovias estaduais, é a Anhanguera que detém a maior extensão no 

MCTIP, ‘cortando’ áreas de grande expressão urbana e econômica; é, ainda, 

a que se apresenta como maior ‘canal coletor’ dos fluxos de vias não troncais, 
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secundárias e vicinais. Ao longo de seu trajeto, nos municípios que atravessa, 

ou em outros próximos, interconectados por vias secundárias, alinham-se 

alguns dos maiores centros urbano-industriais do estado. A rodovia funciona, 

ainda, como ‘eixo’ balizador e aglutinador da implantação industrial, desde 

que terrenos marginais, ou próximos, são sítios locacionais de inúmeros 

distritos industriais e condomínios industriais, além de centenas de indústrias 

dispersas. (SELINGARDI-SAMPAIO, 2009: 409) 

 

O MCTIP a que a autora se refere é o Multicomplexo Territorial Industrial 

Paulista, que é o território de maior concentração das indústrias em São Paulo, e a 

rodovia Anhanguera é a que possui maior extensão dentro deste multicomplexo. 

Importante este destaque na rodovia Anhanguera, pois ela foi, e ainda é importante 

indutor de expansão industrial e urbana na região e, como citado, possui interconexão 

com outras importantes rodovias. A rodovia Bandeirantes também atravessa a região, 

começando em São Paulo e acabando em Cordeirópolis, ao norte de Campinas. No 

próximo capítulo apontaremos mais elementos destas rodovias em relação com outros 

eixos viários dentro do eixo São Paulo – Campinas.  

Além das rodovias Anhanguera e Bandeirantes, passam pela região a 

maioria das principais rodovias do Estado de São Paulo. A RMSP é o principal nó 

rodoviário do estado. Para lá convergem as rodovias federais Dutra, Fernão Dias e 

Régis Bittencourt, que vão para o Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, 

respectivamente. Além destas, existem as rodovias estaduais Anchieta e Imigrantes, que 

fazem a ligação com a baixada Santista; a Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto 

paralela à Dutra, indo até Taubaté; e as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, que 

passam por Sorocaba e fazem a ligação com o oeste do estado.  

De Campinas partem as rodovias Dom Pedro I, até a rodovia Dutra, em 

Jacareí; a Adhemar de Barros, até Mocóca, passando por Mogi-Mirim; e a Santos 

Dumont, até Sorocaba. Em Jundiaí podemos destacar a Rodovia Dom Gabriel Paulino 

Bueno Couto, que vai até Itu. Importante ainda destacar que, segundo a Confederação 

Nacional do Transporte (CNT), seis dessas estão entre as dez melhores rodovias do país. 

E a Bandeirantes, Anhanguera, Dom Pedro I e Castello Branco, nesta sequência são as 

quatro melhores. 
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Outra obra viária de grande significado econômico na região é o Rodoanel 

Mário Covas, que interliga as principais rodovias que chegam até a RMSP. Os trechos 

Oeste e Sul já estão concluídos, e estão em construção os trechos norte e leste
1
.  

As principais ferrovias, que foram fundamentais para a estruturação 

econômica desta região, hoje perderam sua centralidade. Algumas são ainda utilizadas 

para transporte de carga, e a rede existente na RMSP opera em sua maior parte para 

transporte de passageiros – o único trecho de transporte de passageiros para fora da 

RMSP ainda em funcionamento é a continuidade da linha 7 - Rubi da CPTM de São 

Paulo até Jundiaí, com transbordo em Francisco Morato. Vale ressaltar que a partir de 

1970 acirrou-se a dificuldade entre o compartilhamento das ferrovias para trens de 

passageiros na RMSP e o transporte de cargas (ASQUINO, 2009). 

Quanto aos terminais aeroportuários, três dos dez mais movimentados do 

Brasil estão na região, sendo que o Aeroporto Internacional Governador André Franco 

Montoro, em Guarulhos, é o primeiro em passageiros, com mais de 32 milhões 

transportados, e em carga e correios, com quase 550 mil toneladas transportadas. O 

Aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, é o sétimo em passageiros e o 

segundo em carga e correios, com quase 250 mil toneladas transportadas. O Aeroporto 

de Congonhas é o terceiro em passageiros, com quase 17 milhões transportados e o 

sexto em cargas e correios. Dos aeroportos brasileiros, juntos eles foram responsáveis 

por 35% dos passageiros e 52% das cargas e correios transportados (INFRAERO, 

2013).  

Importante destacar ainda mudanças no sistema nacional de 

telecomunicações a partir da década de 1970, entre elas: uso de satélites para os serviços 

internos de comunicações, em 1974; ampliação da rede de telefonia fixa e, a partir de 

1990 da rede telefonia móvel; redes de cabos de fibra ótica superpostas às principais 

rodovias. (SELINGARDI-SAMPAIO, 2009). Estas mudanças, como vimos 

anteriormente, foram imprescindíveis para que ocorresse o processo de reestruturação 

produtiva. 

Segundo Mitica (2008: 37): “no Estado de São Paulo, no final da década de 

1980, a infra-estrutura rodoviária e de telecomunicações já estava distribuída de tal 

forma que não se justificava economicamente a antiga concentração de 

                                                           
1
 A relação entre Estado e empreiteiras para a construção desta obra mostra como as grandes 

construtoras são decisivas na elaboração, na decisão de localização e na forma de construção das 

grandes obras realizadas pelo Estado. Sobre este tema ver Iacovini (2013). 
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empreendimentos, seja em escala regional, seja na malha intra-urbana.” Ou seja, em São 

Paulo, a partir de 1980, estão dadas as condições para a mudança da localização dos 

principais empreendimentos produtivos. 

Mas, mesmo assim, os investimentos econômicos no estado de São Paulo 

ainda se mantêm extremamente concentrados, principalmente na região de São Paulo, 

Campinas e Jundiaí. Em documento de 2013 sobre os investimentos anunciados no 

estado de São Paulo, o Seade mostra que dos US$ 59,8 bilhões de investimentos 

anunciados para o estado de São Paulo em 2012, 42% tinham como destino a RMSP e 

16% a Região Administrativa de Campinas, que é mais ampla do que a RMC e inclui 

também a AUJ e outras aglomerações do entorno de Campinas. Do total de 

investimentos 66% envolveram investimentos na área de infraestrutura. 

A partir da década de 1990, sob a égide das políticas neoliberais, inicia-se 

um intenso processo de privatização dos serviços públicos e das principais redes de 

infraestrutura. Uma característica deste processo é que as empresas só tem interesse, na 

maioria das vezes, pelos serviços e infraestruturas mais bem localizados, que possam 

aferir maiores lucros. Em 2010, documento do Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) apontava que as privatizações são feitas nas infraestruturas mais 

vantajosas para o capital: dos 15% de rodovias que seriam de maior interesse para o 

capital, 9% já haviam sido privatizados.   

O fato do sistema viário paulista ser um dos mais densos e melhores do país 

é considerado pelo governo como fruto do processo de concessões de serviços públicos 

à iniciativa privada, que acontece após a segunda metade da década de 1990. Mas: 

As concessões atendem, na verdade, às demandas corporativas, com destaque 

para a demanda estrangeira, seja das empresas que são favorecidas pela 

eliminação das viscosidades no espaço e, com isso, aumentam seus lucros 

comerciais, seja das empresas que ganham com a administração dos serviços 

públicos de transportes. (SILVEIRA, 2010) 

 

A provisão da infraestrutura, que influencia fortemente a direção e a forma 

de expansão urbana, passa a ser, cada vez mais, gerida e construída pela iniciativa 

privada, a partir de interesses específicos e de diferentes formas.   

Um dos maiores grupos concessionário dos principais serviços públicos e 

infraestruturas no Brasil é o Grupo CCR
2
. Este grupo é o concessionário das principais 

rodovias da região, incluindo o sistema Autoban, do qual fazem parte as rodovias 

                                                           
2
 Sigla que tem origem como Companhia de Concessões Rodoviárias. 
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Anhanguera e Bandeirantes. Os principais acionistas do grupo CCR são a Andrade 

Gutierrez, a Camargo Correa e a Serveng-Civilsan (através do grupo Soares Penido) – 

que estão entre as principais construtoras brasileiras –, cada uma com aproximadamente 

17% do capital da empresa (CCR, 2013).  Fundado em 1998 o grupo arrematou 3 dos 

12 lotes na primeira etapa do programa de concessões de rodovias de São Paulo, os 

mais importantes: Anhanguera-Bandeirantes e o do sistema Castello-Raposo. E no 

início de 2008 o grupo CCR apresenta melhor proposta e passa a administrar trecho 

oeste do rodoanel.  

Conforme veremos no terceiro capítulo, as construtoras Camargo Correa e a 

Andrade Gutierrez estão com um projeto de construção de um aeroporto privado em 

Caieiras, projeto que ainda não foi autorizado. Se for aprovado, passarão a 

administração do aeroporto para o controle do grupo CCR. Concretizando-se essa 

proposta, o grupo terá o controle de boa parte das infraestruturas de transporte na região. 

Fato que poderia influenciar ainda mais o direcionamento da expansão urbana na região. 
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Capítulo 2 

O Eixo São Paulo-Campinas 

 

 

Após constatar a extrema concentração econômica e populacional na região 

de São Paulo, Campinas e Jundiaí, neste capítulo faremos a análise do eixo São Paulo-

Campinas. Todo o trabalho realizado buscou dar subsídios para a compreensão das 

transformações que ocorrem neste eixo e quais os principais agentes envolvidos. 

 Constantemente se usa o termo reestruturação para qualquer alteração do 

espaço urbano, sem maiores preocupações com os elementos espaciais da 

estrutura e com as relações existentes entre eles. O simples registro de 

transformações espaciais não é suficiente para caracterizar a estruturação ou a 

reestruturação. É preciso mostrar como mudanças em um elemento da 

estrutura provocam mudanças em outros elementos. (VILLAÇA, 2001: 

13)  

 

Baseados nesta reflexão de Villaça, realizamos a pesquisa e organizamos a 

exposição dos elementos que marcam a reestruturação do eixo São Paulo-Campinas. 

Identificamos o espaço estudado enquanto um eixo devido aos seguintes 

fatores:  

a. A urbanização contínua que existe de São Paulo a Campinas, com 

mancha urbana que se estende pelo sistema rodoviário e ferroviário aí 

presente e que pudemos observar no Mapa 4, no capítulo anterior;   

b. Características semelhantes de urbanização entre conjuntos de 

municípios que compõem o eixo, com destaque para a importância do 

sistema viário para o processo de urbanização; 

c. Crescentes interações espaciais entre os municípios do eixo, que faz com 

que seja difícil analisa-los individualmente, fora de um complexo 

urbano maior 

 Utilizamos o conceito de interações espaciais porque consideramos que é 

de maior amplitude do que simplesmente o deslocamento de pessoas entre os 

municípios, possibilitando assim melhor entendimento das dinâmicas que ocorrem no 

eixo: 

As interações espaciais constituem um amplo e complexo conjunto de 

deslocamentos de pessoas, mercadorias, capital e informação sobre o espaço 

geográfico. Podem apresentar maior ou menor intensidade, variar segundo a 

frequência de ocorrência e, conforme a distância e direção, caracterizar-se 

por diversos propósitos e se realizar através de diversos meios e velocidades. 
(CORRÊA, 1997) 
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É o sistema de transportes que possibilita o deslocamento cotidiano de 

pessoas, indicando intensas interações espaciais, que dão um sentido de “conjunto e de 

unidade” para o eixo São Paulo-Campinas. 

A expansão urbana influenciada pelos principais eixos viários é um 

processo que se acentua a partir da década de 1970. O fortalecimento do modelo 

rodoviário também influi na mudança das dinâmicas de crescimento. Mattos relaciona 

isto com um tipo de urbanização característica: “Este fenômeno, por sua vez, gerou um 

aumento da demanda por novas estradas e rodovias, que ganharam importância como 

eixos para a expansão metropolitana, contribuindo para afirmar uma morfologia 

territorial de tipo tentacular na maioria dessas cidades e para fortalecer a tendência a 

uma metropolização expandida ou dilatada” (MATTOS, 2004: 170).  

Flávio Villaça (2001) é enfático ao afirmar que os transportes sempre foram, 

em qualquer modo de produção, os maiores modeladores do espaço, tanto intra-urbano 

quanto regional e que as vias regionais de transporte constituem o mais poderoso 

elemento na atração da expansão urbana. O autor chega a este resultado ao verificar que 

as vias regionais mais importantes são as que acabam atraindo maior expansão ao longo 

delas e mostra mudanças na população atraída pelas vias: “No Brasil, até a década de 

1970, as grandes vias regionais só atraiam a expansão urbana representada pelos 

bairros das camadas de baixa renda. Com a difusão do automóvel e das auto-estradas 

de interesse regional, algumas daquelas vias passaram a atrair também bairros de alta 

renda.” (Villaça, 2001:85). 

Outro elemento que transformou a dinâmica de expansão urbana, 

conjuntamente com as infraestruturas de circulação, foi o avanço nas infraestruturas de 

comunicação: 

Essa mobilidade de informação, juntamente com as novas infra-estruturas de 

circulação, possibilitou que grandes porções de terras fossem incorporadas à 

dinâmica de trocas das cidades. Houve uma homogeneização das áreas que 

receberam esses equipamentos, no que diz respeito à interação com o sistema 

urbano. A distância física tornou-se menos importante, na medida em que, de 

qualquer parte dessa rede urbana se podem acessar os seus principais nós 

com grande rapidez. O tempo de deslocamento passou a incorporar outras 

variáveis e não somente a distância.” (MITICA, 2008: 34-5) 

 

 

As mudanças nos sistemas viários causam impactos nas cidades. Milton 

Santos tem uma reflexão sobre isto, ampliando as mudanças para a materialidade do 

espaço urbano:  
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O raciocínio de vários autores quanto à obsolescência das máquinas pelo 

progresso técnico é aplicável ao espaço urbano. A cidade de São Paulo 

conheceu, desse modo, vários ciclos de renovação desde o início do século. 

(...) A cidade constitui, em si mesma, o lugar de um processo de valorização 

seletivo. Sua materialidade é formada pela justaposição de áreas 

diferentemente ocupadas, desde as realizações mais recentes, aptas aos usos 

mais eficazes de atividades modernas, até o que resta do passado mais 

remoto, onde se instalam usos menos rentáveis, portadores de técnicas e de 

capitais menos exigentes. Cada lugar, dentro da cidade, tem uma vocação 

diferente, do ponto de vista capitalista, e a divisão interna do trabalho a cada 

aglomeração não lhe é indiferente. (...) A cada nova divisão do trabalho 

corresponderá uma nova funcionalização das atividades e dos lugares, com a 

disfuncionalização de alguns lugares e atividades. Quanto mais intensas e 

mais rápidas as mudanças (tecnológicas, organizacionais etc.), maiores os 

riscos de disfuncionamento. (SANTOS, 2009: 124-5) 

 

Esta é a chave para a compreensão de como o processo de modernização 

dos sistemas viários se remetem ao uso do território. Assim como as máquinas, as 

infraestruturas mais avançadas em um período podem ficar obsoletas em outro, e 

passam a ter outro uso, ou serem usadas por outros agentes. Ao não serem mais as mais 

eficientes, vão sendo usadas de outra forma, ou por quem não está localizado próximo 

ou não tem condições de usar a rede mais fluída.  

Iniciaremos a aproximação ao eixo São Paulo-Campinas analisando 

historicamente as transformações no sistema viário.  

No século XIX a interação entre as cidades de São Paulo e Campinas era 

feita por caminhos, por estradas. No final do século XIX, as ferrovias passam a ser a 

principal forma de transporte entre estas duas cidades, com importantes fluxos sendo 

realizados a partir das estações de trem.  Já no século XX, com o desenvolvimento 

industrial, as indústrias passam a se localizar às margens da ferrovia, para facilitar o 

transporte de mercadorias e produtos. A interação rodoviária era feita pela estrada velha 

de Campinas, atual rodovia Tancredo Neves.  

Na década de 1940 é inaugurada a Rodovia Anhanguera, que passa a 

realizar as principais interações viárias entre as duas cidades. A Rodovia dos 

Bandeirantes foi construída entre 1976 e 1978 - como eixo paralelo à rodovia 

Anhanguera, que já estava saturada (REIS, 2010) - e hoje é a que apresenta a maior 

fluidez.  

A partir da Figura 1, foto aérea de São Paulo a Jundiaí, um trecho deste 

território, fica ilustrado que neste processo o uso destas vias foi se modificando, e hoje 

pode-se elencar seus principais usos. A ferrovia ainda realiza transporte de cargas (trens 

de carga de Jundiaí até Santos), mas seu uso principal é o de transporte de passageiros, 

fazendo parte da linha 7 – Rubi da CPTM, ligando Jundiaí a São Paulo e passando por 
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diversos municípios e bairros. A ferrovia passa no meio da mancha urbana, que foi se 

desenvolvendo a partir dela.    

 

 
Figura 1 – Foto aérea entre São Paulo e Jundiaí com destaque para: Linha 7 – Rubi – CPTM, 

rodovia Tancredo Neves (SP 332), rodovia Anhanguera (SP 330) e rodovia dos Bandeirantes 

(SP 348)  

Fonte: Elaboração do autor a partir de Google Earth 2013. 
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A Rodovia Tancredo Neves (SP 332), também ficou imersa na mancha 

urbana, assumindo uma característica de via urbana, e ligando a cidade de São Paulo à 

Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato indo até Jundiaí
3
. Já a Rodovia 

Anhanguera, neste trecho, é responsável pela ligação mais recente entre alguns distritos 

e municípios, sendo que, considerando o trecho entre Jundiaí e Campinas ou o trecho 

dentro do município de são Paulo, o uso urbano se intensifica. A rodovia dos 

Bandeirantes, possuí uma regulação que limita os acessos a ela, para que mantenha uma 

função de via expressa. O rodoanel Mário Covas, inaugurado em 2002, se interliga a 

estas rodovias e faz a conexão com importantes rodovias do estado de São Paulo e 

também possui seus acessos limitados. 

Com o surgimento das novas rodovias, as antigas vão sendo absorvidas pelo 

tecido urbano e transformadas em vias urbanas, como é o caso da rodovia Tancredo 

Neves.  

À medida que a cidade cresce, ela se apropia e absorve os trechos urbanos 

das vias regionais, como nos casos das rodovias antigas que, com o tempo, se 

transformaram em vias urbanas. É a mudança de função da via (que passa a 

ter tráfego intra-urbano), e não sua localização (dentro ou fora da cidade), 

que transforma uma via regional em urbana. (VILLAÇA, 2001: 82) 

 

A rodovia Anhanguera também está inserida nas manchas urbanas dos 

municípios e em alguns trechos já apresenta um caráter de “avenida metropolitana”, 

sendo constantes nesta via os congestionamentos nos horários de pico em diversos 

trechos. No Mapa 6 é possível visualizar todo o eixo São Paulo-Campinas e a relação 

das rodovias e ferrovias com as manchas urbanas dos municípios. 

 

 

                                                           
3
 O traçado original da estrada velha de Campinas ainda existe e se prolonga até Paulínia. É muito 

fragmentada pela inserção na mancha urbana e troca de denominação mais de uma vez. O trecho mais 

longo com a mesma denominação é o da rodovia Tancredo Neves. 



50 
 

 
Mapa 6 - Rodovias Bandeirantes (SP 348), Anhanguera (SP 330) e Tancredo Neves (SP 332) 

Fonte: DER, 2010 

 

 Seguindo a argumentação de Villaça que expusemos anteriormente, o eixo 

São Paulo-Campinas, pelo seu importante sistema viário, deveria apresentar um 

acelerado processo de expansão territorial metropolitana. Mas o autor afirma que existe 

outro elemento que exerce uma influência contrária, no sentido de obstruir e, portanto, 
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adensar o tecido urbano, que são os obstáculos naturais, tais como serras, zonas de 

proteção de recursos naturais, etc.  

Quanto ao efeito da topografia, o sítio acidentado é a única explicação 

possível para a frágil participação do setor da direção de Campinas, 

principalmente se lembrarmos de que nele, há décadas, juntam-se tanto a 

ferrovia como a rodovia. Essa direção conduz a grande parte do interior do 

estado de São Paulo, ao Triângulo Mineiro, Mato Grosso do Sul e ao sul de 

Goiás, regiões sabidamente ricas e que mantêm com a metrópole paulistana 

intensos fluxos de tráfego. Seus subúrbios são atrofiados, constituindo um 

frágil setor urbano. Nessa direção, a urbanização –especialmente a 

industrialização – de São Paulo apresenta alta descontinuidade, pois na 

verdade só vai se manifestar em Jundiaí e em Campinas. (ibid: 102). 

 

Além destes obstáculos descritos por Villaça, podemos destacar também a 

situação fundiária peculiar, com grandes propriedades privadas como os terrenos da 

Companhia Melhoramentos em Caieiras e Cajamar e as propriedades da família Abdalla 

em Cajamar; e as áreas ambientais como o Parque Municipal Anhanguera, o Parque 

Estadual do Juquehy, a APA Cajamar, Cabreúva e Jundiaí (na qual está inserida a Serra 

do Japi), dentre outras. 

Atualmente o eixo apresenta uma expansão urbana mais acelerada, que se 

intensifica a partir dos anos 2000.
4
 Além das condições limitadoras citadas acima, 

existem outras limitações: tanto a rodovia dos Bandeirantes como o rodoanel Mário 

Covas são consideradas rodovias “classe zero”, ou seja, não podem ter acesso direto da 

rodovia aos bairros e estabelecimentos (LAB HAB, 2005).
5
  

As barreiras descritas anteriormente passam a ser incorporadas neste 

processo de intensa urbanização do eixo: o relevo acidentado é substituído por extensas 

áreas terraplenadas; as grandes propriedades são fundamentais para que se possam 

construir grandes projetos, ou são desmembradas em áreas menores; as áreas ambientais 

passam a ser atrativas ou ocupadas ilegalmente; e acessos a grandes empreendimentos 

são feitos ilegalmente na rodovia Bandeirantes.  

Sobre as ilegalidades presentes no eixo São Paulo-Campinas, além dos 

acessos ilegais à rodovia Bandeirantes, que veremos adiante, existem outras que 

                                                           
4
 A primeira edição do livro de Flávio Villaça é de 1998, ano em que as transformações no eixo que 

estenderam as manchas urbanas e industrias para além de São Paulo, Jundiaí e Campinas ainda estavam 

em processo inicial.  

5 Segundo DER, 2006, as rodovias classe zero são: vias Expressas com elevado padrão técnico de projeto, 
pista dupla e controle total de acesso, projetadas para operar a velocidades elevadas, até 120 km/h, 
com elevado VDM - volume diário médio.  
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merecem destaque. Pela lei estadual 2.481 de 1954 não é permitida cobrança de pedágio 

nas rodovias a menos do que 35 quilômetros do marco zero de São Paulo. Logo, a 

cobrança de pedágio na rodovia Anhanguera, no Km 26, as cobranças no rodoanel, além 

da cobrança em diversas outras rodovias, são ilegais. 

 Além destas, existe também ilegalidade quanto a constituição dos 

loteamentos fechados que se espalham pelo eixo, como veremos adiante. 

 

 

2.1. A urbanização do eixo São Paulo-Campinas 

 

Além do sistema viário, outros fatores influem na urbanização do eixo. 

Veremos neste item como diferentes transformações que ocorrem na urbanização 

brasileira, tais como a urbanização dispersa (REIS, 2006) e a metamorfose 

metropolitana (LENCIONI, 2011) atuam na estruturação do eixo. A partir destas 

reflexões definiremos territorialmente o eixo São Paulo – Campinas, indicando quais 

municípios fazem parte dele e as formas da expansão urbana que aí ocorrem.  

 

 

2.1.1. Transformações no processo de urbanização 

 

A partir das décadas de 1970 e 1980 importantes mudanças ocorrem no 

processo de urbanização e metropolização. Neste item utilizaremos reflexões de 

diversos autores para caracterizar e explicar este processo e em seguida analisar o eixo 

São Paulo-Campinas desse ponto de vista. Concordamos que “Não seria exagero 

nenhum dizer que o que mais varia nessas interpretações é muito mais os nomes que 

são atribuídos às metrópoles em transição do que as análises sobre esta metamorfose.” 

(LENCIONI, 2011a: 51) Na contribuição de diversos autores, talvez o que mais varie 

seja o enfoque de cada abordagem. Nestor Goulart Reis coordenou estudos sobre o 

caráter destas mudanças territoriais. Segundo o autor, elas ocorrem 

com a formação de áreas de urbanização dispersa, que se estendem por este 

vasto território, separadas no espaço mas mantendo estreitos vínculos entre 

si, como partes de um único sistema urbano. (...) Com a adoção de novos 

modos de vida pela população, que adquire maior mobilidade, organizando 

seu cotidiano em escala metropolitana e inter-metropolitana e envolvendo 

diversos municípios, no que podemos chamar de regionalização do cotidiano. 

(REIS, 2006: 12) 
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A compreensão do processo de urbanização dispersa é fundamental: como o 

tecido urbano se esgarça em suas áreas periféricas, formando “constelações ou 

nebulosas” de núcleos urbanos integrados em áreas metropolitanas (ibid, 2006). 

Segundo Carlos de Mattos, 

A cidade da globalização, que é a dos carros e das novas tecnologias da 

informação e da comunicação (NTIC), ocupa um território que continua se 

dilatando de forma dispersa e descontínua, ultrapassando e acabando com os 

limites e a morfologia preexistentes, o que leva à formação de uma estrutura 

policêntrica de fronteiras móveis. Nesse incontrolável processo de expansão, 

ela incorpora ao seu funcionamento cotidiano um crescente número de 

centros urbanos vizinhos e, ao mesmo tempo, ocupa de maneira parcial e 

incompleta as áreas adjacentes ou intersticiais, onde surge uma mescla 

híbrida de urbano e rural. Nessa aglomeração, sem dúvida mais imprecisa, 

extensa e mais difícil de delimitar e controlar, não fica muito claro o que é ou 

não é urbano, embora se imponham por toda parte os modos de vida 

urbanos.” (MATTOS, 2004: 190) 

 

Os principais aspectos deste processo ficam evidentes, como a dispersão, a 

intensa conurbação dos territórios, o modelo rodoviarista, a polinucleação, relacionados 

com transformações econômicas e políticas do período.  

Apresentamos a seguir o conceito de transição metropolitana, que ajuda a 

pensar quais os indicadores adequados para a compreensão deste processo:  

A transição metropolitana expressa, sim, algo novo e contemporâneo a exigir 

instrumentos analíticos que permitam compreender minimamente o que vem 

se desenvolvendo. Esse novo se impõe sobre uma urbanização anterior, a 

qual sobrevive somente como herança de um passado ainda presente. Esse 

período de transição rompe com a estrutura anterior, altera e inova processos 

e produtos, mas também conserva algumas características de períodos 

precedentes, combinando presente com passado e, também, contendo germes 

de um futuro que ainda não conseguimos perceber inteiramente, ou ao 

contrario, minimamente como será. (LENCIONI, 2011: 56) 

 

Novamente fica evidente que o processo de desenvolvimento anterior é 

incorporado ao atual. Só a lógica industrial já não dá mais conta de explicar a realidade: 

“Em consequência não se tratará mais do espaço da indústria traduzido pela 

centralidade da cidade (...). Temos agora uma urbanização difusa, identificada como 

periurbanização, profundamente marcada pelas separações/fragmentações.” 

(SEABRA, 2011: 139) A autora vai além, e fundamenta estas transformações a partir de 

mudanças no núcleo central do modo capitalista de produção: 

“Mudanças substanciais no núcleo da relação do capital-trabalho indicam ter 

havido inflexão em todo o processo que agora é menos nacionalista e mais 

neoliberal; menos industrialista e mais financeiro; menos produtivo e mais 

especulativo. Como decorrência das transformações implicadas nessa 

sequência e como fruto de contradições internas que moveram e movem todo 

o processo, estamos sob a vigência de uma urbanização que não se explica 

mais pela indústria e que, além do mais, aniquilou a cidade” (ibid: 150)  
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Temos então uma continuidade do processo marcada por uma 

descontinuidade: o “urbano metropolitano” aniquila a cidade da forma como se 

estruturava anteriormente, e, para entender essa outra forma, é necessário compreender 

as transformações mais amplas que ocorrem na sociedade, assim como ampliar a escala 

que, antes, permitia compreender a cidade. 

Ao resgatar o processo de desenvolvimento de São Paulo, foi possível ver 

como a cidade foi se transformando em metrópole, e como, já há algum tempo, a 

integração e a evolução da Metrópole de São Paulo se intensifica para além de seus 

limites oficiais, sendo essa escala um elemento importante de estudos para compreender 

as mudanças recentes e o que está por vir. É esse o assunto a ser abordado a seguir. 

Para analisar como se dão as interações entre diferentes escalas do espaço 

urbano, é preciso, primeiramente, definir estas escalas. Duas escalas que usaremos nesta 

dissertação para diferenciar o espaço urbano são o espaço regional e espaço intra-

urbano. Para defini-las nos apoiaremos na argumentação de Flávio Villaça, que faz a 

distinção por constatar que os conceitos “espaço urbano” e “espaço regional”, em 

alguns estudos são usados com a mesma intenção. Para o autor: 

A distinção mais importante entre espaço intra-urbano e espaço regional 

deriva dos transportes e das comunicações. (...) A estruturação do espaço 

regional é dominada pelo deslocamento das informações, da energia, do 

capital constante e das mercadorias em geral – eventualmente até da 

mercadoria força de trabalho. O espaço intra-urbano, ao contrário, é 

estruturado fundamentalmente pelas condições de deslocamento do ser 

humano, seja enquanto portador da mercadoria força de trabalho – como no 

deslocamento casa/trabalho -, seja enquanto consumidor – reprodução da 

força de trabalho, deslocamento casa-compras, casa-lazer, escola, etc. 

Exatamente daí vem, por exemplo, o enorme poder estruturador intra-urbano 

das áreas comerciais e de serviços, a começar pelo próprio centro urbano. 
(VILLAÇA, 2001: 20) 

 

Segundo o autor não podemos fazer a análise do espaço intra-urbano usando 

os mesmos elementos que usamos para fazer a análise do espaço regional. E não são as 

mesmas periodizações que correspondem aos diferentes espaços, já que, para o autor, 

não são as mesmas transformações que afetam uma e outra escala espacial. No caso do 

estudo do eixo São Paulo-Campinas, consideramos que a compreensão do processo 

passa por uma junção dos elementos do espaço intra-urbano e do espaço regional, já que 

os deslocamentos cotidianos não se dão somente internamente aos municípios, mas sim 

ao longo do eixo, e os deslocamentos regionais têm grande importância sobre as 

principais atividades econômicas presentes neste território, que, por sua vez, 

influenciam os deslocamentos cotidianos. 
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Lencioni, em uma reflexão sobre este processo em uma escala 

metropolitana, afirma que: “Muitas cidades se apresentam conurbadas e não se 

distingue muito bem, na continuidade da área construída, o limite municipal de cada 

uma delas e, por conseguinte, o que constitui o intra-urbano e o inter-urbano, 

colocando limites a essa referência interpretativa.” (LENCIONI, 2006: 72). Ao 

analisarmos enquanto eixo, não é necessário colocarmos em oposição intra-urbano e 

inter-urbano, mas sim compreender conjuntamente estas relações como partes de um 

mesmo processo. 

 

 

2.1.2. Municípios que compõem o eixo São Paulo-Campinas. 

 

No início deste capítulo utilizamos como fatores para a definição do eixo 

São Paulo-Campinas: a urbanização contínua se estendendo pelo sistema viário; 

características semelhantes no processo de urbanização de cada município; e as 

crescentes interações espaciais entre os municípios. Além destes fatores, outro que é 

determinante para a definição dos municípios que fazem parte do eixo São Paulo-

Campinas é o dos municípios com influência direta das rodovias e ferrovia principais do 

eixo, que são a rodovia Bandeirantes, a rodovia Anhanguera, a rodovia Tancredo Neves 

e a linha 7 – Rubi da CPTM. Importante destacar ainda que neste eixo não existem mais 

do que 14 Km livres entre os bairros e para o ano de 2007 a média de veículos que 

vinham de fora da capital a São Paulo  pelo sistema Anhanguera Bandeirantes era de 

131 mil veículos por dia
6
. 

Considerando estes fatores, os municípios que compõem o eixo São Paulo-

Campinas são: São Paulo, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Cajamar, 

Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista, Jundiaí, Itupeva, Louveira, Vinhedo, Valinhos 

e Campinas
7
, que estão identificados no Mapa 7. 

 

                                                           
6
 O Estado de São Paulo, 3 de abril de 2009 – “Congestionamento migra para estradas” 

7
 Mesmo que Osasco tenha uma extensão de seu território e um distrito industrial margeando o início 

da rodovia Anhanguera não o incluímos no eixo pois Osasco é polarizado pela rodovia Castelo Branco. 

Também não incluímos Indaiatuba no eixo, pois mesmo que o município possua grande influência das 

interações espaciais do complexo Anhanguera Bandeirantes e que esteja conurbado com Campinas, é 

polarizado pela rodovia Santos Dumont, que liga Campinas a Sorocaba. 
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Mapa 7 – Eixo São Paulo - Campinas 

Fonte: EMPLASA, 2011 

 

Com a definição do eixo São Paulo-Campinas não pretendemos substituir as 

regiões metropolitanas ou aglomeração urbana da qual estes municípios fazem parte. 

Pelo contrário. A estruturação do eixo fortalece e intensifica a articulação entre a 

RMSP, RMC e AUJ e expõe que existem diferentes dinâmicas atuando na região, que 

não são excludentes. A área de influência direta é a dos municípios que definimos, mas 

a área de influência mais ampla se estende para a região de São Paulo, Campinas e 

Jundiaí e para além dela.  

A seguir, partindo da Tabela 8, vamos analisar aspectos gerais da expansão 

urbana dos municípios do eixo, ao nos referenciarmos à área e à proporção da área 

urbanizada de cada município em dois períodos, 1965/1978 e 2002/2003. 
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Tabela 8 - Expansão Urbana: Eixo São Paulo-Campinas 

Municípios Área total (Km²) 

Área Urbanizada 

1965/1978 2002/2003 

Km² % Km² % 

Caieiras 96,85 2,03 2,1 16,25 16,77 

Cajamar 131,52 2,61 1,99 14,95 11,36 

Campinas 795,35 200,59 25,22 250,88 31,54 

Campo Limpo Pta. 80,1 0,69 0,86 42,97 53,64 

Francisco Morato 48,73 6,61 13,57 20,35 41,76 

Franco da Rocha 133,33 7,05 5,29 25,66 19,24 

Itupeva 200,23 0,48 0,24 22,24 11,11 

Jundiaí 431,05 38,36 8,9 122,07 28,32 

Louveira 55,8 0,93 1,67 32,49 58,23 

São Paulo 1.523,20 655,6 43,04 841,6 55,25 

Valinhos 148,79 22,08 14,84 47,44 31,89 

Várzea Paulista 34,68 3,23 9,32 28,91 83,36 

Vinhedo 80,54 11,84 14,7 30,78 38,21 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Emplasa, 2010. 

 

A partir da Tabela 8, e buscando informações demográficas sobre os 

municípios nas tabelas 1, 3 e 5 podemos apontar algumas conclusões gerais: 

a. São Paulo, Campinas e Jundiaí, nesta sequência, são os municípios com 

maior área total urbanizada, maior área total e maior população.  

b. Várzea Paulista, Louveira, São Paulo, Campo Limpo Paulista e Francisco 

Morato, nesta ordem, são os municípios com maior proporção de área 

urbanizada (com mais de 40% de sua área urbanizada). 

c. Campo Limpo Paulista (aumentou mais de 60 vezes), Itupeva (mais de 45 

vezes), Louveira (mais de 30 vezes), Várzea Paulista (mais de 8 vezes), 

Caieiras (mais de 7 vezes) e Cajamar (mais de 5 vezes) foram os municípios 

com maior acréscimo de área urbanizada entre os dois períodos. Este 

acréscimo tão alto só foi possível porque estes municípios tinham uma 

proporção muito baixa de sua área urbanizada no primeiro período - os três 

primeiros tinham só até 2% de sua área urbanizada e os três últimos tinham 

só até 4% de sua área urbanizada. 

 

Os municípios do centro do eixo, tais como: Campo Limpo Paulista, 

Louveira e Várzea Paulista, estão entre os que apresentaram maiores taxas de expansão 

da área urbana e no último período possuíam a maior proporção de área urbanizada, 
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indicando uma expansão urbana crescente na área central do eixo São Paulo – 

Campinas.  

Ao analisarmos estas informações no Mapa 8 é possível fazer mais algumas 

conclusões e indicar direções de expansão da mancha urbanizada no eixo. 

No norte do eixo, Valinhos e Vinhedo apresentam uma expansão elevada no 

sentido da rodovia Anhanguera, que apresenta uma urbanização estendida quase 

contínua de Vinhedo até Campinas, principalmente na margem da rodovia Anhanguera, 

que fica do mesmo lado que o centro destes municípios. 

Na área central do eixo é ainda possível identificarmos áreas não 

urbanizadas, mas com mancha urbana ampla ainda no 1º período, como é o caso de 

Jundiaí e, estendendo-se no 2º período, principalmente em Várzea Paulista, Campo 

Limpo Paulista, Louveira e Itupeva. 

No sul do eixo existem manchas urbanas dispersas ao longo do sistema 

rodoviário, mas que se intensificam e têm expansão recente à medida que se aproximam 

da rodovia Tancredo Neves e do eixo ferroviário em Francisco Morato, Franco da 

Rocha, Caieiras e em distritos de São Paulo, como os de Perus, Jaraguá e Pirituba.  
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Área urbanizada:  

Mapa 8 – Expansão da mancha urbana 

Fonte: EMPLASA, 2010 
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A forma como os municípios se conurbaram e quais são as interações 

recentes entre eles é um tema central para a compreensão da dinâmica de urbanização 

do eixo. Para este tema nos referenciaremos principalmente em Langenbuch (1971) e 

Villaça (2001). 

A expansão por aglutinação, processo mais comum de expansão horizontal 

das cidades e por desdobramento, que produz uma proliferação de pequenos núcleos 

fora da cidade, são as duas formas principais de expansão urbana descritas por 

Langenbuch (1971). No item sobre segregação urbana utilizaremos também os 

conceitos do autor de subúrbios–estação e subúrbios-entroncamento para definir o 

processo que ocorreu em alguns municípios do eixo. Outra contribuição de Langenbuch 

é fundamental para compreender os processos que ocorrem no eixo: “os arredores não 

urbanizados de uma metrópole se vêm comumente estruturados de modo muito 

acentuado pela metrópole para a metrópole” (ibid: 3). Mesmo que o autor se referencie 

à metrópole, esta afirmação é muito válida no estudo do eixo, pois os projetos futuros 

para estas áreas não urbanizadas dependem, sobretudo, das dinâmicas espaciais do eixo, 

e de quais os sentidos de expansão urbana induzidos pelos principais agentes, sejam eles 

capital imobiliário, empresas ou estado. 

Villaça (2001) apresenta quatro formas principais pelas quais tem-se 

manifestado o processo espacial de conurbação. Abordaremos a seguir os municípios do 

eixo que passaram ou passam por processos semelhantes de conurbação.  

A primeira forma são os núcleos que já nasceram como subúrbios, muitas 

vezes tendo se formado a partir de uma estação ferroviária. Nessa categoria incluímos 

boa parte dos municípios do eixo: Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo 

Limpo Paulista e Várzea Paulista.  

A segunda forma “ocorre quando a periferia da cidade central, ou de 

algumas de suas grandes cidades-subúrbios, ‘transborda’ sobre municípios vizinhos em 

pontos afastados de suas sedes” (ibid: 60). No eixo destacamos, nessa forma, o 

município de Vinhedo, que, apesar de ter se emancipado de Jundiaí em 1948, 

atualmente possui maiores interações espaciais com Campinas e faz parte da RMC. 

Outro exemplo pode ser o de Cajamar, que emancipado de Santana de Parnaíba em 

1959, atualmente possui intensas interações espaciais no eixo e mais fortemente com os 

municípios de São Paulo e Jundiaí (embora as relações com Santana de Parnaiba ainda 

sejam importantes para o município). 
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A terceira forma é a de “aglomerações que chegaram a atingir significativo 

desenvolvimento enquanto cidades. Principalmente por estarem afastadas da cidade 

central, mantiveram, por certo tempo, grande autonomia socioeconômica.” (ibid: 64) É 

o caso de Jundiaí. Mesmo que Jundiaí seja cidade sede de uma aglomeração urbana e 

desenvolva com os municípios do entorno relações do tipo “centro – periferia”, 

situaríamos Jundiaí e até mesmo o conjunto da AUJ nesta categoria, considerando a 

localização estratégica desta aglomeração dentro do eixo São Paulo-Campinas. A 

grande autonomia socioeconômica de Jundiaí se deve, sobretudo, a sua posição dentro 

do eixo.  

E a quarta forma descrita por Villaça é a de cidades pequenas, muitas vezes 

velhos núcleos coloniais, que já foram mais importantes do que são hoje e que 

apresentam uma expansão recente. Não identificamos nenhum município do eixo que 

possua esta forma. 

 

Após analisarmos as formas como se constituíram e como se expandem as 

áreas urbanizadas no eixo São Paulo-Campinas, veremos no próximo item a dinâmica 

dos deslocamentos pendulares, fundamental para a compreensão do eixo enquanto 

conjunto.  

 

 

2.2. Movimentos Pendulares 

 

Movimentos Pendulares são deslocamentos cotidianos realizados pelos 

indivíduos que residem em um município e trabalham ou estudam em outro
8
. Os dados 

correspondentes a essas pessoas são fundamentais, pois conseguem dar uma noção das 

crescentes interações espaciais no eixo São Paulo-Campinas e, também, para o 

transbordamento desse recorte. No Censo de 2010 foram coletados separadamente os 

motivos de trabalho ou estudo para os movimentos pendulares, o que não aconteceu no 

censo de 2000, no qual esses deslocamentos foram coletados sem distinção. Como 

                                                           
8
 Não estamos contando no número total os deslocamentos pendulares para fora do estado de São Paulo, 

por apresentarem uma distorção nas informações. Quando esses deslocamentos pendulares acontecem 

para estados distantes, não significa que a pessoa, originária de São Paulo, realiza cotidianamente este 

deslocamento, mas provavelmente que está temporariamente residindo em outro estado por motivo de 

trabalho ou estudo. Para maiores explicações sobre esta distorção do Censo, ver CUNHA (2013)  
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estamos analisando os dados dos dois censos comparativamente, optamos por agrupar 

as informações censitárias de 2010 no que se refere ao motivo do deslocamento.  

Escolhemos os municípios de Caieiras, Cajamar, Campinas, Campo Limpo 

Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itupeva, Jundiaí, Louveira, São Paulo, 

Valinhos, Várzea Paulista e Vinhedo para analisar os movimentos pendulares por 

fazerem parte do eixo São Paulo-Campinas. Esta análise se baseará nas Tabelas 9, 10 e 

11 referentes aos deslocamentos pendulares entre os municípios selecionados. 

Todos os municípios de nossa amostra registraram aumento no número de 

pessoas que realizam movimentos pendulares na primeira década do século XXI. 

Destacam-se com maior proporção na condição de origens de deslocamentos pendulares 

os municípios de Várzea Paulista (26,1% em 2000 para 29,4 em 2010); Francisco 

Morato (21,0% para 28,3%); Caieiras (17,9% para 26,2%); Franco da Rocha (16,8% 

para 24,2%) e Campo Limpo Paulista (15,8% para 22,4%). Isto demonstra uma 

característica de “cidade-dormitório” destes municípios, que possuem grande parte de 

sua população pobre e com necessidade de morar em locais mais baratos e 

frequentemente mais distantes do seu local de trabalho ou estudo.  
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Tabela 9 - Proporção de deslocamentos pendulares por municípios de origem e destino – 2000 

 

Destino 

Origem 

Outros 
Municípios 

de SP 
Caieiras Cajamar Campinas 

Campo 
Limpo 

Paulista 

Francisco 
Morato 

Franco da 
Rocha 

Itupeva Jundiaí Louveira São Paulo Valinhos 
Várzea 
Paulista 

Vinhedo 

Caieiras 8,5 0,0 0,9 0,2 0,2 2,8 10,9 0,0 1,9 0,0 74,6 0,1 0,0 0,0 

Cajamar 44,3 1,3 0,0 0,6 0,0 0,0 1,0 0,0 12,4 0,0 38,9 0,0 0,3 1,2 

Campinas 59,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 2,9 0,4 17,7 14,1 0,0 5,1 

Campo Limpo 
Paulista 

6,7 0,9 2,1 1,3 0,0 0,8 1,4 0,5 48,5 0,2 24,2 0,0 12,9 0,6 

Francisco Morato 7,3 2,8 0,4 0,1 0,4 0,0 7,3 0,0 2,2 0,0 79,2 0,0 0,3 0,0 

Franco da Rocha 11,2 11,4 0,7 0,2 0,2 3,8 0,0 0,1 2,2 0,0 69,9 0,1 0,2 0,0 

Itupeva 14,2 0,0 0,3 2,0 1,6 0,0 0,0 0,0 62,4 0,8 14,2 0,9 1,2 2,4 

Jundiaí 19,2 0,8 4,1 8,0 6,5 0,5 1,1 7,3 0,0 3,9 31,4 1,9 12,3 3,0 

Louveira 8,1 0,0 0,5 6,5 0,5 0,0 0,0 2,7 36,6 0,0 7,0 2,4 0,4 35,4 

São Paulo 95,5 0,7 0,5 1,9 0,1 0,0 0,3 0,0 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 

Valinhos 12,0 0,0 0,1 46,8 0,1 0,0 0,0 0,2 2,6 1,4 8,1 0,0 0,1 28,7 

Várzea Paulista 3,0 0,2 0,6 0,3 6,4 0,1 0,2 0,6 84,4 0,6 3,1 0,1 0,0 0,3 

Vinhedo 9,1 0,0 1,1 25,0 0,2 0,0 0,2 3,5 7,6 5,5 24,1 23,4 0,3 0,0 

Fonte: IBGE - Censo 2000 
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Tabela 10 - Proporção de deslocamentos pendulares por municípios de origem e destino – 2010 

 

Destino 

Origem 

Outros 
Municípios 

de SP 
Caieiras Cajamar Campinas 

Campo 
Limpo 

Paulista 

Francisco 
Morato 

Franco da 
Rocha 

Itupeva Jundiaí Louveira São Paulo Valinhos 
Várzea 
Paulista 

Vinhedo 

Caieiras 8,1 0,0 3,4 0,3 0,7 2,7 8,2 0,1 4,9 0,1 71,4 0,0 0,1 0,0 

Cajamar 40,6 1,8 0,0 0,3 1,4 0,2 1,4 0,2 23,1 0,2 29,2 0,2 1,0 0,4 

Campinas 58,9 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 2,7 1,3 14,9 15,7 0,1 5,7 

Campo Limpo 
Paulista 

8,5 0,4 2,3 0,7 0,0 0,9 1,1 1,8 59,3 1,6 9,9 0,1 13,1 0,2 

Francisco Morato 6,7 3,5 1,0 0,3 1,4 0,0 7,6 0,1 8,8 0,1 69,5 0,0 0,9 0,1 

Franco da Rocha 8,5 11,7 2,4 0,2 1,3 5,2 0,0 0,2 7,5 0,1 62,1 0,0 0,8 0,1 

Itupeva 9,7 0,0 0,9 1,0 1,6 0,0 0,4 0,0 72,4 1,1 7,5 0,2 1,0 4,0 

Jundiaí 20,8 0,7 5,3 8,4 7,1 1,0 1,2 9,0 0,0 7,1 24,1 1,5 10,9 2,9 

Louveira 7,7 0,0 0,4 3,7 0,2 0,0 0,0 3,7 32,7 0,0 7,9 2,5 0,6 40,8 

São Paulo 94,8 0,6 0,7 2,1 0,0 0,1 0,3 0,1 1,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 

Valinhos 12,5 0,0 0,0 52,6 0,0 0,0 0,0 0,5 3,4 1,7 9,0 0,0 0,0 20,4 

Várzea Paulista 2,5 0,0 0,8 0,6 6,0 0,2 0,1 1,4 83,0 1,7 3,2 0,1 0,0 0,4 

Vinhedo 11,4 0,0 0,3 26,0 0,2 0,0 0,0 1,1 8,5 8,6 17,6 26,1 0,1 0,0 

Fonte: IBGE - Censo 2010 
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Tabela 11 - População pendular em relação à população total do município em 2000 e 2010 e aumento proporcional 

 

População Total População Pendular 
População pendular em relação à população 

total do município em 2000 e 2010 (%) Aumento proporcional 
entre 2000 e 2010(%) 

 Município 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Caieiras 71.221 86.529 12.751 22.705 17,9 26,2 46,6 

Cajamar 50.761 64.114 3.238 9.148 6,4 14,3 123,7 

Campinas 969.396 1.080.113 29.989 52.670 3,1 4,9 57,6 

Campo Limpo 
Paulista 

63.724 74.074 10.075 16.560 15,8 22,4 41,4 

Francisco Morato 133.738 154.472 28.067 43.787 21,0 28,3 35,1 

Franco da Rocha 108.122 131.604 18.149 31.842 16,8 24,2 44,1 

Itupeva 26.166 44.859 2.918 6.188 11,2 13,8 23,7 

Jundiaí 323.397 370.126 16.804 33.332 5,2 9,0 73,3 

Louveira 23.903 37.125 2.710 5.360 11,3 14,4 27,3 

São Paulo 10.435.546 11.253.503 106.820 217.194 1,0 1,9 88,5 

Valinhos 82.973 106.793 9.352 18.762 11,3 17,6 55,9 

Várzea Paulista 92.800 107.089 24.182 31.519 26,1 29,4 12,9 

Vinhedo 47.215 63.611 4.563 9.018 9,7 14,2 46,7 

Fonte: IBGE - Censos 2000 e 2010 
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O município de São Paulo destaca-se como o de menor número de origens 

de pendularidade sobre a população total, tanto em 2000 (1,0%) como em 2010 (1,9%). 

Vem a seguir Campinas (3,1% para 4,9%) e Jundiaí (5,2% para 9,0%). Não por acaso, 

os três maiores. 

Contudo, para todos os municípios, independente do tamanho de sua 

população, observa-se um incremento considerável entre 2000 e 2010 tanto do número 

como na proporção de pessoas que realizam diariamente movimentos pendulares, seja 

para fins de estudo ou trabalho. Os dados da tabela 10 mostram taxas elevadas de 

incremento da população pendular. Sendo que Cajamar se destaca, com aumento de 

123,7% na década (em 2000 Cajamar detinha um dos menores índices de 

pendularidade) e apenas Várzea Paulista teve incremento mais modesto do que os 

demais municípios, de 12,9%, devido ao fato de que já em 2000 detinha o maior índice 

de pendularidade.  

No caso de São Paulo, o mais expressivo em número de municípios e 

quantidade de pendulares que o têm como destino, observa-se um movimento curioso 

na década. Em comparação com outros municípios do eixo, há um aumento 

proporcionalmente menor do número dos pendulares com destino a São Paulo. Já 

enquanto origem, a tabela 10 mostra um aumento na proporção da população que 

realiza movimentos pendulares de 88,5%. A quase totalidade desses pendulares – 95,5% 

em 2000 e 94,8% em 2010 – (ver tabelas 8 e 9) se dirige para “outros” municípios. 

Provavelmente a maior parte destes destinos se localizam em municípios pertencentes à 

RMSP, da qual São Paulo é o município sede e com os quais possui intensas interações 

espaciais. 

Sobre a categoria “outros” municípios, eles são significativos enquanto 

destino dos pendulares apenas para os municípios de São Paulo - como já foi 

mencionado acima -, Campinas e Cajamar. Para Campinas, é provável que a maior parte 

dos destinos seja para a RMC, da qual Campinas é o município sede e com os quais, tal 

como acontece com São Paulo, possui interações espaciais mais intensas. Além disso, 

tanto São Paulo quanto Campinas estão nas “pontas” do eixo, possuindo outros 

importantes eixos viários a partir deles, que podem fortalecer tanto os deslocamentos 

com o restante da região metropolitana das quais são sede, como possibilitar 

deslocamentos para outras regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas do estado 

de São Paulo.  
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Cajamar é um caso diferente, já que nem é sede de região nem está na 

“ponta” do eixo. Verificamos que destes 40,6% de destino de deslocamentos para outros 

municípios, os mais significativos são: 56,4% para Santana de Parnaíba, 12,7% para 

Osasco e 12,5% para Barueri. Importante destacar que, apesar de só Santana de 

Parnaíba ser vizinho contíguo de Cajamar (sendo conurbado com este no distrito de 

Polvilho), tanto Osasco quanto Barueri também são municípios próximos e possuem 

importantes eixos de ligação com Cajamar, sendo o mais importante deles o Rodoanel 

Mário Covas.   

Jundiaí, enquanto destino dos pendulares, tem algumas características 

marcantes, se comparado a São Paulo. Em termos quantitativos, como era de se esperar, 

é significativamente menor o contingente que recebe de pendulares. Porém, 

diferentemente de São Paulo, em Jundiaí há um aumento proporcionalmente maior 

como destino de deslocamentos pendulares entre 2000 e 2010 na quase totalidade dos 

municípios de origem, com exceção de pouca monta apenas de Várzea Paulista (muito 

embora a proporção desse município seja de 83% em 2010) e Louveira.  

Em número absolutos podemos destacar Campo Limpo Paulista, que em 

2000 possuía um número de deslocamento com destino a Jundiaí de 4.886 habitantes e 

em 2010 passa para 9.817, ou seja mais que dobra. Já no número de deslocamentos com 

destino a São Paulo, Campo Limpo Paulista passa, respectivamente nos mesmos anos, 

de 2.443 para 1.636, ou seja diminui em números absolutos.  

Ressaltamos esses dados porque mostram uma crescente importância de 

Jundiaí como destino dos movimentos pendulares da maioria dos municípios do eixo. 

Relacionando os deslocamentos no ano de 2010 com as regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas das quais estes municípios fazem parte, vemos 

que estes deslocamentos reforçam as aglomerações existentes, mas com tendência de 

mudanças.  

Na RMSP, para os municípios do eixo que possuem mais de 20% de sua 

população realizando deslocamentos pendulares, Caieiras, Francisco Morato e Franco 

da Rocha ainda têm como destino de mais de 60% de seus deslocamentos pendulares o 

município de São Paulo, com um aumento dos deslocamentos com destino a Jundiaí. Os 

três municípios acima citados possuem intensa conurbação entre si e direcionada a São 

Paulo, tendo como um de seus principais meios de transporte o ferroviário.  

Já Cajamar, que possui 14,3% de sua população realizando deslocamento 

pendular, também possui mais de 60% do destino destes para a RMSP, só que divididos 
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entre São Paulo, Santana de Parnaíba e outros municípios. E São Paulo, que possui 

1,9% de sua população realizando deslocamento pendular, tem a maior parte dos seus 

destinos para outros municípios, como já foi destacado anteriormente. 

Na AUJ, para os municípios do eixo que possuem mais de 20% de sua 

população realizando deslocamentos pendulares, Campo Limpo Paulista e Várzea 

Paulista têm respectivamente 59,3 e 83,0% de seus deslocamentos com destino a 

Jundiaí. Estes dois municípios possuem uma conurbação muito grande entre si e com 

Jundiaí. Itupeva, que possui 13,8% de sua população realizando deslocamento pendular, 

tem 72,4% dos seus deslocamentos com destino a Jundiaí. Já Louveira merece destaque, 

pois possui 14,4% de sua população realizando deslocamento pendular e, 

diferentemente dos demais municípios, possui a maior parte do destino de seus 

deslocamentos (40,8%) em Vinhedo, que faz parte da RMC. O destino para Jundiaí vem 

depois, com 32,7% da população. Isso acontece porque, mesmo pertencendo a 

aglomerações diferentes, Louveira e Itupeva possuem intensas relações e conurbação 

entre eles. Tanto que em 1948, quando Vinhedo se emancipou de Jundiaí, Louveira saiu 

junto enquanto distrito e somente em 1964 foi emancipado enquanto município. E 

Jundiaí, que possui 9,0% da sua população realizando deslocamento pendular, não 

possui uma centralidade nestes deslocamentos: 24,1% de seus destinos são para São 

Paulo (uma proporção menor do que a de 2000), 20,8% para outros municípios, 8,4% 

para Campinas e boa parte do restante para municípios da AUJ.  

Para os municípios da RMC que fazem parte do eixo, nenhum possui mais 

de 20% de sua população realizando deslocamentos pendulares. Valinhos, com 17,6% 

nessa condição, possui 52,6% de seus deslocamentos com destino a Campinas – os 

municípios possuem uma intensa conurbação entre eles – e 20,4% com destino em 

Vinhedo. Este município, por sua vez, possui 14,2% de sua população realizando 

deslocamento pendular, com 26% dos destinos em Campinas e 26,1% em Valinhos, ou 

seja, mais de 50% na RMC, sendo o restante distribuído entre São Paulo (17,6%), 

Louveira (8,6%), Jundiaí (8,5%) e outros municípios como os mais significativos entre 

o restante. Campinas, como já foi mencionado anteriormente, possui 4,9% da sua 

população realizando deslocamento pendular, com uma proporção de 14,9% dos 

destinos para São Paulo, 15,7% para Valinhos e 58,9% para outros municípios, 

provavelmente a maioria dentro da RMC.  

De modo geral, no eixo, entre São Paulo e Campinas, temos os municípios 

da RMSP ainda com uma grande polarização dos deslocamentos pendulares com 
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destino a São Paulo, embora diminuindo proporcionalmente e com exceção de Cajamar, 

que também possui parte significativa dos destinos em outros municípios da RMSP. Na 

AUJ temos uma boa parte dos municípios polarizados com destino em Jundiaí. A partir 

de Jundiaí, ao norte, com exceção de Itupeva, os municípios passam a ter uma menor 

polarização dos destinos de seus deslocamentos pendulares, que passam a ser divididos 

entre um número maior de municípios, indicando uma maior heterogeneidade dos 

deslocamentos.  

 

 

2.3. Segregação Urbana 

 

No Eixo São Paulo-Campinas existem diversos fatores que levam a 

diferentes formas de segregação. O objetivo deste capítulo é analisar quais são estes 

fatores, como se constituíram historicamente e de que forma vêm se transformando.  

Os eixos viários são elementos centrais para a estruturação da segregação 

urbana, por influenciarem o tempo de deslocamento necessário para a população 

realizar suas atividades cotidianas. Sendo assim, a disputa principal é em torno das 

localizações de maior fluidez. 

  

O controle do tempo de deslocamento é a força mais poderosa que atua sobre 

a produção do espaço urbano com um todo, ou seja, sobre a forma de 

distribuição da população e seus locais de trabalho, compras, serviços, lazer 

etc. Não podendo atuar diretamente sobre o tempo, os homens atuam sobre o 

espaço como meio de atuar sobre o tempo. Daí decorre a grande disputa 

social em torno da produção do espaço urbano e a importância do sistema de 

transporte como elemento da estrutura urbana. 

Daí decorre também a segregação como um mecanismo espacial de controle 

dos tempos de deslocamento. (VILLAÇA, 2012: 69) 

 

As classes com rendimentos mais altos têm condição não só de escolher os 

espaços urbanos mais bem localizados, com melhor infraestrutura, como também de 

influenciar na direção de localização destes. 

A dificuldade ou as chances desiguais de acesso aos serviços e infraestrutura 

urbanos são elementos centrais da segregação urbana. Caldeira (2000) aponta como uma 

das transformações nas formas de segregação, o deslocamento de parte das classes 

médias e alta para fora do centro. Mudanças na infraestrutura são fundamentais para 

possibilitar esta transformação. Já Maricato associa diretamente a segregação urbana 

com a desigualdade social:  
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A segregação urbana ou ambiental é uma das faces mais importantes da 

desigualdade social e parte promotora da mesma. À dificuldade de acesso aos 

serviços e infra-estrutura urbanos (transporte precário, saneamento deficiente, 

drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos 

serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à ocorrência de 

enchentes e desmoronamentos etc.) somam-se menos oportunidades de 

profissionalização, maior exposição à violência (marginal ou policial), 

discriminação racial, discriminação contra mulheres e crianças, difícil acesso 

à justiça oficial, difícil acesso ao lazer. A lista é interminável. 
(MARICATO, 2003: 152) 

 

Na análise do eixo São Paulo-Campinas, vamos nos referenciar 

principalmente aos elementos de segregação residencial, localizando a concentração de 

moradia das populações mais pobres e mais ricas. Também destacaremos as áreas nas 

quais se concentram as principais atividades econômicas.  

Utilizamos três indicadores para caracterizar a segregação urbana dos 

municípios do eixo São Paulo-Campinas. O primeiro é a diferenciação por classes de 

rendimento da população dos municípios, na comparação entre eles. O segundo é a 

diferenciação por classes de rendimento de cada município de per si. E o terceiro 

associa as duas primeiras variáveis aos deslocamentos pendulares. Esses três 

indicadores associados, a nosso ver, estão entre os mais importantes para a análise da 

segregação nos municípios do eixo. 

A Tabela 12 apresenta a distribuição das pessoas de 10 anos ou mais por 

classes de rendimento em cada um dos municípios do eixo 

Os dados do Censo incluem também as pessoas sem rendimento, e as que 

receberam somente em benefícios. Sua participação relativa em relação às demais é 

muito alta, em torno de 1/3 sobre a população de 10 anos ou mais. Os dois municípios 

onde essa proporção dos sem rendimento tem maior peso são justamente os pior 

situados na escala de rendimentos, comparativamente aos demais: Francisco Morato 

(42,54%) e Franco da Rocha (43,81%). 

Assim, para ter um melhor parâmetro comparativo entre os municípios, 

retiramos da tabela 11 essas pessoas sem rendimento.  
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Tabela 12 - Distribuição das pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classe de rendimento 

nominal mensal, segundo municípios, 2010 

  
Classes de rendimento nominal mensal (salário 

mínimo)   

Município até 1 1 a 2 2 a 5 5 a 10 mais de 10 Total (1) 

Caieiras 23,17% 40,94% 27,71% 6,44% 1,74% 46.876 

Cajamar 21,87% 48,89% 23,96% 4,20% 1,08% 32.858 

Campinas 17,21% 35,55% 29,62% 11,39% 6,22% 634.433 

Campo Limpo Paulista 21,51% 42,42% 28,69% 6,03% 1,36% 40.545 

Francisco Morato 33,25% 48,49% 16,57% 1,54% 0,14% 73.271 

Franco da Rocha 27,55% 45,14% 23,43% 3,39% 0,49% 62.871 

Itupeva 17,43% 46,75% 27,63% 6,24% 1,95% 25.209 

Jundiaí 16,00% 35,02% 32,35% 11,49% 5,14% 224.628 

Louveira 15,30% 52,26% 24,46% 5,64% 2,33% 22.451 

São Paulo 19,32% 37,00% 26,23% 10,75% 6,70% 6.325.397 

Valinhos 14,28% 36,15% 31,14% 11,72% 6,72% 65.530 

Várzea Paulista 20,25% 47,86% 28,14% 3,39% 0,36% 57.070 

Vinhedo 13,31% 39,93% 28,16% 10,41% 8,19% 38.110 

Fonte: Elaboração do autor a partir de IBGE, Censo Demográfico, 2010. Observatório das 

Migrações em São Paulo (NEPO/Unicamp - FAPESP/CNPq). 

(1) Foi excluída do total de pessoas a categoria “sem rendimento” 

 

Na tabela, fica bem demarcado um grupo de municípios em melhor situação 

de renda (com significativa parcela da população com rendimentos acima de 10 salários 

mínimos por mês): Vinhedo, Valinhos, Campinas, Jundiaí e São Paulo; e os em pior 

situação (até 1 salário mínimo por mês): Francisco Morato (situado bem abaixo dos 

demais), Franco da Rocha, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista. 

Para afinar mais a análise, agrupamos os municípios do primeiro grupo 

somando a proporção de pessoas com salários acima de 5 salários mínimos e a 

sequência ficou como segue: 

Municípios        %       

Vinhedo         18,6 

Valinhos        18,41 

Campinas      17,61 

São Paulo      17,45 

Jundiaí          16,63 

Para os demais municípios, fizemos um outro agrupamento, da proporção de 

pessoas que têm até 2 salários mínimos. A sequência ficou como segue: 
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Municípios                  %    

Francisco Morato     81,74 

Franco da Rocha     72,69 

Cajamar                   70,76 

Várzea Paulista        68,11 

Caieiras                    68,07 

Louveira                   67,56 

Itupeva                     64,18 

Campo Limpo Pta.   63,93  

 

A partir destas informações é possível afirmar que temos uma concentração 

dos municípios com população de maiores rendimentos em Vinhedo, Valinhos e 

Campinas, na extremidade norte do eixo. Além destes temos Jundiaí no centro do eixo e 

São Paulo na extremidade sul do eixo
9
. Todos estes municípios são cortados pela 

rodovia Anhanguera, e possuem boa localização quanto ao conjunto das principais 

rodovias que passam pelo eixo.  

Já a população de menores rendimentos está concentrada ao sul e centro do 

eixo (excetuando-se São Paulo e Jundiaí). Francisco Morato, Franco da Rocha e 

Caieiras são os primeiros em porcentagem da população com rendimentos de até 1 

salário mínimo. Estes municípios possuem cerca de 25% de sua população realizando 

movimentos pendulares para outros municípios, com cerca de 62 a 72% destes 

deslocamentos com destino a São Paulo, como destacamos no item anterior. Estes 

municípios não possuem acesso direto ao complexo viário Anhanguera Bandeirantes, 

sendo este acesso realizado por rodovias secundárias. As principais vias de acesso a 

estes municípios são as rodovias Tancredo Neves e a ferrovia através da linha 7 – Rubi, 

da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).  

Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista possuem significativa proporção 

da população com rendimentos de até 1 salário mínimo. Estes municípios também 

possuem expressiva porcentagem de sua população realizando movimentos pendulares 

                                                           
9
 Para São Paulo e Campinas, que estão nas extremidades do eixo e possuem população superior aos 

outros municípios é preciso observar com mais atenção, já que os trechos às margens da rodovia 

Anhanguera não são os de concentração da população de maiores rendimentos, pelo contrário. 

Veremos melhor a distribuição da população internamente aos municípios adiante. 
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para outros municípios, com 22,4% e 29,4%, respectivamente. Destes 52,9% em Campo 

Limpo Paulista e 83% em Várzea tem como destino o município de Jundiaí. Assim 

como os anteriores, estes não possuem acesso direto ao complexo Anhanguera 

Bandeirantes e seus principais acessos são através de rodovias secundárias e da extensão 

da linha 7 – rubi – da CPTM, que tem como destino final o município de Jundiaí. 

Cajamar também está entre os municípios que tem parcela considerável de 

sua população com baixos rendimentos. Mesmo possuindo bom acesso à rodovia 

Anhanguera, isto não fez com que o município tivesse uma maior proporção de 

população com melhores rendimentos
10

.  

Itupeva e Louveira possuem uma distribuição um pouco melhor da 

população por rendimentos. Os dois municípios estão inseridos no complexo 

Anhanguera Bandeirantes - sendo que o acesso para Itupeva é realizado através da 

rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e da rodovia vice-prefeito Hermenegildo 

Tonoli.   

Antes de seguir, é Importante destacar que no eixo São Paulo-Campinas 

estão 3 dos 6 municípios com maior PIB per capita do estado de São Paulo. São eles 

Louveira em 1º lugar (R$ 287.367), Vinhedo em 4º (R$ 112.616) e Cajamar em 6º (R$ 

89.628)
11

. Fato que não corresponde necessariamente a uma concentração de população 

de alta renda nestes municípios. Destes, como vimos, apenas Vinhedo possui elevada 

concentração de população de alta renda. Esta concentração de riqueza resulta em altas 

taxas geométricas de crescimento da população destes municípios e é devida, sobretudo, 

ao repasse do ICMS da grande quantidade de indústrias, centros de distribuição e 

condomínios empresariais que estão se instalando nestes municípios, como veremos 

adiante.  

Enquanto linha geral para o eixo, conseguimos identificar como a população 

de diferentes rendimentos se aproxima mais dos sistemas rodoviários ou ferroviário. 

Langenbuch (1971) já constatava, várias décadas atrás, as diferenciações dos tipos de 

subúrbio, classificados pelo autor como “subúrbios-estação”, mais numerosos, pela 

importância dos eixos ferroviários no processo de metropolização; ou “subúrbios-

                                                           
10

 No capítulo seguinte, veremos que é nas décadas de 2000 e principalmente a partir de 2010 que o 
município passa a receber maiores investimentos e começam a se instalar em seu território um número 
considerável de novas empresas, fato que terá reflexos nos rendimentos da população. 

11
 Para efeitos comparativos, em 2011 a média do PIB per capita para o estado de São Paulo era de R$ 

32.449 e do Brasil era de R$ 21.536. 
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entroncamento”, mais próximos dos eixos rodoviários. No eixo São Paulo-Campinas é 

nítida a aproximação da população de menores rendimentos do eixo ferroviário, 

reproduzindo-se uma segregação a partir da aproximação ou afastamento das estações, 

como veremos adiante.   

Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, Várzea Paulista e Campo 

Limpo Paulista possuem significativa proporção da população com baixos rendimentos 

e uma taxa alta da população realizando deslocamentos pendulares. Langenbuch (1971) 

classificou estes municípios enquanto “subúrbios-estações”, por terem se desenvolvido 

vinculados principalmente ao transporte ferroviário. Neles temos ainda elementos 

marcantes da segregação centro – periferia: com relação a São Paulo os três primeiros; 

com relação a Jundiaí os dois últimos. E podemos considera-los ainda como “cidades-

dormitório”, mesmo que novas dinâmicas estejam atuando e modificando o destino 

principal dos seus deslocamentos pendulares
12

.  

No Eixo São Paulo-Campinas existe uma diferenciação por classes de 

rendimentos entre os municípios, na qual é possível distinguir municípios onde há 

concentração de população de mais baixas e mais altas rendas. Internamente a cada um 

deles também ocorre uma segregação vinculada a diferenças de renda da população.  

Na análise vamos destacar principalmente padrões de concentração da 

população de renda mais elevada em cada município e como os locais de moradia das 

populações de renda mais baixa são residuais, segregados, localizando-se geralmente 

nas áreas que “sobram”. Importante frisar que denominamos “população de renda mais 

elevada” porque, como observamos anteriormente, existem diferenças entre a 

concentração de população de alta renda no eixo, já que há municípios em que a 

população com faixa de renda superior a 5 salários mínimos é superior a 18% (Vinhedo) 

e municípios em que a população nesta faixa de renda é de menos de 2% (Francisco 

Morato)
13

.  

                                                           
12

 Ojima (2007: 83) faz importantes considerações sobre as transformações nos deslocamentos da 

população nas principais aglomerações urbanas brasileiras, ressaltando características de 

policentralidade, com as quais concordamos. Porém, para os municípios em questão, consideramos que 

ainda estão em processo de transição, já que o destino para um único município ainda é o de mais de 

50% da população que realiza deslocamentos pendulares, mesmo que a proporção com destino a outros 

municípios esteja crescendo a um ritmo mais acelerado, como observamos no item anterior.  

13
 Ao desmembrarmos este dado censitário para população acima de 20 salários mínimos a comparação 

entre estes dois municípios fica ainda mais desigual, sendo 3,12% da população para Vinhedo e 0,02% 

para Francisco Morato.  
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Faremos a análise de cada município indo no sentido do eixo de São Paulo 

em direção a Campinas. Quando necessário, agruparemos os municípios para realizar 

conclusões conjuntas
14

. 

São Paulo é um dos municípios do eixo que possui maior proporção da 

população com renda acima de 5 salários mínimos. Mas, como destacamos 

anteriormente, esta população não está concentrada na região noroeste do município, 

que é de onde parte o Complexo Anhanguera Bandeirantes.  

O levantamento feito pelo IPVS considera a dimensão socioeconômica e 

demográfica da população para classificar os setores em níveis de vulnerabilidade. A 

classificação “Baixíssima vulnerabilidade” concentra as populações de mais alta renda; 

quanto maior a vulnerabilidade, menor a faixa de renda da população, até as categorias 

de vulnerabilidade muito alta, em setores urbanos subnormais, que concentra população 

de baixa renda e a categoria de vulnerabilidade alta para setores rurais de baixa renda.  

Utilizamos o IPVS por apresentar um quadro geral da distribuição da 

população pela condição de vulnerabilidade. Porém, ao realizarmos uma análise desses 

dados e seus respectivos mapas, verificamos que este indicador apresenta imperfeições e 

até distorções dos resultados, o que fará com que utilizemos o IPVS apenas em alguns 

casos. Em São Paulo, por exemplo, podemos identificar algumas destas distorções, tanto 

nos números gerais do município, quanto observando mais detalhadamente alguns 

distritos. Para Perus, Jaraguá e Pirituba o IPVS indica uma significativa quantidade de 

áreas com vulnerabilidade social muito baixa e uma simples visita a estes distritos já 

permite constatar que a realidade é outra. 

Segundo o IPVS em São Paulo 70,1% da população do município residia 

em áreas de baixíssima, muito baixa ou de baixa vulnerabilidade social, equivalendo a 

aproximadamente 7,8 milhões de pessoas. Desse conjunto, 1,5 milhão de pessoas residia 

em áreas de baixíssima vulnerabilidade. No outro extremo 7,5% da população 

paulistana residia em áreas de vulnerabilidade muito alta (Fundação Seade, 2010).  

No mapa 9 é nítida a concentração das áreas de baixíssima vulnerabilidade 

no quadrante sudoeste do município de São Paulo
15

. Já na região noroeste predominam 
                                                           
14

 Utilizamos para essa análise: Censos demográficos do IBGE; Região Metropolitana de Campinas – 

Padrões urbanísticos da região metropolitana de Campinas, 2005 (EMPLASA); Publicação sobre as 

Unidades de Informação Territorializadas (UITs) para a RMSP realizadas pela EMPLASA; Índice Paulista 

de Vulnerabilidade Social (IPVS) 2010, realizado pelo Fundação Seade; Planos diretores municipais; 

Publicações do Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” (NEPO); e demais referências 

bibliográficas. 
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as áreas de vulnerabilidade alta, média, baixa e as áreas de vulnerabilidade muito baixa 

aumentam conforme se aproxima do centro.  

 

Mapa 9 – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – município de São Paulo – 2010 

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, 2010. 

 

Os municípios de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato apresentam 

semelhanças em sua forma de segregação que possibilitam que façamos a análise 

                                                                                                                                                                          
15

 Villaça (2012) identifica no quadrante sudoeste uma tripla segregação dos mais ricos: das suas 

residências, de seus empregos (os do setor terciário) e ainda de seu comércio e seus serviços. 
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conjuntamente. Como já foi destacado, as estações ferroviárias foram centrais para a 

expansão urbana destes municípios e sua segregação interna, de maneira geral, reproduz 

a dinâmica centro – periferia, com a fração da população de rendimentos mais elevados 

próxima das estações, local onde também se concentram o comércio, serviços e serviços 

públicos. E a população mais pobre se espalhando para áreas mais distantes da estação 

ferroviária. A análise das UITs aponta áreas consolidadas dos municípios que coincidem 

com as áreas de melhores condições topográficas e a expansão urbana em áreas de 

ocupação residencial periférica imprópria ao assentamento urbano, seja pelos riscos de 

desabamento ou por estarem em área de reserva ambiental. Na Figura 1, no início deste 

capítulo, podemos constatar a centralidade da linha ferroviária na urbanização dos três 

municípios, com a rodovia Tancredo Neves também desempenhando um papel 

importante. E a intensa conurbação entre eles, com interrupções devido ao relevo 

acidentado entre Franco da Rocha e Caieiras e entre Caieiras e Perus (distrito de São 

Paulo).  

O transporte ferroviário ainda é uma das principais formas de deslocamento 

da população destes municípios. A média de passageiros embarcados por dia em 2011 

era de 35.938 passageiros em Francisco Morato
16

, 8.791 passageiros em Baltazar Fidélis 

(estação no município de Franco da Rocha), 24.414 passageiros em Franco da Rocha, e 

12.149 passageiros em Caieiras (CPTM, 2011). Isso só reforça a distância até a estação 

ferroviária como fator importante da segregação urbana nestes municípios. 

Caieiras é o município, dentre os três, que possui uma segregação que se 

distingue mais da segregação centro periferia. A área de extrativismo da Companhia 

Melhoramentos, que abrange vasta extensão deste município, os focos industriais nas 

proximidades da rodovia Tancredo Neves e os poucos loteamentos fechados são fatores 

desta diferenciação.  

Francisco Morato é o município com a maior proporção de população pobre 

no eixo. O mapa de IPVS deste município reflete esta situação, e demonstra extrema 

segregação, talvez uma das mais acentuadas entre os municípios analisados. O Mapa 10 

mostra a distribuição das áreas segundo o IPVS para o município. A única área de 

“muito baixa vulnerabilidade social” corresponde ao centro do município, ao lado da 

estação ferroviária. 

                                                           
16

 Francisco Morato é a estação na qual se realiza a baldeação para a extensão operacional que vai até 

Jundiaí, isso influencia no elevado número de embarques diários.  
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Mapa 10 – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – município de Francisco Morato – 2010 

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, 2010. 

 

Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista também se expandiram com um 

padrão de segregação ligado à centralidade da estação ferroviária. Mas, a medida que o 

transporte ferroviário perde sua centralidade nestes municípios (3.546 embarques em 

Campo Limpo Paulista e 1.859 em Várzea Paulista em 2011), outros fatores passam a 

ter mais preponderância sobre a segregação urbana. A intensa conurbação com Jundiaí 

tem grande influência na segregação recente destes municípios. As principais vias locais 

por onde se realizam as interações espaciais com Jundiaí passam a ser importantes 

indutoras da expansão urbana. Assim como nos casos anteriores, é possível identificar 

áreas consolidadas e a expansão urbana em áreas de ocupação residencial periférica 

imprópria ao assentamento urbano. No caso de Várzea Paulista é possível identificar 

esta expansão nas proximidades de Jundiaí, em áreas de relevo acidentado e 

consideradas como aglomerados urbanos subnormais. 

Cajamar, que é um município com concentração significativa de população 

pobre, possui uma distribuição equilibrada desta população em seus principais distritos. 

O IPVS 2010 aponta as principais áreas urbanas do município como de baixa, média e 

alta vulnerabilidade social
17

, além de uma área de baixíssima vulnerabilidade social 

isolada do município, na rodovia Anhanguera, correspondente a um loteamento 

                                                           
17

 Verificamos imperfeições neste levantamento, já que a maior área indicada como de vulnerabilidade 

muito baixa do município é uma área que ainda não está urbanizada, uma área de eucaliptais. 
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fechado. Como verificaremos no próximo capítulo, é a partir dos anos 2000 que se 

intensifica a instalação de grandes projetos no município de Cajamar, nas proximidades 

da rodovia Anhanguera: extensos loteamentos urbanos, áreas industriais e condomínios 

empresariais. Este fato vem transformando os padrões de segregação neste município. A 

construção do rodoanel também foi fundamental para a dinamização das formas de 

segregação, visto que atraiu novos fluxos econômicos para o município.  

Jundiaí, Itupeva e Louveira
18

 possuem uma concentração de indústrias, 

centros de distribuição e condomínios empresariais nas margens das rodovias 

Anhanguera, Bandeirantes (indiretamente), Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e vice-

prefeito Hermenegildo Tonoli. Este é um elemento fundamental para compreender a 

segregação urbana destes municípios, pois em alguns outros trechos destas rodovias se 

concentram áreas de moradia da população de mais elevados rendimentos. Há ainda a 

concentração de centros de consumo, lazer e serviços nas margens destas rodovias. As 

características desse conjunto de empreendimentos serão retomadas no capítulo 

seguinte.  

Para além da concentração nas proximidades do complexo Anhanguera 

Bandeirantes, a população de alta renda se concentra também nas regiões centrais destes 

municípios e em loteamentos fechados, que têm como principal atrativo a proximidade 

de áreas de reserva, represas e muitas vezes inseridos em antigas áreas rurais. A 

população de baixa renda se localiza nas áreas residuais, na maioria das vezes distantes 

das rodovias e das áreas centrais dos municípios. 

Importante fazer um destaque para o município de Itupeva. A segregação da 

população de alta renda está se direcionando para a região nordeste do município, em 

área classificada pelo plano diretor municipal como Unidade de Desenvolvimento 

Controlado (UDC). No Mapa 11 é possível identificar em verde claro a delimitação 

desta unidade que, segundo lei complementar do município, possui:  

(...) inestimável valor cênico paisagístico, baixa concentração demográfica e 

relevo pouco acidentado, acessibilidade moderada e vocação para 

empreendimentos turísticos, logística e residencial de alto padrão. Devido à 

proximidade ao Aeroporto Viracopos e ao Parque Industrial de Jundiaí e 

ainda aos parques temáticos junto à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), 

tende ao desenvolvimento de empreendimentos industriais, comerciais e de 

serviços no extremo norte, sul e leste, dessa unidade. Classifica-se em sua 

                                                           
18

 Para estes municípios ainda não existe o levantamento das UITs feito pela EMPLASA. Utilizamos então 

como base os levantamentos realizados pelo IPVS, indicadores dos planos diretores municipais, além de 

observações in loco realizadas durante a pesquisa de campo. 
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totalidade como perímetro de expansão urbana, contendo no seu interior 

perímetros urbanos já consolidados
19

.  
 

 

 
Mapa 11 – Itupeva – Mapa de setorização 

Fonte: Itupeva, 2012 

 

Os perímetros urbanos a que se refere a lei são loteamentos fechados de alto 

padrão já implantados no município, como veremos no capítulo seguinte
20

. 

                                                           
19

 Prefeitura Municipal de Itupeva: Lei Complementar n° 330, de 28 de dezembro de 2012. 

20
 A descrição desta unidade mostra o sentido ideológico do plano diretor, ao apresentar uma unidade 

do município como atrativa para grandes investimentos do capital. 



81 
 

Vinhedo e Valinhos apresentam características semelhantes de segregação 

urbana, com a população de alta renda se localizando principalmente nas proximidades 

da rodovia Anhanguera, em sua maioria em loteamentos fechados. 

Para Vinhedo, o levantamento feito pelo estudo da EMPLASA das UITs 

torna evidente a segregação urbana no município. Apresentamos no Mapa 12 a UIT 4 – 

Marambaia/Pinheiro.  

 

 

Mapa 12 - Município de Vinhedo: UIT 4 – Marambaia/Pinheiro 

Fonte: EMPLASA: Região Metropolitana de Campinas – Padrões urbanísticos da região 

metropolitana de Campinas. Dezembro 2005. 
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Como vemos no Mapa 12, o uso predominante nesta UIT é de loteamentos 

fechados (áreas vermelhas) e áreas de lazer e turismo (a área amarela maior é o Parque 

Municipal de Vinhedo). O limite a oeste da UIT 4 é a rodovia Anhanguera (linha preta), 

que a separa da UIT 5 - Zona Industrial. Constatamos então que os usos de solo 

predominantes em Vinhedo ao longo da rodovia Anhanguera são de loteamentos 

fechados e de uso industrial. E analisando os dados referentes à UIT 4 observamos 

ainda que 31% dos responsáveis por domicílio nesta Unidade possuem renda mensal de 

mais de 20 salários mínimos. Ou seja, a população de alta renda é extremamente 

segregada dentro deste município, que é o que concentra a mais alta proporção de 

população de alta renda do eixo São Paulo-Campinas. 

Em Valinhos esta segregação também fica muito evidente, como podemos 

ver no Mapa 13, com a intensidade das manchas que representam a população de renda 

mais alta diminuindo à medida que se afasta da rodovia Anhanguera. Comparando as 

manchas mais escuras com as fotos aéreas, tanto a leste como a oeste, elas 

correspondem a loteamentos fechados de alto padrão (na mancha a oeste, além dos 

loteamentos fica localizado o colégio Porto Seguro). Neste mesmo mapa vemos que do 

outro lado da rodovia a mancha fica bem clara, visto que nesta parte, também com 

acesso direto à rodovia Anhanguera, se localiza a zona industrial de Valinhos.  

No eixo São Paulo-Campinas esta é uma constante disputa pela localização: 

entre população de alta renda e parques industriais. A população mais pobre “sobra” 

para outras localizações menos vantajosas. Após a zona industrial de Valinhos, está 

localizada parte do Bairro Reforma Agrária, área rural do município que destacaremos 

no próximo capítulo. 
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Mapa 13 - Responsáveis por domicílios com renda mensal acima de 20 salários mínimos – 

Município de Valinhos, 2000. 

Fonte: Censo Demográfico 2000 (IBGE). Projeção Cartográfica: UTM. In: Miglioranza & 

Cunha, 2006 
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No município de Campinas a segregação urbana é bem delimitada, sendo a 

rodovia Anhanguera considerada a “cordilheira da pobreza”, com a população de baixa 

renda a sudoeste e a população de mais alta renda a nordeste deste rodovia. Este 

movimento de periferização no quadrante sudoeste foi reforçado pela implantação do 

Distrito Industrial de Campinas na década de 1970 e pela construção de vários 

conjuntos habitacionais pela COHAB. Neste quadrante se concentram também as 

favelas e principais ocupações ilegais do município. O Mapa 14 do IPVS para 

Campinas deixa clara esta divisão entre pobres e ricos no município
21

. 

 

Mapa 14 – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – Município de Campinas – 2010 

Fonte: Fundação Seade. Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS, 2010. 

                                                           
21

 No Mapa 10 é possível identificar uma área sem classificação a sudoeste do município, na margem da 

rodovia Anhanguera. Nesta área está localizado o loteamento fechado Swiss Park Campinas, primeiro 

foco de população de alta renda a sudoeste do município, indicando uma mudança na segregação 

urbana associada ao eixo da rodovia Anhanguera enquanto indutor da localização de loteamentos 

fechados. Avançaremos na análise deste loteamento fechado no próximo capítulo.  
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As áreas em que está localizada a população de baixíssima vulnerabilidade 

social se concentram no centro do município, nos arredores das rodovias Dom Pedro I e 

da rodovia Adhemar de Barros, nos distritos de Barão Geraldo, Souzas e Joaquim 

Egídio. As áreas de baixíssima, muito baixa ou baixa vulnerabilidade social respondiam 

por cerca de 77% da população do município em 2010. No outro extremo 

aproximadamente, 13% da população residia em áreas de alta ou muito alta 

vulnerabilidade social (Fundação Seade, 2010). 

Nos Mapas 15 e 16 temos a localização das populações de mais alta renda 

na RMC para os anos de 1991 e 2000. A partir destes mapas é possível fazer a síntese 

da expansão do processo que ocorre na extremidade norte do eixo São Paulo Campinas, 

incluindo os municípios de Vinhedo, Valinhos e Campinas.  

 

 

Mapas 15 e 16 – Porcentagem de chefes de domicílio com renda mensal maior que 10 salários 

mínimos, Região Metropolitana de Campinas, 1991 e 2000. 

Fonte: FIBGE, Censos demográficos de 1991 e 2000. Tabulações especiais Nepo/Unicamp. In: 

Cunha et al., 2006 
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Nos Mapas 15 e 16 a rodovia Anhanguera corta o mapa de Noroeste a 

Sudeste, e temos no trecho a sudeste os municípios de Valinhos e Vinhedo. Podemos 

considerar que entre 1990 e 2000 ocorreu um processo de “intensificação e extensão” da 

localização das residências da população de alta renda. “Intensificação”, pois aparece 

uma concentração maior dos chefes de domicílio com renda mensal maior que 10 

salários mínimos em alguns locais, principalmente próximos dos eixos rodoviários. E 

“extensão”, pois as manchas de população de mais alta renda se expandem para o 

entorno imediato de onde se localizavam antes, ainda seguindo os principais eixos 

viários. Miglioranza e Cunha (2006) afirmam que há elevada quantidade de movimentos 

pendulares da população de renda elevada residente nos loteamentos fechados de 

Valinhos, o que torna a proximidade ao sistema rodoviário ainda mais estratégica.  

 

Após percorrer o eixo São Paulo-Campinas, apresentamos a seguir as 

características gerais das formas de segregação.  

Os municípios com concentração de população mais pobre estão localizados 

principalmente no sul e no centro do eixo. Os municípios com concentração de 

população mais rica estão sobretudo no norte do eixo.  

Em alguns dos municípios com população mais pobre observa-se uma 

proporção de 20 a 30% da população realizando deslocamentos pendulares, sendo que, 

em Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras o destino principal é São Paulo, e em 

Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista o destino principal é Jundiaí.  

Caieiras, por exemplo, tem boa acessibilidade à rodovia Tancredo Neves e 

ao rodoanel Mário Covas, o que trouxe novos empreendimentos ao município. Isso, por 

sua vez, diminuiu a centralidade no transporte ferroviário e, em consequência, 

transformou as características da segregação. Esta centralidade nos deslocamentos 

pendulares pela via ferroviária levou a uma forma específica de segregação, “centro–

periferia”, que hoje em dia se relaciona mais às rodovias do que às ferrovias.  

Já nos municípios com concentração de população mais rica a proporção da 

população que realiza deslocamentos pendulares é menor (aproximadamente 5 a 15% da 

população) e sem um destino único principal. Estes municípios estão bem localizados 

em relação ao sistema viário principal, com boa acessibilidade às rodovias Anhanguera 

e Bandeirantes, e com o sistema rodoviário sendo o principal indutor da expansão 

urbana. A segregação desses municípios tem no sistema rodoviário sua centralidade e as 

populações mais pobres se localizam residualmente dispersas.  
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Dentre as principais transições que ocorrem nas formas de segregação do 

eixo podemos destacar:  

A permanência da centralidade criada pela estação ferroviária nos 

municípios de Francisco Morato, Franco da Rocha e Caieiras, mas com alterações na 

forma de segregação da população a partir de melhorias no sistema rodoviário e do 

acesso ao rodoanel Mário Covas.  

Em Cajamar e Louveira, que até a década de 90 não apresentavam uma 

significativa ocupação das margens da rodovia Anhanguera, vem ocorrendo, 

principalmente a partir da década de 2000, uma crescente ocupação destes territórios. 

Os novos empreendimentos que aí se localizam são principalmente centros de 

distribuição e condomínios empresariais. O novo fator deste processo é o capital 

imobiliário que, associado ao capital financeiro, determina e direciona as localizações 

dos novos empreendimentos, como veremos no capítulo seguinte. Como reflexo destes 

novos projetos urbanos, estes municípios apresentam taxas de crescimento geométrico 

da população dentre as maiores dos municípios do eixo para a década de 2000: Cajamar 

com 2,36% e Louveira com 4,5%. 

Itupeva possui acessos indiretos à rodovia Anhanguera, mas possui uma 

grande extensão de seu território margeando a rodovia Bandeirantes. Neste território 

tem ocorrido a expansão de grandes projetos urbanos, que mudam o direcionamento da 

segregação urbana do município. Itupeva apresentou a maior taxa geométrica de 

crescimento populacional entre os municípios do eixo, com 5,54%. 

 

No capítulo seguinte abordaremos os grandes projetos urbanos que têm se 

instalado na região, transformando e reproduzindo as formas de segregação urbana 

historicamente constituídas no eixo São Paulo-Campinas. 
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Capítulo 3  

Grandes projetos urbanos e expansão urbana no eixo São Paulo-Campinas 

 

 

A partir da década de 1990 e se intensificando em 2000, como já vimos 

anteriormente, há um avanço da importância do capital imobiliário sobre o processo de 

urbanização no eixo. Seja na determinação da localização quanto da forma dos novos 

empreendimentos. No contexto da urbanização dispersa polos de urbanização coexistem 

com grandes vazios urbanos, que são fundamentais para o capital imobiliário, pois 

constituem reservas de terras com condição de serem urbanizadas quando for mais 

conveniente e lucrativo. E não existe um controle, pelo estado, da expansão urbana 

sobre as áreas rurais, pelo contrário.  

No eixo São Paulo-Campinas, uma das formas de expansão urbana é através 

dos empreendimentos localizados próximos das principais rodovias. Desde a década de 

1950, e se intensificando posteriormente com a construção de novas rodovias, estas 

foram fundamentais para a localização das indústrias. O que atraía também a 

localização da moradia dos trabalhadores. Atualmente é visível a expansão de novos 

empreendimentos próximos das principais rodovias, coexistindo com indústrias, e ainda 

induzindo a localização de novas.  

Mais recentemente, as rodovias passam a atrair centros de distribuição, 

estabelecimentos comerciais de grande porte e parques de diversões, ou seja, atividades 

relacionadas às industrias (para a distribuição da produção), mas também atividades 

voltadas ao lazer e consumo da população da região. Outro uso que já destacamos em 

capítulo anterior é o dos loteamentos fechados para a população de alta renda, que aí se 

localizam pelo imperativo da fluidez e em busca de melhores condições de vida.  

 Na bibliografia consultada, processos semelhantes ao que estamos nos 

referindo são caracterizados com diferentes nomenclaturas. Uma das mais utilizadas é a 

dos “enclaves fortificados”, que são:  

espaços privatizados, fechados e monitorados, destinados a residência, lazer, 

trabalho e consumo. Podem ser shopping centers, conjuntos comerciais e 

empresariais, ou condomínios residenciais. Eles atraem aqueles que temem a 

heterogeneidade social dos bairros urbanos mais antigos e preferem 

abandoná-los para os pobres, os ‘marginais’ os sem-teto. Por serem espaços 

fechados cujo acesso é controlado privadamente, ainda que tenham um uso 

coletivo e semi-público, eles transformam profundamente o caráter do espaço 

público. (CALDEIRA, 2000: 11-12) 
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Outra nomenclatura utilizada é a de “novas centralidades” (MATTOS, 

2004; PORTAS, 2001), mais utilizada significando direção de expansão do centro 

urbano tradicional e localização das principais empresas relacionadas ao setor terciário 

avançado, como a região sudoeste do município de São Paulo, por exemplo.  

Os “grandes projetos urbanos” (NOVAIS et al., 2007) são associados a 

projetos de transformações urbanas, envolvendo diversos agentes, como no caso das 

parcerias público-privadas. Podem se referir também a “revitalizações” de zonas 

centrais das cidades.  

O conceito de enclaves fortificados utilizado por Caldeira (2000) acabou 

sendo mais utilizado posteriormente relacionado aos loteamentos e condomínios 

fechados do que a outros usos, mesmo que na formulação original o conceito 

apresentasse uma abordagem mais ampla. Já as “novas centralidades” ficaram marcadas 

pela localização das empresas do setor terciário avançado. Consideramos que, mesmo 

referindo-se muitas vezes às zonas centrais das cidades, o termo “grandes projetos 

urbanos” é o que melhor se encaixa nos empreendimentos que iremos analisar neste 

capítulo, já que podem se referir a diversos usos (moradia, consumo, lazer) e envolvem 

agentes diversos para a sua realização. Iremos portanto, situar esses projetos enquanto 

grandes projetos urbanos, que são indutores da expansão urbana no eixo São Paulo - 

Campinas.  

 

Começaremos este capítulo com um dos empreendimentos mais 

emblemáticos, que está em constante expansão: o conjunto “Vida completa SerrAzul”, 

que foi inaugurado em 1992.  Fica localizado nos municípios de Vinhedo e Itupeva e 

possui acesso direto na altura do quilometro setenta e dois da rodovia dos Bandeirantes, 

o que é irregular pela classificação da rodovia como vimos anteriormente, já que esse 

acesso originalmente era somente a entrada de um posto de abastecimento. O 

empreendimento foi inaugurado somente com o shopping suspenso SerrAzul (em 

Itupeva), e hoje conta, além deste empreendimento inicial, com os parques temáticos 

Hopi – Hari e Wet’n Wild localizados em Vinhedo e Itupeva, respectivamente e com o 

Outlet Premium, o Resort Hotel Quality e o loteamento fechado Fazenda SerrAzul 

Santa Maria, em Itupeva. Estima-se que a média de visitantes por ano do conjunto seja 

de cinco milhões de pessoas.  

Este projeto foi idealizado e construído pela Senpar Terras Desenvolvedora 

Imobiliária, em parceria com outras empresas que construíram os parques Hopi Hari e 
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Wet´n Wild
22

. A Senpar – Sociedade de Engenharia e Pavimentação Rodoviária – foi 

fundada em 1963 atuando no ramo de construção civil e infraestrutura pesada. É a partir 

da década de 1970 que a empresa amplia seus ramos e constrói o que é considerado por 

ela o primeiro condomínio fechado do Brasil, o Terras de São José, em Itu 

(ARQBRASIL, 2013).  

Podemos observar na Figura 2 que o grande projeto urbano está rodeado de 

áreas rurais, que já estão dando lugar a novos projetos. Do acesso da rodovia 

Bandeirantes até a entrada do loteamento de alto padrão Fazenda SerrAzul Santa Maria 

– que possui 500 lotes em um terreno de 650 mil m² - é um percurso de cinco 

quilômetros em um acesso recém asfaltado. Próximo à entrada do loteamento já existe o 

centro hípico de excelência  SerrAzul e está sendo construído o SerrAzul Golfe Clube. 

Ou seja toda esse caminho é área de expansão do complexo, que tem seu início em um 

acesso ilegal da rodovia Bandeirantes.  

 

 
Figura 2 - Foto aérea do conjunto Vida Completa SerrAzul no Km 72 da Rodovia 

Bandeirantes.  

Fonte: Elaboração do autor a partir de Google Earth 2013. 

                                                           
22

 Os maiores acionistas do Hopi Hari eram a GP investimentos (maior gestora de fundos do país) em 

conjunto com os fundos de pensão Previ (dos funcionários do Banco do Brasil), Funcef (dos funcionários 

da Caixa Econômica Federal), Petros (dos funcionários da Petrobrás) entre outros. Em 2009, quando o 

parque possuía uma dívida de R$ 500milhões com o BNDES, foi vendido para a consultoria Íntegra pelo 

valor simbólico de R$0,01 o lote de 100mil ações (EXAME, 2012). Já o Wet´n Wild tem como principais 

acionistas a Funcef, Unibanco AIG, Phillips, Petróleo Ipiranga e Método Engenharia e é operado pela 

parceria entre Wet´n Wild International e Método Engenharia.  
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Esta área de expansão urbana se encontra classificada no plano diretor de 

Itupeva como unidade de desenvolvimento controlado (UDC). Esta unidade possui, de 

acordo com o plano diretor municipal, “uma vocação para empreendimentos turísticos, 

logística e residencial de alto padrão” e permite uma variedade de usos, desde 

residenciais até industriais, como já havíamos destacado no capítulo anterior. Ou seja, 

tudo indica que haverá a continuidade da ilegalidade com a consolidação deste grande 

projeto urbano e a possível abertura de novos acessos à rodovia dos Bandeirantes. 

Assim como no caso anterior, a transformação da terra rural em urbana para 

empreendimentos privados tem sido um expediente dos mais lucrativos, como nos 

explica Eleusina Freitas em sua tese sobre os loteamentos fechados na Região 

Metropolitana de Campinas: 

A área rural passa a ser valorizada no mercado de alta renda tanto por 

apresentar áreas naturais preservadas, como porque oferece terras mais 

baratas. A transformação de terras rurais em lotes urbanizados, o não 

envolvimento na construção das casas dos condomínios e a utilização de 

permuta como forma de aquisição de novos terrenos, estabelecendo parcerias 

com proprietários de terra, que compartilham parte das receitas de cada 

projeto, implica o que os empreendedores chamam de “baixa exposição de 

caixa”, e esta é a explicação mais convincente para explicar a alta 

atratividade desses empreendimentos. (FREITAS, 2008: 192)  

 

O sítio acidentado, que é o principal obstáculo natural no eixo descrito por 

Villaça, transforma-se em elemento para fortalecer a especulação sobre estas terras, a 

partir da transformação das terras rurais em urbanas. E também possibilita a compra de 

grandes glebas, necessárias para grandes projetos urbanos. Com esse caráter poderíamos 

elencar vários outros exemplos, mas um específico nos chama mais a atenção: parte das 

terras pertencentes à companhia Melhoramentos em Caieiras, atravessadas pela rodovia 

dos Bandeirantes e com acesso rápido ao trecho oeste do rodoanel Mário Covas (ver na 

Figura 3). Ao longo do tempo estas terras foram sendo desmembradas em outras 

funções, como o loteamento fechado “Nova Caieiras”.  

Em dezembro de 2007 a construtora Camargo Corrêa comprou uma área de 

5,2 milhões de m² da companhia Melhoramentos. Várias especulações já apareceram 

sobre o projeto previsto para a área promovido pela Camargo Corrêa Desenvolvimento 

Imobiliário (CCDI): desde um amplo conjunto prevendo moradias para diversas faixas 

de renda, incluindo moradias populares, com capacidade total para 80 mil moradores em 

área construída de 1,6 milhões de m² – que era o projeto inicial (Folha de São Paulo – 

22/12/2007); até a proposta de um novo aeroporto privado para São Paulo, para suprir a 
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demanda atual. Porém, segundo matéria do Jornal da Tarde, o projeto, que seria 

construído pela Camargo Correa e Andrade Gutierrez, foi vetado pela FAB por 

considerar o projeto inviável (Jornal da Tarde – 26/10/2011).  

 

 
Figura 3 - Terras da Companhia Melhoramentos em Caieiras e terreno da CCDI em vermelho. 

Fonte: Elaboração do autor a partir de CCDI (2007) e Google Earth (2013). 

 

Atualmente a empresa está reforçando a proposta do aeroporto, insistindo 

em uma abertura para que seja autorizada a construção de aeroportos comerciais 

privados no Brasil. Segundo o portal terra o governo brasileiro estaria estudando 

adaptações legais para autorizar a construção do novo aeroporto. A principal dificuldade 

apontada seria a relação de concorrência entre os aeroportos concedidos à iniciativa 

privada e os aeroportos que seriam autorizados e construídos diretamente por capital 

privado, sem passar por processo de concessão (Portal Terra -16/01/2014). O projeto 

prevê um aeroporto com capacidade para 48 milhões de passageiros por ano, ou seja, 

mais do que as capacidades atuais dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas juntos. 

Para um projeto deste vulto já se fala em uma área maior na região, de 9 milhões de m², 

que já estaria sendo negociada. Provavelmente, mais um desmembramento de terras da 

Companhia Melhoramentos, que possui áreas com localização mais próxima da rodovia 
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dos Bandeirantes e rodoanel. A proposta é que, depois de autorizado, o grupo CCR seja 

o responsável pelo empreendimento. Tanto a Andrade Gutierrez, como a Camargo 

Corrêa fazem parte dos acionistas principais da CCR, e o grupo já é o concessionário do 

Rodoanel Mário Covas e do sistema Autoban – que engloba as rodovias Anhanguera e 

Bandeirantes. Dependendo do andamento do projeto, o grupo CCR poderá ter um 

controle ainda maior sobre a principal rede de infraestruturas da região.   

A proximidade de parte da região ao rodoanel Mário Covas tem sido um dos 

maiores indutores de expansão urbana no último período. O município de Cajamar tem 

se beneficiado muito dessa localização em relação à rodovia Anhanguera e ao rodoanel.  

O Portal dos Ipês 1, 2 e 3, localizado na altura do Km 29 da Rodovia 

Anhanguera, ao longo da Avenida Tenente Marques, no distrito de Polvilho, de 

Cajamar, é um dos principais exemplos dessa expansão recente.  O Portal dos Ipês 1 foi 

autorizado pela prefeitura no ano de 2004 e, desde então, a expansão urbana na área 

vem sendo intensa. Novos serviços estão sendo instalados, tais como centros de 

compras e um mercado 24 horas. Conjuntamente com essa expansão, foi mudando a 

infraestrutura do bairro e a faixa de renda da população moradora, já que anteriormente 

era um bairro de população mais pobre e hoje em dia aumentou o número de famílias de 

classe média
23

. No ano de 2013 foi inaugurada, em terreno de uso institucional cedido 

pela prefeitura, uma unidade do SESI na área, que possui ensino fundamental e ensino 

médio profissionalizante em parceria com SENAI. 

Os empreendimentos estão sendo construídos em terras que pertenciam a 

José João Abdalla
24

 e foram herdadas por José João Abdalla Filho. As empresas 

responsáveis pelo Portal dos Ipês são a Pillar empreendimentos e a Brookfield 

incorporações. Os vendedores são a Abyara e a Fernandez Mera. Só os conjuntos Portal 

dos Ipês 1 e 2 possuem uma área de quase um milhão de metros quadrados e cerca de 

                                                           
23

 Observamos em pesquisa de campo estas mudanças de aumento da população de classe média no 

município de Cajamar associado aos novos empreendimentos. 

24
 José João Abdalla foi um empresário e político paulista. Era secretário do trabalho do Governo do 

Estado na gestão de Ademar de Barros, quando, em 1951, adquiriu grandes extensões de terras (que 

cobrem aproximadamente 60% da extensão do município) e empreendimentos em Cajamar e região, 

incluindo pedreiras e a fábrica de cimento Portland em Perus. Era conhecido como o “mau-patrão” e foi 

com ele a frente da fábrica de cimento que eclodiu a grande greve operária nesta empresa entre as 

décadas de 1950 e 1960. Muito se especula sobre o retorno desta terras à união, para ressarcir as 

grandes dívidas da família com o Estado. Mas ainda hoje a família é grande detentora de terras, como 

podemos ver em decretos da prefeitura. Para aprofundar o histórico sobre José João Abdalla ver: 

Siqueira, 2001. 
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2.500 lotes. E contam com mais de 25 torres de edifício construídas. Um impulso 

grande às vendas das unidades foi dado com a inclusão dos edifícios do Villagio Portal 

dos Ipês no Programa Minha Casa Minha Vida, de financiamento e subsídio 

habitacional promovido pela Caixa Econômica Federal. 

A seguir, a Figura 4 mostra a comparação das fotos aéreas da região em 

2003 e em 2012, na qual podemos identificar o desmatamento e a grande movimentação 

de terra para a realização do projeto. A direita, nas fotos aéreas, a Natura e a Rodovia 

Anhanguera e na imagem de 2012 podemos ver o traçado de estrada proposto que ligará 

o empreendimento diretamente com a rodovia Anhanguera. Na Figura 5 vemos a 

construção de torres habitacionais no Villagio Portal dos Ipês, em meio aos lotes 

urbanizados. 

 

 
Figura 4 - Portal dos Ipês – 2003 (acima) e 2012 (abaixo) 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Google Earth, 2013 
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Figura 5 – Construção de torres habitacionais no Villagio Portal dos Ipês 

Fonte: Adilson Guaiati, 2012 

 

Nos exemplos anteriores, são comuns algumas características: são grandes 

projetos urbanos, envolvendo diversos agentes e capitais. A relação entre o poder 

público, envolvendo diferentes escalas, e os empreendedores, também é central para a 

execução destes projetos. E a transformação da terra rural em urbana é essencial para a 

viabilidade deste modelo. 

No período atual, a transformação de terra rural em urbana mantém velhos 

mecanismos, mas também ganha novos significados. O mecanismo tradicional é a 

aprovação pelo poder público da mudança de uso do solo, conseguida de diferentes 

maneiras. Em Itupeva, um caso merece destaque. Próximo ao conjunto Vida Completa 

SerrAzul, dentro do setor de desenvolvimento controlado, existem diversas áreas rurais 

que aos poucos vão se tornando residuais, devido à uma grande expansão urbana dos 

loteamentos fechados e de empreendimentos empresariais. Uma destas áreas, que antes 

era rural, pertence hoje ao grupo WTORRE Empreendimentos Imobiliários, com 936 

mil metros quadrados. A mudança de uso foi sancionada por lei complementar pelo 

prefeito como urbana no dia 28 de dezembro de 2012
25

. Além da lei complementar ter 

sido sancionada na última sexta feira do ano, foi em ano de eleições municipais em que 

Itupeva teve troca de prefeito. Esta área, assim como outras na região, fazem parte do 

banco de terras da WTORRE Empreendimentos Imobiliários.  

É este o elemento novo na questão da transformação das terras rurais em 

urbanas. As empreendedoras imobiliárias vêm adotando o estoque de terras, ou banco 
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 Lei complementar publicada no diário oficial do município de 10 de janeiro de 2013. 
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de terras, como expediente recorrente. Entre as grandes incorporadoras podemos 

destacar a Cyrela, que é a que possui o maior banco de terrenos no Brasil, equivalentes a 

um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 57,1 bilhões em 2012 (Cyrela, 2012). Alguns 

destes terrenos estão localizados nas imediações do Sistema Anhanguera – 

Bandeirantes. A CCDI tinha em 2007 um banco de terras de VGV de R$ 9,4 bilhões 

(86% dele adquirido por permuta). O projeto da CCDI descrito anteriormente possuía, 

na época da aquisição do terreno em Caieiras, um VGV de R$ 2,5 a 3 bilhões, mesmo 

sem o projeto aprovado ainda.
26

 

As principais incorporadoras e construtoras brasileiras puderam começar a 

abrir seus capitais nas bolsas de valores a partir de 2004, processo que se intensificou a 

partir de 2006 e 2007 e isso fez com que elas tivessem que mudar suas estratégias: 

As empresas que pretendiam abrir capital e aquelas já listadas na bolsa 

passaram a aumentar significativamente o estoque de terras, em parte como 

modo de convencer os investidores de que seria possível conseguir o Valor 

Geral de Vendas (VGV) prometido nas ofertas de ações. Em consequência, a 

competição entre as empresas gerou o aumento do preço do solo, motivando 

a busca por terrenos mais distantes dos principais centros urbanos ou em 

outros municípios e estados. A expansão em direção às periferias (ou, 

inclusive, áreas rurais), às cidades médias e às fronteiras agrícolas parece 

estar promovendo mudanças importantes na rede de cidades brasileiras. 
(FIX, 2011: 137)  

 

A nova relação se dá da seguinte forma: ao abrirem seus capitais, as 

incorporadoras oferecem, através do banco de terras, uma garantia aos investidores de 

que terão os retornos previstos. Esse é um novo e significativo motivo para a expansão 

urbana sobre as áreas rurais. Além disto, este mecanismo ainda tem a vantagem de que 

essas terras são adquiridas por permuta: as incorporadoras estabelecem parcerias com os 

proprietários de terra, que compartilham parte das receitas dos empreendimentos, 

reduzindo assim, os investimentos à vista e aumentando as taxas de retorno. 

O aumento do preço das terras é consequência de todo esse processo: “o 

monopólio sobre uma parte do território é o modo que as empresas encontram de 

garantir aos investidores que serão capazes de se apropriar de lucro, na construção, e de 

incrementos de renda da terra, na incorporação.” (ibid: 195).  
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 Informações obtidas em CCDI, 2007. 



97 
 

A seguir, analisaremos duas formas de expansão urbana que estão se 

intensificando na região, quais sejam, os loteamentos fechados e os condomínios 

empresarias.
27

  

 

 

3.1 Loteamentos fechados no eixo São Paulo-Campinas 

 

Uma forma de ocupação do solo que vem crescendo próxima às rodovias é a 

dos loteamentos fechados, como já vimos no tema sobre segregação espacial no capítulo 

anterior. Os principais motivadores dessa forma de moradia levantada pelos 

empreendedores são a busca por segurança, a vida em comunidade e a distinção social 

associada à melhoria da qualidade de vida. Mas, para além destes motivos, que podem 

ser muitas vezes mais ideológicos que reais, a apropriação privada ilegal do espaço 

público e a lucratividade destes empreendimentos são motivadores centrais destes 

projetos.  

A lucratividade decorre também da ilegalidade do modelo e da conivência 

entre prefeituras e judiciário. A apropriação da ‘coisa pública’ de forma 

privada oferece ganhos financeiros ao empreendedor. Vende-se o lote 

associado à segurança e aos serviços básicos de manutenção e lazer em áreas 

que são de uso coletivo. Se anteriormente era a ocupação de baixa renda que 

infringia a lei e degradava o meio ambiente através da ocupação de áreas 

ambientalmente frágeis, ela hoje disputa espaço com a ocupação dos 

loteamentos fechados de alto padrão que, à revelia da lei, privatiza e invade o 

espaço público, em busca de valorização trazida pela ocupação de alta renda 

em áreas rurais. (FREITAS, 2008: 192) 
 

A ilegalidade se dá porque dentro dos muros existem áreas de circulação, 

áreas institucionais e áreas verdes públicas que são fechadas privadamente. 

Normalmente o fechamento se dá após a aprovação do projeto. Adiante veremos 

exemplos de conivência do poder público com esse processo de fechamento dos 

loteamentos. 

No Brasil surgem os primeiros loteamentos fechados a partir da década de 

1970. No eixo temos alguns loteamentos pioneiros, que datam dessa época, em 

Vinhedo. Mas é a partir da década de 1990 que se fortalecem e se expandem os 

loteamentos fechados como forma de moradia das classes de média e alta renda. Antes 
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 Para estes itens utilizamos como metodologia de pesquisa a observação direta em pesquisa de 

campo, além do levantamento de indicadores nos próprios empreendimentos, nos planos diretores 

municipais, na Emplasa, através do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS), de imagens aéreas 

obtidas através do GoogleEarth (2013) e pesquisa bibliográfica. 
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desta década, a dispersão residencial se dava principalmente para as classes de baixa 

renda. Com a crescente expansão dos loteamentos, cresce também a expansão sobre as 

áreas rurais, com a vantagem de, além das terras serem mais baratas, são tributadas pelo 

imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), o que permite que elas possam se 

manter desocupadas - aguardando o projeto mais lucrativo - sem maiores ônus aos 

proprietários.  

No eixo São Paulo – Campinas a distribuição dos loteamentos fechados não 

é homogênea, apresentando municípios com maior concentração que outros. Um ponto, 

porém, eles têm em comum para a escolha da localização: a facilidade de acesso às 

principais rodovias - seja com acesso direto ou por estradas secundárias - já que, 

conforme vimos anteriormente, uma parte considerável dos moradores se desloca 

cotidianamente para trabalho ou estudo em outros municípios.  

Pelo eixo, verificamos padrões de localização dos loteamentos no sentido de 

São Paulo até Campinas. 

Na RMSP, o vetor mais consolidado de expansão dos loteamentos fechados 

para população de alta renda é a rodovia Castelo Branco. Esta localização se iniciou na 

década de 1970 e se intensificou na década de 1990, abrangendo principalmente os 

municípios de Barueri e Santana de Parnaíba (na Tabela 2 já havíamos destacado a 

elevada taxa geométrica de crescimento populacional deste município, que na década de 

1980 cresceu a uma taxa de 12,74% ao ano).  

Os empreendimentos principais são os Alphavilles, Tamborés e Aldeia da 

Serra, que vão direcionando a expansão para as áreas rurais do entorno. Além dos 

empreendimentos residenciais, houve um crescimento na quantidade de centros 

empresariais, comerciais e de serviços no complexo
28

. Outro vetor mais recente de 

expansão dos loteamentos fechados na RMSP é o complexo da Granja Viana, ao longo 

da rodovia Raposo Tavares, principalmente no município de Cotia se espraiando para os 

municípios de Carapicuíba, Embu das Artes, Osasco e Jandira.  

Já no eixo da Anhanguera e da Bandeirantes, na RMSP, o preponderante é 

moradia para a população de baixa renda, com uma direção de crescimento marcada 

pelos eixos ferroviários, como vimos anteriormente na análise das UITs e do IPVS. Do 

município de São Paulo, os distritos atravessados pelo eixo são Jaguara, São Domingos, 

Pirituba, Jaraguá, Perus e Anhanguera, todos de concentração de população de baixa 
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 Para aprofundamento sobre estes empreendimentos ver Caldeira (2000). 
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renda. Além disso, no entorno da rodovia Anhanguera existem importantes áreas 

industriais e de centros de distribuição.  

Os municípios de Caieiras, Franco da Rocha e Francisco Morato também 

são de concentração de população de baixa renda, cuja localização, mais próxima do 

eixo ferroviário do que rodoviário, não favorece a localização dos loteamentos 

fechados. Existem algumas exceções, como em Caieiras, na divisa do município com 

Mairiporã, o Alpes de Caieiras e outros loteamentos fechados com ocupação mais 

dispersa em área de proteção aos mananciais de Caieiras. Estes loteamentos são na 

verdade uma extensão dos loteamentos fechados e chácaras, próximos à represa de 

Mairiporã, neste município. Também em Caieiras, próximo ao terminal rodoviário e à 

estação ferroviária, temos o Nova Caieiras, localizado na rodovia Tancredo Neves. Esta 

rodovia é onde estão localizados dois outros loteamentos fechados, o Villa Verde 1 e 2, 

já em Franco da Rocha. Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista apresentam situação 

semelhante aos municípios anteriores. 

Mesmo que Cajamar tenha boa parte de seu território margeando a rodovia 

Anhanguera, não é significativa a presença de loteamentos fechados. Podemos destacar 

o Vilage Scorpios 1 e 2, em Jordanésia, próximos a grandes centros de distribuição. 

Outros loteamentos são o Capital Ville 1, 2 e 3, na rodovia Anhanguera já na divisa com 

Jundiaí e isolado dos demais distritos de Cajamar. O que vem se intensificando no 

município no último período é a localização de indústrias, centros de distribuição e 

condomínios de galpões modulares, como veremos adiante. 

A partir de Jundiaí observa-se uma maior heterogeneidade dos 

empreendimentos localizados próximos do eixo. Como vimos anteriormente, a 

expansão urbana do município teve um direcionamento para a rodovia Anhanguera após 

a década de 1950. Os loteamentos fechados, no entanto, se espalham não só nas 

proximidades desta rodovia. Eles se localizam em relação às grandes avenidas e 

próximos a represas e parques do município, além de um direcionamento para o outro 

lado da rodovia dos Bandeirantes, na proximidade da Serra do Japi. Nas imediações da 

rodovia, existem tanto prédios e casas de uso residencial, como grandes centro 

comerciais e indústrias. Na Figura 6 vemos um conjunto de prédios de alto padrão 

próximos da rodovia, atrás de um supermercado Carrefour. Nesta mesma altura da 

rodovia, do outro lado, identificamos o local aonde será construído o Shopping Iguatemi 

Jundiaí. Existe uma intensificação da ocupação de alto padrão neste trecho da rodovia, 
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encontrando-se aí também alguns loteamentos no entorno do terreno do futuro 

Shopping. 

 
Figura 6 – Prédios residenciais de alto padrão e Carrefour no Km 59 da rodovia Anhanguera 

Fonte: Autor, 2013 

 

Em Louveira, apesar das margens da rodovia serem um pouco menos 

adensadas, a situação é semelhante à de Jundiaí, com destaque para grandes centros de 

distribuição ao longo da via. Os loteamentos fechados se localizam principalmente 

próximos ao centro do município e na estrada que vai para Itatiba. 

Na Figura 7 identificamos a recente expansão urbana no município de 

Itupeva, nas proximidades da rodovia Bandeirantes. 
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Figura 7 – Área de expansão de loteamentos fechados em Itupeva. 

Elaboração do autor a partir de Google Earth, 2013 

 

Parte desta expansão é influenciada pelos grandes projetos urbanos na 

região, como o complexo Vida Completa SerrAzul. A ilegalidade dos acessos à rodovia 

Bandeirantes e as diretrizes do município de Itupeva favorecendo a expansão urbana de 

loteamentos fechados, empreendimentos turísticos e de logística também possibilitam e 

induzem essa expansão crescente, mesmo que atualmente os acessos ainda sejam feitos 

através de estradas secundárias. Na Figura 7 é possível identificar a rodovia Miguel 

Melhado Campos, que é acessada pela Anhanguera no trevo de Vinhedo. Mesmo 

passando por baixo da rodovia Bandeirantes, ela não tem acesso direto a esta.  

Dentre estes loteamentos fechados um merece destaque: o Fazenda da 

Grama, localizado na rodovia Miguel Melhado Campos, como também podemos ver na 

Figura 7. Assim como o loteamento Fazenda SerrAzul Santa Maria, é um 

empreendimento de altíssimo padrão, que tem como principal atrativo esportes 

elitizados. Ele possui um campo de golfe em sua área interna. São 500 lotes em uma 

área de mais de 2 milhões de m², com terrenos que podem ter até 3.000 m². Além de 

possuir extensa rede de fibra ótica, todo o cabeamento é subterrâneo. A construção e 

incorporação são dos grupos Jaguari e Terras Novas.   

Os três municípios seguintes, Vinhedo, Valinhos e Campinas, são os que 

possuem o maior número de loteamentos fechados no eixo. Vinhedo, como já 

salientamos, é o município dos empreendimentos pioneiros, a partir de 1974. Sobre a 
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localização dos empreendimentos na Região Metropolitana de Campinas, “Não é difícil 

de concluir que a maior incidência de empreendimentos de loteamentos fechados se deu 

nos municípios mais ricos, ou em algumas exceções, margeando importantes e 

modernas rodovias, desconsiderando as características urbanas do município” 

(FREITAS, 2008: 173). Estes municípios estão entre os que possuem maior 

concentração de população de alta renda e os que possuem grande extensão margeando 

os principais eixos. Principalmente para o caso de Vinhedo, que não só são 

desconsideradas as características urbanas do município, mas estas características 

passam a se referenciar aos loteamentos fechados.  

Vinhedo tem como centralidade de sua forma urbana os loteamentos e se 

adequou a isto. A prefeitura, principalmente no período inicial, autorizava o fechamento 

dos loteamentos e concedia incentivos fiscais para subsidiar os empreendimentos e fazer 

com que não precisassem pagar o imposto pelas áreas públicas privatizadas dentro do 

loteamento. Para se ter uma ideia, nas últimas quatro décadas Vinhedo teve a  

implantação de mais de 30 empreendimentos e mais de 10 milhões de metros quadrados 

fechados (FREITAS, 2008). Para a caracterização dos dois loteamentos a seguir, 

baseamo-nos principalmente em Freitas (2008), Marambaia (2013) e Swiss Park (2013). 

O loteamento fechado Estância Marambaia, um dos mais emblemáticos, é 

um dos pioneiros em Vinhedo, sendo inaugurado em 1974 e localizado nas margens da 

rodovia Anhanguera, como podemos constatar na Figura 8. A área era de uma fazenda 

falida que estava nas mãos do antigo Banco do Estado de São Paulo (Banespa). Dentro 

do loteamento existe um dos clubes do Banespa, que ocupa uma área de 150 mil m². O 

próprio banco tomou a iniciativa de lotear a área e vender para seus funcionários e 

clientes. Também disponibilizava créditos para o financiamento dos terrenos. 
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Figura 8 – Loteamento fechado Estância Marambaia e área industrial de Vinhedo 

Elaboração do autor a partir de Google Earth, 2013 

 

O Estância Marambaia tem área total de cerca de 2,6 milhões de m² e 1.818 

lotes em um padrão de lotes de 800 m². Possui 10.000m de muro perimetral e 40 km de 

vias públicas fechadas. A população estimada é de 6.000 habitantes residentes (quase 

10% da população total do município) e 3500 flutuantes (que devem utilizar a 

residência em finais de semana e sazonalmente). Possui ainda cerca de 420 mil m² de 

área verde fechada em seu interior (MARAMBAIA, 2013). 

Como já havíamos destacado no capítulo anterior, ao analisar as UITs de 

Vinhedo, os usos do município nas margens da rodovia Anhanguera são, em sua 

maioria, loteamentos fechados a nordeste e áreas industriais a sudoeste, como podemos 

observar na Figura 8. 

Campinas tem expandido muito a área de loteamentos fechados. Só entre 

2000 e 2007 sua área urbanizada foi ampliada em 20 milhões de m² (FREITAS, 2008). 

Os vetores de expansão são principalmente as rodovias, tendo destaque a rodovia Dom 

Pedro I e os distritos de Souzas e Joaquim Egídio. Historicamente, a região sudoeste é a 

que apresenta expansão de população de baixa renda, mas um empreendimento recente 
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vem modificando esta tendência. Trata-se do loteamento fechado Swiss Park Campinas, 

que se localiza no Km 90 da rodovia Anhanguera. 

O empreendimento está localizado na antiga fazenda Sete Quedas, que foi 

importante produtora de café na região (ver Figura 9) e pertencia ao grupo Bradesco. 

Inicialmente o empreendimento teve o Bradesco como idealizador do projeto através da 

empresa Sete Quedas Empreendimentos Imobiliários. Em 2005 foi vendida para a AGV 

Campinas (parceria entre AEPL Empreendimentos imobiliários e Gafor 

Empreendimentos Imobiliários), que é a proprietária e incorporadora do projeto.  A 

Gafor, que é a principal empresa controladora do projeto, é uma empresa de origem 

familiar que atua nos ramos: imobiliário; transportes e logística; agronegócios; 

distribuição e revenda de produtos petroquímicos e fabricação de papel autoadesivo. 

Somente em 2011 realizou abertura de capitais na bolsa
29

.  

O empreendimento possui uma área total de 5 milhões de m² e 5.020 

unidades, sendo 4.808 residenciais e 212 comerciais, espalhados em 17 residenciais, o 

primeiro deles lançado em 2006. Possui área verde de um milhão de metros quadrados, 

incluindo o parque botânico Amador Aguiar de 600 mil m². Com o empreendimento 

sendo lançado aos poucos, ainda faltam 3 loteamentos serem comercializados, como 

podemos conferir na Figura 10. Na mesma gleba existe o Swiss Park Office, lançado 

em 2008, com mil unidades de escritórios em 12 edifícios.  

                                                           
29

 Ao analisar os empreendimentos com área superior a 900 mil m². Eleusina Freitas 
(2008) constata que geralmente são incorporados por empresas de outros ramos da economia que 
injetam capital nestes projetos. É o caso dos dois projetos que apresentamos: um foi incorporado pelo 
banco Banespa e o outro pelo banco Bradesco, passando posteriormente ao grupo AGV Campinas. 
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Figura 9 – Sede da Antiga Fazenda Sete Quedas 

Fonte: http://www.geolocation.ws/ 

 

 
Figura 10 – Swiss Park Campinas 

Fonte: www.swisspark.com.br 

 

Os empreendedores do Swiss Park afirmam orgulhosos que houve uma 

intensa valorização do empreendimento. No primeiro lote vendido, em 2006, o metro 

quadrado do terreno custava R$ 200,00, em 2011 este valor chegava a R$ 500,00 e em 

2013, com o lançamento do residencial Davos, este valor chegou a R$ 950,00. “E há 

muito espaço para valorizações futuras, sendo melhor do que qualquer investimento 

http://www.geolocation.ws/
http://www.swisspark.com.br/
http://www.geolocation.ws/v/P/41013943/casaro/en
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financeiro feito na cidade”
30

. Cabe destacar também o marketing do empreendimento: 

cada residencial tem o nome de uma cidade suíça, como verificamos na Figura 10. 

Além disso, o Swiss Park é uma rede de empreendimentos com loteamentos fechados 

em São Bernardo do Campo, Marília, São Carlos, Campinas, Manaus e Brasília. 

A seguir, nas Figuras 11 e 12 temos a localização do empreendimento e sua 

relação com o entorno. 

 

 
Figura 11 – Localização do Swiss Park Campinas e sua inserção no complexo viário  

Elaboração do autor a partir de Google Earth, 2013 

 

 
Figura 12 – Vista do loteamento fechado Swiss Park a partir do bairro Reforma Agrária 

Fonte: Autor, 2013 
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 Reportagem na revista Swiss Park, ano VII – N° 37 – Novembro/Dezembro 2013 
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O loteamento fechado Swiss Park localiza-se próximo do centro de 

Campinas, nas margens da rodovia Anhanguera e próximo da rodovia Santos Dumont, 

que dá acesso ao aeroporto de Viracopos e à rodovia Bandeirantes. Além disso também 

está próximo do anel viário de Campinas, que faz a ligação com a rodovia Dom Pedro I, 

como verificamos na Figura 11. O empreendimento se localiza em meio à outras 

antigas fazendas da região, como a fazenda Pedra Branca, a sudoeste do Swiss Park. Ao 

sul temos o Bairro Reforma Agrária, considerado uma das primeiras experiências 

concretas de reforma agrária do Brasil, realizada no início da década de 1960 com a 

desapropriação de 670 hectares que antes pertenciam à fazenda Capivari
31

.  

Na Figura 12 podemos ver a transição do rural para o urbano em uma vista 

do Swiss Park, com seus muros, a partir do bairro Reforma Agrária – com a paisagem 

urbana mais adensada ao fundo. Cabe destacar que o anel viário de Campinas está em 

processo de aprovação de seu prolongamento. Será um trecho de 10 Km que ligará a 

rodovia Anhanguera até a rodovia Bandeirantes e ao aeroporto de Viracopos. Este 

prolongamento cortará estas áreas rurais e influenciará diretamente na expansão urbana 

na área.  

Na rodovia Anhanguera, se intensificam as áreas industriais nas margens da 

rodovia indo de Valinhos em direção a Vinhedo. Além dos loteamentos fechados, o uso 

industrial ainda se mantém e se consolida na rodovia Anhanguera entre Campinas e 

Vinhedo, expandindo-se em direção as áreas rurais. 

A população de baixa renda do município de Campinas, que se dispersa pela 

região sudoeste do município, vivencia no período atual a expansão dos loteamentos 

fechados e áreas industriais sobre as áreas rurais ai localizadas. Conjuntamente a esta 

expansão ocorre uma melhoria das infraestruturas viárias e adequação do sistema viário 

que possibilita novos empreendimentos. 

 

 

3.2 Indústrias, centros de distribuição e condomínios empresariais 

 

No eixo São Paulo-Campinas, a rodovia Anhanguera é importante eixo de 

expansão industrial desde a década de 1950. Como vimos anteriormente, a intensa 

concentração industrial em São Paulo se estendeu para o conjunto da RMSP, em um 
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 Sobre o bairro Reforma Agrária ver: Bombardi, 2004. 
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primeiro momento, e para o conjunto da Macrometrópole Paulista em um período mais 

recente. A comparação entre o processo de industrialização de Campinas e de São Paulo 

indica semelhanças, considerando a análise para diferentes períodos históricos: 

Na ATI [Área Territorial da Indústria] nucleada por Campinas, coexistem 

vários complexos territoriais setoriais (de alta tecnologia, petroquímico, 

automotivo, têxtil), geralmente com base territorial não mais circunscrita a 

um único município. No tocante ao de Campinas, talvez seja possível afirmar 

que ele vivencia, desde os anos 80, uma situação idêntica à vivida pela 

metrópole de São Paulo, nas décadas de 1960 e 1970. Com a presença de 

múltiplos ramos e setores industriais, forças centrípetas foram acionadas em 

seu interior; todavia, restrições de espaço físico, uma excelente rede 

rodoviária (que realiza tanto a interligação municipal quanto a regional, como 

se viu), concessões e estímulos oferecidos por municípios vizinhos (‘guerra 

fiscal’), preços mais altos dos terrenos, foram, entre outros, fatores que 

propiciaram a extensão do território produtivo para municípios próximos ou 

contíguos (e a correlata conurbação). (SELINGARDI-SAMPAIO, 

2009: 420) 

 

Tanto em São Paulo quanto em Campinas, estabeleceram-se complexos 

industriais de diferentes ramos, que se estenderam para seu entorno através dos 

principais eixos viários. O município de Jundiaí, como vimos anteriormente, conta com 

indústrias de grande porte e multinacionais a partir das décadas de 1960 e 1970. Na 

década de 1970 este município institui um distrito industrial nas margens da rodovia 

Anhanguera. Aliás, a indústria se estende por quase toda a rodovia Anhanguera de São 

Paulo a Campinas, sobrando uns poucos espaços residuais, como veremos adiante. A 

Bandeirantes, apesar de ser uma rodovia “classe zero”, que impede a localização de 

empreendimentos com acesso direto a ela, também se presta esta finalidade, pois através 

das interligações com as rodovias Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, Santos Dumont e 

com a própria Anhanguera é importante indutora de localização industrial, além de 

possibilitar a rapidez dos fluxos. 

Campinas neste processo também se especializou enquanto importante polo 

tecnológico: “a modernização do parque produtivo faz da cidade uma tecnópolis, com a 

concentração de universidades e instituições de ensino superior e centros de pesquisa 

em associação com o setor privado nacional e estrangeiro” (POCHMANN, 2012: 59). 

Este fator induz a localização de empresas deste setor neste município ou em seu 

entorno imediato. 

Desde a década de 1990, por longos trechos da rodovia Anhanguera e 

principais rodovias da região, observa-se o surgimento de centros de distribuição (CDs) 

e “espaços de carga” (ZIONI, 2009), que são espaços diretamente relacionados com a 

circulação e distribuição de mercadorias e produtos. Estes espaços, resultantes dos 
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processos de reestruturação produtiva, estão inseridos no contexto da logística 

corporativa, uma inovação que propicia dinamizar a fluidez territorial (SILVEIRA, 

2010). Alguns condicionantes são fundamentais para a localização destes espaços neste 

eixo, tais como: um sistema viário fluído interligado a importantes regiões do estado de 

São Paulo; proximidade dos centros produtores; força de trabalho qualificada; grande 

concentração de mercado consumidor; e possibilidade de terrenos mais baratos (ainda 

há grande quantidade de terras rurais nas proximidades do eixo). Segundo Zioni (2009: 

167): “as atividades de transporte e armazenagem de carga buscam localizações onde 

podem ser compensadas as vantagens da proximidade pelos custos de instalação das 

grandes áreas demandadas para o armazenamento e manipulação das cargas”. Ou seja, 

para a localização desses espaços é necessário um equilíbrio entre os custos do terreno, 

a existência de grandes áreas e a proximidade dos locais de origem e destino das 

principais rotas de transporte que serão realizadas. 

O processo recente – a crescente localização de condomínios empresariais 

no eixo São Paulo - Campinas –, acentua-se a partir de 2005. É este processo que 

analisaremos neste item. Mantêm-se o imperativo das empresas se localizarem próximas 

aos principais eixos viários de articulação regional, porém com a inovação da 

terceirização destes espaços. 

Na bibliografia estudada encontramos diferentes denominações para estes 

espaços, como condomínios industriais (LENCIONI, 2011b) e condomínios logísticos 

(ZIONI, 2009). Utilizaremos a denominação condomínios empresariais que são:  

(...) empreendimentos de natureza imobiliária destinados a albergar 

atividades econômicas, em superfícies ocupadas predominantemente de 

forma horizontal, fechados em relação ao seu entorno por meio de controle 

de acesso e sistemas de segurança reforçados, dotados de objetos técnicos 

facilitadores para as empresas que nele se instalam, e localizados em uma 

situação geográfica de grande fluidez territorial. (FINATTI, 2011: 46)  

 

A abordagem feita por Finatti é ampla e classifica os condomínios em três 

diferentes tipos: o condomínio empresarial misto; o condomínio de galpões modulares e 

o condomínio horizontal de escritórios. Para fins desta dissertação, vamos priorizar os 

condomínios de galpões modulares, que são os que apresentam recente expansão no 

eixo São Paulo-Campinas. Nestes espaços ocorrem as funções industriais e de serviços, 

com predomínio de empresas prestadoras de serviços, e rotatividade dos clientes, já que 

os galpões são alugados por tempo determinado.  
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O elemento central dessa transformação é que os condomínios empresariais 

são empreendimentos de origem imobiliária. Isto modifica os fatores locacionais para a 

instalação das indústrias.  

Com os condomínios industriais modificam os requisitos, as condições para a 

localização industrial. Há uma sobredeterminação do capital imobiliário sob 

o capital industrial a dirigir a localização industrial. Isso traz à necessidade de 

se rever a relação entre o poder público e o poder privado, onde na mesa de 

negociações a localização industrial não é mais simplesmente determinada 

pelos desígnios dos empresários industriais e pelas vantagens oferecidas pelo 

poder público para o desenvolvimento da atividade industrial. Agora, na 

mesa de negociações há um novo agente: o representante do setor 

imobiliário, a tecer novas redes de relações com o poder público e a dirigir as 

escolhas para as instalações industriais. (LENCIONI, 2011b: 196)  

 

Existe, portanto, mais um agente atuando na determinação da localização 

das indústrias, e isto pode reforçar ainda mais a concentração em algumas localidades e 

em determinados eixos, como veremos a seguir. 

Outro elemento novo é que as isenções e subsídios para a localização das 

indústrias nos municípios, que antes eram negociadas pelas próprias empresas, agora 

são negociadas diretamente pelos promotores imobiliários. E isto se reflete inclusive na 

liberação de terrenos e na agilidade dos trâmites burocráticos para a aprovação dos 

empreendimentos, área em que os promotores imobiliários já possuem vasta 

experiência.  

Quanto aos principais promotores imobiliários: 

O perfil destas empresas é variado, encontrando – se desde incorporadoras 

bastante tradicionais e atuantes em vários ramos do circuito de produção 

imobiliário, como é o caso da Cyrela, Hines, Colliers, Bratke Collet, Rossi ou 

Camargo Corrêa, até empresas cuja visibilidade não diz respeito ao ramo de 

incorporação, mas que também atuaram nesta função, produzindo seus 

próprios condomínios: a IBM, DPaschoal, Tintas Coral e a Kodak são 

exemplos interessantes de empresas que transformaram seus terrenos em 

condomínios empresariais. (FINATTI, 2011: 93)  

 

Ou seja, assim como no empreendimento dos loteamentos fechados 

residenciais, não é só o capital imobiliário que atua na incorporação dos condomínios 

empresariais. Existem outros agentes, associados ao capital imobiliário. Nestes casos, as 

empresas citadas atuaram também enquanto proprietários, já que eram donas dos 

terrenos que se destinaram a condomínios empresariais. 

Os condomínios empresariais se localizam ao longo dos principais eixos 

viários do estado de São Paulo, principalmente na Macrometrópole paulista, como 

verificamos no Mapa 17. Para além desta região existem alguns localizados em 
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Ribeirão Preto e São Carlos. No mapa é possível notar a concentração dos condomínios 

empresariais no eixo São Paulo – Campinas. No que se refere aos condomínios de 

galpões modulares, em Jundiaí, devido a sua localização estratégica, o número aumenta 

muito a partir de 2005, quando possuía três condomínios, chegando a dez em 2011 

(FINATTI, 2011).   

 

 

Mapa 17 – Localização dos condomínios empresariais na Macrometrópole Paulista 

Fonte: Finatti, 2011 

 

A seguir faremos uma breve análise da localização da indústria, dos centros 

de distribuição e dos condomínios empresariais no eixo São Paulo – Campinas. 

Importante salientar que, ao pesquisar os empreendimentos aí localizados, 

principalmente os condomínios de galpões modulares, frequentemente foram citadas 

como referência para a localização estratégica as distâncias a São Paulo, a Campinas, ao 

Rodoanel Mário Covas e ao Aeroporto de Viracopos. Faremos a análise principalmente 

dos empreendimentos localizados nas proximidades das rodovias Anhanguera e 

Bandeirantes.  

O eixo ferroviário, que foi no passado importante indutor da localização 

industrial, hoje já não desempenha mais este papel. Mesmo assim, algumas indústrias 

que foram instaladas em função do eixo ferroviário ainda se mantêm em funcionamento, 

mas hoje referenciadas principalmente ao transporte rodoviário, como é o caso da 

metalúrgica ThyssenKrupp em Campo Limpo Paulista. A rodovia Tancredo Neves se 

tornou uma via de trânsito local, que possui galpões menores, mas também possui 

importantes empreendimentos, como é o caso da fábrica da Dow Agrosciences, empresa 
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multinacional no ramo de agrotóxicos em Franco da Rocha. Portanto, não é possível 

enquadrar esses e outros casos somente como empreendimentos residuais. Um conjunto 

de fatores, como incentivos fiscais, o preço mais barato dos terrenos e a possibilidade de 

se desviarem dos pedágios do Complexo Anhanguera Bandeirantes, deve ter levado 

empresas maiores para fora do eixo principal. 

No eixo São Paulo-Campinas ainda é possível presenciar paisagens de um 

passado não tão distante, já que atividades extrativas foram e ainda são comuns neste 

eixo, devido também a seu relevo acidentado. É o caso das amplas áreas de eucaliptais 

da Companhia Melhoramentos em Caieiras; e das pedreiras em São Paulo, Cajamar, 

Caieiras e Campinas.  

Seguimos agora no percurso de São Paulo até Campinas, destacando alguns 

empreendimentos mais significativos e transformações recentes no eixo. 

No primeiro trecho, que é o início da rodovia Anhanguera saindo de São 

Paulo, coexistem adensamento de indústrias, centros de distribuição, empresas de 

transporte, galpões e habitação de população de baixa renda. Importante salientar que o 

município de Osasco faz divisa com a Anhanguera neste trecho e aí está localizado o 

Parque industrial Anhanguera, formado em sua maioria por centros de distribuição, 

indústrias e galpões. Este parque industrial foi se consolidando a partir da década de 

1990.  Nessa área se destacam também os centros de distribuição do Carrefour e do Pão 

de Açúcar. Além disso, uma das referências na região são os estúdios do SBT, um 

conjunto de edifícios e galpões às margens da rodovia Anhanguera, como verificamos 

na Figura 13. No final da década de 2000, tanto as obras de melhoria do acesso da 

rodovia Anhanguera à Marginal Tietê, quanto a implantação de marginais e a obra de 

readequação do trevo do Km 18 foram importantes para a melhoria da fluidez neste 

complexo. Afora o fato de que, por estar muito próximo da marginal Tietê, e antes dos 

pedágios da Anhanguera e Bandeirantes, as empresas de transporte são muito 

concentradas neste trecho, o que faz com que a fluidez das vias seja ainda mais 

determinante. 
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Figura 13 – Trecho inicial da rodovia Anhanguera, entre Osasco e São Paulo. 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Google Earth, 2013. 

 

O trecho seguinte que destacamos se localiza em Cajamar. Neste, a rodovia 

Anhanguera tem mudado de feições mais intensamente a partir das décadas de 1990 e 

2000, quando as indústrias passam a se localizar diretamente às margens da rodovia. 

Dois exemplos são a Natura, da área de cosméticos, e a metalúrgica SKF, ambas 

localizadas na altura do Km 30 da rodovia Anhanguera (como pode ser visto na Figura 

4 no início deste capítulo). No Km 33 está localizado o Parque Empresarial 

Anhanguera, um condomínio empresarial misto. 

Ainda se mantêm na paisagem vastas extensões de eucaliptais, que estão 

sendo paulatinamente substituídos, porém, por centros de distribuição e condomínios de 

galpões modulares. O distrito de Jordanésia, na altura do Km 35 até o 38 da rodovia 

Anhanguera, tem sido um dos principais indutores da nova localização. Na Figura 14 

podemos perceber a rápida evolução destes empreendimentos. Na primeira foto aérea 

(de 2003) ainda não existia nenhum dos grandes galpões. Já na segunda foto aérea (de 

2013) notamos a substituição de áreas de eucaliptais por grandes extensões de 

terraplenagens e grandes galpões. Importante destacar na figura a localização do centro 

de distribuição da Marabraz, do Prologis CCP (Cyrela Commercial Properties) Cajamar 

I e II e do Distribution Park Cajamar.  
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Figura 14 – Foto aérea da rodovia Anhanguera, na altura de Jordanésia, nos anos de 2003 

(acima) e 2013 (abaixo). 

Fonte: Elaboração do autor a partir de Google Earth, 2013. 
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Na Figura 15 temos outras fotos com a comparação de dois períodos 

distintos. A primeira foto é de 2007, com vista para a já desativada Copase, antiga 

indústria extrativa da família Abdalla (que possuía a maior parte destas terras). A 

segunda foto é de 2013, e já vemos no local o condomínio de galpões modulares 

Prologis CCP Cajamar I. Este grande e recente complexo de galpões modulares merece 

nossa atenção mais detalhada.  

 

 

 

Figura 15 – rodovia Anhanguera: Copase (2007) e Prologis CCP Cajamar (2013) 

Fonte: Autor 
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O trecho da Anhanguera que vai mais ou menos do Km 35 ao 38 já possuía 

algumas pequenas indústrias e frigoríficos aí instalados. Porém, é a partir da construção 

do grande centro de distribuição da Marabraz (com galpões totalizando mais de 180 mil 

m² de área), por volta do ano de 2005, que outros empreendimentos começam a se 

instalar neste trecho. Antes do término das obras foi realizada a adequação do trevo do 

Km 38 – que faz a ligação com a rodovia Edgard Máximo Zambotto, que leva até 

Franco da Rocha e Campo Limpo Paulista –, o que possibilitou uma ampliação ainda 

maior do complexo. 

Mas é a partir do final da década de 2000 que se observam transformações 

ainda maiores, quando começam a ser realizadas amplas obras de terraplenagem na 

beira da rodovia Anhanguera e novos agentes entram em cena.  

O Distribution Park Cajamar é um conjunto de 4 galpões modulares em área 

total construída de mais de 88 mil m², feito para locação (HINES, 2013). Este 

empreendimento é uma extensão do Distribution Park Louveira, do começo dos anos 

2000, que foi o primeiro empreendimento da Hines na região e que aí intensifica seus 

projetos a partir do ano de 2006. O Distribution Park é a marca da Hines para os 

condomínios de galpões modulares. A Hines, uma empresa dos Estados Unidos, é uma 

das maiores organizações imobiliárias do mundo, está presente em 18 países e tem US$ 

23,8 bilhões em ativos. Ela representa no Brasil o fundo de pensão dos funcionários 

públicos da Califórnia (FINATTI, 2011). Os principais mercados de atuação da HINES 

no Brasil estão em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Manaus.  

Um outro grupo que possui empreendimentos na região é o Prologis CCP, 

uma parceria entre a Prologis, maior empresa do mundo em desenvolvimento e 

administração de condomínios logísticos e a CCP – Cyrela Commercial Properties – a 

empresa da Cyrela para empreendimentos empresariais. A Prologis está atualmente com 

foco grande no mercado brasileiro – quase 40% de seus investimentos atuais se 

concentram no Brasil, ao lado da China, o Brasil é o país aonde a Prologis mais tem 

projetos em desenvolvimento (Estado de São Paulo – 26/09/2011).  

Um parceiro brasileiro, por já possuir um estudo de mercado, de clientes e 

de terrenos, foi fundamental para a Prologis. Juntas as duas empresas já possuem um 

banco de terrenos de 700 mil m². E, como já vimos no início deste capítulo, a Cyrela é a 

incorporadora brasileira que possui maior VGV em banco de terrenos.  

O Prologis CCP Cajamar I tem uma área locável de 185 mil m² e atualmente 

já estão nele as empresas Zara, SKF, Penske, Nova Pontocom e Schneider Eletric. 
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Importante destacar alguns casos, como o da SKF: a empresa já possui indústria em 

Cajamar e alugou este galpão para auxiliar no processo de distribuição. Algumas 

empresas possuem mais de um espaço na mesma localidade para atividades 

complementares. O Prologis CCP Cajamar II está em construção e terá uma área locável 

de 255 mil m². Os dois projetos foram realizados em parceria com a Libercon 

Engenharia. 

Outra grande incorporadora que também possui projetos na região é a 

WTORRE, que em 2012 se juntou ao Goodman Group, um dos maiores gestores de 

fundos de propriedades industriais e de logística no mundo, constituindo a Joint Venture 

WTGoodman (KPMG, 2013). Além dos projetos em desenvolvimento, a WTGoodman 

possui um banco de terrenos de 675.645 m² em Cajamar e 820.000 m² em Itupeva, 

como já foi destacado no início deste capítulo. 

Jundiaí apresentou considerável expansão industrial no último período. As 

indústrias se espraiam principalmente em direção a Louveira pela rodovia Anhanguera e 

em direção a Itupeva pela rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e pela rodovia 

Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli. Tanto se fortalece a localização no distrito 

industrial de Jundiaí como vem se expandindo a atuação dos promotores imobiliários 

com relação ao lançamento de novos condomínios empresariais. Por estar entre São 

Paulo e Campinas, a localização de centros de distribuição também é estratégica neste 

trecho. Merece destaque o centro de distribuição das casas Bahia, com 300 mil m². 

Desde a década de 2000 o complexo viário em Jundiaí vem passando por 

importantes transformações, dentre as quais a ampliação das vias marginais e melhoria 

dos trevos de acesso à rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto e à rodovia dos 

Bandeirantes. Essas obras melhoraram a fluidez das vias e possibilitaram uma extensão 

dos empreendimentos neste trecho. Atualmente a rodovia Anhanguera, entre Jundiaí e 

Louveira, está passando por uma ampliação para 3 faixas de veículos. 

Em Jundiaí estão localizadas empresas como: Deca, Klabin, Renault/Nissan, 

Parmalat, Femsa Coca-Cola, Ambev Sifco, Mahle, Siemens, Foxconn, Itautec, entre 

diversas outras. Na Figura 16 identificamos a área de concentração das empresas, assim 

como a intensificação da movimentação de terra para a construção de novos 

empreendimentos. Neste trecho existe mais um projeto da Prologis CCP Jundiaí, que já 

possui um módulo pronto e está construindo outro. Na Figura 16 é possível identificar a 

extensão de novos empreendimentos na direção de Itupeva, que, devido a obras viárias 
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na rodovia Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, apresenta atualmente boa acessibilidade 

às rodovias Bandeirantes e Anhanguera. 

 

 

Figura 16 – Extensão dos empreendimentos em Jundiaí e Itupeva  

Fonte: Elaboração do autor a partir de Google Earth, 2013. 

 

Em Louveira existe a maior concentração de galpões modulares Distribution 

Park da Hines. As principais empresas presentes nestes condomínios empresariais são: 

DHL, Unilever e Kraft. Desde 2000 implantou-se a primeira unidade do Distribution 

Park em Louveira, e é a partir de 2006 que ela passa a expandir seus empreendimentos 

no município, com mais 4 galpões, totalizando cerca de 150 mil m² de área locável. 

Importante lembrar que Louveira possui o maior PIB (Produto Interno 

Bruto) per capita do estado de São Paulo (R$ 287.367,39 para 2011), proveniente 

principalmente de alta transferência do ICMS (Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços) devido à ampliação do parque industrial.  

Para além de sua expansão sobre a rodovia Anhanguera, o único território 

do município de Louveira que está às margens da rodovia Bandeirantes é de uso 

industrial, classificado no plano diretor do município como ZUI – zona de uso 

industrial. O empreendimento aí construído é o centro de distribuição do Magazine 

Luiza. Assim como outros exemplos que citamos, a construção possui acesso direto 

ilegal à rodovia Bandeirantes, através de um acesso já existente de um posto de 

combustível. O empreendimento foi promovido pela WTORRE, empresa que, como 
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vimos anteriormente, tem conhecimento e influência sobre a região do eixo São Paulo-

Campinas. 

Em relação a Vinhedo e Valinhos, destacamos no item anterior deste 

capítulo que a área industrial desses municípios se situam sobretudo beirando as 

margens da rodovia Anhanguera (e mais extensamente na margem oposta ao centro da 

cidade). E que essas áreas estão se estendendo sobre as áreas rurais como pudemos ver 

nas figuras 8 e 11 respectivamente. Vinhedo tem um parque industrial um pouco mais 

amplo do que Valinhos, possuindo a fábrica da Unilever, no ramo de higiene e limpeza 

e o centro de distribuição de peças e acessórios da Volkswagem em uma área construída 

de 132 mil m². 

Em Campinas coexistem diversos ramos industriais, como o de alta 

tecnologia, petroquímico, automotivo, têxtil. No trecho da rodovia Anhanguera, de 

chegada a Campinas, constatamos a presença do condomínio empresarial Techno Park 

Campinas e de algumas transportadoras, como a Mercúrio e a Brasspress.  Esse uso 

também é comum pela rodovia Santos Dumont, no sentido do aeroporto de Viracopos, 

coexistindo com um conjunto de indústrias. Cabe lembrar que esta porção sudoeste do 

município é aonde foi implantado o Distrito Industrial de Campinas na década de 1970 

e para aonde historicamente se dispersou a população mais pobre. As empresas do polo 

tecnológico de Campinas estão mais concentradas nas imediações da rodovia Dom 

Pedro I, ao norte do município, próximas à Unicamp. 

Importante indicar exemplos de algumas empresas que se dispersaram 

espacialmente pelo eixo, em atividades de complementariedade produtiva. Além da 

SKF, que possui a fábrica e o centro de distribuição em Cajamar mas em espaços 

distintos, podemos citar também o exemplo da Natura que possui a fábrica em Cajamar 

e está construindo, através da WTORRE, um centro de distribuição em Itupeva. Mas o 

exemplo que mais nos chama a atenção é o da Unilever. A empresa possui três fábricas 

e um centro de distribuição na região. Nas unidades de Vinhedo, como já foi destacado 

e na de Valinhos as fábricas se dedicam a área de higiene pessoal e limpeza. Na 

Unidade de Indaiatuba, que não está no eixo mas é um município vizinho a Campinas e 

Itupeva, a fábrica é dedicada a sabões e detergentes, e é considerada a maior unidade 

fabril de detergentes em pó do mundo. O centro de distribuição da Unilever, que atende 

a estas três fábricas está localizado em Louveira, em um dos galpões do Distribution 

Park. Outra característica importante é que o processo de logística destes fluxos é 

realizado por empresas terceirizadas. Identificamos a Tegma Gestão Logística e 
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América Latina Logística (ALL). A movimentação na região inclui fluxos inbound – de 

insumos para a fabricação de produtos e outbound – de produtos industrializados. 

Por fim, com estes exemplos pudemos destacar a complementariedade das 

atividades produtivas das fábricas e seus centros de distribuição, não somente nas 

pontas, mas em todo percurso do eixo São Paulo – Campinas.  
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Considerações finais 

 

 

A concentração de capitais no eixo São Paulo-Campinas é um processo que 

vem ocorrendo desde o século XIX e se acentua no período recente: a Região 

Metropolitana de São Paulo, como a área historicamente mais concentrada no estado de 

São Paulo e no Brasil; e a Região Metropolitana de Campinas, como um dos polos mais 

dinâmicos da recente concentração de capitais, na qual está localizado importante polo 

tecnológico. O eixo de articulação desta região e sua centralidade em Jundiaí 

apresentam também intensas transformações recentes, com a instalação de grandes 

empresas e extensas áreas que possibilitam a continuidade do processo de concentração.  

As características marcantes dessa concentração de capitais, é que ela 

reproduz desigualdades sociais e se estrutura em uma forma específica de segregação 

urbana. Para dar um exemplo, nos municípios do eixo que estão entre os de maior valor 

do PIB per capita do estado de São Paulo, Louveira e Cajamar, é grande a proporção de 

população de baixa renda.  

O PIB elevado de Louveira e Cajamar é devido, sobretudo, à recente 

implantação de um grande número de indústrias e centros de distribuição, para o que a  

localização destes municípios é estratégica dentro do eixo. Além de possuírem vastas 

áreas margeando a rodovia Anhanguera, estas são extensões das áreas industriais de São 

Paulo e Jundiaí, no caso de Cajamar, e Campinas e Jundiaí, no caso de Louveira.  

No eixo fica evidente como o capital escolhe, para sua expansão, as regiões 

que já são mais concentradas, já que é nessas que terá as melhores condições para sua 

reprodução e taxas de lucro. É sabido que o capital quase sempre direcionou a expansão 

urbana. A novidade é que no período atual os capitais detêm o controle das principais 

infraestruturas localizadas nas regiões mais concentradas.  

A proposta da construção do aeroporto privado em Caieiras pela Camargo 

Correa e Andrade Gutierrez deixa claro como as empresas direcionam seus 

investimentos. O grupo CCR, do qual as duas construtoras fazem parte, é quem 

administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes no sistema Autoban e o trecho oeste 

do rodoanel Mário Covas. Com um aeroporto na região, aumentaria a circulação, 

atrairia mais investimentos e novos empreendimentos, acarretando maiores lucros. E a 

empresa poderia ainda direcionar as obras no sistema viário para possibilitar uma maior 
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fluidez e fluxo de pessoas para o aeroporto. O restante das prioridades de infraestrutura 

local seriam atendidas residualmente. 

A partir da década de 2000 se ampliaram as formas e estratégias dos capitais 

se associarem e atuarem na estruturação do território. Na promoção dos loteamentos 

fechados, juntam-se capital financeiro com capital imobiliário. Nos condomínios 

empresariais, associam-se o capital imobiliário nacional e internacional para determinar 

os espaços de concentração da indústria.  

Outra consequência direta da forma como o capital se organiza para a 

estruturação do território é visível na abertura de capitais das incorporadoras na Bolsa 

de Valores, com o propósito de garantir um retorno a seus investidores. Esse retorno se 

dá na demonstração de altos índices de Valor Geral de Vendas (VGV), o que por sua 

vez é assegurado aos interessados através do banco de terras. Isso justifica as empresas 

buscarem ter um estoque de terras em regiões que podem ser mais lucrativas ou para 

onde vão conseguir direcionar investimentos, reforçando assim a concentração de 

capitais em determinadas regiões.  

No momento de grande expansão de capitais pelo qual passa a região, é 

possível analisar um padrão de extensão da mancha urbana que indica tendências de 

continuidade deste processo. Em geral o núcleo urbano central dos municípios que 

fazem parte do eixo se encontra à margem leste deste, em função do eixo ferroviário 

Santos-Jundiaí-Campinas, com exceção de Cajamar e Itupeva. As novas rodovias foram 

construídas a oeste do eixo ferroviário, fazendo com que novas frentes de expansão 

urbana fossem desbravadas. Os municípios mais bem localizados com relação à área de 

expansão dos novos eixos obtiveram melhores condições de se desenvolver e outros 

municípios ficaram à margem deste processo, como é o caso principalmente de Caieiras, 

Franco da Rocha, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. 

No período recente, a partir da década de 1990, conjuntamente com a forma 

historicamente consolidada de segregação urbana internamente aos municípios, ocorre a 

sua reprodução a partir da centralidade dos investimentos e de novos projetos no eixo 

margeando as rodovias Anhanguera e Bandeirantes.  

As áreas entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes possuem ainda 

extensas áreas rurais que possibilitam uma grande expansão urbana. Os 

empreendimentos consolidados a partir de acessos ilegais à rodovia Bandeirantes, como 

o Centro de distribuição do Magazine Luiza e o Complexo SerrAzul, impulsionam 

novos focos de urbanização e uma expansão da ilegalidade. As rodovias Dom Gabriel 
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Paulino Bueno Couto, em Jundiaí, a rodovia Santos Dumont e o anel viário de 

Campinas em sua continuidade, cortam o sistema viário principal e se constituem 

também enquanto importantes indutoras da expansão urbana. Com essa expansão 

crescente, a tendência é a exceção virar regra e resultar na continuidade da instalação de 

grandes projetos nas margens da Bandeirantes, com a pressão de novos loteamentos que 

substituem as antigas áreas rurais. 

As ilegalidades reforçam a segregação urbana, pois poucos podem acessar 

localizações privilegiadas. Sejam as ilegalidades do acesso à rodovia Bandeirantes, do 

pedágio irregular ou dos loteamentos fechados.  

Chegamos assim em um momento de elevada concentração de capitais, que 

é instrumental para a reprodução das formas de segregação urbanas no eixo São Paulo-

Campinas. 
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