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RESUMO

As transformações nos deslocamentos e na distribuição da 
população e de suas atividades sobre o território, em função de 
mudanças produtivas e avanços tecnológicos com ênfase nos 
setores de transporte e comunicação, alteram as dinâmicas de 
mobilidade e de uso e ocupação do solo, reestruturando e dire-
cionando a evolução e expansão das cidades.

Dentro desse contexto, essa pesquisa aponta as transfor-
mações no tecido urbano no vetor de crescimento Noroeste 
da cidade de São Paulo, constituído pelo sistema Anhanguera/
Bandeirantes, principal eixo de conexão entre as duas maiores e 
mais ricas regiões metropolitanas do estado - São Paulo e Cam-
pinas -, e sobre o qual se estrutura e se consolida a formação de 
uma macrorregião global.

Através da compreensão da evolução das dinâmicas socioes-
paciais das duas regiões (São Paulo e Campinas), conectadas pelo 
Sistema Anhanguera/Bandeirantes, pretende-se entender a lógica 
de ocupação territorial desse eixo de mobilidade urbana regional, 
que se relaciona com novas estruturas produtivas, e que é impacta-
do pela nova organização territorial da metrópole contemporânea, 
com novos contornos. Objetiva-se identificar as transformações 
que ocorrem nessa importante infraestrutura rodoviária, e assim 
contribuir para se formular políticas públicas metropolitanas e re-
gionais com nova abrangência, capazes de integrar efetivamente 
novas áreas de dispersão urbana ao seu contexto metropolitano, 
garantindo seu desenvolvimento de forma equilibrada.

PALAVRAS CHAVE: Infraestrurura de Transporte, Dispersão 
Urbana, Mobilidade e Macrometrópole
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ABSTRACT

The changes of population displacement and distribution 
and their activities over the territory due to productive changes 
and technological advances with emphasis on the transporta-
tion and communication sectors, changes the mobility and the 
dynamic of land use and occupation, restructuring and direct-
ing the cities evolution and expansion.

Within this context, this research pointed out the transfor-
mations in the urban growth of São Paulo Vector northwest, 
formed by the Anhanguera/Bandeirantes System, the main con-
nection axis between the two largest and richest metropolitan 
areas in the state, Sao Paulo and Campinas, on which  it struc-
ture and consolidated the formation of a global macro region.

By understanding the evolution of socio-spatial dynamics of 
the two regions (São Paulo and Campinas), connected by An-
hanguera/Bandeirantes System, aims to understand the logic of 
this territorial occupation of regional urban mobility, which is 
related to new production structures and that is impacted by 
the new contemporary metropolis territorial organization, with 
new limits. It aims to identify the changes that occur in this 
major road infrastructure, and them to help formulating urban 
and regional public policies, able to effectively integrate new 
areas of urban sprawl to its metropolitan context, ensuring a 
balanced development.

KEYWORDS: Transportation Infrastructure, Urban Sprawl, 
Urban Mobility, Macrometropolis
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INTRODUÇÃO 

Essa pesquisa tem por objetivo analisar novas formas e 
estruturas urbanas a partir de transformações produ-
tivas que demandam a evolução de novas tecnologias 

de transportes e comunicação. A noção de distância é alterada 
com a evolução das infraestruturas de transporte e comunica-
ção, que possibilitam cada vez mais o rápido alcance e desloca-
mento entre distâncias cada vez maiores, ou seja, a mobilidade 
ou capacidade de deslocamento da população é cada vez mais 
facilitada e incentivada pelo desenvolvimento técnico das infra-
estruturas de transporte e comunicação que contribuem para o 
avanço das áreas urbanas sobre novos territórios e para a rees-
truturação do espaço metropolitano. 

O aprofundamento dessa pesquisa envolve a questão do cor-
redor Anhanguera/Bandeirantes, em viabilizar e  acelerar novas 
formas e  dinâmicas metropolitanas entre as metrópoles que co-
necta, Campinas e São Paulo, ao mesmo tempo em que sofre 
transformações  no uso e ocupação do seu solo e no aumento 
de sua mobilidade devido a expansão das configurações territo-
riais dessas metrópoles. Essa nova configuração territorial que 
surge nesse eixo em função da expansão das regiões metropo-
litanas que conecta, fruto de mudanças produtivas e tecnológi-
cas, é denominada por alguns órgãos e autores de Macrometró-
pole (EMPLASA), de Cidades Região Globais (SCOTT, 2001), 
de Metápolis (ASCHER, 1995), ou de Corredores Terciários 
(PRADILLA, 2001). Advindos da Regionalização do Território 
(LENCIONI, 2004), ou da Reterritorialização decorrentes da 
globalização (BRENNER, 2001), caracterizam-se pela fragmen-
tação, dispersão, pela ausência de limites urbanos bem defini-
dos, pela busca de novas fronteiras imobiliárias e pelo aumento 
da mobilidade.
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 A internacionalização é inerente ao capitalismo; a busca de 
novos mercados e mercadorias exige aumento e fluidez de flu-
xos. As relações econômicas definem novos padrões de mobili-
dade,	os	portos	no	século	XVIII,	as	ferrovias	no	século	XIX,	as	
rodovias	no	século	XX,	os	aeroportos	e	as	tecnologias	de	infor-
mação	no	século	XXI,	sempre	foram	fortes	elementos	indutores	
do desenvolvimento econômico e urbano. As infraestruturas de 
transporte e comunicação possibilitam a expansão e a reinven-
ção de regiões através da implantação de novas e  modernas  
tecnologias de mobilidade e comunicação, capazes de conectar 
lugares e definir a curto prazo uma maior importância, estru-
turando o desenvolvimento e expansão das cidades e criando 
novas centralidades.

No Brasil, o sistema ferroviário foi de grande importância 
para o desenvolvimento econômico e urbano do País, que até 
aquele momento deslocava mercadorias e pessoas através de 
precários caminhos de terra. Os caminhos de ferro são implan-
tados	no	final	do	século	XIX	e	inicio	do	século	XX	e	entram	em	
decadência a partir da década de 30, devido ao desenvolvimen-
to Rodoviário. 

     
No	estado	de	São	Paulo,	entre	os	séculos	XVII	e	XIX,	a	cir-

culação terrestre se fazia através de estradas de terra ou cami-
nhos de tropas, principais eixos de conexão entre a riqueza do 
interior, a capital e o porto de Santos. Devido ao movimento 
expansionista rumo ao interior do estado, o bandeirante Barto-
lomeu Bueno da Silva, também conhecido como Anhanguera, 
partiu de Jundiaí em 1682 em busca de ouro, traçando novos 
caminhos e fazendo surgir novas cidades, como Campinas.

Esses antigos e precários caminhos de terra foram substi-
tuídos	no	final	do	século	XIX	pelo	sistema	ferroviário,	o	qual	
desempenhou papel determinante no desenvolvimento e na ex-
pansão urbana, tanto da capital como do interior do estado, e 
na estruturação do sistema rodoviário que viria mais tarde a ser 
implantado (LANGENBUCH, 1961).

Entre 1915 e 1922, quase 300 anos depois da rota traçada pelo 
bandeirante Anhanguera, construiu-se a Estrada Velha de Cam-
pinas que, apesar da péssima condição técnica, tornou-se, na 
época, o principal tronco viário do estado de São Paulo, conec-
tando a capital ao interior do oeste paulista. Sem seguir o antigo 
traçado aberto pelo Bandeirante Anhanguera, essa estrada não 
era pavimentada e tinha pista única (BOLETIM DER, 1941).

Já na década de 1930, a cidade de São Paulo estruturou-se 
principalmente a partir de seu sistema viário, baseado em anéis 
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perimetrais e em eixos radiais responsáveis pela expansão da 
cidade. Com o desenvolvimento do sistema rodoviário, inicia-
va-se um processo de expansão das ocupações polarizadas até 
o momento pelas ferrovias, tornando as rodovias determinan-
tes para o arranjo espacial e para a metropolização da capital 
(LANGENBUCH, 1961).

Em 1940, o governo do estado preocupado com as condições 
técnicas da Estrada Velha de Campinas, pouco favoráveis para o 
desenvolvimento do tráfego rodoviário entre a capital e o próspe-
ro oeste paulista, e diante da necessidade da modernização viária 
no trecho compreendido entre São Paulo e Jundiaí, determinou a 
construção da chamada Via Anhanguera (SP 330), que agora não 
fugiria muito do traçado anteriormente trilhado por Bartolomeu 
Bueno da Silva. A Anhanguera, teve suas obras do primeiro tre-
cho até Jundiaí iniciadas em 25 de janeiro de 1940 e concluídas em 
22 de abril de 1948. O segundo trecho entre Jundiaí e Campinas 
foi inaugurado em 1950 e conecta  a metrópole que se consolida 
ao município de Campinas. 

Administrada pelo DER1 - Departamento de Estrada de 
Rodagem do Estado de São Paulo, a nova Rodovia tinha como 
objetivo substituir a antiga Estrada Velha. Essa nova estrada 
constituiria, junto com a Via Anchieta, uma ligação do interior 
do estado ao Porto de Santos - um dos portos mais importan-
tes da América do Sul na época -, e possibilitaria um enorme 
impulso ao transporte de carga e passageiros no estado. Devido 
à sua localização estratégica e boa fertilidade das terras do in-
terior, a Rodovia Anhanguera, partindo do eixo radial noroeste 
da capital, desempenharia importante papel no deslocamento 
de produção e riqueza entre o interior do estado, a capital e o 
Porto de Santos.  

A partir da década de 1950, as indústrias, inicialmente atra-
ídas pelas ferrovias dentro das cidades, passam a ser instaladas 
ao longo das rodovias fora das cidades, originando novos polos 
e centralidades urbanas, com maior ênfase na Via Anchieta (São 
Bernardo) e Via Dutra (Guarulhos). A Via Anhanguera locali-
zada no vetor noroeste da capital possuía topografia acidentada 
e seu solo era ocupado por extensas áreas rurais que dificulta-
vam sua ocupação urbana e industrial. Seu futuro desenvolvi-
mento se relacionaria com as novas formas de produção vigen-

1 O DER - Departamento de Estradas de Rodagem foi criado em 1934, ( Decreto 
nº 6529), com grande autonomia técnica, firmou contratos com o IPT - Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas, criado na mesma época. A partir de 1939, reforçou-se 
a área técnica com a ampliação de recursos financeiros e, após a revisão do Pla-
no Rodoviário elaborado em 1936, priorizou-se a construção das Vias Anchieta e 
Anhanguera. 
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tes, as quais demandariam, ao longo dos tempos, mudanças na 
distribuição das atividades produtivas e da população sobre o 
território.

A expansão dos processos de urbanização na década de 
1950, devido à industrialização, ao intenso êxodo rural e às po-
líticas públicas (Plano de Metas), coincide com mudanças nas 
infraestruturas de mobilidade, que transferem a importância 
das estradas de ferro para o sistema rodoviário, que passou a 
receber grandes investimentos. 

Até 1960, os impactos urbanos do crescimento industrial e 
econômico concentram-se na cidade de São Paulo e municípios 
próximos, conformando-se a Região Metropolitana de São Pau-
lo. Nas duas décadas seguintes, ocorreu a extensão da urbaniza-
ção para o interior do estado, com o crescimento das principais 
cidades interioranas, com destaque para Campinas, cujo avan-
ço em seu entorno deu início a processos de conurbação urbana 
(CANO, 1992). Em 1961, observamos o início da conexão entre 
a capital e a cidade de Campinas por meio da Rodovia Anhan-
guera, agora duplicada, o que viabilizava não apenas transfor-
mações na mobilidade urbana, como o início das mudanças da 
configuração espacial do território.

A partir de 1970, iniciou-se o processo de desconcentração 
regional de investimentos públicos com apoio dos Planos de 
Desenvolvimento Nacional - PND. Do ponto de vista espacial, 
ocorreu uma expressiva interiorização do desenvolvimento in-
dustrial em direção à região de Campinas. A intensificação desse 
processo assinala uma reordenação das atividades econômicas 
e dos movimentos populacionais sobre o território, invertendo 
a tendência à concentração na metrópole e impactando tanto 
na distribuição, quanto nos deslocamentos da população sobre 
o eixo em estudo (CANO, 1992).  

Em 1976, a DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A, 
empresa de economia mista instituída em 1969 para projetar 
a Rodovia dos Imigrantes, é quem assume a administração da 
Via Anhanguera e inicia os projetos para a nova rodovia que se 
estabeleceria devido à necessidade de melhoria nas condições 
das infraestruturas de transporte. Em 1978, foi inaugurada a 
Rodovia dos Bandeirantes, para suprir as demandas de mobi-
lidade já saturadas da Rodovia Anhanguera. O Plano diretor 
do corredor SP/Campinas, iniciado em 1976, estabelecia que 
a Rodovia dos Bandeirantes, autoestrada fechada com caracte-
rísticas de via expressa, teria a responsabilidade de dar fluidez 
e segurança ao tráfego de longa distância entre SP e o norte do 
estado, devendo ser poupada das viagens curtas e médias, en-



Tecnologia, mobilidade e dispersão meTropoliTana: sisTema anhanguera / bandeiranTes   |   daniela m. eigenheer

5

quanto a via Anhanguera, já comprometida com acessos locais 
implantados a curta distância, caberia a função de dar vazão às 
viagens curtas e médias.

Em 1980, os processos de conurbação e metropolização ur-
bana deixam de ser exclusivos da Grande São Paulo e a expan-
são urbana no interior supera a da grande São Paulo. Campinas 
se transforma em uma metrópole com aproximadamente um 
milhão de habitantes, atraindo também todos os problemas da 
metrópole principal, como o agravamento de seu processo de 
favelização.

A metropolização de São Paulo, como também da região de 
Campinas, cuja  urbanização e  industrialização periférica in-
duziram também a uma expansão do setor de serviços (CANO, 
1992),  acarretariam o aumento do fluxo de pessoas e mercado-
rias que se deslocavam no Sistema Anhanguera/Bandeirantes, 
bem como a intensificação da ocupação urbana e industrial ao 
longo da Anhanguera. A partir de 1980, além de função para 
deslocamento de pessoas e mercadorias, a rodovia passa a ter 
também função urbana, com a ocupação principalmente de 
seus trevos e de suas faixas lindeiras ao longo de seus trechos 
mais adensados, que passam a ser ocupados por usos diversos, 
como avançadas indústrias e loteamentos residenciais. 

A partir da década de 1990, com a abertura comercial e a in-
tensificação dos processos de ajustes das novas formas de orga-
nização da grande empresa, a reestruturação produtiva ganha 
dimensão e começam a serem evidenciados os problemas de-
correntes da inserção do país em um mundo globalizado, com 
o aumento das desigualdades, da industrialização e urbaniza-
ção dispersa e da fragmentação do espaço nacional (PACHE-
CO, 1998). A redução na capacidade de intervenção do setor 
público contribui também para o aumento dos desequilíbrios 
sociais.

Nesse momento, nota-se a abertura das pistas marginais nos 
trechos mais urbanizados da Via Anhanguera para acessibilida-
de de suas áreas lindeiras, principalmente em seu trecho inicial 
próximo a São Paulo e na região de Jundiaí e Sumaré, onde já se 
verificava um intenso processo de urbanização ao longo de suas 
margens. Uma ocupação territorial heterogênea e fragmentada 
passa a caracterizar a Rodovia Anhanguera, formada por bair-
ros residenciais e instalações industriais que compartilham esse 
eixo com assentamentos precários e favelas.

A dispersão urbana e industrial torna-se possível devido à 
disponibilidade de infraestrutura e acesso ao transporte rodo-
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viário, responsável não apenas para circulação de mercadorias 
como também de trabalhadores: “Assim, devemos acreditar que 
tanto as razões de ordem técnica, quanto à reorganização inter-
nacional do capitalismo (a reorganização produtiva) levaram a 
descentralização e à dispersão industrial” (REIS, 2006, p. 117).

Em 1998, o Sistema Anhanguera/Bandeirantes, adminis-
trado até o momento pela Dersa, passa a ser administrado por 
uma empresa privada, a CCR Autoban2. Observa-se considerá-
vel aumento do fluxo de deslocamento de veículos, principal-
mente na Bandeirantes. Nesse mesmo momento, iniciam-se as 
obras do trecho oeste do Rodoanel, concluído em 2002, que traz 
novos impactos urbanos para o vetor noroeste da capital.

O conjunto dos deslocamentos físicos da população dentro 
do território faz-se através das infraestruturas viárias. Portanto, 
apesar de se tratarem de um elemento fixo de análise, relacio-
nam-se diretamente com as duas das principais dimensões da 
vida urbana: o tempo e espaço. A partir da década de 90, essa 
lógica é alterada devido ao novo contexto da globalização e das 
tecnologias de informação que se manifestam de forma mais 
concreta na grande metrópole, alterando sua lógica funcional 
(CASTELLS, 2000).

A partir da década de 1990, as tecnologias de mobilidade 
física (transportes) e virtual (telecomunicações) cada vez mais 
evoluem, contribuindo para a dispersão urbana e industrial, 
para conurbação das aglomerações urbanas, para a decadência 
das áreas centrais e para fragmentação socioespacial do tecido 
urbano. Conexões cada vez mais velozes encurtam os deslo-
camentos, transformam o tecido urbano, destroem os limites 
físicos e territoriais das cidades, que passam a conectar-se glo-
balmente.

O sistema Anhanguera/Bandeirantes, principal eixo de 
conexão entre a região metropolitana de São Paulo (RMSP) 
e região metropolitana de Campinas (RMC), sofre impactos 
territoriais advindos dessas transformações econômicas e tec-
nológicas. Na Rodovia Anhanguera, observamos um intenso 
desenvolvimento e transformação ao longo de seu eixo, que a 
torna urbanizada quase em sua totalidade, conformando-se 
a conurbação urbana da RMSP com a RMC. A Rodovia dos 
Bandeirantes, projetada como via expressa bloqueada e com 
acessos controlados, destinada ao tráfego de longa distância, 

2 O Programa Brasileiro de Concessão de rodovias para uma empresa privada por 
um período preestabelecido, teve início na década de 1990, como alternativa à 
falta de recursos dos governos para a manutenção e expansão da malha rodoviária 
nacional.
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transforma-se no principal elemento de mobilidade urbana a 
nível regional e nacional, responsável pela maioria dos deslo-
camentos urbanos que ocorrerem na Macrometrópole Paulis-
ta, que cada vez mais se consolida.

   
A análise do rearranjo espacial das atividades, principal-

mente as industriais que se localizam no vetor de crescimento 
noroeste da cidade de São Paulo, no trecho estruturado prin-
cipalmente pela Rodovia Anhanguera, possibilitará o enten-
dimento de sua relação com os processos de desconcentração 
industrial e reestruturação produtiva, os quais demandaram 
transformações socioespaciais, produzindo uma nova configu-
ração metropolitana além de novas demandas de mobilidade 
que garantissem um eficiente deslocamento de pessoas e mer-
cadorias nesse eixo.  

   
A partir de marcos temporais representativos, estabeleceu-

se uma periodização que aponta as transformações desse eixo 
produtivo e estrutura o trabalho em quatro capítulos. O pri-
meiro discorrerá sobre a estruturação de importantes metró-
poles no mundo em função das infraestruturas de transpor-
te e comunicação, onde é situado em meio a essa evolução, o 
surgimento da Rodovia Anhanguera no estado de São Paulo. 
Aborda-se também nesse capítulo, o processo de dispersão das 
metrópoles e sua relação com os novos padrões de mobilida-
de, viabilizados não apenas pelas infraestruturas de transporte, 
como também pelas infraestruturas de comunicação. O avanço 
tecnológico, tanto da mobilidade física como da mobilidade 
virtual, intensificam a consolidação de uma nova estrutura re-
gional. No caso do eixo em estudo, essa nova estrutura é decor-
rente de transformações advindas desde a origem da conexão 
rodoviária entre a capital e o noroeste Paulista, sobre a qual 
esse capítulo também abordará.

 Nos capítulos II e IIII, serão abordados aspectos da evolução 
das Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, em função de reor-
ganizações produtivas, tecnológicas e socioespaciais ocorridas 
entre 1950 e 1998. Os momentos de inflexão desse período são 
1950 e 1976, inauguração da Via Anhanguera e da Rodovia dos 
Bandeirantes, que coincidem com transformações nos proces-
so produtivos, de concentração (1950) e desconcentração in-
dustrial (1970). Essas transformações produtivas e tecnológicas 
demandaram alterações socioespacias, como a configuração da 
Região Metropolitana de São Paulo em 1970 e a transformação 
de Campinas em metrópole na década de 1990.

 O capítulo IV abordará, dentro do contexto da reestrutura-
ção produtiva e da globalização, as transformações do Sistema 
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Anhanguera/Bandeirantes a partir de 1998, início de sua admi-
nistração privada pela Autoban. Nesse mesmo ano, iniciou-se a 
construção do trecho oeste do Rodoanel e de obras de expansão 
e melhoria do sistema, que intensificam e alteram a forma de 
ocupação urbana e industrial desse eixo, sob o qual se consolida 
a formação de uma estrutura regional, fragmentada e dispersa, 
que extrapola os limites estabelecidos pelas regiões metropo-
litanas que conecta com intensa mobilidade e que requer uma 
abordagem regional macrometropolitana.  

Tendo em vista o grande impacto urbano e ambiental decor-
rente das grandes infraestruturas de transportes e comunicação 
na mobilidade e dispersão urbana da metrópole atual, enten-
demos que essas transformações poderão apontar diretrizes de 
políticas públicas urbanas e ambientais capazes de abranger a 
configuração dessa macrometrópole  estruturada pelo Sistema 
Anhanguera/Bandeirantes e potencializar seu desenvolvimento 
de forma equilibrada.



	  

Conexão do 
município de 
SP com o oeste 
paulista através da 
Estrada de Ferro 
Santos Jundiaí

ColoNIAS oFICIAIS INSTAlADAS
 EM SÃo PAulo E ARREDoRES 

No FINAl Do SÉCulo XIX

CAPÍTULO I Estruturação das Metrópoles e Aspectos  
da Evolução Viária no Estado de SP.

Figura 1.1 
Colônias oficiais instaladas em São Paulo e arredores no final do século XIX.
FoNTE: lANGENBuCH (1971).
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nos setores de transporte e comunicação, relaciona-se 
com transformações produtivas e altera a lógica dos 

processos de distribuição e de deslocamento da população so-
bre o território (REIS, 2006). As infraestruturas de  transpor-
te e sua evolução, desde os portos, passando pelas estrada de 
ferro, as autoestradas, os aeroportos e a recente revolução das 
telecomunicações,  sempre foram  elementos indutores e estru-
turadores do desenvolvimento e da expansão urbana de impor-
tantes cidades, configurando aos poucos uma nova dimensão 
espacial.

O aprimoramento do transporte rodoviário por meio de vias 
expressas, autoestradas e anéis viários, incentiva o espraiamento 
urbano na medida em que permite o desenvolvimento de novas 
centralidades, o que determina impactos regionais significantes 
(MACIEL, 2011). A estruturação do sistema urbano brasileiro 
que, a partir da década 30 desenvolve-se apoiado no transporte 
rodoviário, com ênfase para o estado de São Paulo, remete a 
implantação de seus eixos ferroviários e ao desenvolvimento da 
economia	cafeeira	no	século	XIX,	de	onde	se	origina	a	estrutura	
básica que sustenta e conecta até hoje sua rede de cidades, com 
destaque para a capital paulista e para a cidade de Campinas.

Além disso, as infraestruturas de transporte e comunica-
ção, por se relacionarem com as duas principais dimensões 
da vida urbana o tempo e o espaço, têm sua lógica alterada 
na época contemporânea devido às novas dinâmicas da glo-
balização que cada vez mais exigem velocidade de conexões 
físicas e virtuais (CASTELLS, 2000). Na era das cidades glo-
bais, as tecnologias de informação ou de comunicação virtual 

CAPÍTULO I
Estruturação das Metrópoles e  
Aspectos da Evolução Viária no Estado de SP. 
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também estimulam a formação de centros urbanos conecta-
dos, além de seus limites físicos territoriais, colaborando para 
a dispersão urbana e para consolidação de novos arranjos ter-
ritoriais (REIS FILHO, 2006).

Dentro deste contexto encontra-se o Sistema Anhanguera/
Bandeirantes, eixo que conecta São Paulo ao oeste paulista des-
de	o	século	XVII,	inicialmente	por	caminhos	de	tropas,	a	seguir	
pela ferrovia, na década de 20 pela Estrada Velha, substituída 
pela Via Anhanguera em 1948, que é complementada 30 anos 
mais tarde pela Rodovia dos Bandeirantes e no final do século 
XXI	pelo	avanço	das	tecnologias	de	comunicação	virtual.	Ain-
da nesse capítulo, será analisado como se deu o avanço des-
se processo de conexão urbana, desde 1930 até 1950, quando 
avançaria a transição da economia essencialmente agrária para 
a industrial, ao mesmo tempo em que a circulação rodoviária 
cada vez mais assume um importante papel na expansão urba-
na das cidades (LANGENBUCH, 1971).

1.1 Infraestruturas de Transporte e a Estruturação 
das Metrópoles. 

No decorrer da história, observamos que à medida que as téc-
nicas de transporte evoluem, as cidades vão se expandindo ter-
ritorialmente e configurando novas formas urbanas. As metró-
poles ou cidades centrais de uma região com desenvolvimento 
urbano e econômico polarizador, têm seus limites cada vez mais 
enfraquecidos na medida e que vão incorporando núcleos ur-
banos localizados em seu entorno, tornando-se estruturas cada 
vez mais complexas.

A estrutura urbana das cidades, desde a Idade Média, pas-
sando pela Revolução Industrial e Pós Industrial, sempre sofreu 
ao longo da história forte influência e transformação devido à 
evolução tecnológica dos transportes e comunicação, que esti-
veram sempre correlacionados com os modos de produção e 
com a sociedade vigente em cada período da história. Na cidade 
da Revolução Industrial, a mobilidade consiste em adaptar as 
cidades às novas exigências de produção, de consumo e de tro-
cas mercantis (ASCHER, 2009).

Nota-se a importância das infraestruturas de transporte na 
estruturação e nos deslocamentos urbanos desde as cidades da 
Idade Média, através dos cursos da água e dos portos para lo-
comoção e comércio. Na Revolução Industrial, o progressivo 
desenvolvimento	das	ferrovias	na	metade	do	século	XX,	das	ro-
dovias e dos veículos motorizados, ocupou o espaço territorial 
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das cidades e das metrópoles. Com a revolução Pós-Industrial, 
os aeroportos, trens de alta velocidade, bem como as tecnolo-
gias de informação, assumem importância significativa na cida-
de	do	século	XXI.

Desde	os	 séculos	XVII	e	XVIII,	 existe	a	preocupação	com	
o crescimento das cidades e legislações que são impostas a fim 
de limitar ou proibir a expansão de cidades como Paris, com 
aproximadamente 500 mil habitantes. Dentre os motivos para a 
preocupação com o gigantismo urbano, um deles referia-se ao 
distanciamento dos diversos bairros que impedia as facilidades 
de comunicação na cidade e, também, o medo que os imóveis 
centrais fossem desvalorizados devido as novas construções na 
periferia (HAROUEL, 1990). Surgem, nesse período, legisla-
ções urbanas que exigiam ruas largas e retas destinadas a colo-
car em comunicação direta os diferentes bairros e os principais 
edifícios, bem como as legislações para garantir a salubridade 
e a estética urbana da cidade. Algumas legislações não foram 
atendidas e a maioria das realizações urbanísticas aconteceu 
na periferia de Paris, cuja valorização contribuiu para financiar 
suas obras de infraestrutura urbana (HAROUEL, 1990).    

Londres era bem menos populosa que Paris na Idade Média 
e	no	começo	do	século	XVII,	sua	população	concentrava-se	à	
margem do rio Tâmisa (a estrada que o margeia é desde cedo 
ladeada de edifícios) e a região central da cidade em torno da 
abadia	de	Westminster.	No	século	XVIII,	devido	ao	 início	da	
Revolução Industrial, ao papel comercial da City e do porto de 
Londres, a cidade atingiria aproximadamente 850 mil habitan-
tes, ultrapassando com vantagem a cidade de Paris. Seu desen-
volvimento urbano continua principalmente na direção oeste, 
onde  largas artérias são criadas e em suas malhas a cidade se 
expande através da formação de vários loteamentos (HAROU-
EL, 1990).

     
Com a independência americana em 1790, é fundada às 

margens do rio Potomac, Washington, a capital dos EUA. Com 
avenidas de 50 metros de largura e ruas variando de 30 a 35 
metros de largura, estabeleceu-se um traçado urbano com di-
mensões colossais a partir da valorização dos edifícios públicos, 
Casa Branca e Capitólio, de onde parte uma rede de avenidas 
que dali se irradia (HAROUEL, 1990).

Nos	séculos	XIX	e	XX,	o	urbanismo	da	era	Industrial	desen-
cadeado pela Europa Ocidental e posteriormente ultrapassado 
pelos EUA, caracteriza-se pela explosão demográfica das cida-
des em função do progresso da produtividade industrial. Após 
1850 a população mundial quadruplica e a população urbana se 
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multiplica por dez, devido aos avanços científicos e tecnológi-
cos (HAROUEL, 1990).

No	século	XIX,	a	criação	de	algumas	cidades	está	ligada	às	
vias de comunicação marítimas ou terrestres, como os portos 
de Singapura e Melbourne. Na América do Norte os caminhos 
de ferro têm grande importância, sendo um dos maiores en-
troncamentos de comunicação com a cidade de Chicago, ponto 
de encontro de 33 linhas, em cujo trajeto e extremidades sur-
giram cidades como Seattle, Vancouver, Cheyennes, Winnipeg 
(HAROUEL, 1990).

	A	partir	 do	final	 século	XIX,	 com	objetivo	de	 combater	
o desenvolvimento urbano, algumas cidades como Chicago, 
recorrem às cidades satélites. Em Londres e Paris, após a Se-
gunda Guerra Mundial também se tenta frear a expansão das 
cidades através da formação de várias cidades novas (HA-
ROUEL, 1990).

Com a industrialização e o desenvolvimento dos transportes, 
os	subúrbios,	que	antes	da	metade	do	século	XIX	destinavam-
se aos castelos e casas da aristocracia e da burguesia, transfor-
mam-se em zonas residenciais onde se refugiou a população 
mais abastada, expulsa para a periferia devido à especulação 
imobiliária e a valorização das áreas centrais da cidade (HA-
ROUEL, 1990).

Até aproximadamente 1920 nos Estados Unidos e 1945 na 
Europa, o desenvolvimento dos subúrbios dependia estreita-
mente das suas conexões com a cidade através de trem, metrô 
ou bonde, que atraiam aglomerações urbanas ao seu redor que 
se separavam por florestas e áreas rurais, desencadeando a for-
mação de um espaço descontínuo. Porém, com o advento do 
automóvel e a imensa expansão das regiões periféricas, as áre-
as verdes são destruídas e os subúrbios se transformam em um 
grande espaço difuso, o que acarretou problemas de desperdício 
de espaço, de energia, de tempo de deslocamento, alto custo para 
se prover infraestruturas de saneamento, além de inexistência de 
uma vida urbana citadina nessas regiões (HAROUEL1990).

No Brasil, esse processo de expansão ou metropolização ur-
bana aconteceu a partir de 1940, com a industrialização do país, 
a instalação da indústria automotiva na região metropolitana 
de São Paulo e a opção pelo modelo rodoviarista em detrimento 
aos investimentos em  transporte coletivo. 

O desenvolvimento das rodovias junto à difusão do auto-
móvel permitiram o enfraquecimento das áreas centrais e a for-
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mação de vastas áreas periféricas. Segundo Secchi (2009), essa 
periferia é muitas vezes considerada como o resultado do cres-
cimento	urbano	do	século	XX,	que	produziu	novas	formas	de	
ocupação do território que mudaram a configuração inicial de 
sua estrutura.

Diferentemente do Brasil, a periferia norte americana reside 
mais próxima ao centro, enquanto as classes média e alta resi-
dem em áreas periféricas servidas de grandes vias radiais-peri-
metrais, onde predominam o automóvel, além do combustível 
mais barato e do transporte público pouco subsidiado, confor-
mando cidades mais espraiadas. No caso europeu, observa-se 
maior densidade da ocupação localizada junto a maior rede de 
transportes coletivos, especialmente o ferroviário, uma vez que 
urbanização	se	deu	no	século	XIX,	conformando	cidades	mais		
compactas e bem menos espraiadas e especializadas que as nor-
te-americanas. No Brasil se misturam as duas formas, configu-
rando um modelo, onde as cidades são mais espraiadas que o 
padrão europeu, porém, com a população de mais baixa renda 
morando nas regiões mais afastadas, com pouca acessibilidade 
e provisão insuficiente de transporte público (MACIEL, 2011).

As infraestruturas de transporte alteram a acessibilidade 
que, por sua vez, modificam o valor da terra e o seu uso, com 
alteração das densidades e das atividades econômicas que ali se 
desenvolvem. A alteração na paisagem urbana devido ao inves-
timento em infraestrutura de transportes é uma preocupação 
recorrente de planejamento urbano. Segundo Maciel (2011), 
uma obra de transporte de grande porte acarreta dois efeitos 
básicos de longo prazo sobre o uso do solo; a alteração da lo-
calização das atividades econômicas sobre o espaço urbano e a 
expansão da mancha-urbana, isto é, a conversão de solo de uso 
agrícola para uso urbano. Nos dois casos, a redução dos custos 
de transporte proporcionada pela obra seria o motivo para esse 
deslocamento exógeno. Por outro lado, a expansão de um nú-
cleo urbano traz consigo maior mobilidade e pressão sobre a 
infraestrutura de transportes existente. 

A deterioração dos centros metropolitanos, muitas vezes é 
atribuída ao espraiamento urbano, que é viabilizado pelas au-
toestradas e anéis viários, porém a relação entre declínio de 
áreas centrais e infraestruturas de transporte não é única. As 
alterações da dinâmica urbana de áreas metropolitanas estão 
também intimamente relacionadas com os ciclos econômicos e 
com as políticas de uso e ocupação do solo, além da construção 
de	autoestradas	(PAYNE-MAXIE	CONSULTANTS	Apud	MA-
CIEL, 2011). Apesar disso, a adoção de determinadas políticas 
de transporte, baseadas no transporte individual e no aprimo-
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ramento rodoviário, configuram impactos regionais significan-
tes, na medida em que possibilitam a dispersão e o desenvolvi-
mento de subcentros de atividade econômica.

Pesquisas nos EUA concluíram que um terço da redução de 
população nas áreas centrais é decorrente do sistema rodovi-
ário, o que pressupõe que parcela considerável da suburbani-
zação são devido ao binômio automóvel-autoestradas (BAUM-
SNOW Apud MACIEL, 2011).

A malha ferroviária brasileira teve início por volta de 1854, 
atingindo seu auge de crescimento entre 1870 e 1930, não ultra-
passando e extensão de 30.000 mil km e tendo uma distribui-
ção desigual, destacando-se sua concentração em dois estados, 
São Paulo (5.730 km) e Minas Gerais (5.286 km). Apesar da sua 
decadência a partir de 1930, devido à ascensão do transporte 
rodoviário, a malha ferroviária foi orientadora tanto da subur-
banização urbana como industrial, principalmente na capital e 
interior de São Paulo.

Observamos, a partir de 1920, o início do declínio do siste-
ma ferroviário, responsável pela estruturação urbana da capital 
e pelo escoamento da produção agrária e industrial e sua subs-
tituição pelo sistema rodoviário, responsável pela expansão das 
aglomerações urbanas ferroviárias, como também pelo início 
do processo de metropolização da capital. 

Em 1948 é construída a Rodovia Anhanguera, para aumen-
tar a eficiência no escoamento da produção do interior para o 
Porto de Santos. Como veremos mais à frente, já em 1960, ela 
não seria mais capaz de suprir o fluxo de automóveis, e passaria 
a ser complementada pela Rodovia dos Bandeirantes, finalizada 
em 1978, e que se torna o principal elemento de mobilidade re-
gional do estado, enquanto a Via Anhanguera passa a enfrentar 
processos de ocupação em suas margens. 

         
Verifica-se, portanto, que tanto as estradas de rodagem 

como as ferrovias, as rotas marítimas e aéreas, sempre tiveram 
importante função social e econômica, estabelecendo cone-
xões, aproximando, transformando e orientando a evolução de 
cidades, regiões e países, através da mobilidade de pessoas e 
mercadorias. 

Dentro desse panorama, o Sistema Anhanguera/Bandeiran-
tes, tem um papel de extrema importância na estruturação e 
expansão da região na qual se insere, atendendo a maioria dos 
deslocamentos de pessoas e mercadorias e, portanto, relacio-
nando-se diretamente com as duas das principais dimensões da 
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vida urbana: o tempo e espaço que, como veremos a seguir, as-
sumem		no	final	do	século	XX	uma	nova	lógica	devido	as	novas	
dinâmicas da globalização e as  novas tecnologias de comunica-
ção, que segundo Virilio (1993), caracterizam-se pelo aumen-
to da velocidade, nos deslocamentos de pessoas, mercadorias, 
informações e capitais.

A partir da década de 1990, as transformações na distribuição 
da população e de suas atividades sobre o território em função 
de mudanças produtivas e tecnológicas, com ênfase nos setores 
de transporte e comunicação, aferem aos grandes centros me-
tropolitanos um caráter global que os aproximam e conectam 
também às localidades fisicamente distantes dos centros urba-
nos, ao mesmo tempo em que os distanciam de localidades in-
seridas em seu próprio contexto territorial (CASTELLS, 2009).

Esses deslocamentos são possibilitados e intensificados não 
apenas pelo avanço tecnológico das infraestruturas de trans-
porte físicas, mas também pelas infraestruturas de transporte 
virtual. As novas tecnologias de comunicação, além de viabili-
zarem um novo rearranjo na estrutura industrial, fragmentan-
do-a e possibilitando sua dispersão pelo território  também são 
responsáveis pela aumento da mobilidade de uma força  de tra-
balho mais flexível  que se conecta instantaneamente e global-
mente, sem a necessidade de vínculos territoriais fixos, o que al-
tera as dinâmicas de mobilidade e de concentração urbana nos 
grandes centros urbanos, colaborando para a dispersão urbana 
e para consolidação de novos arranjos territoriais. 

1.2 Mobilidade urbana, Tecnologias  
de Informação e Dispersão urbana.

Da	mesma	forma	que	a	industrialização	no	século	XIX,	provocou	
a atração da cidade/campo, o êxodo rural e o esvaziamento do es-
paço	agrário	das	cidades,	no	final	do	século	XX		o	espaço	urbano	
começa a perder sua realidade geopolítica devido às tecnologias 
de comunicação instantâneas, que possibilitam o progresso sem 
deslocamentos físicos, o que altera a lógica das cidades e  pertur-
ba as estruturas urbanas e sociais  (VIRILIO, 1993).

O estudo da mobilidade3  física urbana ou das diferentes for-
mas de deslocamentos físicos e virtuais cada vez mais possi-

3 A mobilidade é um dos fenômenos mais importantes da sociedade contempo-
rânea, envolve uma série de fatores e processos distintos que estão, ao mesmo 
tempo, na base estrutural do sistema produtivo e no cotidiano vivido das pessoas, 
englobando todo o sistema de transportes e a gestão pública desses espaços, pas-
sando pela forma urbana, as interações espaciais até as dinâmicas demográficas 
específicas ( Eduardo Marandola Jr, Geógrafo, Pesquisador Colaborador - Nepo/
Unicamp).
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bilitados pelo progresso das infraestruturas de transporte e de 
telecomunicação, talvez consigam nos revelar novas formas de 
interações urbanas e sociais das sociedades contemporâneas. 
A forma como a sociedade habita, trabalha, se diverte e se lo-
comove, é um importante referencial para o entendimento das 
rápidas transformações que ocorrem no processo de ocupação 
do tecido urbano e de sua consequente fragmentação socioes-
pacial. O estudo da mobilidade urbana através dos movimentos 
pendulares da sociedade (Domicílio/Trabalho) pode identificar 
possíveis mudanças de paradigmas no desenvolvimento social 
e urbano. Para essa nova sociedade, a importância das localiza-
ções centrais com vantagens de acessibilidade, que permitam 
o rápido acesso entre habitação, centros de comércio, trabalho 
ou lazer, talvez seja cada vez menos valorizada, assim como a 
riqueza social que as grandes aglomerações produzem. Consti-
tuem em novas etapas do capitalismo e, tão pouco é decorrente 
apenas de mudanças de base tecnológicas com ênfase no setor 
de comunicação e transporte, mas também - e principalmente 
- em consequência de uma nova etapa do desenvolvimento hu-
mano e dos novos medos e anseios da sociedade pós-moderna.

 O Sistema Anhanguera/Bandeirantes é um importante eixo 
de mobilidade e conexão urbana que sofre atualmente o impac-
to da globalização e das comunicações eletrônicas, que estimu-
lam cada vez mais uma urbanização dispersa e são capazes de 
conectar lugares além de se seus limites físico territoriais, defi-
nindo, em curto prazo, uma maior importância. Como veremos 
a seguir, na era das cidades globais as tecnologias de informa-
ção ou de comunicação virtual são imprescindíveis e impactam 
na mobilidade urbana e na distribuição dispersa da população 
sobre o território.

Com a tecnologia da informação facilitando as relações so-
ciais e de trabalho, e permitindo o intercâmbio de informações 
em tempo real, sem a necessidade da proximidade física dos 
grandes centros de negócios, serviços e lazer, uma nova lógica 
espacial se viabiliza. “O desenvolvimento da comunicação ele-
trônica e dos sistemas de informação propicia uma crescente 
dissociação entre a proximidade espacial e o desempenho de 
funções rotineiras: trabalho, compras, entretenimento, educa-
ção e serviços” (CASTELLS, 2009, p. 483).       

                                                                                                      
A crescente possibilidade de realizar atividades rotineiras 

através das novas tecnologias de informação não só altera a ló-
gica dos deslocamentos físicos atuais, como também acelera o 
ritmo da vida social, aumentando a quantidade de atividades 
desempenhadas devido à compressão do espaço e do tempo.   
“O domínio dos espaços e dos tempos é um elemento crucial na 
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busca do lucro” (HARVEY,1989, p. 207). “Quanto mais rápida a 
recuperação do capital posto em circulação, tanto maior o lucro 
obtido. O efeito geral é, portanto colocar no centro da moder-
nidade capitalista a aceleração do ritmo dos processos econô-
micos e, em consequência, da vida social” (HARVEY,1989, p. 
209-210).

A atual relação de produção capitalista, que cada vez mais 
abandona a estrutura rígida fordista e baseia-se na acumulação 
flexível do capital, também é responsável pelo crescimento de 
uma nova força de trabalho baseada em profissionais autôno-
mos e liberais, que trabalham online de suas empresas e contri-
buem para o aumento da mobilidade física e da dispersão urba-
na.  “O que parece estar aumentando é o número de tele centrais 
para trabalhadores autônomos atuarem online com suas empre-
sas. As casas não se tornam os novos locais de trabalho, mas 
as atividades profissionais se espalham consideravelmente pelas 
áreas metropolitanas, intensificando a descentralização urbana” 
(CASTELLS, 2009, p. 484).

Também a possibilidade de trabalho remoto ou de funcio-
nários que executam trabalho à distância, parece estar aumen-
tando nos grandes centros e, de acordo com CASTELLS (2009), 
variam de 1 a 2% nas principais áreas metropolitanas e tecnolo-
gicamente avançadas da Califórnia. Embora esses valores ainda 
sejam insignificantes, demonstram que a tecnologia de informa-
ção esta transformando as atuais relações de trabalho no mundo 
e que essa tendência possivelmente implicará também alterações 
nos grandes deslocamentos físicos e congestionamentos encon-
trados atualmente nas grandes cidades. Por um lado contribuem 
para uma possível redução da mobilidade urbana, pois permi-
tem que as pessoas trabalhem em suas casas evitando desloca-
mentos principalmente nos horário de pico, porém ao mesmo 
tempo possibilitam a flexibilização, ou seja, que as pessoas tra-
balhem em qualquer local da cidade, o que favorece ao aumento 
de mobilidade urbana fora dos horários de pico.

 Isso nos remete a CASTELLS (2009), quando diz que dados 
dispersos parecem indicar que os problemas de transporte, em 
vez de melhorar, piorarão porque o aumento das atividades e a 
compressão temporal, possibilitados pela nova organização em 
rede acarretam em maior concentração de mercados em certas 
áreas e em maior mobilidade física de uma força de trabalho, 
antes confinada a seus locais de trabalho durante o expediente.  

A possibilidade do distanciamento físico dos locais de traba-
lho colabora para a decadência das grandes aglomerações e, ao 
mesmo tempo, à dispersão urbana.
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A desurbanização da era pós-industrial tem provocado de 
Washington a Chicago, e de Boston a Saint Louis, o despovo-
amento de seus centros urbanos que aos poucos se transfor-
mam em cidades fantasmas, devido à garantia de progresso 
através da comunicação à distância, suprindo os deslocamen-
tos físicos e contribuindo para o espraiamento das cidades 
(VIRILIO, 1993). 

No entanto, ao contrário do que se teme, essas novas ferra-
mentas de comunicação virtual não substituem as infraestru-
turas de transportes e nem destruirão as cidades reais, a acessi-
bilidade física e a possibilidade do encontro serão mais do que 
nunca elementos enriquecedores das áreas urbanas (ASCHER, 
2010): “A Terceira revolução urbana não gera, portanto uma ci-
dade imóvel e introvertida, mas sim uma cidade que se move 
e se telecomunica, constituída de novas decisões e de desloca-
mentos das pessoas, bens e informação, animada pelos eventos 
que exigem a copresença, e na qual a qualidade dos lugares mo-
bilizará todos os sentidos, inclusive o toque, o gosto e o cheiro” 
(ASCHER, 2010, p. 67). 

Nas cidades contemporâneas em que as grandes infraes-
truturas viárias passam a conectar não apenas pessoas como 
também informações, os equipamentos de mobilidade, como 
aeroportos, estações de trem e metrô, passam ser os novos lo-
cais de encontro de pessoas. “Isso evidencia que a circulação, 
ao contrário do que se poderia supor, não deixa de existir, mas, 
devido ao novo arranjo espacial, as funções da cidade moder-
na se renovam e que a circulação se destaca como a principal 
função, conectando não apenas os deslocamentos físicos, mas 
os fluxos de informação, levando a uma concentração e disper-
são simultâneas, [...] criando a maior aglomeração metropoli-
tana da historia humana não apenas em termos de população, 
mas também em poder econômico e tecnológico” (CASTELLS, 
2009, p. 498).

Parece claro que a relação do homem com o espaço físico e o 
tempo é alterada devido às novas tecnologias de informação que 
ultrapassam os limites do distanciamento físico e da velocidade 
de locomoção. “O que sabemos é que a rede viária principal, 
indutora da cidade industrial ou cidade da combustão, como 
hoje a denominamos, perderá dominância para outras novas 
forças. Isso certamente gerará uma morfologia urbana bastante 
distinta da atual” (MASCARO/YOSHINAGA, 2005, p. 204).

          
A partir destes pressupostos teóricos podemos constatar que 

a mobilidade urbana das grandes cidades tende a aumentar 
não só devido ao aumento das atividades, devido à compressão 
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do tempo e do espaço, mas também devido à formação de uma 
nova força produtiva mais flexível formada de profissionais au-
tônomos e liberais que passam a trabalhar de novas centralida-
des urbanas. 

Além disso, considerando um contexto otimista de desenvol-
vimento econômico e social no Brasil, podemos supor um fu-
turo aumento da mobilidade e da população urbana. De acordo 
com a CNT (2009), o crescimento das atividades de transpor-
te resulta de um ciclo virtuoso onde o crescimento econômico 
impulsiona a demanda e o consequente aumento da oferta de 
transporte incentiva o desenvolvimento. Ainda de acordo com 
a CNT (2009), estudos e dados das Nações Unidas (UNFPA 
2007) projetam uma urbanização mundial de 93,5% para 2050. 
A mesma fonte afirma que nos países desenvolvidos, o processo 
de urbanização já está em fase de estagnação, restando para os 
países em desenvolvimento a concentração da maior parte do 
crescimento da urbanização mundial.

Portanto, apesar do provável aumento dos deslocamentos fí-
sicos, as distâncias percorridas diminuem devido à descentra-
lização dos grandes centros e a formação de novas polaridades 
urbanas por onde se espalham as atividades profissionais mais 
flexíveis, fazendo com que o tempo de deslocamento de traba-
lho se mantenha constante apesar do aumento da mobilidade. 
As tecnologias de informação, em ambos os casos, são deter-
minantes para a consolidação dessas tendências que alteram 
as relações socioespacias dos territórios e geram o aumento 
da dispersão urbana e da desconcentração das regiões metro-
politanas.

Essas alterações urbanas não são resultado apenas do 
progresso tecnológico do período recente. Cada etapa de 
progresso das infraestruturas de transporte, decorrentes de 
diferentes ciclos econômicos, determinaram novas configu-
rações espaciais. Dentro deste contexto, encontra-se o Sis-
tema Anhanguera/Bandeirantes, que conecta São Paulo ao 
oeste	paulista	a	Campinas	desde	o	século	XVII,	inicialmente	
por caminhos de tropas, a seguir pela ferrovia, mais tarde na 
década de 20 pela Estrada Velha, substituída pela Via Anhan-
guera em 1948, que é complementada 30 anos mais tarde pela 
Rodovia	 dos	 Bandeirantes	 e,	 no	 final	 do	 século	 XXI,	 pelo	
avanço das tecnologias de comunicação virtual.  “O que a re-
volução dos transportes e dos meios de comunicação produ-
ziu não foi a abolição das distâncias, ou a anulação do espaço 
pelo tempo; o que foi produzido foi uma diferenciação nas 
velocidades implicando em novas relações entre espaço e o 
tempo ” (LENCIONI, 2004, p.160).
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Inicialmente analisaremos como ocorreu a alteração do es-
paço urbano no vetor noroeste em função da evolução das in-
fraestruturas de transporte existentes entre a capital e o oeste 
paulista desde sua origem, a partir de conexões por caminhos 
de tropas, até o período entre 1930 a 1950, quando avançaria a 
transição da economia essencialmente agrária para a industrial, 
ao mesmo tempo em que a circulação rodoviária cada vez mais 
assume um importante papel na expansão urbana das cidades.

1.3. origem da Conexão Viária entre o  
oeste Paulista e a Capital e sua ocupação.

 No estado de São Paulo, até o advento da ferrovia, a conexão 
da capital tanto com o interior quanto com o Porto se fazia 
através de vias fluviais e precárias estradas de terra por meio 
de tropeiros e animais como mulas e burros. Os primeiros 
caminhos de terra possuíam de 4,40 a 6,60 metros de largura 
e sua precariedade, bem como a ausência de pontes para a 
transposição de rios, dificultavam sua acessibilidade princi-
palmente nos períodos de cheia. Enquanto o gado e os es-
cravos faziam esse trajeto a pé, as cargas eram transportadas 
principalmente por muares. 

 

Figura 1.2
Antigos caminhos de tropas
FoNTE: REIS FIlHo, NESToR GoulART (2003)

Nota-se que mesmo antes do advento da ferrovia, a cafei-
cultura paulista conhece um incremento notável de produção, 
advindo principalmente do noroeste da capital. Face ao peque-
no consumo interno do café, houve um considerável aumento 
do transporte do produto entre as áreas produtoras do oeste 
paulista e o porto. Esse tráfego de produção, que adivinha do 
noroeste e de outras direções da capital paulista, passando dire-
tamente pela mesma, por um lado conferia vantagens econômi-
cas à capital, por outro, sua intensificação provocou problemas 
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de trânsito interno na capital, o que fez com que, já em 1861, 
se cogitasse a abertura de nova rua que desviasse o tráfego da 
cidade, evitando dessa forma que as tropas advindas do interior 
circulassem no centro da cidade (LANGEMBUCH, 1971). 

	  

	  

Figura 1.3
Capitania de São Paulo e seu sertão 
oeste com as estradas de transporte 
por muares do século XVIII.
FoNTE: REIS FIlHo, NESToR GoulART (2003).

Cabe ressaltar que já nessa época São Paulo possuía invejá-
vel posição como centro irradiador do sistema de circulação da 
província.	No	 começo	do	 século	XVIII,	 um	 caminho	 regular	
já ligava a Vila de São Paulo de Piratininga aos sertões do Rio 
Jundiaí. Vários caminhos foram percorridos até alcançar o atual 
estado de Goiás.  Duas estradas de terra ainda precárias conec-
tavam a província em direção ao vetor noroeste. Uma conecta-
va a capital com o interior do país, aberta em 1725 e chamada 
estrada São Paulo – Goiás, caminho que seria utilizado mais 
tarde pelos caminhos de ferro.  A outra, mais antiga, que nasceu 
do caminho aberto por Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido 
como Anhanguera, que partiu em 1682 de Jundiaí rumo a Goi-
ás, à procura de ouro, nascendo desse percurso algumas cida-
des como Campinas, Mogi Mirim, Franca. Também chamada 
de estrada da boiada é onde se originaria mais tarde a Rodovia 
Anhanguera. “E desde então Anhanguera passou a ser sinôni-
mo de destemido. Os empreendimentos ousados e destemidos 
recebiam o cognome de Anhanguera” (DER, 1948).
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Como as cidades não tinham recursos necessários para a 
construção e manutenção das estradas, a Assembleia Provincial 
aprovou, em 24 de março de 1835, a Lei nº 11, a criação  da tarifa 
de pedágio em todas as estradas, nesse momento ainda de terras, 
para garantir melhoramentos e a sua devida preservação. 

No estado de São Paulo as regiões mais adequadas para agri-
cultura estão no planalto, diferente do Nordeste do país, onde 
as áreas férteis estão junto ao litoral. Para atingir o planalto era 
preciso vencer a Serra do Mar, com 700 a 800 metros de alti-
tude, e percorrer de 50 a 100 quilômetros em direção a oeste, 
onde se encontrava Campinas, o principal polo de expansão das 
culturas da cana e do café, que ocuparam o interior da província 
e depois o estado de São Paulo. Até esse momento como dito, 
realizava-se esse percurso através das precárias estradas de ter-
ra, irradiadas a partir de São Paulo.

Em 1867, concluem-se os trabalhos de construção de “São 
Paulo Railway”, vencendo a Serra do Mar e estabelecendo dessa 
forma a ligação ferroviária entre Santos, São Paulo e Jundiaí, 
substituindo as antigas estradas de terra que se caracterizavam 
por deslocamentos lentos e pela necessidade de grande quan-
tidade de animais. Devido a enorme complexidade técnica da 
obra, são os ingleses que constroem a primeira ferrovia desti-

Figura 1.4
Ferrovia estruturando a ocupação no 
setor sudoeste e bairros operários a 
leste do Tamanduateí em 1897
FoNTE: ZMITRoWICZ, BoRGHETTI (2009) – PuBlI-
CADo EM 1897 E EDIToRADo EM 1954.

 

 

TAMANDUATEÍ
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nada a ligar o interior à cidade de São Paulo ao Porto de Santos, 
nascendo a Estrada de Ferro de Santos – Jundiaí ou São Paulo 
Railway Company, que viria a ser, na época, um dos negócios 
mais rentáveis do país devido ao intenso fluxo de produção.

Como os ingleses da SPR não tinham interesse no prolonga-
mento dos trilhos de sua ferrovia para além de Jundiaí, os em-
presários paulistas tendo em vista a riqueza da economia cafe-
eira do oeste paulista, decidem formar uma empresa e construir 
sua própria ferrovia, a Companhia Paulista da Estrada de Ferro, 
ligando a partir de 1868, Jundiaí a Campinas, estabelecendo-se 
a primeira ligação ferroviária entre a capital e Campinas e dan-
do início ao ciclo ferroviário paulista com capital regional. 

Jundiaí passa a ser um dos poucos aglomerados nos arredo-
res paulistanos a ser servido pela ferrovia extra regional, o que 
propicia uma retomada de seu desenvolvimento possibilitada 
pelo novo meio de transporte. Com o prolongamento da rodo-
via para Campinas, estabelecem-se em Jundiaí as importantes 
oficinas da “Companhia Paulista”, e Jundiaí assiste ao desenvol-
vimento no setor industrial, apoiado no capital local e na agri-
cultura comercial da área.

Seguindo o exemplo dessa Estrada de Ferro, nos anos seguin-
tes outras empresas se formaram com capitais locais, para servir 
a diferentes regiões. Campinas passou a ter um dos maiores en-
troncamentos ferroviário do estado de São Paulo, com trilhos 
que partiam para o sul de Minas Gerais (Mogiana - 1872), para 
o interior do estado e Mato Grosso do Sul (Paulista e Sorocaba-
na de 1921) e duas pequenas linhas extintas: uma para Paulínia 
(a Funilense de 1890) e a outra para Sousas (o Ramal Férreo de 
1889). A Companhia Paulista foi ampliada, estendendo-se pelo 
interior, mantendo-se como a principal ferrovia do interior da 
Província e a mais bem administrada, rivalizando com a dos in-
gleses em qualidade de serviço. Estruturou o desenvolvimento 
urbano de Campinas e intensificou sua conexão e deslocamen-
tos com a capital e ao mesmo tempo com o interior.

As ferrovias não apenas funcionaram como elementos 
fundamentais de uma nova reorganização territorial como 
provocaram o colapso do antigo sistema de transporte e das 
atividades a ele relacionadas, valorizando as novas áreas que 
passaram a servir e desvalorizando os  trajetos das antigas 
estradas, cuja antiga rota foi, em muitos casos, desviada. As 
estações das ferrovias dariam origem a povoados que se trans-
formariam em importantes núcleos suburbanos da atualida-
de e que se desenvolveriam ao longo dos eixos ferroviários 
(LANGEMBUCH, 1971). 
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Até 1880, Campinas e São Paulo possuíam o mesmo nú-
mero de habitantes e disputavam entre si a centralização das 
atividades urbanas da economia cafeeira. Campinas também 
se beneficia de sua posição estratégica como importante nó 
de transporte e comunicação, polarizando as duas regiões 
que se organizavam nos espaços definidos pelas suas linhas 
férreas. 

A partir de 1886, a capital paulista consolida-se como “me-
trópole do café”, ocorre um grande surto de crescimento da sua 
população ultrapassando a do interior da província, caracterís-
tica esta que a capital viria a manter até os dias hoje. (LAN-
GEMBUCH, 1971).  

 

 

Figura 1.5
Estruturação urbana da cidade de 
Campinas em 1900 e entroncamentos 
viários: Companhia Paulista (1868), 
Ramal Férreo (1889), Funilense (1890) 
e Sorocabana (1921).
FoNTE: REIS FIlHo, NESToR GoulART (2004). 
ESTAÇÃo CulTuRA: PATRIMôNIo FERRoVIÁRIo Do 
PoVo DE CAMPINAS. 
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A partir de 1915 o crescimento da capital é atenuado en-
quanto o dos municípios vizinhos se acelera devido à expansão 
e reorganização de seus espaços, promovidos devido ao desen-
volvimento da capital. A evolução dos processos de ocupação 
suburbana dos arredores de São Paulo, estruturados pelas fer-
rovias, assume grande importância no período de 1915 à 1940, 
período em que se inicia a verdadeira metropolização da capital 
(LANGEMBUCH, 1971).

Na capital, até o advento rodoviário, as indústrias se localiza-
vam principalmente no subúrbio-estação da linha Sorocabana, da 
linha tronco da Central Brasil e da linha Santos-Jundiaí, principal-
mente no sentido capital-porto. Verificamos o grande desenvolvi-
mento urbano de Osasco, de Mogi das Cruzes e de São Caetano e 
Santo André, respectivamente, além de outros núcleos localizados 
na direção desses eixos ferroviários. Na direção oposta da linha 
Santos-Jundiaí, ou seja, no sentido Lapa-Jundiaí, ou no vetor no-
roeste da capital, sobre a qual se trata o objeto em estudo, a ferro-
via praticamente não atraiu indústrias nesse momento. 

No parque industrial de Jundiaí, que assume uma polarização 
regional entre as décadas de 1900 e 1950, devido ao café e a ferrovia, 
novas indústrias se estabelecem como a “CICA”, fábrica de alimen-
tos em 1941, e a “Duratex”, fábrica de compensados de celulose. 

Caieiras originou-se em 1877, do prolongamento da estrada 
de ferro SP Railway até Jundiaí, e da construção (em fazenda da 
região) de dois fornos para produção de cal, que dariam nome 
e origem à cidade. Mais adiante em 1890, essa região começa a 
produzir papel industrializado, embora ainda de baixa qualidade, 
quando se constitui então a Companhia Melhoramentos de São 
Paulo. Além dessa indústria local que ocupa grandes áreas de eu-
caliptos, também nesse trecho, temos as indústrias de cimento de 
Perus (CIA Brasileira de Cimento Portland, inaugurada em 1926), 
que passam a estruturar a zona rural circundante com grandes 
extensões territoriais que deixaram de ser oferecidas na expansão 
metropolitana por estarem economicamente já ocupadas para o 
fornecimento de matéria prima (LANGENBUCH, 1971).

 

 

Figura 1.6
De 1923 a 1938 - o reflorestamento 
avança em Caieiras. Vista da Fábrica 
da Melhoramentos  em 1938. 
FoNTE: HTTP://WWW.MElHoRAMENToS.CoM.
BR/SITE  
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Além do comprometimento dessas extensas áreas, a falta de 
atração industrial no sentido noroeste da ferrovia Santos–Jun-
diaí, como também de alguns outros eixos ferroviários, pode ser 
explicada pela ausência do trinômio - ferrovia, áreas planas ex-
tensas e água fluvial -, que tanto contribuíram para a industriali-
zação no eixo de São Caetano e Santo André, no sentido oposto 
desse caminho de ferro. Verificamos uma topografia movimen-
tada no trecho da linha Jundiaí, bastante adversa à instalação de 
fábricas que geralmente ocupavam extensas áreas. 

Portanto, no vetor noroeste da capital, as margens da fer-
rovia Santos-Jundiaí, têm nesse momento um desenvolvimen-
to suburbano modesto, inexpressivo se comparado com o que 
ocorreu na mesma estrada de ferro Santos-Jundiaí, no sentido 
Santos, onde verifica-se um pouco a seguir, a fusão de São Cae-
tano com Santo André.

Já	no	início	do	século	XX,	um	dos	primeiros	problemas	ro-
doviários surgidos no estado de São Paulo era a ligação da capi-
tal com Jundiaí, até então feita unicamente pela ferrovia e pela 
estrada da boiada com carros e tropas, o que demandou, entre 
1915 e 1921, a construção por detentos de uma nova estrada 
ligando São Paulo a Jundiaí: a Estrada Velha de Campinas. 

Com um novo traçado que abandonava a estrada da boiada e 
seguindo as linhas férreas da SP Railway, essa estrada começou 
a ser construída simultaneamente a partir de São Paulo e Jun-
diaí, sem ter sido feito um estudo completo de seu traçado, o que 
fez com que a união de seus trechos tivesse que ser feita através 
da Serra dos Cristais, o que passou a constituir um dos princi-
pais problemas dessa estrada. O primeiro trecho, de São Paulo 
a Campinas, foi entregue ao tráfego em 1º de maio de 1921. No 
mês seguinte, começou a construção do segundo trecho, Campi-
nas-Ribeirão Preto, que foi inaugurado em junho de 1922. Com 
péssimas condições, não pavimentada e com pista única, essa 
estrada constituiu na época o principal tronco rodoviário.

 

 

Figura 1.7
1926 - Fábrica de Cimento PoRTlAND 
Perus – Foto 1928.
FoNTE: HTTP://FAMIlIABuRkENoBRASIl.
BloGSPoT.CoM/
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Com a crise do café, a queda da bolsa em 29 e a revolução 
de 30, ocorre a passagem para um novo padrão de acumulação 
não mais baseado na economia agrária, mas agora sob o co-
mando do capital industrial. A partir de 1930, junto a passagem 
do modo de produção agrário para o industrial, inicia-se a de-
cadência do sistema ferroviário, devido a ascensão do transpor-
te rodoviário. 

De 1930 a 1955, avançaria a industrialização, cuja transição 
fundamenta-se na “herança cafeeira”, responsável pelos inves-
timentos em infraestrutura de transporte, constituição de rede 
urbana e principalmente pelo desenvolvimento de um conjunto 
diversificado de atividades voltadas ao mercado interno, tanto 
na capital como também no interior. 

 A disseminação ideológica e cultural do capital americano, 
do automóvel e do arranha-céu, manifesta-se espacialmente em 
detrimento à tendência europeia defendida pela burguesia cafe-
eira. A elite industrial passa a comandar a cidade e os problemas 
urbanos, devido à industrialização, se agravam. Os loteamentos 
periféricos se expandem mesmo sem a implantação de infraes-
trutura e sistemas viários e de transporte nessas regiões. Nesse 
mesmo momento assistimos ao declínio dos transportes urba-
nos que atravessam graves crises, as quais acabam por dizimar 
com o sistema de bondes elétricos concedidos pela Companhia 
Light em São Paulo ao mesmo tempo em que políticas rodo-

Figura 1.8
1927- As conexões com oeste Pau-
lista:  Estrada Velha 1921 e a Ferrovia 
SP Railway  1867
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE MAPA DE ZMI-
TRoWICZ, BoRGHETTI (2009)
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viaristas, como o plano de Avenidas de Prestes Maia (1930) e o 
primeiro alargamento de perímetro para desafogar o centro se 
consolida. (SOMEKH, 1997).

A marginal Tietê, bem como o Plano de Avenidas, são frutos 
recentes desse período que contemplava um modelo de circula-
ção radiocêntrico composto por vias radiais e perimetrais que 
conectariam o centro e os demais bairros da cidade. Essas ideias 
foram parcialmente implementadas entre 1938 e 1945 na ges-
tão de Prestes Maia, prefeito do município de São Paulo, com 
a retificação do rio Tietê e as desapropriações necessárias para 
a implantação da Marginal Tietê, a via perimetral mais exter-
na que envolveria a região urbanizada (Revista AU - n°191 – 
fev./2010).

Com o aumento dos transportes rodoviários, os defeitos da 
Estrada Velha foram se tornando cada vez mais nítidos, esta 
não possuía condições técnicas favoráveis para o desenvolvi-
mento do tráfego entre Jundiaí e a capital, que nessa época já 
possuía uma população de 2 milhões de habitantes. A partir 
de um estudo para melhorias na estrada São Paulo-Campinas, 
decide-se desenvolver um projeto para construção de uma ro-
dovia inteiramente nova e se estabelece o Decreto nº 7162 de 24 
de maio de 1935, autorizando o estudo de uma nova conexão 
entre São Paulo e Jundiaí com grandes melhorias técnicas.  O 
projeto inicial, elaborado em 1936, retomou o antigo traçado da 
estrada da boiada a fim de evitar a subida da Serra dos Cristais, 
como também as travessias em nível com a SP Railway em Pi-
rituba e Caieiras. 

Em julho de 1934, através do Decreto nº 6529, foi criado o 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Com autono-
mia técnica, o DER conseguiu algumas mudanças fundamen-
tais através de contratos firmados com o Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas (IPT). A partir de 1939, com o aumento de recur-
sos financeiros, sua área técnica foi reforçada e, após a revisão 
do Plano Rodoviário elaborado em 1936, priorizou-se a cons-
trução das Vias Anchieta e Anhanguera, para esta última um 
traçado ainda melhor fora estabelecido, encurtando a distância 
entre São Paulo e Jundiaí em 13 km, quando comparado à Es-
trada Velha.

Em 1940, nas proximidades da Vila de Jaraguá, instalaram-
se oficinas bem como um hospital de emergência para operários 
e suas famílias, iniciando-se finalmente as obras para a cons-
trução da via Anhanguera, nome da autoestrada que ligaria a 
capital do estado à cidade de Jundiaí e em seguida à cidade de 
Campinas e que intensificaria suas relações produtivas e econô-
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micas. Uma parte da rodovia foi construída por administração 
direta pela Comissão Especial de Auto Estradas e o restante fora 
posto em concorrência, o que fez com que  rodovia ficasse divi-
dida em vários trechos.

 

 

Figura 1.9
1930 - ligação ainda de terra entre 
São Paulo/Jundiaí – km 11 - descida 
do Jaraguá
FoNTE: BolETIM Do DER V7 N22 – 1941

Figura 1.10
1935 - Início do estudo para implanta-
ção da Anhanguera - km 7 - Pico do 
Jaraguá ao fundo
FoNTE: BolETIM Do DER V7 N22 – 1941

 

 

Figura 1.11
1940 – Início da construção da Rodo-
via Anhanguera no km 11
FoNTE: BolETIM Do DER V7 N22 – 1941

 

 

A Via Anhanguera junto com a Via Anchieta, estabeleceria 
a primeira ligação rodoviária do interior do estado ao Porto de 
Santos, um dos mais importantes da América do Sul na época. 
Por sua posição geográfica, desempenharia papel relevante na 
circulação da riqueza agrícola e industrial do estado de São Pau-
lo, transportando grande parte da produção do interior para a 
capital do estado, considerada uma das cidades de crescimento 
mais rápido do mundo e que funcionava devido à sua localiza-
ção como centro de convergência da produção do estado como 
também de estados vizinhos. 
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De acordo com informações contidas em publicações de 
1948 do Departamento de Estrada de Rodagem, responsável 
pela construção da nova estrada, um empreendimento do então 
governador de São Paulo, Adhemar de Barros, previa-se com 
a nova Rodovia uma economia de mais de Cr$ 50.000.000,00 
(Cinquenta milhões de cruzeiros), o que teria como consequ-
ência a redução do custo de vida. “São Cr$ 50.000.000,00 antes 
desperdiçados que serão devolvidos a coletividade” (Revista 
DER, 1948).

Em outubro de 1943, o Decreto de lei 13.626 estabelecia, den-
tre outras coisas, que as estradas de rodagem estaduais evitariam 
a travessia dos centros povoados, teriam faixa de domínio de 100 
metros (autoestradas do tipo fechada: Anchieta e Anhanguera), 
nenhuma construção poderia ser feita a menos de 15 metros do 
limite das estradas estaduais; em nenhum caso seria permitida a 
colocação de anúncios na faixa das estradas de rodagem estadu-
ais, a não ser mediante prévia autorização do DER e, o acesso as 
propriedades lindeiras, nas autoestradas fechadas, só seria feito 
em ponto de convergência ou cruzamento, convenientemente 
localizado pelo DER. Em 1945, a criação do fundo rodoviário 
intensifica as perspectivas para um futuro desenvolvimento do 
sistema rodoviário nacional, ao mesmo tempo em que sua extin-
ção na década de 80 leva à crise do sistema.

Figura 1.12
Rodovia Anhanguera inaugurada 
em 1948 e sua inserção no Sistema 
Rodoviário do estado de SP.
FoNTE: A VIA ANHANGuERA - DEPARTAMENTo 
DE ESTRADA DE RoDAGEM 1948 - FoNTE BIBlIo-
TECA DER

 

 



Tecnologia, mobilidade e dispersão meTropoliTana: sisTema anhanguera / bandeiranTes   |   daniela m. eigenheer

32

Em 22 abril de 1948 inaugurou-se o tão esperado primeiro 
trecho da Via Anhanguera. O traçado da nova Rodovia evitava a 
Serra dos Cristais e reduzia em 13 km a distância até Jundiaí, em 
comparação à antiga Estrada Velha. Foi construída com caracte-
rísticas de autoestrada, do tipo fechada, com apenas uma pista de 
rolamento de 7 metros de largura, pavimentada em concreto. 

Figura 1.13
1948 Inauguração da Anhanguera 
- km 17 - Trecho entre São Paulo e 
Jundiaí - Pavimento Concreto
FoNTE: BolETIM Do DER V14 N50-51 1948

 

 A Via Anhanguera constituiria junto com a Via Anchieta o 
padrão de glória do rodoviarismo paulista e nacional, além de 
motivo de orgulho de seu idealizador, o governador Adhemar de 
Barros, que dois anos mais tarde - em 1950 - viria a inaugurar o se-
gundo trecho da rodovia com 37 km, que se estenderia de Jundiaí 
até Campinas e se conectaria com as principais ferrovias que aten-
diam o oeste paulista, como a Mogiana, a Sorocabana, a Araraqua-
rense, a Noroeste e a Paulista, promovendo a partir de então um 
sistema de transporte mais veloz de escoamento das produções e 
riquezas do interior à capital (A Via Anhanguera - DER, 1948).

A segunda pista do trecho São Paulo-Jundiaí, foi inaugurada 
em 9 de julho de 1953, com  um canteiro central de três metros 
de largura que separava as duas pistas e seus respectivos acosta-
mentos de 2 m (www.autoban.com.br).

 

 

Figura 1.14
Via Anhanguera 1950 com uma pista 
pavimentada ligando São Paulo a 
Campinas
FoNTE: BolETIM Do DER V17 N° 59 1950

 

 

Figura 1.15
Via Anhanguera 1953 e a segunda 
pista ligando São Paulo a Jundiaí.
FoNTE: BolETIM Do DER V14 N50-51 1953
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Do ponto de vista espacial, a partir do incremento do sistema 
rodoviário, como também das primeiras autoestradas, ocorre a 
transição da ocupação urbana e industrial até o momento po-
larizadas pelas ferrovias, para uma ocupação mais pulverizada 
ao longo dos trajetos das rodovias comuns e das autoestradas, o 
que contribui cada vez mais para o desenvolvimento suburba-
no e metropolitano da capital e para o início de uma dispersão 
urbana e  industrial.

Até 1950 são as ferrovias e seus subúrbios-estação, os princi-
pais eixos de atração industrial e da expansão suburbana dos ar-
redores de São Paulo. Esse desenvolvimento não se dá o longo das 
faixas lindeiras da ferrovia, mas em torno de suas estações, que 
assumem um potencial endógeno e histórico, responsável pelo 
surgimento dos principais e primeiros subúrbios da capital. Ao 
mesmo tempo, a circulação rodoviária cada vez mais assume um 
importante papel na evolução urbana desses “subúrbios-estação”. 

Entre as décadas de 1940 e 1950, o acentuado crescimento 
demográfico em oposição à falta de expansão dos serviços fer-
roviários, fez com que a participação da circulação rodoviária no 
sistema de transportes fosse cada vez maior, pois as ferrovias não 
conseguiam acompanhar o ritmo do desenvolvimento suburba-
no por ela gerado. O crescimento dos subúrbios-estação atingem 
áreas cada vez mais distantes da estação, não mais possíveis de 
serem atingidas a pé, o que faz com que a circulação rodoviária 
para o transporte de passageiros, sobretudo ônibus, passe a ter 
importância crescente. “A circulação rodoviária passou a contri-
buir em proporção crescente no desenvolvimento suburbano do 
domínio geográfico das ferrovias, passou também a ampliar seu 
papel no desenvolvimento de subúrbios fora daquele domínio, 
onde as rodovias e os veículos automotores constituem o único 
meio de transporte disponível” (LANGENBUCH, 1971, p. 196).

Intensifica-se o aparecimento de um grande número de nú-
cleos suburbanos a maiores distâncias, que se apoiam na circula-
ção rodoviária através de estradas do tipo comum, e que passam 
a ser identificados de acordo com sua relação com as estradas 
de rodagem: subúrbios-loteamento, subúrbios-entroncamento 
ou subúrbios-ônibus. Devido ao grande crescimento da cidade 
de São Paulo, esses núcleos territorialmente ainda não absorvi-
dos pela cidade, não demorariam muito a ser fundidos à cidade 
através de loteamentos e da ocupação de suas áreas intermedi-
árias. Com o desenvolvimento do subúrbio, as estradas passam 
a assumir características de rua dentro desses núcleos, e tanto 
as estradas municipais como as estaduais, vão aos poucos sendo 
asfaltadas, poucas são as que não recebem esse melhoramento. 
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O tráfego extra regional pouco tem a ver com esse processo de 
melhorias, pois a partir de 1947 ele passa a ser canalizado para 
as autoestradas, que em função de suas características que re-
metem às Autobahnen alemãs e as Autostrade italianas, geram 
um desenvolvimento suburbano diferente do propiciado pelas 
estradas convencionais (LANGENBUCH, 1971).

O desenvolvimento suburbano da capital se estruturou no 
desenvolvimento das ferrovias, porém evoluiu se apoiando nas 
estradas convencionais que junto com as autoestradas, surgidas 
em fins da década de 40, assumem um papel fundamental na 
metropolização dos arredores paulistanos, por proporcionarem 
um tráfego rápido e intenso, vantagem não proporcionada pelas 
rodovias comuns. Além disso, foram implantadas em áreas ain-
da sem impacto da suburbanização, constituídas por grandes 
glebas à espera do processo de metropolização. 

O prolongamento da Anhanguera até Campinas em 1950, 
junto com a ampliação da segunda pista da Anchieta; a estrada 
para Mogi das Cruzes e Jacareí; a rodovia que buscava alcançar 
Sorocaba e já avançava além de São Roque, constituíram o início 
da conformação de uma rede estadual de estradas que impacta-
ria de forma sensível o desenvolvimento econômico e metropo-
litano da capital e do estado de São Paulo (Boletim DER 1950). 

 

 

Figura 1.16
Rede Rodoviária do estado de São 
Paulo em 1950, com destaque para 
principais rodovias: Anchieta 1947, 
Anhanguera 1948 e Dutra 1951.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE MAPA DA REVIS-
TA DER N79 – 1961

A Seguir no capítulo II, será abordado o surgimento do eixo 
Anhanguera, a partir de 1950, responsável pela conexão da ca-
pital com o município de Campinas.



De 1950 a 1976: Rodovia Anhanguera e a 
Articulação da Metrópole com o Interior.  CAPÍTULO II

Figura 2.1
Intensidade de tráfego rodoviário nos 
principais eixos de conexão de São 
Paulo com regiões vizinhas Desenho 
baseado em mapa do DER de 1950.
FoNTE: AZEVEDo (1958) APuD MEYER, GRoSTEIN E 
BIDERMAN, 2004, P.34.
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CAPÍTULO II
De 1950 a 1976: Rodovia Anhanguera e a  
Articulação da Metrópole com o Interior.

Como visto a partir da década de 30, a expansão da 
capital acontece em função de seu sistema rodoviá-
rio que fortaleceu seu caráter radiocêntrico e seu de-

senvolvimento monopolar e altamente centralizado. Com a 
industrialização na década de 1950, são as autoestradas que 
definem o novo padrão de mobilidade, que permite a expan-
são dos subúrbios cafeeiros e a consequente metropolização 
da capital. A Anhanguera inaugurada em 1948, trecho Jun-
diaí e em 1950 o trecho Campinas, segundo o DER, com fluxo 
diário inicial de 5 mil veículos/dia, é  quem assume até 1978  
os deslocamentos  de pessoas e mercadorias entre a capital e 
Campinas.

Na capital observa-se um desenvolvimento suburbano bas-
tante tímido nas margens da Via Anhanguera, em relação ao 
verificado nas margens da Via Anchieta e da Via Dutra, isso se 
dá devido a sua topografia acidentada e a ocupação de suas áre-
as por grandes áreas ligadas ao extrativismo e atividades rurais, 
o que dificultava a atração do mercado imobiliário. Na região 
de Campinas, a Rodovia Anhanguera por não apresentar as 
dificuldades topográficas, desde cedo é o primeiro eixo rodo-
viário a estruturar o desenvolvimento industrial e a expansão 
urbana da cidade (LANGENBUCH, 1971).

Devido a industrialização e a migração da população do 
campo para cidade na década de 50, tanto a capital quanto o 
interior sofrem a alterações nas suas estruturas territoriais ur-
banas.  Na década de 70, junto com o início da desconcentração 
industrial e a interiorização do desenvolvimento, constitui-se e 
Região Metropolitana de São Paulo e novos planos surgem para 
construção de uma nova Rodovia que atendesse a intensificação 
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dos fluxos entre a região metropolitana de São Paulo e o mu-
nicípio de Campinas (CANO; PACHECO; ZIMMERMANN; 
SEMEGHINI, 1992).

Em 1978, devido a saturação da Via Anhanguera e a intensi-
ficação das relações capital-interior, inaugura-se a Rodovia dos 
Bandeirantes com futuros desdobramentos para região,  que se-
rão analisados no capítulo III.

2.1. As Autoestradas e a Expansão da Capital e do 
seu Vetor Noroeste.

Como visto anteriormente, tendo em vista o tráfego extra re-
gional de São Paulo, uma necessidade percebida já há algum 
tempo, a primeira autoestrada ser entregue foi a Via Anchieta 
em 1947, a seguir a Via Anhanguera em 1948, inicialmente di-
rigida para Jundiaí, depois prolongada para Campinas e para o 
norte do estado, e um pouco mais adiante em 1951 surgiria a 
Via Dutra, melhorando sensivelmente a ligação de São Paulo 
com o Rio, beneficiando as cidades do Vale do Paraíba e com-
pletando o trio de autoestradas que  mudaria a configuração 
dos eixos estruturadores da expansão paulistana na metade do 
século	XX.	Essas	autoestradas	não	tinham	continuidade	dentro	
da malha urbana, o que provocava transtornos ao tráfego local. 
Somente após 20 anos, esses problemas forma resolvidos com 
a implantação das vias marginais do Rio Tietê e Tamanduateí 
(ZMITROWICZ, 1986).

Essas autoestradas favoreceriam o tráfego de passagem, 
desprezando totalmente o tráfego local. Suas pistas se desen-
volviam através de extensas retas ou de curvas com raio am-
plo, evitando as rampas muito íngremes, as travessias eram 
feitas através de viadutos ou passagens inferiores. Como vis-
to anteriormente, eram proibidas as construções laterais, os 
acessos e as estradas secundárias eram limitados. Diferen-
temente das estradas convencionais, não ofereciam atrativo 
do ponto de vista local, mas por facilitarem o acesso a São 
Paulo, atraíram o desenvolvimento suburbano de suas áreas 
lindeiras. 

Cabe salientar que devido às suas características viárias, de 
forma geral a autoestrada não funcionou como eixo de estru-
turação interna de subúrbios residências, caso contrário sua 
função de via expressa se perderia, estes núcleos tiveram como 
eixo de urbanização uma estrada secundária ou uma rua re-
sultante de loteamento que o conectavam de alguma forma 
com a autoestrada, garantindo sua conexão com a metrópole. 
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Diferente das ferrovias cuja ocupação era polarizada pelas es-
tações, as rodovias apresentavam uma ocupação mais disper-
sa ao longo de seu eixo, apenas nos subúrbios entroncamento 
(Jordanésia) ou no centro de algum aglomerado preexistente, 
a suburbanização (São Bernardo) ocorreria polarização no 
domínio da rodovia.

Portanto, funcionando como eixos em escala regional e não 
local, devido à restrição dos seus acessos laterais, as autoes-
tradas impulsionaram o desenvolvimento industrial em suas 
margens, criando uma nova implantação industrial que dife-
rentemente dos polos industriais ferroviários, apresentavam 
dispersão dos estabelecimentos em meio a áreas rurais, cons-
truções com arquitetura moderna e decorativa, implantadas 
em meio a extensos jardins e terreno propício para sua futura 
expansão.

Das três primeiras autoestradas que irradiavam de São 
Paulo, a Via Anchieta e a Via Dutra foram as que impulsio-
naram de modo mais significativo o desenvolvimento indus-
trial e suburbano de suas áreas lindeiras, a primeira afetando 
o município de São Bernardo do Campo e a segunda o mu-
nicípio de Guarulhos, que assistem a oferta de novas oportu-
nidades de desenvolvimento em função da melhor condição 
de conexão com a metrópole, como também a atração indus-
trial que favoreceram o surgimento dos núcleos-residências 
nas margens das rodovias.  Devido às autoestradas, cabe 
ressaltar que durante a década de 50 e 60, esses municípios 
conheceram um desenvolvimento industrial marcante que 
superou o da capital e dos antigos subúrbios de São Caetano 
e Santo André.

 Nesse período, a Anhanguera é a que menos impulsio-
nou a expansão metropolitana nos arredores de São Paulo, 
pois apesar do surgimento em suas duas margens de núcleos 
residenciais operários, populosos e densamente construídos, 
como Vila Piauí, São Domingo, Vila Mangalot, Vila Jagua-
rá, Vila Anastácio (as duas últimas são anteriores a Rodo-
via, mas se desenvolveram em função dela), esses núcleos se 
encontram muito próximos da cidade, não ultrapassando os 
limites do distrito de São Paulo. Exceto o mais recente, Vila 
Piauí, que extravasou devido ao distrito de Osasco, e mais 
dois modestos loteamentos em início de ocupação, Jaraguá 
e Perus. Bem mais adiante, a meio caminho de Jundiaí, e no 
entroncamento da Anhanguera com o antigo caminho de 
tropa  de Goiás, agora transformado em estrada secundá-
ria, encontramos Jordanésia implantada em um loteamento 
(LANGENBUCH, 1971).
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Com relação à industrialização, o papel da rodovia no vetor no-
roeste foi ainda mais modesto, sendo muito reduzido o número de 
indústrias que ali se estabelecem. Na região da antiga fazenda Anas-
tácio, início da Rodovia Anhanguera, predominavam nesse mo-
mento frigoríficos, como também a indústria química. A empresa 
de perfumaria Gessy (1930) comprada pela Unilever na década de 
90, o grande Frigorífico Amour do Brasil S.A. (1917), a fábrica de 
vidros Santa Marina (Década de 40), a Companhia Swift do Brasil 
S.A., a Hudson de óleos lubrificantes e a fábrica de fósforo Fiat-Lux, 
tornaram se proprietárias de algumas glebas remanescentes das 
antigas fazendas Anastácio e Capuava localizadas desde o século 
XIX	no		vetor	noroeste	do	município	de	São	Paulo,	estabelecendo-
se anteriormente  a Via Anhanguera, sendo  acessadas por desvio 
ferroviário e pela extinta linha de bonde “Anastácio”. Mais adiante 
na década de 60, a Companhia City tornar-se-ia proprietária de 
algumas dessas áreas destinadas  principalmente à agroindústria, e 
seria responsável pelo planejamento urbano e pelo loteamento de 
alguns bairros  que constituiriam o distrito de Pirituba.

 

 

Figura 2.2
Mapa 1951 e as três conexões para 
Campinas: Anhanguera, Estrada Velha 
e a SP Railway; os núcleos urbanos de 
Vila Jaguará, Vila Anastácio, Vila Man-
galot ; e as indústrias do Frigorífico 
Amour e de Fósforo Fiat-lux
FoNTE: ZMITRoWICZ, BoRGHETTI ,2009.

Figura 2.3
À esquerda: Década de 20 - Frigo-
rífico Amour. À direita: Década de 
40 - Fábrica Santa Marina com o Rio 
Tietê ao fundo
FoNTE: HTTP://WWW.BERISSo-WEB.CoM.AR/FRI-
GoR.HTMl E HTTP://WWW.SANTAMARINA.CoM.
BR/SITE/INDEX.PHP/lINHA-Do-TEMPo
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Figura 2.4 (ao lado)
1930 - Fábrica da Irmãos lEVER - Vila 
Anastácio – São Paulo
FoNTE: HTTP://WWW.uNIlEVER.CoM.BR/ABou-
TuS/uNIlEVER_No_BRASIl/ANoS30

Figura 2.5 (abaixo)
1950 São Paulo e seus Distritos: Jara-
guá, Perus, e  Jordanésia pertencen-
te ao município de Cajamar.
FoNTE: lANGEMBuCH 1971
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A região também concentrou indústrias como Siemens ins-
talada em 1961 no Km 15 da Rodovia, e outras como o Lanifício 
Pirituba (destruído em incêndio e transformado no Shopping 
Pirituba, em 1985), as Refinações de Milho Brasil, os Pianos 
Fritz Dobbert, a Metalúrgica Mauser, e outras que tornaram o 
bairro de Pirituba predominantemente industrial. 

Mais para o interior oeste da capital, seguindo o eixo Anhan-
guera, temos na região de Cajamar e Caieiras, a antiga fábrica 
de papel “Copase”, de cal “Gato Preto”, e de extrativismo “Me-
lhoramentos”, que se relacionariam mais com o uso do solo lo-
cal, extrativismo e culturas florestais. Em Jordanésia, em 1960 
implantou-se a fábrica da “Etti”. Em Jaraguá e em Campo Lim-
po foram instalados dois estabelecimentos industriais de peso, 
a “Voith” também ligada à produção de papel e inaugurada em 
1966, cuja implantação requereu grandes obras de terraplena-
gem, necessárias para sua implantação e até um desvio ferrovi-
ário difícil e dispendioso teve de ser construído, e a “Krupp” da 
década de 50. (LANGENBUCH, 1971). 

Figura 2.6
Vista da Indústria Etti nos anos 70 no 
distrito de Jordanésia - km 39 da Via 
Anhanguera.
FoNTE: HTTP://WWW.CAMARACAJAMAR.SP.GoV.
BR/PoRTAl/lIVRo.PDF

Figura 2.7
Anos 70 e o início do Parque Indus-
trial em Jordanésia às margens do 
km 37/38 da Anhanguera.
FoNTE: HTTP://WWW.CAMARACAJAMAR.SP.GoV.
BR/PoRTAl/lIVRo.PDF
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Tanto a rodovia Anhanguera como a ferrovia Santos-Jundiaí 
que corria a leste da Anhanguera, promoveram um desenvolvi-
mento suburbano bastante tímido em relação ao verificado nas 
margens da Via Anchieta e da Via Dutra. Como dito anterior-
mente, isso pode ser explicado devido às suas condições geo-
gráficas que fazem com que sua topografia, tanto nas margens 
da Ferrovia sentido Jundiaí como da Rodovia Anhanguera, um 
pouco propícias para implantação de loteamentos e indústrias. 
Cabe ressaltar também, que a posição intermediária e privile-
giada da Via Anchieta e da ferrovia Santos-Jundiaí sentido San-
tos, entre a metrópole e seu Porto de Santos, oferecia maiores 
vantagens locacionais do que o vetor noroeste da capital. 

Além disso, no vetor noroeste da capital, a região de Perus, 
Caieiras e Cajamar, são ocupadas pela agroindústria, com pi-
nheirais e eucaliptais pertencentes às plantações da fábrica de 
papel “Melhoramentos”, conhecida pelo reflorestamento de 
eucaliptos para produção de papel, que ocupavam grande par-
te dessa paisagem, cuja expansão por volta da década de 60, 
por volta de 83.577 hectares, é superior em mais de 70 vezes a 
cobertura existente entre 1937 e 1938, o que constitui um fato 
relevante sobre a evolução do meio rural dos arredores paulis-
tanos. Foi em 1912, que a companhia começou a plantação de 
eucaliptos, para fornecer lenha para os fornos e, em 1946, em 
Caieiras, obtém-se a produção de celulose a partir de eucalipto, 
um feito de repercussão mundial.

A ausência de condições topográficas favoráveis e de uma 
rentável ocupação de uso do solo, que não ocupasse grandes 
extensões territoriais, fez com que a especulação imobiliária 
não despertasse o interesse para essa região, ficando para as dé-
cadas seguintes a ocupação, o desenvolvimento e a valorização 
do vetor noroeste da capital. De qualquer forma, com relação às 
novas localizações industriais, as autoestradas aos poucos subs-
tituem o importante papel desempenhado pelas ferrovias. De 

Figura 2.8
Mapa da Anhanguera feito pelo DER 
com Estrada Velha e Ferrovia, conec-
tando a capital ao interior.
FoNTE: BolETIM Do DER V17 N° 59 1950 

 



Tecnologia, mobilidade e dispersão meTropoliTana: sisTema anhanguera / bandeiranTes   |   daniela m. eigenheer

43

certa forma, devido ao esgotamento das áreas amplas e baratas 
que eram disponíveis no domínio da ferrovia, mas que agora 
eram encontradas em regiões rurais ou pouco urbanizadas cor-
tadas pelas autoestradas e a pequena distância da capital. 

Cabe dizer também que as ferrovias brasileiras, e até mesmo 
as paulistas, que eram consideradas as mais perfeitas, contra-
riavam o padrão internacional de transporte de carga pesadas 
em vagões lotados a longa distância, pois perdiam fretes em 
favor do transporte de caminhão, contribuindo para expansão 
do transporte rodoviário. As indústrias encontravam condições 
menos satisfatórias junto às ferrovias, as autoestradas garantiam 
fácil acessibilidade e comunicação não apenas com a metrópo-
le, mas também com outras regiões. 

As áreas industriais dispersas se localizaram principalmente 
no trajeto da Via Anchieta e Dutra, partindo da capital em dire-
ção aos municípios de São Bernardo dos Campos e Guarulhos. 
Esse desenvolvimento acontece em uma época de nova política 
prospectiva, que possibilita as fábricas se instalarem em meio a 
grandes terrenos que possibilitassem sua futura expansão. As 
indústrias, a partir de então passam a dominar a paisagem das 
autoestradas, dispersas em meio a áreas rurais. “Se tal política 
propiciou a dispersão dos edifícios fabris, também contribuiu 
neste sentido, a maior elasticidade dos transportes rodoviários, 
que não prende as indústrias às vizinhanças da via de transpor-
te mestra, ao contrário do que provoca a ferrovia em relação aos 
estabelecimentos que desejam o transporte de porta-a porta” 
(LANGENBUCH, 1971, p. 266).

Diversas tipologias de subúrbios industrializados com dis-
tintas relações espaciais se apresentam pela capital, muitos deles 
se caracterizam pelo grande número de estabelecimentos que 
de alguma forma se ordenam de forma dispersa em algum su-
búrbio. No vetor noroeste predominaram subúrbios industriais 
dispersos que se desenvolveram intimamente ligados a apenas 
um estabelecimento industrial ou alguns pouco mais, como 
por exemplo: Perus, com a fábrica de cimento de mesmo nome, 
Caieiras com a “Melhoramentos”, Campo Limpo com a “Krup”, 
Várzea Paulista com a “Elekeiroz”, Jordanésia com a fábrica de 
doces “Etti”, e a mais recente ”Voith” em Jaraguá.  Esses subúr-
bios se associam de imediato a suas indústrias que praticamen-
te o identificam. Em Caieira e Cajamar, a principal indústria 
ligada a silvicultura, a exploração das florestas e produção da 
madeira, a Melhoramentos ocupava, respectivamente, 98,4 % e 
81,6% da mão de obra industrial empregada no município. Es-
sas áreas foram praticamente organizadas em função das indús-
trias locais e suas iniciativas. Os distritos de Jordanésia, Caiei-
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ras, Perus e Cajamar, caracterizam-se por grandes extensões de 
áreas rurais contíguas ao subúrbio industrializado. Importante 
ressaltar a existência da Reserva florestal de Jaraguá que ocupa 
também grande área no início do vetor noroeste, lindeira a Ro-
dovia Anhanguera.

 Tanto na fábrica de cimento Perus (em Perus) do grupo Ab-
dalla, a quem pertencia também uma fábrica de papel (Copase), 
e da fábrica de papel “Melhoramentos” em Caieiras, verifica-se 
nessas duas principais indústrias da região, a presença de ferro-
vias que pertencem as suas áreas tributáveis e lhes servem para 
o transporte de matéria prima. Os pinheirais, eucaliptais e jazi-
das minerais que predominam na paisagem dessa região desti-
navam-se ao abastecimento dessas fábricas e outras menores.

Seguindo a Via Anhanguera no sentido interior, adiante de 
Jordanésia, encontramos Jundiaí, que apesar das relações intra-
metropolitanas que mantém com São Paulo, sempre polarizou 
as relações suburbanas em seus arredores devido à ferrovia e 
ao desenvolvimento da cafeicultura local. Em Jundiaí residia a 
maior parte dos funcionários da empresa Krupp localizada em 
Campo Limpo e da fábrica de doces Paoletti em Jordanésia, 
estreitando ainda mais as relações entre ambas. Nos arredores 
paulistanos, apenas Jundiaí e Mogi das Cruzes são considerados 
subúrbios que se transformaram externos a metrópole, não se 
relacionando diretamente com São Paulo e desenvolvendo um 
potencial endógeno antes de serem abrangidas pela metrópole. 

A facilidade de acesso e conexão de Jundiaí com regiões 
importantes, como Campinas e São Paulo, tornou-a influenci-
ável por essas cidades. Sua posição estratégica aferiu-lhe des-
de sempre um poder atrativo maior à produção industrial. A 
primeira etapa da urbanização de Jundiaí até 1983 se deu em 
um núcleo central, que fica entre a ferrovia Santos-Jundiaí e a 
rodovia Anhanguera. Após essa etapa, a urbanização se deu de 
forma dispersa ao longo das rodovias, fazendo com que muitas 
de suas áreas urbanas fossem ocupadas pelas indústrias ao invés 
de comércio e residências, com formação de um grande Parque 
Industrial.

A grande São Paulo devido ao seu caráter monopolar de 
desenvolvimento tornou-se altamente centralizadora. Com o 
tempo, alguns de seus subúrbios internos ao se desenvolverem 
se tornaram mais autossuficientes, com certo potencial de de-
senvolvimento interno, o que levou a certa descentralização até 
esse momento pouco expressiva.    

                 
Seguindo pelo vetor noroeste estruturado nesse momento 

pela Via Anhanguera, adiante de Jundiaí, passando por Lou-
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veira, Vinhedo e Valinhos, alcançamos Campinas, que em de-
corrência de seu acentuado processo de urbanização e povoa-
mento, como também da acentuada polarização que desde cedo 
assume devido a sua posição estratégica entre a grande São Pau-
lo e o interior agrícola, abrange uma área de influência própria 
e, portanto merecerá atenção especial no capítulo seguinte.

Figura 2.9
Traçado recente da Rodovia Anhan-
guera e sua inserção no estado.
FoNTE: HTTP://PT.WIkIPEDIA.oRG/WIkI/RoDo-
VIA_ANHANGuERA

2.2. Estruturação de Campinas e Aspectos de sua 
Conexão Viária com a Capital.

No	final	do	século	XIX,	partiam	do	município	de	Campinas	as	
duas principais ferrovias do café, a Cia. Mogiana, e a Cia. Pau-
lista, que as conectavam tanto com o interior do estado como 
com a capital. O desenvolvimento urbano da cidade seguiu os 
trilhos dessas duas estradas de ferro, onde se fixaram pioneira-
mente as primeiras indústrias de máquinas e beneficiamento de 
café, como a companhia Mac Hardy e a Lidgerwood.

Como dito anteriormente, até 1886, quando a capital pau-
lista consolida-se como “metrópole do café”, Campinas tinha 
a mesma população que São Paulo, e disputava com a mesma 
a centralização das atividades urbanas derivadas do comple-
xo cafeeiro. Beneficiava-se de sua posição estratégica como 
importante nó de transporte e comunicação e polarizava as 
regiões que se organizavam nos espaços definidos por suas 
linhas férreas.
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Campinas obteve privilégios duplos, tanto pela sua ligação 
natural com o interior do estado, como pela sua conexão com 
a Grande São Paulo. Por um lado desenvolveu função polariza-
dora na mais rica região agrícola do interior paulista, por outro, 
estabeleceu uma relação de complementariedade com a capi-
tal,	tanto	no	século	XIX	com	o	complexo	econômico	cafeeiro,	
como com a industrialização pesada iniciada a partir da segun-
da	metade	do	século	XX,	que	vem	acompanhada	da	Rodovia	
Anhanguera (FONSECA, DAVANZO, NEGREIROS, 2002).

Sua posição relativamente próxima à capital, bem como sua 
rede de transporte, e em particular com a inauguração e pavi-
mentação da Via Anhnaguera em 1950, ligando a São Paulo, 
constituiram condições indispensáveis para a decisão locacio-
nal das grandes empresas, o que potencializou ainda mais a po-
larização de Campinas sobre uma vasta região. Em 1950, a Via 
Anhanguera possuía 80 km de extensão entre seu início - na 
Lapa - e Campinas, reduzidos em 20 km em relação à antiga 
estrada velha, colocando a capital paulista a menos de uma hora 
da cidade de Campinas. Nesse momento já se anuncia que os 
estudos para o prolongamento pavimentado da rodovia até a 
cidade de Limeira, já estariam concluídos, e sua execução pre-
vista para breve início (Boletim DER - 1950). 

Conforme visto anteriormente, em 1953 temos a inaugura-
ção do segundo trecho pavimentado com asfalto da Rodovia 
Anhanguera entre São Paulo e Jundiaí, e ainda a sua extensão 
de terra até Igarapava. Em 1959, ocorre a inauguração do tre-
cho asfaltado entre Campinas e Ribeirão Preto e, em 1961, a 
inauguração da segunda pista da Anhanguera entre Jundiaí e 
Campinas e a implantação de seu primeiro pedágio no trecho 
de São Paulo a Jundiaí. As relações econômicas e os desloca-
mentos nesse eixo cada vez mais se intensificam. Em 1959, o 
antigo trecho entre São Paulo e Jundiaí apresentaria fluxo mé-
dio diário de 22 mil veículos por dia na Rodovia Anhanguera 
(Fonte: Revista DR n° 79 - ano 1961).

Figura 2.10
1961 - Trecho entre Jundiaí – Campi-
nas, agora com duas pistas entregues 
ao tráfego.
FoNTE: REVISTA DER N79 – 1961
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Em função de sua posição estratégica no território, primei-
ramente com sua rede ferroviária, com a Companhia Paulista e 
outras que viriam em seguida, e depois com sua rede rodoviária 
iniciada com a rodovia Anhanguera, a cidade de Campinas se 
articularia desde cedo, tanto com o interior como com a capital, 
o que se tornou um fator determinante para o seu excepcional 
desenvolvimento e para sua transformação em métropole na 
década de 90. Além disso, sua diversificação produtiva e sua 
função de centralidade que desde cedo exerceu sobre uma vas-
ta e rica região do estado, além de sua já mencionada posição 
estratégica no território, fizeram com que Campinas se distin-
guisse de outras regiões dinâmicas do estado.

Em 1950, Campinas ultrapassou os 100 mil habitantes urba-
nos, e em 1960 já se aproximava de 200 mil. Com a aceleração 
do desenvolvimento industrial e agrícola estimulada pelo Pla-
no de Metas, intensificou-se o crescimento urbano em regiões 
como Campinas, onde se expandia a moderna produção capita-
lista (FONSECA, DAVANZO, NEGREIROS, 2002).  

A partir da política de substituição de importações (gover-
no Juscelino Kubitscheck (1956-1961)) houve uma significativa 
expansão industrial no país, particularmente no estado de São 
Paulo. Em Campinas, a partir da década de 1950, são instaladas 
indústrias de porte e alcance nacional na cidade, como as indús-
trias mecânica, de material, de transportes, elétrica, química, de 
borracha e papelão: Singer do Brasil, Duratex, Pirelli, Hiplex, 
IBRAS/CBO, Robert Bosch, General Eletric, Rhodia, Dunlop, 
B.F., Merk e Sharp, Ashland, Bendix, Swift, dentre outras. Im-
portantes indústrias, também se instalaram ao redor da cida-
de: Chicago Bridge, em Paulínia, Rigesa e Clark, em Valinhos 
e Tema Terra, Wabco. 3M e IBM em Sumaré.  Algumas como 
Bosch, Wabco, 3M e Clark ,privilegiariam a ocupação ao longo 
das rodovias, principalmente da rodovia Anhanguera, induzin-
do a urbanização acelerada de seu entorno, com forte impacto 

Figura 2.11
1961 Aspecto do primeiro pedágio 
entre São Paulo a Jundiaí no bairro 
Gato Preto, município de SP.
FoNTE: REVISTA DER N79 - 1961
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primeiramente para Campinas, seguindo para Valinhos, Vinhe-
do, Sumaré e Nova Odessa. Em 1960 as indústrias de bens de 
consumo duráveis, intermediários e de capitais já predomina-
vam na estrutura industrial da região e iriam liderar a expansão 
nas duas décadas seguintes. 

 A expansão da mancha urbana de Campinas, principalmen-
te no eixo da Rodovia Anhanguera e além dele no sentido in-
terior, deu início a uma dinâmica de crescimento da periferiza-
ção de municípios vizinhos como Sumaré, Hortolândia e Monte 
Mor, consolidando-se nesse vetor um padrão de urbanização 
caracterizado por assentamentos urbanos precários, induzido 
pela implantação de conjuntos habitacionais e indústrias. No 
eixo da Anhanguera sentido capital, abrangendo o município 
de Valinhos e Vinhedo, observamos uma ocupação mais tími-
da, composta por condomínios de médio e alto padrão e alguns 
poucos estabelecimentos industriais. 

 Portanto, os munícipios localizados ao longo da Rodovia 
Anhanguera tiveram um alto grau de urbanização que os le-
vou desde cedo a iniciarem um processo de conurbação. Mon-
te Mor, Hortolândia e Sumaré, que fazem parte desse vetor e 
desse processo, abrigam uma população de mais baixa renda 
com características de periferia regional, os dois últimos com 
participação significativa na atividade industrial da região, que 
os difere de Monte Mor. A conurbação no lado sudeste da Ro-
dovia que abrange os municípios de Valinhos e Vinhedo, que 
possuem expressiva produção de frutas nobres, verificamos um 
melhor índice de qualidade de vida e uma população de mais 
alta renda, muitas vezes empregada no município de São Pau-
lo, mas residindo em condomínios de alto padrão nessa região 
(IPEA, 2001).

As ocupações ao longo do eixo Anhanguera, conforme ve-
remos no capítulo II, expandiria-se ainda mais na década de 
70 com a interiorização do desenvolvimento paulista e forma-
ria, na década de 80, uma grande mancha urbana contínua, 
conurbando os municípios de Vinhedo, Valinhos, Campinas, 
Sumaré, Hortolândia, Nova Odessa, Americana e Santa Bár-
bara do Oeste.  

A análise da área urbana hoje consolidada da região de Cam-
pinas, demonstra que ela continua marcada por uma mancha 
urbana contínua, compreendendo uma sequência de áreas que 
acompanham o eixo da Rodovia Anhanguera de sudeste a suro-
este, de Vinhedo a Americana, articulando fortemente a econo-
mia, o mercado de trabalho e a vida urbana desses municípios. 
Essa mancha urbana é formada pelos núcleos dos municípios e 
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por bairros antigos, que se constituíam em função da proximi-
dade com a rodovia. Podemos afirmar que tanto a implantação 
formal e informal de habitações de interesse social, quanto a es-
truturação de seu sistema viário regional, definiram o processo 
de expansão urbana dessa região (IPEA, 2001).

Nota-se que a Anhanguera em Campinas, por não apre-
sentar dificuldades topográficas, é o primeiro eixo rodoviário 
a estruturar o desenvolvimento industrial e urbano da cidade, 
enquanto na capital, a mesma Rodovia, teria pouco impacto na 
evolução inicial de sua expansão urbana, que se originou se-
guindo os eixos de fundo vale dos trilhos da SP Raiway, e de-
pois se expandem seguindo os eixos da Via Anchieta e da Via 
Dutra. Apenas as futuras transformações produtivas levariam a 
Anhanguera a ter uma dinâmica de ocupação urbana partindo 
da capital.

Na região de Campinas ao longo da Anhanguera, algumas 
instalações industriais desse período são: 3M do Brasil, em 
1954, transfere-se para o Km 110 da Rodovia em Sumaré, ini-
ciando a fabricação dos primeiros produtos abrasivos da em-
presa, a Fábrica da Bosch, localizada na Avenida da Saudade 
em Campinas, na década de 1960, transfere suas instalações 
para o Km 98 da Rodovia, com área construída de 154.954 m2 e 
área total de 571.550 m2.

 

 

Figura 2.12
Esquerda: 1954 - 3M do Brasil - km110 
Anhang. Direita: Anos 60, Bosch  km 
98 Anhang. Foto 2010
FoNTE: WWW.SoluTIoNS.3M.CoM.BR/WPS/
PoRTAl/3M/PT_BR/ WW2/CouNTRY/ E WWW.
BRASIlAlEMANHANEWS.CoM.BR/NoTICIA.
ASPX?ID=446

2.3. São Paulo Metrópole e a Interiorização  
do seu Desenvolvimento

Do ponto de vista econômico e de acordo com CANO (1998), 
na década de 50, junto a conformação de uma produção predo-
minantemente primária na periferia nacional, ocorre o processo 
de concentração industrial em São Paulo devido a algumas ques-
tões fundamentais como o dinamismo de sua economia basea-
da em avançadas relações capitalistas advindas de sua produção 
cafeeira, amplo mercado interno e uma avançada agricultura 
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mercantil, o que lhe imprimiu desde muito cedo sua predomi-
nância econômica sobre as demais regiões do país, e uma relação 
comercial desde cedo baseada na relação centro-periferia. 

O rápido crescimento da metrópole pós década 1940 devido 
ao desenvolvimento industrial, levou ao desenvolvimento de 
atividades terciárias e à imigração do campo e do Nordeste para 
a cidade, porém os baixos salários e a falta de oportunidades 
efetivas no mercado levaram ao início da favelização, das ocu-
pações irregulares e do encortiçamento, os quais tem se agra-
vado nas últimas décadas. Não houve atuação estatal adequada 
para viabilizar habitação e equipamento social para a população 
de baixa renda (SHIFFER, 2004).

Na década de 1950, devido às transformações na estrutura 
produtiva primária e secundária, constituiu-se uma estrutura 
social mais complexa dentro das cidades. “Com a grande em-
presa, com o desenvolvimento da função do Estado e com o 
incremento do terciário moderno, ganhariam expressão novos 
segmentos sociais, acelerando-se as mudanças nos padrões de 
vida - processo marcado, entretanto pela ampliação do grau de 
heterogeneidade estrutural, característica do nosso processo de 
desenvolvimento” (CANO; PACHECO; ZIMMERMANN; SE-
MEGHINI, 1992).

Cabe mencionar a importância de políticas públicas para 
a aceleração e expansão regional desse processo de desenvol-
vimento. Em 1956, o Brasil entra na chamada fase desenvol-
vimentista com o Plano de Metas de Juscelino, que objetivava 
tirar o país do subdesenvolvimento e industrializa-lo através 
do desenvolvimento da indústria de base, da construção de es-
tradas e de hidrelétricas e do crescimento da extração de pe-
tróleo. As multinacionais entravam no Brasil pela primeira vez 
para a produção de bens de consumo. Por um lado, ocorreu a 
modernização da indústria e, por outro, o forte endividamento 
internacional por causa dos empréstimos para a realização do 
plano, além da inflação que assolou o país. Houve também um 
grande êxodo rural, porque à medida que os centros urbanos se 
desenvolviam, a vida rural não progredia igualmente por falta 
de reformas. 

Desde a década de 50, recursos públicos são direcionados 
para atender as necessidades produtivas concentradas na capi-
tal e nas grandes cidades. Com o desenvolvimento das insfraes-
truturas de transporte e comunicação, a modernização do ter-
ritório antes restrita a alguns pontos, cada vez mais se estende 
sobre novas áreas, produzindo novas localizações com função 
urbana (SALLES, 1999).
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Espacialmente é na capital e seu entorno que se manifes-
ta o impulso industrial, embora a indústria interiorizada não 
demore a acompanhar esse crescimento devido ao desenvol-
vimento de sua base agroindustrial e as novas políticas de de-
senvolvimento que seriam adotadas. A partir dos anos 50, a 
modernização da estrutura produtiva paulista contribui para 
acelerar o êxodo rural para as cidades, nesse momento prin-
cipalmente para a capital. Além do crescimento industrial e 
populacional a partir de 50, intensificam-se também os fluxos 
migratórios inter-regionais dirigidos ao estado, o que contri-
bui para o aumento do seu processo de urbanização e para 
a metropolização da capital (CANO; PACHECO; ZIMMER-
MANN; SEMEGHINI, 1992).

As infraestruturas de transporte dão suporte e intensificam 
esse processo de desenvolvimento produtivo e urbano. O enor-
me desenvolvimento econômico do estado de São Paulo exigi-
ria no futuro novos planos para ampliação e pavimentação de 
suas autoestradas que nesse momento atingiam uma extensão 
de 1.500 km de vias pavimentadas, um valor ainda modesto 
quando comparado com as rodovias pavimentadas de alguns 
países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Colôm-
bia e, principalmente, com o padrão das autoestradas norte-
americanas, como no  Texas, que apresentava grande progresso 
em termos rodoviários, com uma rede de 50.000 km de estradas 
pavimentadas . As rodovias brasileiras ainda encontravam-se 
em grande desvantagem em relação ao padrão internacional 
(Boletim DER 1950).

No período de 1950 na capital paulista, não existiam as vias 
marginais do Rio Pinheiros e do Rio Tietê, as únicas estradas 
que tinham características de rodovia nesse período eram a Du-
tra, a Anhanguera e a Anchieta, as duas últimas, como dito an-
teriormente, surgiram com traçados alternativos aos caminhos 
tradicionais existentes. Havia poucas avenidas de pista dupla e 
as áreas mais distantes se conectavam por estradas vicinais. A 
cidade limitava-se a norte e oeste, com as várzeas do Rio Tietê e 
Pinheiros, e a leste e sudeste interrompia-se antes de encontrar 
se com São Miguel, Itaquera e o ABC, que nesse período eram 
núcleos urbanos autônomos. A urbanização periférica não pas-
sava de loteamentos esparsos e isolados. Com a implantação 
do Anel de Irradiação e das primeiras vias de fundo de vale, o 
centro histórico teve sua acessibilidade melhorada (ZMITRO-
WICZ, BORGHETTI, 2009).

Entre 1949 e 1960, Richard Moses reformula o plano urbano 
da cidade de Nova York baseado na sua expansão urbana para 
os subúrbios e na construção de vias expressas. Moses abre es-
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paço para a indústria automobilística e para a especulação imo-
biliária na medida em que difunde esse sistema baseado em vias 
expressas, automóvel e subúrbio por várias cidades do mundo, 
inclusive no Brasil, onde em 1950, em uma consultoria no pro-
grama de Melhoramentos Públicos para São Paulo, ele propõe 
que a Marginal Tietê fizesse parte do Anel Metropolitano, o que 
correu em 1991 (Revista AU – n° 191 – fev. 2010). Apesar da 
visão realista de Moses de que São Paulo era uma cidade re-
pleta de carências urbanas, seu crescimento urbano ainda não 
era visto como um problema a ser enfrentado (CAMPOS, SO-
MEKH, 2002).  

A hegemonia cultural e econômica dos Estados Unidos no 
pós-guerra, que levou a valorização do automóvel como bem de 
primeira necessidade, fez surgir no Brasil na segunda metade 
da	década	de	XX	o	rodoviarismo	e	a	criação	de	políticas	públi-
cas que desde então privilegiaram o transporte individual. 

Como visto, até o inicio dos anos 60, são implantados em 
São Paulo novos equipamentos de infraestrutura, em particular 
as rodovias federais e estaduais, que possibilitaram a incorpo-
ração ao núcleo metropolitano de novas áreas pertencentes a 
municípios lindeiros e também o início de uma relocalização 
industrial em seus eixos. Do final da segunda guerra até 1960 
foi um período de grande aceleração do processo de localização 
industrial, processo este vinculado as rodovias recém-abertas 
e que deu origem a novas áreas de concentração industrial e 
comercial, atraindo população de diversas regiões do país (BÓ-
GUS e PASTERNAK, 2010). 

A partir da década de 60, com a intensificação do desenvol-
vimento da indústria automobilística na capital, intensificam-
se as concentrações ao longo da Via Anchieta e na região do 
ABC. A Via Anhanguera continua a ser atingida - em menor 
proporção - por esse processo de expansão urbana e industrial. 
Contudo, em 1975, tem seu trecho duplicado até Ribeirão Pre-
to e asfaltado até Igarapava, rumo ao extremo norte do estado. 
Intensificam-se ainda mais os deslocamentos intrametropolita-
nos, que passam a ocorrer com maior velocidade entre o in-
terior do estado, que tem como principal cidade Campinas, a 
região metropolitana de São Paulo, o Porto de Santos, o estado 
de Minas Gerais e todo o norte do país.

Do ponto de vista urbano, é no começo da década de 1970 
que ocorre o crescimento explosivo e caótico da urbanização, 
que é reproduzido também no interior do estado e que trans-
formam a cidade de São Paulo na primeira metrópole do país. 
Do ponto de vista econômico, como veremos a seguir, essa dé-
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cada se caracteriza pela interiorização do desenvolvimento com 
ênfase no setor industrial, enquanto a década de 80, apesar da 
crise econômica, assistiu a “interiorização dos serviços”, muito 
embora esse setor apesar de inchado na Grande São Paulo te-
nha continuado a se desenvolver com padrões terciários que se 
igualaram às grandes metrópoles internacionais.

O intenso crescimento dos anos 70, provocou trasnfor-
mações profundas nas estruturas de produção da economia 
paulista, o que impactou também o setor de serviços que foi 
obrigado a acompanhar esse processo de rápido crescimento 
econômico da indústria, divesificando-se, especializando-se, 
expandindo-se e impactando o processo de urbanizacão desse 
perídodo.  É na cidade de São Paulo e seu entorno que as con-
sequências desse processo se manifestam com clareza, através 
da expansão da sua mancha urbana, principalmente na déca-
da de 70 e a crescente diversificação do setor de serviços na 
década de 80 (CANO; PACHECO; ZIMMERMANN; SEME-
GHINI, 1992, V.V).

De acordo com CANO (1992), na década de 1970 a econo-
mia paulista passa por uma política de desconcentração regio-
nal, que gerou além de fortes efeitos em sua periferia, uma ex-
pressiva interiorização do desenvolvimento industrial.

A economia do interior do estado também se intensifica a 
partir da segunda metade da década de 70, quando os fluxos 
migratórios se revertem para o interior e sua economia apre-
senta aos poucos melhor desempenho que a região metropli-
tana de São Paulo, o que se denominou de “Interiorização do 
Desenvolvimento de São Paulo”. Além do desenvolvimento in-
dustrial que traz consigo o setor de serviços para o interior, esse 
processo caracteriza-se pela intensificação e modernização da 
agricultura, ambos possibilitados pelos investimentos públicos 
em infraestrutura, principalmente no setor de transportes. 

Cabe mencionar a importância das políticas públicas que de-
vido ao surgimento dos desequilíbrios regionais fazem aflorar 
a questão Regional no Brasil. Nesse processo, e como respos-
ta à crise econômica decorrente do fim do milagre econômico 
(1967-1973) e a crise do petróleo em 1973, institui-se em 1974 
o II PND - Plano Nacional de Desenvolvimento (1974 – 1979) 
que passou a investir em “Grandes Projetos” e no fortalecimen-
to das grandes indústrias nacionais.  Além das políticas do Go-
verno Federal, outros fatores foram ainda mais importantes e 
impactou o desenvolvimento da metrópole de São Paulo, o que 
se chamou de “custos crescentes da aglomeração”, além do for-
talecimento da atividade sindical no ABC e do problema am-
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biental na capital que contribuíam cada vez mais para a interio-
rização da produção (CANO; PACHECO; ZIMMERMANN; 
SEMEGHINI, 1992, vV).

A interrupção em 1976 do II PND levou ao abandono a 
maior parte dos projetos e no individamento de grandes empre-
sas nacionais. Do ponto de vista territorial, parte das indústrias 
sairam da capital com a transformação de São Paulo em Me-
trópole, e novas áreas de concentração industrial e comercial 
passaram a atrair a população de diferentes regiões do país.  

No âmbito do estado de São Paulo, entre 1975 e 1978, no go-
verno de Paulo Egydio Martins, implanta-se o PDUR - Política 
de Desenvolvimento Urbano e Regional, instrumento de desen-
volvimento que priorizava parcerias com as políticas nacionais 
determinadas pelo II PND, bem como estimulava o desenvolvi-
mento em cidades de médio porte e a continuidade dos proces-
sos de desconcentração das atividades produtivas, com ênfase 
para indústria.  O Estado procurou estimular a desconcentra-
ção da produção para outras regiões do País, através dos fundos 
de desenvolvimento, de políticas de incentivo às exportações 
ou à agroindústria e principalmente pela descentralização da 
produção de insumos básicos. 

Além da ação do Governo Estadual junto à ajuda financei-
ra do Governo Federal, muitos municípios passaram a adotar 
políticas de atração industrial, oferecendo incentivos fiscais, 
isenção de taxas municipais, doação de terrenos e a criação de 
Distritos Industriais. Esse processo ocorre principalmente em 
municípios como Campinas e outras regiões com infraestrutu-
ra ampliada, rede rodoviária e influência na política do estado, 
o que acarretou durante a década de 70 na ampliação de sua 
industrialização e  na implantação de novas plantas de grandes 
empresas multinacionais (NEGRI, 1996).  

A redução da participação da atividade industrial e o au-
mento de serviços e comércio, provocou a reestruturação da 
metrópole paulista, com formação de eixos de desconcentração 
industrial que acompanharam o trajeto das grandes Rodovias, 
como a Dutra e a Anhanguera, e depois a Bandeirantes e a Wa-
shington Luiz ( NEGRI, 1996). 

Na região de Campinas, no final de 1970, próximo ao aero-
porto, (no atual trevo da Bandeirantes com Santos Dumont), 
implanta-se o primeiro Distrito Industrial de Campinas com 
presença de grandes empresas nacionais e multinacionais: Mer-
cedes Bens, Dako do Brasil, Mabe, Stumpp & Schuele do Bra-
sil, Pavimentadora Lix da Cunha, SIFCO do Brasil, Indus-



Tecnologia, mobilidade e dispersão meTropoliTana: sisTema anhanguera / bandeiranTes   |   daniela m. eigenheer

55

trias IBAF, dentre outras (http://aedic.com.br/nossa_historia.html). 
Além dos distritos industriais de Jundiaí e de Campinas, im-
plantados na década de 70 e que abrigam empresas transnacio-
nais, em 1971 é inaugurada a IBM em Hortolândia localizada 
no Km 9 da Rodovia SP-101, no trecho Campinas-Monte Mor. 
Nesse momento ainda não existia a Rodovia dos Bandeirantes  
e portanto seu acesso se fazia pela SP-101. Em 1978 a Fábrica da 
Unilever instala-se no Km 75 da Anhanguera em Vinhedo.

Figura 2.13
1971 - IBM - km 103 – Bandeirantes - 
Hortolândia - Foto 1985
FoNTE: HTTP://PRo-MEMoRIA-DE-CAMPINAS-SP.
BloGSPoT.CoM/2010/03/EFEMERIDE-17-DE-MAR-
Co-35-ANoS-DE.HTMl

Figura 2.14
1978 - uNIlEVER – km 75 - Anhangue-
ra - Vinhedo – Foto 2006
FoNTE:  HTTP://WWW.uNIlEVER.CoM.BR

	   	  

Em 1970, Campinas possuía aproximadamente 300 mil habi-
tantes, transformando-se nas duas décadas seguintes em gran-
de cidade com, respectivamente, 650 mil habitantes na década 
de 80 e um milhão de habitantes na década de 90. Sua diversi-
ficação e estrutura terciária e urbana, trasformaram a em uma 
nova área metropolitana. “As tradicionais funções de Campinas 
como “ porta de entrada ” para o interior, reforçadas pela acen-
tuada melhoria dos sistemas de transportes e comunicações e 
a característica  de localizar-se como pólo da região cuja base 
produtiva agrícola e industrial é a mais avançada e ampla do 
estado, explicam a acumulação econômica e populacional que 
enseja essa evolução diferenciada” (CANO; PACHECO; ZIM-
MERMANN; SEMEGHINI, 1992, p. 56).

Nessa mesma década, com a crise do pétroleo e o surgimen-
to das questões ambientais do planeta, algumas ideias como a 
valorização das densidades urbanas mais elevadas no centro a 
fim de evitar o espraiamento da cidade, bem como a opção pelo 
sistema de transporte coletivo em detrimento ao automóvel e 
ao modelo de subúrbio americano, surgem na busca de um de-
senvolvimento urbano mais compacto e sustentável.

De acordo com BÓGUS e PASTERNAK (2010), a expansão 
da região metropolitana de São Paulo aconteceu em quatro fa-
ses distintas. Enquanto o primeiro capítulo dessa pesquisa abor-
dou a fase pré-metropolitana desse desenvolvimento da capital 
(anos 30 até fins da Segunda Guerra Mundial) em que acontece 
a formação das áreas de concentração industrial ao longo dos 
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eixos da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí (Railway) e da Soro-
cabana e a consequente integração dos municípios de Osasco, 
São Caetano do Sul e Santo André, o segundo capítulo discor-
reu sobre a segunda e a terceira fase do desenvolvimento me-
tropolitano. A segunda fase, final da Segunda Guerra Mundial 
até o inicio dos anos 60, novos equipamentos de infraestrutu-
ra, em particular as rodovias federais e estaduais (Anhanguera, 
Anchieta e Dutra), possibilitam a incorporação ao núcleo me-
tropolitano de novas áreas pertencentes a municípios lindeiros, 
como Guarulhos e São Bernardo dos Campos. A terceira fase 
(1960 a 1980), ocorre o desenvolvimento da indústria automo-
bilística, reforçando as concentrações ao longo da Anchieta e 
na região do ABC. A quarta fase da expansão metropolitana, a 
partir de 1980, período das grandes mudanças, fase em que a 
região metropolitana assistiu a desconcentração das atividades 
industriais e da população, já iniciada em 1970, será no próxi-
mo capítulo analisada. 

Observa-se que o desenvolvimento espacial da metrópole de 
São Paulo, bem como do interior, remete as políticas econômi-
cas e às suas infraestruturas de transporte, que permitiram que 
tanto a população como as indústrias, pudessem se estabelecer 
onde a conexão com a capital e o grande centro do desenvolvi-
mento regional fosse possível. Com a industrialização e o iní-
cio da desconcentração industrial, a intensificação das relações 
socioespaciais entre a região metropolitana de São Paulo e as 
cidades do oeste Paulista, acabam modificando as ocupações ao 
longo do SAB, que deixam de ter apenas espaços exclusivos de 
produção primárias, tornando-se também um mercado regio-
nal de bens de consumo em potencial.

A seguir, analisaremos o processo de saturação do eixo da 
Anhanguera e sua complementação em 1978 pela Bandeirantes, 
que se transforma em um importante elemento de mobilidade 
regional, enquanto intensificam-se  as ocupações as margens da 
Anhanguera.



De 1978 a 1998: Sistema  
Anhanguera/Bandeirantes e a  
Conexão das Regiões Metropolitana 
de São Paulo e de Campinas. 

CAPÍTULO III

Sistema 
Anhanguera/Bandeirantes

e sua inserção no
Estado de SP

Figura 3.1
Transporte de Interesse Regional na 
Macrometrópole de São Paulo: Siste-
ma Anhanguera/Bandeirantes 
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE MAPA DA EM-
PlASA 1992 – TRANSPoRTE RoDoVIÁRIo Vol I



Tecnologia, mobilidade e dispersão meTropoliTana: sisTema anhanguera / bandeiranTes   |   daniela m. eigenheer

58

CAPÍTULO III
De 1978 a 1998: Sistema Anhanguera/
Bandeirantes e a Conexão das Regiões 
Metropolitana de São Paulo e de Campinas. 

A continuidade dos processos de desindustrialização e 
de interiorização do desenvolvimento iniciados em 
1970, acarreta um processo de relocalização indus-

trial, com impactos para Anhanguera, que as poucos se torna 
saturada, demandando alterações nos padrão de mobilidade 
urbana e sua complementação pela Rodovia dos Bandeiran-
tes em 1978 pela DERSA. Localizada entre a Estrada Velha 
de Campinas e a Via Anhanguera, que possuía nesse momen-
to segundo dados da DERSA, fluxo diário de 33 mil veícu-
los, com crescimento demográfico e econômico significativo 
em seu eixo, que nesse momento já detinha um dos maiores 
índices de desenvolvimento econômico do país, constitui-se 
então o Sistema Anhanguera/Bandeirantes que passa então a 
conectar a região metropolitana de São Paulo com o municí-
pio de Campinas.  A partir de 1980, a Anhanguera tem suas 
faixas lindeiras cada vez mais ocupadas por diferentes tipos de 
usos, como avançadas indústrias de diversificados setores e lo-
teamentos residências, enfim áreas de grande dinamismo que 
se misturam com outras áreas remanescentes, ainda ocupadas 
por atividades agrícolas (DERSA - 1980).

A transferência das indústrias para o interior e para novos 
polos como a Rodovia Anhanguera, contribui para a redu-
ção das taxas de emprego e de crescimento populacional na 
capital a partir de 80, apesar da acentuada expansão da sua 
área urbanizada e da consequente multiplicação do seu es-
paço periférico. Contudo, esse processo de urbanização sem 
paralelos acaba por transformar São Paulo, na década de 80, 
no principal centro urbano do país e na principal metróple 
sul-americana (CANO, PACHECO, ZIMMERMANN, SE-
MEGHINI, 1992).
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Da mesma forma que o desenvolvimento industrial deter-
minou não apenas o ritmo de crescimento, mas muitas vezes 
a geografia do crescimento urbano da metrópole de São Paulo 
e de Campinas, embora como visto esse processo também se 
relacione com seus passados cafeeiros, agora é o setor terciário 
metropolitano advindo dos processos de reestruturação produ-
tiva que assume esse papel, transformando a metrópole indus-
trial na metrópole dos serviços, trazendo novas reconfigurações 
espaciais e metropolitanas (PACHECO, 1998).

São Paulo passa a conectar-se na rede global, transformando-se 
em uma metrópole “Global”, embora fragmentada sócio e espacial-
mente. Ao mesmo tempo se constitui a Região Metropolitana de 
Campinas na década de 90, o que traz impactos territoriais signi-
ficantes para o eixo em estudo que passa então a conectar duas re-
giões metropolitanas. O Sistema Anhanguera/Bandeirantes, viria 
a ser administrado pela Dersa até 1998, quando um novo ciclo se 
inicia, fase esta que será analisada posteriormente no capítulo IV.

3.1. Rodovia dos Bandeirantes e as ocupações 
lindeiras à Via Anhanguera.

A Dersa - Desenvolvimento Rodoviário S.A., empresa de eco-
nomia mista, vinculada à Secretaria Estadual de Logística e 
Transporte, instituída em 1969 para projetar e implantar a Ro-
dovia dos Imigrantes, uma nova opção de estrada entre o Pla-
nalto e o Litoral Paulista, inaugurada em 1974, é quem passa a 
administrar e construir as novas e modernas autoestradas no 
estado de São Paulo, a partir da década de 70.  

Conforme dados da Dersa (1982), a contagem de tráfego re-
alizada em 1974, apontava que o trecho São Paulo-Jundiaí já 
apresentava nesse momento volume médio de tráfego de 33.700 
veículos, em quatro faixas da Via Anhanguera, que nesse mo-
mento possuía o maior índice de acidentes rodoviários do esta-
do, conforme informa publicação do DER de 1973. 

Tendo em vista o esgotamento da capacidade de tráfego da 
Via Anhanguera, o Grupo Executivo de Integração da Política 
de Transporte – GEIPOT recomendava, já há algum tempo, que 
está rodovia deveria dobrar o número de suas faixas carroçáveis 
de quatro para oito, no trecho de São Paulo a Jundiaí, e aumentar 
mais duas faixas no trecho de Jundiaí a Campinas. Uma análise 
de custo-benefício, entre esta proposta da GEIPOT de amplia-
ção da Via Anhanguera e a construção de uma nova rodovia, 
tendo em vista um horizonte de 20 anos, apontou maiores van-
tagens e viabilidade para a construção de uma nova rodovia.
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Em 1974, junto à inauguração da Imigrantes, o governo 
concede a Dersa a construção da Via Norte, atual Bandeirantes. 
Nesse mesmo ano a DERSA inicia o estudo de parâmetros so-
cioeconômicos produtores de tráfego na região, dentro de uma 
visão sistêmica, onde a nova Rodovia junto a Via Anhanguera 
seria considerada dentro de um sistema rodoviário único. 

Iniciado em 1976, o Plano Diretor do Corredor São Paulo/
Campinas, considerando as polarizações exercidas pelos centros 
urbanos localizados nos extremos desse eixo como também a 
valorização das terras dos seus centros urbanos intermediários, 
estabelece as seguintes premissas a serem respeitadas pela Der-
sa: À Bandeirantes, autoestrada fechada com características de 
via expressa, caberia a responsabilidade de dar fluidez e segu-
rança ao tráfego de longa distância entre São Paulo e o norte do 
estado, devendo ser poupada das viagens curtas e médias, e à 
Anhanguera já comprometida com acessos locais, implantados 
a curta distância, caberia a função de dar vazão às viagens cur-
tas e médias do sistema  (BENASSI, 1889).

Seguindo as premissas acima, a DERSA inicia a construção 
da Rodovia dos Bandeirantes em agosto de 1976 e a finaliza em 
outubro de 1978 com um canteiro central de 30 m de largura, que 
poderia ser utilizado no futuro tanto para a pavimentação de no-
vas pistas como para implantação de qualquer tipo de transporte 
de massa como trens ou metro, já se prevendo dessa forma uma 
possível expansão do tráfego entre Campinas e São Paulo.

	  

Figura 3.2
obras no trevo do km 49 e interseção 
já pronta da nova Rodovia dos Ban-
deirantes com a Anhanguera.
FoNTE: REVISTA Do INSTITuTo DE ENGENHARIA 
1979 - EMPlASA
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Constitui-se então na década de 1970 o sistema Anhan-
guera/Bandeirantes - SAB, responsável pela ligação da capi-
tal paulista ao município de Campinas, um dos mais ricos e 
ativos polos econômicos do País, conectando os principais 
municípios do estado de São Paulo com papel fundamental 
no transporte de pessoas e bens. A nova rodovia corta os mu-
nicípios de Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Francisco 
Morato, Jundiaí, Itupeva, Valinhos e Campinas, estendendo-
se no futuro para Limeira/Cordeirópolis. O sistema também 
é uma importante via de acesso a diversas estâncias turísti-
cas do interior paulista. No entremeio da Anhanguera com a 
Bandeirantes fica o parque industrial mais rico do País, em 
Jundiaí, que responde por 65,3% do Produto Interno Bruto 
estadual ou 22,1% do nacional, uma economia de R$ 475 
bilhões. 

Com a abertura do tráfego da Rodovia dos Bandeirantes, 
a Anhanguera teve seu tráfego com volume médio de 40.000 
veículos por dia, que às vezes chegava a 50.000, entre Cam-
pinas e São Paulo, aliviado em 50%.  Com a nova Rodovia, a 
Anhanguera se torna nesse momento uma rodovia tranquila, 
com notável redução do seu número de acidentes (DERSA 
1978/1982). 

Em 1980, de acordo com análise de projeções de volume 
de tráfego realizadas pela Dersa, os volumes de tráfegos nos 
trechos Campinas-Americana e Americana-Limeira seriam 
iguais aos volumes observados em 1975 nos trechos São Pau-
lo-Jundiaí e Jundiaí-Campinas. Isso resultará na necessidade 
em curto prazo, de extensão da Rodovia dos Bandeirantes até 
Limeira.

Entre maio de 1976 até abril de 1998 a DERSA passou tam-
bém a administrar e fazer as obras de melhorias na Rodovia 
Anhanguera. A Bandeirantes se transforma no principal eixo 
de mobilidade regional, com poucos acessos, apenas com o 
município de São Paulo, com a Via Anhanguera (trevo Km 
49), com o Rodoanel (trevo Km 24), com a Marechal Ron-
don (trevo Km 59) e com a Santos Dumont (trevo Km 112), 
acesso para Viracopos. A Anhanguera, a partir da década de 
80, tem suas faixas lindeiras cada vez mais ocupadas por di-
ferentes tipos de usos, que comprometem sua eficiência para 
deslocamentos rápidos e demandam a necessidade de obras 
para abertura de vias marginais, que permitam uma melhor 
articulação entre os trechos com urbanização mais dinâmica e 
a rodovia, como ocorre na saída de São Paulo, em Jundiaí e no 
trecho entre Campinas e Sumaré.
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Para sanar esses problemas a Dersa encomenda no início 
da década de 80, à empresa N.K de Engenharia de Transpor-
tes, um projeto intitulado “Proposta e Recomendações para os 
problemas de Interface rodovia/ocupação lindeira no Sistema 
Anhanguera-Bandeirantes”. O resultado desse projeto é o docu-
mento/relatório “Síntese do Estudo de Uso do Solo e Controle 
de Acessos para o Corredor Anhanguera-Bandeirantes”, que faz 
um diagnóstico dos problemas urbanísticos e rodoviários de 
acordo com os padrões de uso e ocupação do solo da rodovia.

Conforme esse relatório existia nesse momento dois tipos de 
problemas ocorrendo nas áreas lindeiras ao corredor Anhan-

Figura 3.4
12º GAC Grupo de Artilharia (1919) - 
km 53 Anhanguera em1984 apenas 
com pista marginal Sul.

Figura 3.5
12º GAC Grupo de Artilharia - km 
53 Anhanguera em 2006 com pista 
marginal Norte recém-aberta.
FoNTE : HTTP://WWW.PANoRAMIo.CoM/PHo-
To/6589511 E FoTo TIRADA EM 12 06 2011
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guera. O primeiro decorrente do desenvolvimento urbano que 
é induzido pela presença do corredor viário (a rodovia induz o 
desenvolvimento); e o segundo decorrente do desenvolvimento 
urbano local que penaliza e compromete a operação do sistema 
rodoviário, ou seja, é o desenvolvimento urbano lindeiro que 
condiciona a operação da rodovia (rodovia condicionada pelo 
desenvolvimento). O primeiro acontece em áreas em processo 
de ocupação e o segundo está presente em locais consolidados 
e adensados (DERSA, 1980).

O relatório apresenta também os padrões de assentamento 
industrial encontrados ao longo do corredor SAB. Nesse mo-
mento, esses padrões se resumem em quatro casos, ambos loca-
lizados na Rodovia Anhanguera (DERSA, 1980).

O primeiro caso encontrado, são as Indústrias concentradas 
em áreas urbanas adensada em um desenvolvimento linear e pa-
ralelo à rodovia, como exemplo temos o trecho da Grande São 
Paulo desde a marginal até o Km 18 e o trecho entre Campinas 
/Sumaré. Para atender essas demandas seria necessária a cons-
trução de um sistema de vias secundárias às margens da rodo-
via, e que se articulem entre si através de trevos.

O segundo caso é o do Distrito Industrial localizado sobre 
uma via regional, transversal às rodovias, articulando-se entre si 
através de respectivos trevos, como exemplo temos o DI de Jun-
diaí sobre a Marechal Rondon (SP-300) e o DI de Campinas so-
bre a SP-79. Para facilitar o desafogamento, prevê-se em alguns 
casos a ampliação da via regional, a modificação dos trevos em 
relação à posição anterior ou a abertura de novas transversais. 
O terceiro caso são as Indústrias localizadas em torno dos trevos 
de acesso local ou regional, como por exemplo, no Km 38 em 
Jordanésia, no Km 76 em Vinhedo, e no Km 92 e 98 em Campi-
nas. À medida que aumenta o número de indústrias, a abertura 
de novos acessos são necessários para desafogar a capacidade 
dos trevos que são sobrecarregados pelo aumento de fluxos das 
novas indústrias. 

O quarto caso são as Indústrias isoladas, instaladas nas pro-
ximidades da Via Anhanguera. São indústrias de transformação 
ou extrativas, como exemplo temos no município de Valinhos 
ocupando áreas industriais previstas em seu plano diretor, a Pe-
dreira Anhanguera, no Km 22, e a Melhoramentos na região 
de Caieiras Como nos outros casos, essas indústrias atraem o 
assentamento de outros usos, com ênfase no habitacional, for-
mando novos núcleos urbanos a partir dessas indústrias. Quan-
to maior o adensamento, maior a necessidade de marginais, tre-
vos e melhoramentos nas condições de travessias de pedestres.
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Na Rodovia Anhanguera, nas proximidades de São Paulo em 
1967, a empresa Deltec adquiriu o controle acionário de antigas 
área industriais, como do Frigorífico Amour e da Companha 
Swift do Brasil, e destinou à Cia City, sua associada, essa áreas 
antes destinadas à criação de gado de corte. Nas décadas de 1970 
e 1980, essas áreas são transformadas nos loteamentos residen-
ciais City América, Recanto Anastácio e Jardim dos Pinheiros, 
todos com o padrão de infraestrutura da Cia. City. Nos anos 
90, dando continuidade a urbanização, a City inicia as obras do 
loteamento City América II e City Recanto Anastácio III. 

	  

	  

Figura 3.6
1981 – Mapa de uso do Solo e 
Controle de Acessos para o Corredor 
Anhanguera/Bandeirantes. Maiores 
ocupações nos trevos de acesso e 
no Parque Industrial de Campinas e 
Jundiaí.
FoNTE: uSo E oCuPAÇÃo Do Solo ENCoMENDA-
Do PElA DERSA, NA DÉCADA DE 80, A EMPRESA 
Nk ENGENHARIA DE TRANSPoRTE

MAPA DE USO E  

OCUPAÇÃO DO SOLO  

DÉCADA DE 80
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Além dos loteamentos residenciais da Companhia City em 
Pirituba, são encontrados ao longo da rodovia os seguintes 
usos e tipologias habitacionais: Loteamentos de alto padrão, 
tipo chácara de fim de semana, que pressionam para obter li-
gação direta a rodovia, porém seu desenvolvimento e expansão 
devem ser articulados com a rede viária operada na cidade; 
os nucleamentos induzidos por indústrias ou equipamentos 
de Serviços, (Ex.: Bairro Santo Antônio de Louveira e Bairro 
Sião); e os Loteamentos em processo de ocupação, sem infra-
estrutura básica, geralmente em áreas com declividade acentu-
ada, de difícil acesso e ocupados por população de baixa renda, 
(Ex.; Bairros Parque Anhanguera, Jardim e Vila Jaraguá, Mor-
ro Doce, Jardim Escócia, Jardim Britânia, ambos próximos ao 
trevo do Km 25 da Via Anhanguera). As intervenções que de-
mandam as duas últimas tipologias são inúmeras: instalação 
de dispositivo de sinalização, ponto de ônibus, passarela de 
pedestre, canalizações, marginais, etc.

Figura 3.7
Década 70/80- loteamentos residen-
ciais da Companhia City entre Anhan-
guera e Bandeirantes, que ocuparam 
áreas do Frigorífico Amour e outras 
indústrias que se instalaram nas anti-
gas áreas da fazenda Anastácio.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE INFoRMAÇÕES 
oBTIDAS EM WIkIMAPIA – ACESSADo EM 10 06 2011
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Figura 3.8
loteamentos precários em processo 
de ocupação no trevo do Rodoanel 
com Anhanguera km 23.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE INFoRMAÇÕES 
oBTIDAS EM WIkIMAPIA – ACESSADo EM 10 06 2011

Figura 3.9
Jardim. Vila Jaraguá - Assentamen-
to precário no entroncamento da 
Anhanguera com Rodoanel
FoNTE: FoTo  DANIElA EIGENHEER  22 /10/2010

Figura 3.10
Residencial Anchieta, localizado no 
km 62 Sul da Rodovia Anhanguera - 
década 90
FoNTE: FoTo TIRADA 14/06/2011

	  

	  

	  

Na década de 90, devido ao progresso industrial da região 
de Pirituba devido a sua posição estratégica entre as Rodovias 
Anhanguera e Bandeirantes, a Cia. City em 1995 implantou um 
polo industrial planejado em área de aproximadamente 1000 
mil m2, o City Empresarial Jaraguá, antecipando a tendência 
de concentração de empresas dentro de condomínios indus-
triais (Companhia City de Desenvolvimento). Seguindo o mes-
mo conceito, entre as décadas de 80/90, implantou-se no Km 33 
Rod. Anhanguera em Cajamar, o Centro Empresarial Anhan-
guera; e em 1999 é inaugurado Condomínio Industrial Tecno-
park, no Km 104 da Rodovia Anhanguera, ocupando uma área 
total de 524.000 m².
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Ainda na região de Campinas, próximo ao Tecnopark, algu-
mas instalações industriais desse período são: Wabco, em 1981, 
localiza-se no Km 106 da Rodovia em Sumaré, uma empresa 
de tecnologia de ponta, fornecedora das principais montadoras 
do país, que ocupa um moderno parque de máquinas de usina-
gem, instalada em área de 12.000 m2 construído em área total 
de 32.000 m2 . Em 1997, a fábrica da Honda Automóveis do 
Brasil (HAB) instala-se na cidade de Sumaré (SP), no Km 110,5 
da Rodovia e a Protecter & Gamble em Vinhedo.

Figura 3.11
Parque Industrial Anhanguera, déca-
da 80, km 33 Anhanguera/ Cajamar
Condomínio Industrial Tecnopark, ano 
1999, km 104 Anhanguera/ Campinas, 
área total 524 mil m². 
FoNTE: HTTP://WWW.TECHNoPARk.CoM.
BR/ E  HTTP:// WWW.CAJAMAR.SP.GoV.BR/
PoRTAl/?EXIBE=EMPRESARIAl

	  

Figura 3.12
Indústrias ao longo da Anhanguera, 
próximas ao trevo com Rodovia Dom 
Pedro km 103.34 - SP 330.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE INFoRMAÇÕES 
oBTIDAS EM WIkIMAPIA – ACESSADo EM 
10/06/2011

	  

	  

Figura 3.13
1997 -  HoNDA – km 110 - Sumaré  
e PRoTECTER & GAMBlE - km 69 
-louveira
FoNTE:WWW.HoNDA.CoM.BR/SoBRE-A-HoNDA/
No-BRASIl/PAGINAS/DEFAulT.ASPX6 E WWW.
PG.CoM/PT_BR/PRoDuCTS/CuIDADoS_lAR/
ARIEl_CASES.HTMl
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Em 1976, cerca de 1.264.000 metros quadrados de área de 
reflorestamento da Companhia Melhoramentos foram desapro-
priados para a construção da Bandeirantes que, embora cons-
truída nas proximidades de Caieiras, não efetuava conexão com 
o município. Em 1986, com a denominação Melhoramentos de 
São Paulo – Urbanização Ltda., o grupo começou a atuar na 
área imobiliária com loteamentos, venda de lotes e construções 
de nível médio-alto. A partir da década de 80, intensifica-se o 
processo de destruição e deterioramento das antigas vilas ope-
rárias e na década de 90, as primeiras ações políticas em defesa 
dos bens arquitetônicos remanescentes dos antigos edifícios fa-
bris da Companhia Melhoramentos foram observadas pela dis-
posição da Lei Orgânica do Município nº1994/90.

Adiante da área da Melhoramentos, instalam-se nos anos 
90: a Klabin (1992), empresa do setor de papel e celulose, Km 
48 da Anhanguera, entroncamento com a Bandeirantes; e a 
CBA (1990), empresa do ramo alimentício, no Km 51 Anhan-
guera/Jundiaí.

	  

Figura 3.14
1992 Implantação da unidade klA-
BIM Jundiaí, fabricante de papel, no 
km 48 da Anhanguera.
FoNTE: HTTP://WWW.ARCoWEB.CoM.BR/ARQuI-
TETuRA/FoToS/889/FT1.JPG

Figura 3.15
km 51 da Rod. Anhanguera – CBA 
indústria de alimentos implantada 
em 1990.
FoNTE: HTTP://WWW.CBA.CoM.BR/CBA2010/WEB-
SITE/INSTITuCIoNAl.ASPX
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Além das áreas de reflorestamento pertencentes a Melho-
ramentos, o relatório encomendado pela Dersa, faz um levan-
tamento das áreas verdes mais significantes atravessadas pelas 
rodovias Anhanguera/Bandeirantes: o Pico do Jaraguá, entre o 
Km 29 e 48/49 do SAB e a Serra do Japi em Jundiaí, devendo, 
ambas, conservar seus usos.

Observa-se ao longo das áreas de abrangência do SAB, um 
acelerado processo de urbanização que avança sobre áreas 
dedicadas à lavoura, com tendência a continuação desse pro-
cesso. Cabe ressaltar a importância de se manter o equilíbrio 
entre áreas construídas e áreas verdes, como também de se 
manter áreas de abastecimento primário próximas as cidades. 
Um exemplo claro dessa ocupação é o trecho entre Campinas e 
Jundiaí, cujas áreas lindeiras da Via Anhanguera são ocupadas 
por indústrias isoladas ou loteamentos habitacionais de fim de 
semana, mantendo-se as áreas restantes ainda com usos rurais 
(DERSA, 1980).

Os Serviços de Apoio têm comportamento similar às indús-
trias isoladas, sendo também indutores de outras atividades e 
assentamentos. Como exemplos, temos os restaurantes: Frango 
Assado e Lago Azul, no bairro Santo Antônio de Louveira, que 
tinha dificuldade em articular sua malha local com a rodovia.

Como visto, a maioria dos padrões de uso e ocupação do 
solo existente em áreas lindeiras à rodovia requerem cuidados e 
a necessidade de se compatibilizar a malha viária local à regio-
nal, através de pistas marginais e/ou  transversais e suas adequa-
das articulações com as rodovias, a fim de evitar conflitos que 
trazem prejuízo tanto para o fluxo do corredor como para o de-
sempenho do sistema local.  Além disso, o dinamismo urbano, 
que se apresenta de forma bastante diversificada ao longo do 
SAB; desde áreas ocupadas com atividade agrícola, loteamentos 
precários ou não, trechos em processo de ocupação com habi-
tações de fim de semana mescladas com chácaras de produção 
hortigranjeira, até trechos com intenso e dinâmico grau de ur-
banização, como é o caso de Jundiaí (Km 47 ao 65) e do binário 
Campinas-Sumaré (Km 91 ao 110), e do início da Rodovia que 
atravessa o bairro industrial de Pirituba; tem rebatimento dire-
to no funcionamento e no desempenho operacional do corre-
dor, ocorrendo os problemas  mais graves onde se verifica um 
processo de ocupação mais dinâmico e acelerado.

Finalmente um último problema que cabe salientar é o im-
pacto que o sistema viário SAB provoca no desenvolvimen-
to regional, devido a sua articulação com uma política global 
mais ampla de reestruturação do território. Cada vez mais no-
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ta-se, tanto no Brasil como no exterior, a imensa capacidade 
que as intervenções viárias possuem de direcionar o desenvol-
vimento urbano e regional. Este último será mais aprofunda-
do no capítulo IV.

 
A seguir, será analisado, do ponto de vista dos desenvolvi-

mentos econômico-regional, a formação da região metropolita-
na de Campinas, devido a desconcentração do desenvolvimento 
industrial, antes polarizado pela capital/metrópole. Além disso, 
a partir da década de 90, a reestruturação produtiva provoca a 
fragmentação da produção e da indústria e consequentemente 
do território, acarretando a conformação de metrópoles mais 
difusas e dispersas do ponto de vista espacial, trazendo novas 
mudanças na lógica de ocupação da rodovia Anhanguera.

3.2. Desconcentração Industrial - Campinas  
Metrópole e São Paulo Capital “Global”.

A seguir será abordada a quarta fase do desenvolvimento me-
tropolitano da capital que ocorre a partir de 1980, o período 
das grandes mudanças, fase em que a região metropolitana de 
São Paulo assistiu a desconcentração das atividades industriais 
e da população, já iniciada em 1970, e em que se configura na 
década de 90 na formação da metrópole de Campinas.   

A transferência das indústrias para o interior do estado e 
para novos polos como a Rodovia Dom Pedro e a Rodovia San-
tos Dumont, além da Rodovia Anhanguera, contribuiu para a 
redução das taxas de emprego e de crescimento populacional na 
capital a partir de 80, apesar da acentuada expansão da sua área 
urbanizada e da consequente multiplicação do seu espaço pe-
riférico. Contudo, esse processo de urbanização sem paralelos 
acaba por transformar São Paulo, na década de 80, no principal 
centro urbano do país e na principal metróple sul-americana 
(CANO, PACHECO, ZIMMERMANN, SEMEGHINI, 1992).

De acordo com pesquisa de fundação SEADE (SEMEGHI-
NI, 1992), essa “reurbanização” foi acompanhada de investi-
mentos públicos na malha viária e no sistema de transporte, o 
que promoveu a rápida valorização do solo, a verticalização e 
o adensamento desses entornos viários. No final da década de 
80 consolida-se uma malha metropolitana totalmente integrada 
pelos eixos de transportes urbanos e intrametropolitanos e pe-
las autoestradas, cujo entorno como visto no capítulo anterior 
serve ao transporte local. Durante esse processo, aumentaram 
dentro do espaço metropolitano tanto as periferias como os 
condomínios empresarias ou residenciais de alta renda.
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Na década de 80 a expansão da mancha urbana do interior, 
supera o crescimento da grande São Paulo, dando origem aos 
casos de conurbação, fazendo com que o processo de metropo-
lização deixasse de ser exclusivo da Grande São Paulo (CANO, 
PACHECO, ZIMMERMANN, SEMEGHINI, 1992).

Cada vez mais, a região de Campinas vem se constituin-
do como a segunda metrópole estadual, principalmente pela 
dimensão que adquiriram os serviços de âmbito regional e a 
interdependência das cidades próximas. “Seja pela proporção 
dos deslocamentos diários da população intraregional, seja pela 
concentração dos serviços, a região tende a intensificar as rela-
ções intramunicipais. É marcante deste fenômeno a integração 
das periferias do entorno de Campinas e, ao mesmo tempo, a 
subordinação do desenho urbano das demais cidades ao núcleo 
central” (CANO, PACHECO, ZIMMERMANN, SEMEGHINI, 
1992, p. 63).

A região de Santos e de São José dos Campos, apesar da in-
tegração de malha urbana e da interdependência entre suas res-
pectivas cidades que se mostram crescentes e se transformam 
em grandes aglomerados urbanos do estado de São Paulo, dife-
rentemente de Campinas, não constituem fenômenos claros de 
metropolização urbana, por terem ainda como principal centro 
de referência a Grande São Paulo.

Também em Campinas, embora em menor proporção, a ex-
tensão das periferias ultrapassam os limites municipais, alcan-
çando municípios adjacentes, causando dificuldades de gestão 
e custos com infraestrutura e ameaçando mananciais e áreas de 
preservação. “O crescimento intenso, econômico e demográfi-
co/urbano por que passa a maior parte das regiões do interior 
paulista, esteve desacompanhado de controles ambientais ao 
contrário do que ocorreu na Grande São Paulo”. Exemplo disso 
é a região de Campinas que apresenta hoje grande comprometi-
mento das bacias do Capivari e do Piracicaba (CANO, PACHE-
CO, ZIMMERMANN, SEMEGHINI, 1992, p. 81).

“A análise do processo recente de expansão e organização in-
traurbana na região de Campinas revela que, por ser uma região 
de formação mais recente (em relação à RMSP, por exemplo), 
o processo de urbanização apresenta maior intensidade dos 
novos padrões de ocupação, refletindo em maior escala o fe-
nômeno da dispersão. A conurbação urbana assume, portanto, 
menores dimensões, apesar de estar presente, principalmente 
entre os municípios localizados ao longo da Rodovia Anhan-
guera, onde se localizam áreas urbanas fortemente articuladas 
entre si” (CAIADO; PIRES, 2007).
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A cidade de Campinas e seu entorno deverão permanecer 
entre os principais pólos de atração migratória do estado. A ex-
pansão regional se acomodou ao longo do eixo da Anhanguera, 
manifestando-se a tendência de conurbação de Campinas com 
Sumaré e Valinhos, que se configura desde a segunda metade 
da década de 70, porém se intensifica na década de 80, quando 
se constituí uma ocupação urbana contínua nesse eixo (CANO, 
PACHECO, ZIMMERMANN, SEMEGHINI, 1992).

A ocupação na Anhanguera acontece de forma segmentada 
e desigual. No sentido Sumaré, observamos a presença de fave-
las e ocupações de população de baixa renda, característica do 
período da industrialização e expansão urbana, que resultou na 
periferização da região. No sentido oposto, em direção a Vali-
nhos e Vinhedo, observamos uma ocupação mais relacionada 
com a economia moderna, caracterizada por uma implantação 
mais recente de condomínios fechados e loteamentos residen-
ciais, bem como grandes empreendimentos ao longo do eixo 
da rodovia. Além da Anhanguera, as Rodovias Dom Pedro I no 
sentido Itatiba e Santos Dumont, sentido Indaiatuba e Viraco-
pos, também se caracterizam por esse tipo de ocupação.

Porém, conforme ocorre na metrópole de São Paulo, ainda é 
no município de Campinas, delimitado pelo anel formado pelas 
rodovias Anhanguera e Dom Pedro I e pelo Anel Viário, que se 
localizam a maioria das atividades empresariais, concentrando, 
além da indústria moderna, os serviços mais especializados, 
principalmente os de pesquisa e desenvolvimento, responsáveis 
pela função metropolitana de irradiação de conhecimento e tec-
nologia, como os polos tecnológicos que se expandem ao longo 
da Rodovia Adhemar de Barros (Campinas - Mogi Mirim), na 
direção do município de Jaguariúna (PIRES CAIADO, 2007).

        
Portanto a formação das regiões metropolitanas de São 

Paulo na década de 70 e Campinas na década de 90, com suas 
particularidades no espaço e em ritmos de crescimento e em 
momentos distintos, devem ser entedidas em resposta as suas 
transformações, econômicas e tecnológicas, apoiadas em polí-
ticas públicas. Além disso, outros aspectos, como seus respecti-
vos processos históricos, bem como a atuação e intervenção do 
poder público e dos agentes imobiliários nesses centros, tam-
bém influenciam na lógica de seus processos de conurbação e 
metropolização urbana.

Nesse sentido, o vetor noroeste, estruturado pelo Sistema 
Rodovia Anhanguera, que a partir do final da década 70 passsa 
a ser complementado pela rodovia dos Bandeirantes, configu-
ra-se como um importante eixo que se desenvolve em função 
das relações econômicas e produtivas que ocorrem dentro e 
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entre as duas maiores e mais ricas regiões metropolitanas que 
conecta o que impacta seu desenvolvimento urbano. Portan-
to, devido a sua importância locacional, respostas urbaníticas 
para o seu rápido e progressivo desenvolvimento urbano deve 
ser foco de atenção.

Observamos, nas figuras 3.12 e 3.13, as manchas urbanas da 
região metropolitana de Campinas, que diferente de São Paulo, 
teve a rodovia Anhanguera como estruturadora do desenvolvi-
mento urbano da região. É a partir da década de 70, que ocor-
rem as mudanças na forma de expansão das áreas urbanizadas, 
que se tornam mais dispersas, inserindo-se dentro de um con-
texto regional. Inicialmente com poucas manchas restritas aos 
antigos núcleos urbanos formados em torno das ferrovias, a se-
guir grandes expansões distantes dos antigos núcleos resultado 
do crescimento econômico da década de 70, desenvolvem-se 
acompanhando as infraestruturas de transporte. Em 80 ocor-
rem poucos acréscimos devido à crise econômica e a partir de 
90 essas manchas voltam a crescer próximas as manchas urba-
nas principais.

	  

Áreas Urbanizadas região 
metropolitana de 

Campinas 1970

Figuras 3.16
Evolução da Mancha urbana de Cam-
pinas na década de 70 e sua relação 
com as Rodovias.
FoNTE: lEVANTAMENTo REAlIZADo PElo 
INPE CoM o lAP – TESE DE DouToRADo HÉlIo 
MITICA NETo
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Figura 3.17
Evolução da Mancha urbana de 
Campinas em 90 e 2000 e sua relação 
com as Rodovias.
FoNTE: lEVANTAMENTo REAlIZADo  PElo  
INPE CoM o lAP – TESE DE DouToRADo HÉlIo 
MITICA NETo

Áreas Urbanizadas região 
metropolitana de 
Campinas 1991

Áreas Urbanizadas região 
metropolitana de 
Campinas 2000
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3.3. Reestruturação Produtiva e Tecnológica  
e o Novo Padrão Industrial da Anhanguera

Da mesma forma que o desenvolvimento industrial determi-
nou não apenas o ritmo de crescimento, mas muitas vezes a 
geografia do crescimento urbano da metrópole de São Paulo 
e de Campinas, embora como visto esse processo também se 
relacione com seus passados cafeeiros, agora é o setor terciário 
(prestação de serviços às empresas, bem como aos consumido-
res finais) metropolitano, advindo dos processos de reestrutu-
ração produtiva que assume esse papel, transformando a me-
trópole industrial na metrópole dos serviços, trazendo novas 
reconfigurações espaciais e metropolitanas.

No contexto mundial e do ponto de vista econômico, as 
transformações nos processos industriais advindas do pós-
guerra, provocaram a ascensão de uma série de indústrias base-
adas em novas tecnologias, os carros, a construção de navios e 
de equipamentos de transporte, o aço, os produtos petroquími-
cos, a borracha, os eletrodomésticos e a construção se tornaram 
os propulsores do crescimento econômico, concentrando-se 
numa série de regiões de grande produção da economia mun-
dial (HARVEY, 1989). Como consequência dessas transforma-
ções, a partir da década de 1970 emerge uma nova estrutura 
produtiva que constitui uma nova etapa da acumulação capita-
lista baseada na descentralização industrial, no desenvolvimen-
to do setor terciário, na alteração dos modos e a das relações 
produtivas, na globalização e no avanço tecnológico, com im-
pactos e transformações na configuração social e espacial do 
tecido urbano.

De acordo com Castells (2009), alguns autores dizem que 
essa nova tendência organizacional que advém de um processo 
de reestruturação capitalista e transição industrial, que se ini-
ciou na década de 70, surgiu devido à crise de lucratividade do 
processo de acumulação de capital. Outros sugerem a exaustão 
dos sistemas de produção em massa, constituindo uma “segun-
da divisão industrial”, e outros explicam essa transição através 
da evolução do “fordismo” ao “pós-fordismo”. “Passamos do 
fordismo para o que poderia ser chamado de regime de acumu-
lação flexível uma reveladora maneira de caracterizar a história 
recente” (Harvey, 2009, p.140).

O período de expansão do pós-guerra é caracterizado por 
transformações nos modos de produção fordista, baseado em 
leis rígidas e na produção em massa, que teve de assumir no-
vos papéis e funções relativas ao desempenho nos mercados 
de trabalho e nos processos de produção “A profunda recessão 
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de 1973, exacerbada pelo choque do petróleo, retirou o mun-
do capitalista da sufocante estagnação da produção de bens e 
alta inflação de preços e pôs em movimento um conjunto de 
processos que solaparam o compromisso fordista. Em consequ-
ência, as décadas de 70 e 80 foram um conturbado período de 
reestruturação econômica e de reajustamento social e político. 
Essas experiências podem representar os primeiros ímpetos da 
passagem para um regime de acumulação inteiramente novo, 
associado com um sistema de regulamentação política e social 
bem distinta” (Harvey, 2009, p.140).

 De acordo com Pacheco e Negri (1994), desde o início da 
década de 80, o debate internacional sobre as novas dimensões 
espaciais do desenvolvimento econômico, ganhou uma nova 
dimensão e importância com a aceleração dos processos de re-
estruturação produtiva que acometeram a maioria dos países 
industrializados.

No Brasil, esse rebatimento ocorre na década de 90 com a 
inserção do Brasil na economia global e a convergência dos 
interesses das grandes corporações e do capital dominante 
nacional, que passa a ser mediado pelo Estado Brasileiro 
através de políticas específicas que garantem as bases legais e 
institucionais à inserção da economia brasileira aos padrões 
vigentes internacionais.  Porém, a nova economia atinge 
de forma desigual as diversas regiões e cidades brasileiras, 
ocorrendo uma maior concentração do capital em cidades 
de maior porte e infraestrutura e com dispersão geográfica 
dos seus parques industrial. Isso acarreta forte impacto para 
o município de SP e para a RMSP, bem como transforma-
ções socioeconômicas importantes e efeito no uso do solo 
de certos distritos. Essas transformações levam São Paulo a 
ser inserida entre as cidades denominadas “globais” (SCHI-
FFER, 1994).

O processo de desconcentração industrial e urbana, inicia-
do na década de 70, junto à reorganização da estrutura pro-
dutiva, estabelece mudanças significativas na forma e no lugar 
onde os novos estabelecimentos industriais se concentraram. 
Essa nova configuração requer a disponibilidade de trabalha-
dores e de infraestruturas de transporte e conexão urbana. O 
transporte rodoviário passa a ser cada vez mais necessário para 
o deslocamento de pessoas, matérias primas e produtos e para 
sua conexão a nível local e regional.  “Se a concentração das 
atividades econômicas, sobretudo a concentração industrial, é 
que estruturou o aglomerado metropolitano, hoje é a dispersão 
industrial o elemento fundamental na reestruturação da metró-
pole de São Paulo” ( LENCIONI, 1994).
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Conforme demonstrado por Lencioni (2001), o aumento 
dos empregos e da concentração industrial nas regiões do Vale 
do Paraíba, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto e Bauru, evi-
denciam a importância e a relação dos eixos rodoviários (Du-
tra, Anhanguera e Castelo Branco) para consolidação das novas 
localizações industriais, muito embora, desde a década de 20, 
essas regiões, com destaque para Campinas, fossem as mais im-
portantes do interior. Nesse contexto, pode-se afirmar que as 
áreas com tendência a concentração da indústria paulista foram 
mantidas e que os processos de desconcentração industrial e 
a reestruturação produtiva iniciados na década de 70, apenas 
confirmam e intensificam essa tendência que tem raízes histó-
ricas profundas. 

A reestruturação econômica que requer além da disponi-
bilidade de conexão e transporte, locais com custo menor e 
vantagens econômicas, expande e transforma a urbanização 
ao longo do eixo da Rodovia Anhanguera, favorecendo o de-
senvolvimento das cidades de médio porte que nela se loca-
lizam, como Cajamar, Osasco, Jundiaí, Louveira, Vinhedo, 
Valinhos, Sumaré com destaque para a região de Campinas. 
Muitas dessas cidades atualmente já se encontram conurba-
das, o que favorece cada vez mais a conurbação urbana entre 
a RMSP com a RMC. 

Do ponto de visita urbano, ocorrem alterações na distribui-
ção espacial da população, as regiões metropolitanas acabam 
por assumir uma importância ainda maior, sendo acompanha-
das pelo surgimento e crescimento de várias cidades e centros 
de menor porte. Apesar do aumento da queda de fecundidade, 
intensificam-se os fluxos migratórios e a atração da popula-
ção junto às áreas metropolitanas, bem como a mobilidade 
espacial da população brasileira.  Entretanto, intensificam-se 
também os desequilíbrios e problemas sociais decorrentes da 
ausência do Estado e de um perverso padrão de distribuição 
de renda que do ponto de vista territorial manifestam-se atra-
vés da expulsão da população de baixa renda para as perife-
rias cada vez mais distantes e desaparelhadas, pela formação 
de vazios especulativos e ao mesmo tempo pelo adensamento 
e verticalização de áreas mais próximas ao centro e dotadas de 
melhor infraestrutura. (CANO, PACHECO, ZIMMERMANN, 
SEMEGHINI, 1992).

Na década de 90, apesar do dinamismo e da complexida-
de que atingem a base industrial e agrícola, bem como a di-
versificação e sofisticação do terciário, um fato importante de 
ser mencionado nesse momento é a diminuição dos ritmos de 
crescimento da população principalmente nas metrópoles, po-
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rém acompanhada do progressivo aumento da urbanização e 
da mobilidade urbana, conforme se verifica no sistema Anhan-
guera/Bandeirantes.

A desconcentração das atividades industriais, a reestrutura-
ção das atividades econômicas, a inserção do país no contexto 
metropolitano e o crescimento das atividades terciárias, faz com 
que São Paulo passe a ser a “metrópole dos serviços”, com gran-
de concentração também de atividades financeiras de natureza 
global, abrigando as sedes dos maiores bancos nacionais e inter-
nacionais, grandes empresas multinacionais, transformando-se 
em uma metrópole global (PACHECO, 1998).

      
Apesar da desconcentração em que se evidenciam certas es-

pecializações regionais, como uma maior dispersão da indústria 
de bem de consumo leve, continuam concentrados em São Pau-
lo os mais dinâmicos segmentos da indústria que se encadeiam 
com toda estrutura industrial do estado e com a maior parte 
das indústrias regionais. Como resultado da desconcentração 
da indústria metropolitana de São Paulo, ocorre a ampliação 
da participação do interior VTI (no Valor da Transformação 
Industrial) nacional, como o segundo conglomerado industrial 
do país atrás apenas da grande São Paulo, o que se denominou 
como já dito anteriormente de “Interiorização da indústria pau-
lista”, com fortes desdobramentos além de outras cidades, para 
região de Campinas (PACHECO, 1998). 

Importante salientar, que a instalação industrial fora da ca-
pital, que ocorre em sua maioria em municípios próximos aos 
principais eixos rodoviários como a região de Campinas e a Via 
Anhanguera, não significa que houve uma descentralização in-
dustrial da capital uma vez que o poder de decisão, o controle 
e gestão desse processo, bem como a concentração de informa-
ção e capital, continuaram concentrados na capital. Conforme 
descrito por Lencioni (1994), São Paulo estaria mais próximo 
de um processo de “desconcentração concentrada”, ou de um 
espraiamento da indústria dentro da área mais industrializada 
do país e não do surgimento de novas áreas de polarização in-
dustrial, o que se torna possível devido ao avanço das novas 
tecnologias transporte e também de comunicação que cada vez 
mais possibilitam a separação das atividades produtivas das ati-
vidades de comando empresarial.

São as tecnologias de informação que facilitam a fragmen-
tação dos processos de produção industrial, e a sua segmenta-
ção e relocalização em áreas mais estratégicas e competitivas do 
território. As distâncias que separam fisicamente os vários seg-
mentos de produção e de gestão dessa indústria fragmentada 
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não são mais um empecilho, o grande problema que se coloca 
é a capacidade da empresa em controlar essas várias unidades 
desmembradas, o que se torna cada vez mais possível pela revo-
lução tecnológica das telecomunicações e da informática.

Do ponto de vista territorial, as indústrias cada vez mais 
organizam seu processo produtivo, segmentando-o em várias 
unidades produtivas que são distribuídas pelo território. Os 
processos de subcontratação também se ampliam, constituin-
do um processo de expansão empresarial com desintegração da 
produção, que se reflete também na ocupação do território. 

Dentre algumas mudanças que ocorrem na estrutura organi-
zacional da grande empresa, verifica-se a crescente subcontrata-
ção de pequenas e médias empresas, cuja vitalidade e flexibili-
dade possibilitam ganhos de produtividade e eficiência para as 
grandes empresas, porém seu dinamismo está sempre vinculado 
ao controle das grandes empresas que permanecem no centro do 
poder econômico (CASTELLS, 2000). A desintegração dos pro-
cessos produtivos que são distribuídos para áreas cada vez mais 
distantes e economicamente vantajosas do território, guardam, 
portanto, estreita relação com sua unidade administrativa na 
maioria das vezes localizada na áreas centrais metropolitanas. 

 Todos esses processos alteram as dinâmicas metropolitanas 
e tendem a ocasionar a reversão da polarização de algumas cen-
tralidades. Essa nova reconfiguração da dimensão territorial, que 
se expande para além das regiões metropolitanas constituindo 
novas centralidades, necessita portanto de uma nova dimensão 
regional de análise que permita compreender a totalidade das 
novas dinâmicas industriais, que produzem uma configuração 
metropolitana mais complexa e fragmentada, onde a conurba-
ção de cidades ou o seu crescimento acelerado podem significar 
- ou não - processos autônomos de metropolização. 

As consequências desse novo rearranjo da produção, cujos 
efeitos são notados no país na década de 1990, bem como dos 
novos padrões locacionais da indústria junto as novas estraté-
gias empresariais e aos novos paradigmas tecnológicos, voltados 
para o aumento da produtividade e competitividade na nova 
economia global, refletiram-se nas novas formas de ocupação do 
tecido urbano ao longo da Rodovia Anhanguera, caracterizadas 
por estruturas industriais relacionadas com a terceirização do 
setor de serviços e com predominância das empresas de logística 
e de abastecimento, o que será analisado no próximo capítulo. 

O novo modelo de organização horizontal das empresas, a ter-
ceirização dos serviços, os sistemas de fornecimento Just in time, 
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termo usado para indicar que um processo é capaz de responder 
instantaneamente à demanda, reduzindo estoques mediante en-
trega pelos fornecedores no local da produção, favorecem a im-
plantação de várias empresas de logística e centros de distribui-
ção nacional de mercadorias ao longo da rodovia Anhanguera, 
caracterizando-a como um grande polo articulador de centros 
de armazenamento e distribuição de mercadorias. 

Figura 3.18
1997 - CD Pão de Açúcar - km 18 
Anhanguera/osasco. Área 32 mil m2
FoNTE: HTTP://WWW.AERoSERVICE.CoM.BR/
PoRTFolIo2008.HTM

Figura 3.19
1996 - Centro de Distribuição Casas 
Bahia - km 53 Anhanguera/Jundiaí 
FoNTE: HTTP://WWW.WToRRE.CoM.BR/ENGENHA-
RIA/SEGMENToS.PHP

	  

	  

Devido a todos esses aspectos inovadores, o novo espaço in-
dustrial, que desmembra sua cadeia produtiva e terceiriza ser-
viços que não se relacionam diretamente com seu produto cen-
tral, desloca-se das antigas regiões metropolitanas e instala-se 
em novas áreas caracterizadas por avançada infraestrutura de 
transporte e alta de tecnologia de comunicação, que são articu-
ladas em redes globais e em torno de fluxos de informação, pro-
vocando descontinuidade e fragmentação geográfica. “O que 
resta como lógica característica da nova localização industrial é 
sua descontinuidade geográfica, paradoxalmente formada por 
complexos territoriais de produção, surgindo um novo espaço 
industrial” (CASTELLS, 2002, p. 483).

A partir de 90, observa-se na Rodovia Anhanguera uma 
ocupação residencial e industrial heterogênea, além das no-
vas áreas industriais e de logística, surgidas em função de uma 
nova reestruturação produtiva, relacionada a uma nova etapa 
da acumulação capitalista baseada na terceirização, no setor de 
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serviços, na força do capital global e na dispersão das ativida-
des produtivas, verifica-se em alguns trechos, ao mesmo tempo, 
predomínio de baixas densidades, espaços livres e áreas inten-
samente e precariamente urbanizadas.

De acordo com Zioni (2008), a localização de centros de 
abastecimento e condomínios logísticos industriais não pare-
ce privilegiar um eixo viário específico, porém indicam uma 
expansão dessa ocupação ao longo do vetor noroeste. No mu-
nicípio de São Paulo encontramos cerca de 500 mil m2 desses 
condomínios, na Rodovia Anhanguera são mais de 600 mil m2, 
na Rodovia Dutra (região de Guarulhos) mais 300 mil m2, e ao 
longo da Rodovia Anchieta e principalmente da Castello Bran-
co estas instalações também estão bastante presente. 

Figura 3.20
Espaços de Carga na Região  
Metropolitana de São Paulo
FoNTE: ZIoNE, 2008 APuD, EMPlASA 2004. 

	  

Conforme lembrado por CAIADO (2007), as localizações 
das atividades e formas de ocupar o espaço, nas metrópoles 
nacionais, seguem dois modelo distintos: um associado à mo-
dernização e ao processo global de reestruturação produtiva; 
e o outro precário remanescente da fase do sistema produtivo 
identificado com o ciclo industrial.

Além da convivência de empresas, umas se relacionando 
com o novo modelo produtivo e outras que remetem ao pe-
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ríodo industrial, verificamos também o surgimento de uma 
ocupação composta por assentamentos precários e favelas com 
crescimento desorganizado, atraída pela implantação de novas 
infraestruturas viárias, porém totalmente segregada sócio e es-
pacialmente. Essa população periférica de menor poder político 
e econômico, com deficiente acesso à moradia, à infraestrutura 
e aos serviços básicos, que se desloca diariamente em busca de 
trabalho, educação e saúde, está totalmente desconectada das 
modernas áreas industriais acima descritas e do processo de 
modernização pelo qual passa o estado e a cidade de  São Paulo, 
considerada  por muitos uma cidade global. “Assim sendo os 
condomínios logísticos de grandes dimensões que vêm sendo 
implantados nos últimos anos introduzem uma nova forma de 
ocupação urbana, alterando a morfologia das periferias urbanas 
e ajudando a imprimir um padrão de descontinuidade e disper-
são ao tecido urbano nas periferias das áreas metropolitanas” 
(ZIONI, 2009, p. 217).

O resultado global dessas mudanças produtivas alterou a 
dimensão espacial do desenvolvimento urbano-nacional. A 
continuidade da desconcentração industrial, fez com que a 
região metropolitana de São Paulo junto com o estado do Rio 
de Janeiro,  fossem os que mais perdessem peso na indústria. 
Ao mesmo tempo observamos uma crescente heterogeneidade 
no desenvolvimento interno das regiões brasileiras, com a for-
mação de “ilhas” de produtividade em quase todas as regiões e 
também aumento relativo das antigas periferias nacionais, bem 
como uma importância maior das “cidades médias”. Essa nova 
tendência locacional favoreceu principalmente em São Paulo, 
municípios de porte médio, dotados de infraestrutura, próxi-
mos a malha de transporte e distantes dos problemas crônicos 
das metrópoles (PACHECO, 1998). 

De acordo com Meyer, Gronstein e Biderman (2004), na dé-
cada de 90 o município de São Paulo cresceu a taxas de 0,8%, 
enquanto os demais municípios da sua região metropolitana 
cresceram a taxa média de 2,9% ao ano. Da mesma forma, ob-
servam-se valores de crescimento de 1,5% ao ano no municí-
pio de Campinas, contra 3,3% nos demais municípios da região 
metropolitana de Campinas. Esse fenômeno de redução nas ta-
xas de crescimento das metrópoles, junto ao aumento de suas 
periferias, ocorre na maior parte das metrópoles brasileiras.

A ampliação espacial do processo de produção ou a nova 
espacialização da indústria com impacto nacional, que se ex-
pande através dos eixos de circulação rodoviária, dá início ao 
processo de configuração de uma nova morfologia da metrópo-
le contemporânea: dispersa e fragmentada.
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Apresentamos no capítulo seguinte, o impacto que as novas 
infraestruturas de mobilidade, como o Rodoanel, a partir do 
início de suas obras pela Dersa em 1998, acarretaram no de-
senvolvimento e ocupação do vetor noroeste, momento esse 
que coincide com a transferência da administração do Sistema 
Anhanguera/Bandeirantes para uma empresa privada, a CCR 
Autoban. Como veremos, a partir de então se intensificam ainda 
mais, tanto a ocupação urbana e industrial ao longo da Anhan-
guera como os fluxos de mobilidade na Rodovia dos Bandei-
rantes, como, também, o processo de conurbação urbana entre 
a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana de 
Campinas, consolidando a formação de uma macrometrópole, 
que se estrutura ao longo do sistema Anhanguera-Bandeiran-
tes, e que requer uma nova forma de gestão. 

Figura 3.21
Áreas de maior concentração  
metropolitana estruturadas ao  
longo das rodovias.
FoNTE: REIS FIlHo, NESToR GoulART (2006).
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Figura 4.1
Sistema Anhanguera/Bandeirantes e 
sua inserção como eixo estruturador 
da Macrometrópole.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE DADoS Do 
lABoRATóRIo DE uRBANISMo DA METRóPolE – 
luME APuD MEYER, GRoNSTEIN, BIDERMAN, 2004, 
P.121 (FoTo DE SATÉlITE lIG: IMPE,luME,2001 E 
RoDoVIAS: CPRM, 2000.)
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CAPÍTULO IV
De 1998 até 2007: Aspectos Recentes do  
SAB - Sistema Anhanguera/Bandeirantes  
e a Estruturação de uma Macrorregião

Na década de 90, o processo de reestruturação produtiva 
que cada vez mais se apoia no setor terciário avançado, 
demanda novas alterações no padrão de mobilidade e 

ocupação desse eixo. Com fluxo diário de 91 mil veículos por 
dia, segundo dados da Dersa, o Sistema Anhanguera/Bandei-
rantes também é impactado por esse processo, passando a ser 
administrado a partir de 1998 por um empresa privada, a CCR 
Autoban. Nesse mesmo momento, iniciam-se as obras de exe-
cução do trecho oeste do rodoanel que trariam novos impactos 
a esse corredor. 

Melhorias e modernização no Sistema Anhanguera/Ban-
deirantes, a conclusão do trecho leste do Rodoanel, a expansão 
do Aeroporto de Viracopos e do Porto de Santos, viabilizam a 
transformação desse eixo em um importante corredor regional 
de mobilidade e de desenvolvimento urbano e industrial, com 
atração do mercado imobiliário para novos usos, como condo-
mínios fechados e centros de distribuição de mercadoria (CDs), 
configurando-se uma macrorregião dispersa e fragmentada.

Diferentemente do que foi pensado por alguns autores, cada 
avanço das tecnologias de transporte e comunicação permitiu 
que interações sociais e econômicas ocorressem entre distâncias 
cada vez maiores. A urbanização em escala ampla não se tornou 
ultrapassada, e as cidades não apenas não desapareceram como 
cresceram em extensão e em importância. A partir da década de 
90, com as intensas transformações territoriais advindas da rees-
truturação do capitalismo e das novas dinâmicas da globalização 
- que requerem maior velocidade de deslocamento de pessoas, 
mercadorias, informação e capital -, as metrópoles assumem cada 
vez mais uma maior importância e hegemonia, fazendo com que 
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novas relações e dimensões territoriais cada vez mais complexas 
se manifestem, o que requer novas abordagens e discussões sobre 
a relação entre metrópole e região ( BRENNER, 2010).

Com essas transformações, uma nova configuração metropo-
litana com o aumento e importância das cidades médias e de no-
vos polos de desenvolvimento, demanda um novo desenho (com 
novos limites) do entendimento macrometropolitano e regional 
desse eixo que cada vez mais se transforma em um centro pola-
rizador de atividades e deslocamentos, e que requer políticas pú-
blicas específicas para seu desenvolvimento e para a estruturação 
sustentável dessa mega região central que sobre ele se consolida.

4.1. Sistema Anhanguera/Bandeirantes x Rodoa-
nel: Transformação e ocupações Recentes.

No final da década de 90, dentro do Programa Estadual de De-
sestatização e Parcerias com a Iniciativa Privada do Governo 
de São Paulo, a rodovia Anhanguera junto com a Bandeirantes, 
Anchieta e Imigrantes, passaram a ser administradas por con-
cessionárias privadas.

A concessão do sistema Anhanguera-Bandeirantes foi ou-
torgada em 1998, desde quando a CCR AutoBAn assumiu a 
administração do Sistema.  Mais de R$ 3,5 bilhões foram inves-
tidos em modernização, infraestrutura, conservação, fiscaliza-
ção, sistemas de monitoramento e ações sociais. A CCR possui 
uma faixa de domínio ao longo das rodovias, que varia entre 
de 100 e 50 metros para cada lado da mesma, onde qualquer 
projeto de edificação nesse trecho deve atender às diretrizes ur-
banas estabelecidas pela Autoban, para que receba aprovação 
da mesma e possa posteriormente ser encaminhada à prefeitura 
do respectivo município na qual a obra se insere.

Concessão de rodovias é a transferência da administração 
de um trecho rodoviário para uma empresa privada por um pe-
ríodo preestabelecido, geralmente entre 20 e 30 anos. Ao fim 
da gestão da concessionária, a rodovia volta a ser administrada 
pelo governo com todos os benefícios realizados, incluindo a 
ampliação, renovação e modernização da malha rodoviária.

O Programa Brasileiro de Concessão de Rodovias teve início 
na década de 1990 como alternativa à falta de recursos dos go-
vernos para a manutenção e expansão da malha rodoviária na-
cional. O Brasil teve sua primeira rodovia concedida em 1995, 
no Rio de Janeiro, com a Ponte Rio-Niterói. Atualmente, são 
mais de 14 mil quilômetros de rodovias concedidas, operadas 
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por 51 empresas e altos investimentos (Fonte: http://www.auto-
ban.com.br/sobre/Concessao.aspx).

A aprovação de obras em terrenos limítrofes às faixas de domí-
nio das rodovias sob administração da Autoban, foram estabele-
cidas através do Decreto-Lei 13.626/43, que impede construções 
a menos de 15 metros (faixa “Non Aedificandi”) do limite das 
faixas de domínio das estradas estaduais, fazendo-se, portanto 
necessária, a análise para aprovação e posterior fiscalização das 
obras em terrenos lindeiros às rodovias pela Autoban.

Em 1998, mesmo ano em que é transferida a administração 
do sistema Anhanguera/Bandeirantes para a Autoban, a Dersa 
inicia as obras do trecho oeste do Rodoanel Mario Covas, com 
32 km de extensão, indo da Estrada Velha de Campinas, em Pe-
rus na zona norte de São Paulo, até a Rodovia Régis Bittencourt, 
no município de Embu, e cortando as rodovias Bandeirantes, 
Anhanguera, Castelo Branco e Raposo Tavares, o que passa a 
impactar o desenvolvimento delas a partir de então. 

Figura 4.2
Sistema Anhanguera Bandeirantes e 
sua interseção com o trecho oeste do 
Rodoanel.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE WIkIMAPA 
ACESSADo EM 03/05/ 2011
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Cabe lembrar que a ideia de uma via perimetral que circun-
dasse o núcleo central da Região Metropolitana de São Paulo foi 
vislumbrada por urbanistas e autoridades desde a segunda dé-
cada do século	XX, com o Plano de Avenidas de Prestes Maia. A 
implantação tardia e parcial do Rodoanel, quando as dimensões 
da cidade já tinham ultrapassado o perímetro inicialmente pro-
posto, ocasionou desde sua inauguração intenso uso urbano e 
aumento do conflito de tráfego (MACIEL, 2011).

Na década de 1990 dá-se continuidade ao processo iniciado 
na década de 80, de construção de pistas marginais nos trechos 
da Rodovia Anhanguera que apresentavam significativo grau 
de adensamento e urbanização, a fim de facilitar o acesso às 
áreas lindeiras a rodovia. Em Jundiaí, constrói-se a marginal sul 
(sentido interior/capital), executado pela DERSA, com término 
pouco antes da Concessão da Rodovia à Autoban. Já a marginal 
norte (sentido capital/interior) entre o Km 50 e o Km 58 da Via 
Anhanguera, foi executada pela Autoban, com início em maio 
de 2005 e término em abril de2006, prolongando a pista mar-
ginal construída pela Dersa, na década de 80 entre o Km 59,7 e 
o Km 61,6. O trevo do Km 62, entroncamento da Rodovia com 
Jundiaí também é remodelado em 2007, além de outras melho-
rias que ocorrem ao longo desse período.

Cabe ressaltar que recentemente (agosto/2011), o governa-
dor do estado sancionou o projeto de Lei que cria a Aglome-
ração Urbana de Jundiaí (AU), formada pelos municípios de 
Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira, 
Várzea Paulista e Jundiaí, todos fortemente impactados ou cor-
tados pelo Sistema Anhanguera/Bandeirantes.

Figura 4.3
Trevo km 62 - Anhanguera/Jundiaí. 
À esquerda Trevo em 2002 e à direita 
em 2007, após remodelação.
FoNTE: HTTP://WWW.ARTESP.SP.GoV.BR

	  

Em 2001, também devido ao aumento do volume de tráfego 
no trecho Campinas-Americana-Limeira, a Autoban construiu 
e entregou um novo trecho de 78 quilômetros, levando a Ro-
dovia dos Bandeirantes até o município de Cordeirópolis, na 
região de Limeira, usufruindo as mais modernas técnicas de 
engenharia rodoviária em duas etapas: a primeira entregue em 



Tecnologia, mobilidade e dispersão meTropoliTana: sisTema anhanguera / bandeiranTes   |   daniela m. eigenheer

89

junho de 2001, trecho entre Campinas e Santa Bárbara d’Oeste, 
e a segunda concluída em dezembro do mesmo ano, de Santa 
Bárbara d’Oeste a Cordeirópolis.

A rodovia dos Bandeirantes passou a ter extensão total de 
159,67 quilômetros e a ser responsável por mais da metade do 
volume diário de tráfego do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, 
enquanto a Rodovia Anhanguera com um total de 450 km, en-
tre o bairro da Lapa na capital e o município de Igarapava divisa 
do Estado de São Paulo com Minas Gerais, seria considerada 
desde 1989 a maior autoestrada do País. Atualmente compõem 
juntos um sistema rodoviário integrado, que representa um im-
portante vetor de desenvolvimento dos municípios que estão 
em sua área de influência, além de um significativo corredor 
para escoar a produção de uma das regiões economicamente 
mais ativas do estado e do país. 

	  

Com a inauguração do Rodoanel em 2002, o Sistema Anhan-
guera/Bandeirantes passa a ser interceptado pelo trecho oeste des-
sa rodovia perimetral com acesso restrito, que lhe proporcionaria 
melhor conectividade a nível nacional. Juntos, o SAB e esse trecho 
do Rodoanel criam uma importante conexão entre os dois maio-
res polos de importação e exportação do país, o Porto de Santos 
e o Aeroporto Internacional de Viracopos, ambos em processo 
de renovação e expansão, o que provavelmente aumentará ainda 
mais o intenso fluxo de deslocamentos de pessoas e mercadorias 
no corredor Anhanguera/Bandeirantes, que passa a assumir, por-
tanto uma importância ainda maior no novo século que se inicia.

Figura 4.4
PIB (em milhões de reais) no estado 
de São Paulo – 2008
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE DADoS SEADE. 
INSTITuTo BRASIlEIRo DE GEoGRAFIA E ESTATíS-
TICA, APuD ZIoNI, 2009.
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Com a conclusão futura de todos os trechos do rodoanel, 
considerado a principal via de contorno da RMSP, o sistema 
viário metropolitano será interligado aos eixos regionais. A 
produção terá um caminho mais curto para importantes rotas 
de escoamento, como o Porto de Santos, os Aeroportos Gua-
rulhos/Viracopos, e aos principais corredores de acesso a me-
trópole, como o Sistema Anhanguera/Bandeirantes e as vias do 
MERCOSUL. Isso diminui o custo do transporte, facilitando 
os deslocamentos e as exportações e movimentando diversos 
setores da economia. “O Rodoanel Mario Covas é um elemen-
to preciso de mobilidade contemporânea: uma via perimetral 
metropolitana ou até mesmo macrometropolitana” (MEYER, 
RAMALHO, CRUZ, 2004).

	  

	  

Ao se conectar a essa importante infraestrutura de transpor-
te viário (Rodoanel), que confere maior eficiência à mobilidade 
na região e principalmente a metrópole pela facilitação e or-
denação do seu tráfego de passagem, o Sistema Anhanguera/
Bandeirantes acaba por ter sua importância reforçada por estar 
inserido em um sistema regional, que adquire um imenso po-
tencial logístico devido a sua integração nacional.

O Trecho oeste do anel viário dinamiza as possibilidades de 
deslocamentos internas à região Oeste da RMSP, da qual faz 
parte algumas das rodovias mais importantes do estado, como 

Figura 4.5
Sistema Anhanguera/Bandeirantes e 
sua inserção regional e nacional
FoNTE: ElABoRAÇÃo EMPlASA A PARTIR DE DA-
DoS Do INSTITuTo GEoGRÁFICo E CARToGRÁFICo 
IGC E Do DER 2003
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o Sistema Anhanguera e a Bandeirantes, atualmente o vetor 
com maior potencialidade de expansão da RMSP e com meno-
res impactos ambientais. Essa região já teria enorme potencial 
de crescimento mesmo sem a construção do Rodoanel, com 
essa nova infraestrutura de mobilidade com impacto nacional, 
intensificam-se essas tendências. Além disso, o Rodoanel per-
mitirá o fluxo de transposição entre as rodovias. 

A Região Oeste da RMSP tem concentrado nas últimas dé-
cadas grandes investimentos públicos como o Rodoanel e pri-
vados com considerável aumento da produção imobiliária for-
mal e informal, tanto para uso habitacional, como industrial, de 
logística e de serviços. Neste cenário as rodovias e ferrovias as-
sumem papel de alavanca para a ocupação da região pela gran-
de acessibilidade proporcionada. Verifica-se o crescimento da 
mancha urbana, antes, durante e após a conclusão da obra do 
Rodoanel, com concentração dessa expansão em seu entorno, 
com evidente aglutinação urbana nos seus trevos de interseção 
com as Rodovias (FERREIRA, 2005).  

O Trecho oeste do Rodoanel classifica-se como uma rodovia 
do tipo “Classe Zero”, ou seja, com acessos absolutamente restri-
tos, permitidos apenas nos entroncamentos com as rodovias que 
atravessa, dentre elas o Sistema Anhanguera, Bandeirantes, a fim 
de manter seu caráter de anel viário expresso. De acordo com o 
Decreto Estadual no 47.889/2003, novos acessos só são permi-
tidos pelo CONSEMA – Conselho Estadual de Meio Ambiente, 
com o intuito de tentar impedir o desenvolvimento de atividades 
urbanas e o espraiamento da cidade. Nas regiões próximas aos tre-
vos de cruzamento das rodovias com o Rodoanel, a Dersa admite 
que o trecho oeste deva funcionar como em elemento de indu-
ção de atividades urbanas e industriais, mesmo que no restante de 
seu traçado a ausência de acessos os dificulte. Conforme lembra 
Villaça: “o primeiro efeito que uma via regional ou terminal de 
transportes urbanos provoca nos terrenos adjacentes é a melhoria 
de sua acessibilidade e, daí, sua valorização” (Villaça, 2001, p.80); 
“as vias regionais de transportes constituem o mais poderoso ele-
mento na atração da expansão urbana”. (Villaça, 2001 pg.85). Des-
sa forma, a presença do rodoanel tende a intensificar a expansão 
urbana que já ocorre na região oeste da RMSP e no vetor noroeste 
e ainda estimular ocupações informais (FERREIRA, 2005).

Outras rodovias de mesma categoria, como a Bandeirantes e 
a Imigrantes, apresentam também acessos irregulares a núcleos 
urbanizados informais. Nessas rodovias, apesar da ausência de 
acessos funcionarem adequadamente nos trechos de áreas rurais 
não urbanizadas, sua aproximação de áreas urbanas mais den-
sas, ocasiona a presença de ocupações informais ao longo da via, 



Tecnologia, mobilidade e dispersão meTropoliTana: sisTema anhanguera / bandeiranTes   |   daniela m. eigenheer

92

mesmo que estas não estejam conectadas fisicamente às rodovias, 
o que reduz a aparente eficiência desse modelo de via expressa 
fechada. O Rodoanel e a Bandeirantes, por estarem inseridos em 
um importante eixo de conexão metropolitana e, portanto sob 
forte pressão da expansão urbana formal e informal da RMSP, re-
querem estudos mais cautelosos, em especial no que diz respeito 
aos impactos urbanísticos e ambientais, que devem ser foco de 
atenção, uma vez que essas rodovias segregadas não conseguem 
se impor como uma barreira à expansão da ocupação periférica, 
com ênfase para os núcleos informais (FERREIRA, 2005).  

As obras viárias do tipo fechadas ou não, contribuem para 
expansão da mancha urbana e consequentemente para conur-
bação de áreas e formação de macrometrópoles, porém essa ur-
banização dispersa gera problemas urbanos de difícil e onerosa 
solução pelo poder público. Embora com quantidade de acessos 
bem menores que a Via Anhanguera, já se verifica ao longo da 
Rodovia dos Bandeirantes a urbanização formal e vários focos 
de urbanização informal. “O elemento essencial da urbanização 
brasileira - a priorização do transporte público individual em 
detrimento do coletivo - compromete a produção de uma cida-
de mais compacta” (ASCHER, 2010 ). 

Figura 4.6
Foco de Habitação Informal - Favela 
Chica Siva, município de Perus no km 
22 Norte da Bandeirantes. 
FoNTE: FoTo TIRADA EM 10 06 2011

Figura 4.7
Foco de habitação informal em frente 
à favela Chica Siva, na margem sul da 
Rodovia Bandeirantes.
FoNTE: FoTo TIRADA EM 10 06 2011

	  

	  

	  

Figura 4.8
Conjunto habitacional CDHu e 
habitação informal no km 23 Norte da 
Rodovia Bandeirantes
FoNTE: FoTo TIRADA EM 10/06/2011
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Apesar dos benefícios de mobilidade gerados pela melhoria 
e por novas estruturas de conexão rodoviárias, como o Trecho 
Oeste do Rodoanel, as fotos abaixo mostram que em sua inter-
seção com a Rodovia Anhanguera, uma ocupação informal e 
desorganizada se estabeleceu, expandindo-se em seu entorno, 
como é o caso da Favela Jardim Jaraguá.

Figura 4.9
Aglomeração urbana próxima a 
infraestrutura de serviço na Rodovia 
Bandeirantes
FoNTE: FoTo TIRADA EM 10/06/2011

	  

Figura 4.9
Entroncamento da Anhanguera com 
Trecho oeste Rodoanel – Jardim 
Jaraguá - Distrito Anhanguera
FoNTE: FoTo TIRADA EM 22 /10/201

	  

A favela Jardim Jaraguá está localizada no município de São 
Paulo, muito próximo ao cruzamento da pista externa do Ro-
doanel com a Via Anhanguera, na altura do Km 22,5 da últi-
ma, junto à entrada do primeiro túnel do anel viário. De acordo 
com a Base Cartográfica Digital das Favelas do Município de 
São Paulo, a ocupação se deu em 1990 em terreno municipal, 
portanto antes do início de conclusão das obras do Rodoanel. 
Atualmente, nota-se que a ocupação já está consolidada e com 
casas de alvenaria aparente, no entanto, as ruas são de terra e 
aparentemente não há fornecimento de energia elétrica. O ma-
peamento da expansão do núcleo, com base na análise de fotos 
aéreas, mostra que a desapropriação de parte do núcleo ocorreu 
em 2001, para a construção de uma das alças de ligação da Via 
Anhanguera com o Rodoanel, além de um crescimento con-
siderável do núcleo até 2002, ano de conclusão das obras do 
Rodoanel. Em foto aérea de 2003, evidencia-se uma grande área 
de solo exposto na extremidade oeste do núcleo, que pode se 
referir à expansão da ocupação. Além disso, em levantamento 
de campo, foram localizados 10 focos de acessos informais e le-
vantado um fluxo considerável de pessoas circulando pelo Ro-
doanel, confirmando que a via é utilizada como caminho para 
pedestres e que houve considerável expansão do assentamento 
existente (FERREIRA, 2005).  
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Essa dispersão da mancha urbana cada vez mais preocupa 
os urbanistas, pois uma grande quantidade de famílias pobres 
continua migrando para bairros periféricos, como o Distrito 
Anhanguera na zona noroeste de São Paulo. A população cres-
ceu 176% entre 1996 e 2007, segundo a Fundação Sistema Es-
tadual de Análise de Dados (Seade). Um crescimento 14 vezes 
maior que o da capital, de 12,1%. 

Segundo o sociólogo Ricardo Ojima, do Núcleo de Estudos 
de População da Universidade Estadual de Campinas, trata-se 
de municípios e distritos ligados, mas não conectados, pois as 
regiões não possuem modos de vida integrados. Ao contrário, 
têm muitas especificidades. No município de Sumaré localizado 
na Rodovia Anhanguera e pertencente à Região metropolitana 
de Campinas, o morador na maioria das vezes não tem nenhum 
contato com o município de Campinas ou de São Paulo.

Além da existência de precárias ocupações formais e infor-
mais ao longo da Rodovia Anhanguera e Bandeirantes, con-
domínios residenciais fechados para diferentes rendas, um 
produto rentável do mercado Brasileiro atual que se multipli-
ca pelo País, também configura a paisagem do eixo Anhan-
guera, como os Condomínios Horizontais Capital Ville, no 
Km 46,5  e o Serra dos Cristais no Km 45 da rodovia, na 
região de Cajamar.  

Figura 4.11
Condomínios Residenciais na região 
de Cajamar.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE MAPA DA 
WIkIMAPIA
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Em Campinas, o Swiss Park, também um condomínio hori-
zontal localizado no Km 90 da Anhanguera, lançado em 2006, 
ocupa uma área de 5.059.515,69 milhões de m².  Atualmente, 
em processo de construção, o complexo habitacional Parque 
das Águas, financiado pelo projeto Minha Casa, Minha Vida, 
ocupando uma grande área localizada no Parque Jambei-
ro, em frente ao Swiss Park, aproximadamente no Km 90 da 
Anhanguera, em Campinas. Nas proximidades de São Paulo, 
encontra-se o Condomínio Vertical Sítio Anhanguera, que já 
possui algumas de suas torres implantadas no Km 14 da Rodo-
via Anhanguera, ao lado da Siemens. Todos esses condomínios 
possuem acesso direto pela Rodovia Anhanguera.

Figura 4.12
Condomínios Swiss Park e Parque 
das Águas na Anhanguera em Cam-
pinas.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE MAPA DA 
WIkIMAPIA

Figura 4.13
Condomínios Parque das Águas no 
km 90 em Campinas – Financiado 
pelo Minha Casa, Minha Vida.
FoNTE: JoRNAl CoRREIo PoPulAR 4 DE JuNHo 
DE 2011 – PRIMEIRA PÁGINA. 

Figura 4.14
Condomínio Sítio Anhanguera – 4 tor-
res localizadas no km 14 Anhanguera, 
área adjacente a Siemens
FoNTE: FoTo TIRADA PoR DANIElA EIGENHEER 
EM 04/03/2011

	  

	  

	  



Tecnologia, mobilidade e dispersão meTropoliTana: sisTema anhanguera / bandeiranTes   |   daniela m. eigenheer

96

Com a finalização do trecho oeste do Rodoanel Mário Covas 
em 2002, uma significativa valorização foi atribuída às áreas de 
Caieiras. Em 2007, a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobi-
liário anunciou a compra de uma grande área de 5,2 milhões de 
m², da Companhia Melhoramentos na região de Caieiras para o 
desenvolvimento de um bairro sustentável para 80 mil pessoas. 
Segundo a construtora, a infraestrutura de transporte que possi-
bilita conexões com o Rodoanel Mário Covas e com as rodovias 
Anhanguera e Bandeirantes. O baixo adensamento demográfico 
de Caieiras, que segundo o IBGE tem aproximadamente 800 ha-
bitantes por quilômetro quadrado, permite o desenvolvimento de 
uma expansão urbana planejada na região (http://www.revista-
fator.com.br). Devido a preocupação na preservação das antigas 
instalações industriais e operárias da Melhoramentos, a Lei mu-
nicipal 3896/06 recomenda implantar um programa municipal 
permanente de preservação, proteção, recuperação do Patrimô-
nio Histórico, Cultural e Paisagístico do Município de Caieiras.

Seguindo a mesma tendência, o jornal o Estado de São Paulo 
anunciou em 2010 que o terreno remanescente da antiga Fazen-
da Anastácio, com 170 mil m2, localizado próximo a Marginal 
Tietê, entre as Vias Anhanguera e Bandeirantes, fora declarado 
de utilidade pública. Segundo a mesma notícia, a empresa Tish-
man Speyer apresentou uma proposta para a construção de tor-
res residenciais, um shopping, e para a transformação do antigo 
Casarão existente na área em um equipamento cultural, além 
da criação de uma área verde integrada com outro parque adja-
cente (http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080810).

Figura 4.15
2011 Empreendimento da Tishman 
Speyer – Conexão Anhanguera / 
Marginal Tietê 
FoNTE: HTTP://WWW.PIRITuBA.NET/HISTóRIA-
luGARES/CASARÃo-Do-ANASTÁCIo/

	  

Esse processo de degradação e transformação de antigas áre-
as industriais ou rurais em mega empreendimentos residenciais 
e comerciais, que como visto agora se estende também para os 
eixos das rodovias, reforça o processo de transferência de poder 
do capital industrial para o capital imobiliário ou para o setor 
de serviços, que é quem direciona hoje os processos de trans-
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formação urbana das cidades. Com a transição da metrópole 
industrial para a metrópole contemporânea na década de 90, 
não é mais a competição para a atração industrial e sim as ati-
vidades financeiras e imobiliárias que trazem desenvolvimento 
e importância e que caracterizam a metrópole contemporânea, 
o que determina uma nova fase do ciclo econômico capitalista, 
com significantes impactos territoriais. 

Um dos objetivos da construção do trecho oeste do Rodoanel 
era o de atração de empresas vinculadas a centros empresariais, 
industriais e de logística para o seu entorno, de forma a aliviar a 
sobrecarga existente no interior da RMSP. De certa forma, esse ob-
jetivo atinge também as ocupações ao longo das rodovias Anhan-
guera e Bandeirantes, essa última em menor proporção devido ao 
ser caráter de via expressa fechada, embora já se observe no trecho 
entre Jundiaí-Campinas a implantação de grandes centros empre-
sarias de logística, como o Centro de Distribuição do Magazine 
Luiza (2007 - Km 67,5 Bandeirantes/Louveira – 280 mil m2 de área 
total, sendo 62 mil m2 de área construída), o condomínio indus-
trial e logístico Ory Business Park (Km 59 Bandeirantes/Distrito 
Industrial de Jundiaí - SP), além das empresas de tecnologia Fox-
conn e Itautec, inauguradas em 2007, da Klabin e a da Renault, 
todas localizadas próximas ao trevo do Km 60 da Bandeirantes 
com a Rodovia Marechal Rondon no distrito industrial de Jundiaí. 
Em Hortolândia, a Dell foi inaugurada também em 2007.

Figura 4.16
2007 - CD Magazine luiza – km 67,5 
Anhanguera/ louveira. Área Construí-
da: 280 mil m2.
FoNTE: HTTP://WWW.WToRRE.CoM.BR/ENGENHA-
RIA/SEGMENToS.PHP

Figura 4.17
Condomínio Industrial ory Business 
Park, km 61,5 Rodovia Bandeirantes.
FoNTE: HTTP://WWW.oRYPARk.CoM.BR/
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Desde	começo	do	século	XXI	a	Rodovia	Anhanguera	cada	
vez mais se caracteriza por sediar empresas de grande porte e 
principalmente pela formação dos chamados eixos de logís-
tica ou polos logísticos, isto é, regiões onde se localizam ou 
estão sendo construídos grandes armazéns, galpões, centros 
de distribuição (CD’s) ou ainda, os condomínios logísticos, 
que são edificações moduladas que compartilham o mesmo 
pátio e dividem os gastos com segurança e instalações. De-
vido ao avanço do setor logístico, investimentos imobiliários 
geralmente aplicados nos segmentos residencial e comercial, 
têm sido realocados para a construção de grandes galpões in-
dustriais para locação. 

Conforme definição da Associação Brasileira de Logística 
(ASLOG), utiliza-se a palavra logística para designar parte da 
cadeia de abastecimento que planeja, implementa e controla 
com eficácia o fluxo e a armazenagem dos bens, dos serviços e 
das informações entre o ponto da origem e o ponto de consu-
mo destes itens, a fim de satisfazer todas as exigências dos con-
sumidores em geral. Esse setor de serviços se desenvolve cada 
vez mais devido a reestruturação produtiva, que dentre outras 
mudanças, provocou a fragmentação da indústria e a dispersão 
de seus diversos setores pelo território, conforme explicado no 
capítulo anterior. Além disso, devido à globalização e às novas 
tecnologias de informação, temos o aumento da velocidade de 
conexão de pessoas, mercadorias, capital e informação muitas 
vezes em tempo real, como por exemplo, o comércio eletrônico 
ou e-commerce, que depende do bom desempenho das empre-
sas logística de entrega expressa. Esse setor acabou tendo de se 
modernizar, substituindo seus antigos barracões por grandes 
CDs, com projetos especiais para armazenagem, principalmen-
te no que diz respeito à movimentação de volumes, a fim de 
atender uma nova demanda do mercado, mais intensa, exigente 
e competitiva.

Figura 4.18
2007 - Bandeirantes - DEll Hortlândia 
e FoXCoNN –Jundiaí 
FoNTE: FoTo DANIElA EIGENHEER E WWW.
ISToEDINHEIRo.CoM.BR/NoTICIAS/2674_
BRASIl+NA+MIRA+DA+DEll
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A	partir	da	primeira	década	do	século	XXI,	em	decorrência	
desse processo, observamos cada vez mais na Via Anhanguera, 
grandes obras de impacto relacionadas a esse setor: Distribu-
tion Park Louveira (2000 - Km 71 Anhanguera/Louveira, 6 
galpões ocupando aproximadamente 250 mil m², em terreno 
de área de 536 mil m², abriga: Kraft Foods, Hewlett Packard e 
Unilever ), CD Marabrás (2006 -  Km 37,5 Anhanguera/Ca-
jamar - terreno de aproximadamente 1 milhão de m² e 240 
mil m² de área construída); CD Grupo Pão de Açúcar (Km 
18 Anhanguera/Osasco - 32 mil m²) , CEVA Logística (2004 
– Km 51,5 Anhanguera/Jundiaí – área terreno de 25 mil m²), 
CD Destro Macro Atacado (Km 65 Anhanguera,/Jundiaí),  
CLA Centro Logístico Anhanguera Jundiaí, (2011, Km 62, 
Terreno 44 mil m², área construída aproximadamente 28  mil 
m²),  Jundiaí Business Park (2009, Km 64, terreno 51 mil m²), 
McLANE ( km 26.4 - Anhanguera / Perus área armazenagem 
90 mil m²), dentre outros.

Figura 4.19
2000 - DHl Supply Chain – Companha 
mundial de logística - louveira 
FoNTE: WWW.SCMCoNCEPT.CoM.BR/SITE/DHl-
SuPPlY-CHAIN-CoMPlETA-10-ANoS-DE-oPERA-
CoES-PARA-A-uNIlEVER

Figura 4.20
2006. AGV loGíSTICA - Vinhedo
FoNTE: WWW.AGVloGISTICA.CoM.BR/SITE/
DEFAulT.ASP6

	  
	  

	  



Tecnologia, mobilidade e dispersão meTropoliTana: sisTema anhanguera / bandeiranTes   |   daniela m. eigenheer

100

Em processo de implantação: ABM CCP Cajamar Indus-
trial Park (Km 36,5 – Anhanguera/Jordanésia– terreno 431 
mil m², área ocupada 182 mil m²),  Global Jundiaí (Km 66 – 
Anhanguera/Jundiaí - terreno: 92 mil m², área locável 41 mil 
m²),  Distribution Park Cajamar (Km 26 – Anhanguera/Jor-
danésia/ Cajamar – área construída 100.590 m²).

Também o McDonalds se estabelece em 1999 no Km 17,5 
da Via Anhanguera, a Cidade do Alimento (Food Town), que 

Figura 4.21
Ano 2006. Depósito Marabrás – km 38 
Cajamar 1 milhão de m2 e 240 mil m² 
de área construída.
FoNTE: WWW.CAJAMAR.SP.GoV.BR/
PoRTAl/?EXIBE=EMPRESARIAl

Figura 4.22
Ano 2000. Distribution Park louveira – 
km 70 Anhanguera/louveira. Terreno 
632 mil m²
FoNTE: WWW.DISTRIBuTIoNPARk.CoM.BR

Figura 4.23
Ano 2002 .ClA Centro logística 
Anhanguera. Trevo km 62 Anhangue-
ra/ Jundiaí. Terreno 44.mil m².
FoNTE:HTTP://WWW.AluGoGAlPAo.CoM.BR/IMA-
GES/SToRIES/ClAJuNDIAI/ClA%20JuNDIAI.JPG
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ocupa um terreno de 160 mil m² e reúne o centro de distribui-
ção, uma fábrica de pães (Interbakers) e uma processadora de 
carnes (Braslo), sendo que esses ingredientes são supridos para 
todas as lojas do Brasil. A Panamco do Brasil, maior fabricante 
de Coca-Cola no país, com 151 milhões de litros produzidos 
mensalmente – também inaugurou em 2002 um grande Centro 
de Distribuição no Km 18/25 da Via Anhanguera, no municí-
pio de Osasco (FERREIRA, 2005). 

	  

Figura 4.24
2011 Cajamar Industrial Park – km 
36,5 Jordanésia/Cajamar - Área 431 
mil m² e const.182 mil m²
FoNTE: HTTP://WWW.AMB.CoM/ASSETS/DEVElo-
PMENT_PDF.PDF E WWW.CAJAMAR.SP.GoV.BR/
PoRTAl/?EXIBE=EMPRESARIAl

Figura 4.22
2011 Distribuition Park Cajamar - km 
37 Anhanguera, Jordanésia/Cajamar.
FoNTE: HTTP://WWW.CBRE.CoM.BR/
IMoVEIS|&IMoVEl_ID=1489

Figura 4.26
Recém- inaugurada - Global Jundiaí - 
GWI Real State - km 66 Via Anhan-
guera.
FoNTE: FoTo TIRADA DANIElA EIGENHEER EM 
29/07/2011
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Algumas outras empresas de porte instalam-se ao longo da 
Rodovia Anhanguera, como a empresa de cosméticos Natura, 
em 2001 no Km 30,5; a empresa de tecnologia AOC em 2008 no 
Km 49, e o Centro de Tecnologia da Mahle em Jundiaí , em 2008, 
no Km 49,7, (essas duas últimas estão localizadas no entronca-
mento entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes) e recente-
mente, a unidade fabril da empresa Benelux, localizada no Km 
75 da Rodovia Anhanguera com o trevo de Vinhedo, ocupando 
um terreno de 150 mil m², sendo aproximadamente 36 mil m² de 
área construída. A nova fábrica oferece soluções para a indústria 
e construção civil fabricando fixadores e distribuindo ferragens, 
ferramentas e equipamentos para diversas aplicações.

Figura 4.27
Recém  reformado após incêndio 
Centro de Abastecimento DESTRo - 
km 65 Via Anhanguera.
FoNTE: FoTo TIRADA DANIElA EIGENHEER EM 
29/07/2011

Figura 4.28
2001 - Fábrica da Natura em Cajamar,  
no km 30,5 da Anhanguera .
FoNTE: HTTP://WWW.FlICkR.CoM/PHoToS/
STANkuNS/3908986015/IN/PHoToSTREAM/

Figura 4.29
2008 - Fábrica da AoC e MAHlE no 
entroncamento Anhanguera/Bandei-
rantes.
FoNTE: HTTP://WWW.FlICkR.CoM/PHoToS/
STANkuNS/3908986015/IN/PHoToSTREAM/
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Além dos CDs, e das empresas de grandes porte mais sig-
nificantes já citadas, verifica-se ao longo da Via Anhanguera, 
entre São Paulo e Campinas, a presença de mais de 50 empresas 
de grande porte com acesso direto pela estrada, dentre as prin-
cipais destacamos, entre São Paulo e o entroncamento do SAB:  
Unilever, Idebras, Alfa Laval Brasil, CLA 015,  Raphy Indus-
tria Têxtil, Danfoss América Latina , RR Donnelley Ind.Gráfica,  
Exata Logística, Globopark, Tubez Press, Grupo Silvio Santos, 
SBT, Coopercarga, Mclane, Natura, Klabim, AOC  e  Mahle. En-
tre o entroncamneto do SAB e Campinas encontramos: CEVA 
Logístic, CBA, Casas Bahia Centro de Distribuição, IBG Ind. 
Bras. Gases, Plascon Parmalat, Frigor Hans Carnes Ltda., Des-
tro Hipermercados, Procter & Gamble P&G, DHL Logística, 
Business Park Louveira, Distribuidor Park Louveira, Brasalpla 
Embalagem, CHEP Equipament Pooling System, ETM Powe-
ring Business Word, Plastprene e Correio. 

Cabe ressaltar que além do Rodoanel e do Porto de Santos, o 
aeroporto de Viracopos, localizado a 20 km do centro de Cam-
pinas e a 99 km da capital paulista é uma importante infraes-
trutura de transporte cuja expansão e localização a partir da 
década de 70, também possibilita uma maior integração global 
de fluxos, mercadorias e pessoas nesse eixo, atraindo fortemen-
te a ocupação  industrial com ênfase no setor logístico. 

O aeroporto de Viracopos teve sua construção iniciada pelo 
governador Adhemar Pereira de Barros, o mesmo idealizador 
da Via Anhanguera, e foi inaugurado em 1960 junto ao surgi-
mento do jato. Localizado em área com condições climáticas 
favoráveis, Viracopos garante a ocorrência de boas condições 
atmosféricas na maior parte do ano, fator essencial para a ope-
ração com aeronaves de grande porte. É considerado referência 
do crescimento industrial da cidade de Campinas, e movimenta 
primariamente o tráfego de cargas, embora essa realidade esteja 
mudando devido a sua grande demanda por fluxos de pessoas. 
Atualmente, segundo dados da Infraero, representa o segundo 
maior terminal aéreo de cargas do país, responsável por 18,1% 
do movimento total de cargas nos aeroportos.

	  

Figura 4.30
2011 – Recém-inaugurada Belenus – 
km 75 – próximo ao trevo de Vinhedo 
com a Anhanguera
FoNTE: HTTP://WWW.BElENuS.CoM.BR/uNIDADE-
VINHEDo.ASPX
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Em 2010, o trecho inicial da Rodovia Anhanguera, devido 
ao aumento de seu potencial logístico e da sua intensa urbani-
zação, passou por um recente processo de expansão viária. O 
chamado Complexo Anhanguera, contou com um investimen-
to de 410 milhões de reais em obras nas principais saídas da 
Rodovia Anhanguera (SP-330) no trecho da Grande São Paulo, 
entre o Km 11 no início da Marginal Tietê e o Km 19 em Osas-
co. As obras visam aliviar o tráfego na Marginal Tietê.  O Com-
plexo Prefeito Olavo Egydio Setubal, reconfigurou a conexão 
Anhanguera/Marginal Tietê, cuja interseção até  então se dava 
apenas pela ponte Atílio Fontana e agora conta com mais três 
novas pontes, dois novos viadutos e a ponte Atílio Fontana que 
foi prolongada. Além disso, foi feito o alargamento das margi-
nais da Rodovia Anhanguera para acesso a suas áreas lindeiras 
urbanizadas bem como a construção de dois novos dispositivos 
de Retorno e passarelas para pedestres. (http:// www.girodases-
tradas.com.br/AutoBAn.php)

Essas obras que visam o melhoramento do tráfego na região 
da chegada da Anhanguera em São Paulo, objetivam facilitar a 
passagem sobre o Rio Tietê e o acesso à região da Lapa, Vila 
Leopoldina (Ceagesp) e bairros próximos como o Bairro da 
Mutinga, além de adequar o intenso tráfego de mais de 100 mil 
veículos por dia e reduzir o trânsito na Saída da Anhanguera, 
melhorando o tráfego da própria Anhanguera e Marginal Tietê.

	  

Figura 4.31
Complexo Anhanguera – Inaugurado 
em 2011 – Entroncamento Anhangue-
ra/Marginal Tietê.
FoNTE : HTTP://WWW.REVISTATECHNE.CoM.BR/
ENGENHARIA-CIVIl/150/CAPA-BAlANCoS-EM-
CuRVA-151692-1.ASP

Figura 4.32
Pico Jaraguá e evolução do km 17 
Anhanguera: 1935, 1953 e 2111- ex-
pansão das pistas marginais.
FoNTE: BolETIM Do DER V14 N50-51 1948 E FoTo 
TIRADA EM 04/03/2011
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Cabe avaliar, se a ampliação desse eixo viário de escala me-
tropolitana foi realizada com suficiente preocupação com o 
tecido dos bairros que atravessa e com um projeto urbano de 
entorno, que considerasse a construção de equipamentos so-
ciais e espaços públicos que garantissem a qualidade das áreas 
lindeiras à Rodovia. Os projetos de ampliação do sistema viá-
rio sejam eles intra-urbanos, metropolitanos ou regionais, são 
estratégicos na conjuntura urbana atual e por tanto de enorme 
repercussão no desenvolvimento urbano. O grande desafio que 
encontram é sua dimensão urbana, pois as análises técnicas de 
mobilidade priorizam o fluxo sobre o entorno, podendo esses 
projetos tanto qualificar o contexto urbano no qual se inserem 
como promover a corrosão dos tecidos urbanos já consolidados 
quando os cortam sem considerar suas peculiaridades (MEYER, 
RAMALHO, CRUZ, 2004).

Em 2008, anuncia-se a construção do primeiro Trem de Alta 
Velocidade no Brasil, partindo de Campinas em direção a São 
Paulo e Rio de Janeiro, esse elemento de mobilidade urbana aju-
dará na distribuição do fluxo atual do corredor Anhanguera/
Bandeirantes, com congestionamentos frequentes em determi-
nados trechos e horários. Caso se viabilize, esse projeto pro-
moverá novas transformações que deverão ser foco de estudo 
e atenção, para garantir o equilíbrio dessa macrometrópole que 
se estrutura sobre esse eixo.

Figura 4.33
Congestionamento na Bandeirantes, 
horário de pico, segunda-feira pela 
manhã.
FoNTE: HTTP://IMG.ESTADAo.CoM.BR/FoToS/C6/6C/
BD/C66CBDCE20424B51BC2F1CB0C354FCE3.JPG

	  

A atração do Rodoanel, as melhorias do Sistema Anhangue-
ra/Bandeirantes, como a expansão das pistas marginais da Via 
Anhanguera e a reformulação de alguns trevos de acesso, bem 
como a implantação de obras industriais de grande porte e im-
pacto nesse eixo, além da presença do Aeroporto Internacional 
de Viracopos, intensificam o processo de expansão e concentra-
ção urbana e industrial desse corredor, que seguem a tendên-
cia de ocupação já apontada na década de 1980. Esse processo 
ocorre principalmente em áreas já adensadas, Sumaré, Jundiaí e 
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São Paulo/Osasco ou em Distritos Industriais localizados sobre 
uma via regional transversal às rodovias (Distrito Industrial de 
Jundiaí , Valinhos e Campinas) ou, ainda, em torno dos trevos 
de acesso local conforme demonstram as ilustrações:

Figura 4.34
Expansão urbana avançando  
sobre os principais trevos da  
Via Anhanguera.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE INFoRMAÇÕES 
DoS SITES: WWW.ESTRADAS.CoM.BR/NEW/
GuIAS/GuIA_ANHANGuERA.ASP - WWW.CAJA-
MAR.SP.GoV.BR/PoRTAl - WWW.AuToBAN.CoM.
BR/SoBRE/GAlERIAFoToS.ASPXl
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Figura 4.35 (acima)
Expansão urbana avançando sobre 
os principais trevos da Via Bandei-
rantes
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE INFoRMAÇÕES 
DoS SITES: WWW.ESTRADAS.CoM.BR/NEW/
GuIAS/GuIA_ANHANGuERA.ASP E WWW.AuTo-
BAN.CoM.BR/SoBRE/GAlERIAFoToS.ASPXl

Figura 4.36 (ao lado)
Expansão urbana nas Marginais da 
Via Anhanguera em Jundiaí (acima) e 
em Sumaré (abaixo)
FoNTE: HTTP://WWW.AuToBAN.CoM.BR/SoBRE/
GAlERIAFoToS.ASPX  E WWW.PoRTAlDEPAulI-
NIA.CoM.BR/REGIAo/NoTICIAS/10063
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1. ClA CENTRo loGíSTICA ANHANGuERA
2. IBG
3. PlASCAR
4. klABIN
5. ITAuTEC 
6. RENAuT/NISSAN
7. FoXCoNN
8. CoND. INDuSTRIAl oRY BuSINESS PARk
9. DECA
10. CoND. DISTRITo ISDuSTRIAl JuNDIAí
11. PARMAlAT
12. HANS FRIGoR
13. SIEMENS
14. JuNDIAí BuSINESS PARk

Trevo KM 75 Vinhedo
0. BElENuS
1. uNIlEVER
2. AGV loGíSTICA

Trevo km 87 DI Campinas
4. MABE
5. DAIMlER CHRYSlER
6. SuPERSoNIC
7. ElECTRo
8. SINGER

Figura 4.37
Concentração industrial DI Jundiaí 
sobre Via Transversal
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE DADoS ColETA-
DoS No loCAl , WIkIMAPIA  E GooGlEMAPS.

Figura 4.39 (ao lado)
Concentração industrial no trevo de 
louveira, km 70.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE DADoS ColETA-
DoS No loCAl E GooGlE MAPS 

1. PRoCTER & GAMBlE
2. BuSINESS PARk louVEIRA
3. DHl

4. DISTRIBuITIoN PARk  
 DE louVEIRA
5. BRASAlPHA

	  

	  

Figura 4.38 (acima)
Concentração Industrial Trevo Vinhedo e 
Distrito Industrial de Campinas.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE DADoS ColETADoS 
No loCAl E oRToFoToCARTAS 2007 - EMPlASA
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A tabela da página 110 mostra a evolução dos valores de 
VDM -Volume Dário Anual, da Pista Norte da Anhanguera e 
da Bandeirantes, disponibilizados pela DERSA e referentes a 
medidas realizadas nos postos de pedágio de Perus (Km 26,5) 
e Valinhos (Km 82), na Anhanguera,  e de Campo Limpo (Km 
39,1) e Vinhedo (Km 77,4), na Bandeirantes, estes situados no 
trecho entre São Paulo e Campinas. Cabe lembrar que esses 
valores são unidirecionais, ou seja, para se obter os valores 
bidirecionais (ida e volta), devem ser multiplicados por dois. 
Ressalta-se também que os valores totais foram obtidos atra-
vés da somatória das quatro praças de pedágios localizadas 
nas pistas Norte do Sistema, no trecho entre Campinas/São 
Paulo. Apesar de se tratar do trecho de maior movimento, 
as rodovias se estendem: a Bandeirantes até Cordeirópolis e 
a Anhanguera até Igarapava, existindo, portanto em todo o 
Sistema Anhanguera/Bandeirantes, oito praças de pedágio em 
cada sentido da rodovia. 

Segundo dados da Dersa, o volume diário total unidirecio-
nal encontrado no trecho entre Campinas e São Paulo em 2009, 
foi de 114,571 mil veículos, sendo 80.135 para Bandeirantes e 
34.436 mil para Anhanguera. Se multiplicado por dois, encon-
tramos um valor de aproximadamente 230 mil veículos nesse 
trecho, referente às pistas Norte e Sul.

Se analisarmos os dados disponibilizados pela Auto-
ban, que administra a rodovia desde 1998 (http://www.auto-
ban.com.br/sobre/) consta um fluxo médio atual de 750 mil 
veículos por dia para todo o Sistema, o que difere bastante do 
valor acima encontrado, mesmo sendo ele parcial (trecho Cam-
pinas/São Paulo). Essa diferença se explica por se tratarem de 
conceitos diferentes de contagem. Os valores da DERSA não 
têm muito significado do ponto de vista da engenharia de tráfe-
go, a não ser para indicar algo relacionado à receita financeira. 
Os valores da Autoban se referem aos veículos que entram e 
saem da rodovia através de todos os acessos, ou seja, os veículos 
que circulam na rodovia. Não são medidas das praças de pedá-
gio. A Autoban possui uma grande quantidade de contadores 
de tráfego ao longo da rodovia (além dos pedágios) e com isso 
conseguem medir esse fluxo de veículos, que é bem maior que 
a somatória `das praças de pedágio, onde percebemos quantos 
usuários não pagam pedágio, sendo esta uma das grandes quei-
xas das concessionárias. Portanto, ao se analisar a tabela abai-
xo, deve-se considerar um valor de fluxo ainda maior do que o 
abaixo disponibilizado para o eixo em estudo. 
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Tabela 4.1
VDM - Valores para trecho São Paulo 
/ Campinas.

Gráficos 4.1:
VDM - Trecho SP/Campinas

VDM - Volume Diário Anual

 Bandeirantes  
SP 348

Anhanguera  
SP 330

Total

1959  21.877 *  
1973  30.000 **  
1978  33.834 33.834
1979 19.027 19.364 38.391
1980 18.061 19.096 37.157
1981 17.630 18.252 35.882
1982 18.852 19.257 38.109
1983 20.658 18.626 39.284
1984 20.482 18.726 39.208
1985 22.189 19.480 41.669
1986 27.964 21.391 49.355
1987 30.041 20.904 50.945
1988 30.396 21.043 51.439
1989 33.965 24.621 58.586
1990 33.507 24.495 58.002
1991 35.471 25.694 61.165
1992 34.880 21.271 56.151
1993 36.552 22.989 59.541
1994 39.751 23.146 62.897
1995 50.662 22.757 73.419
1996 55.110 23.939 79.049
1997 58.588 24.558 83.146
1998 57.813 33.191 91.004***
1999 0 0 0
2000 0 0 0
2001 62.566 22.842 85.408
2002 62.506 23.403 85.909
2003 61.553 22.690 84.243
2004 41.490 24.977 66.467
2005 43.168 28.261 71.429
2006 44.310 29.146 73.456
2007 74.595 31.053 105.648
2008 79.595 33.306 112.901
2009 80.135 34.436 114.571

* Fonte: Revista DR n.79 - ano 61
** Fonte: Revista DR n.117 - ano 73

*** Fonte: Dersa 20 anos -  Memória técnica 	  

FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE DADoS ENVIADoS PElA DERSA
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Os gráficos também indicam que, desde sua inauguração em 
1978, houve aumento considerável e contínuo dos fluxos da Ro-
dovia dos Bandeirantes, que se transforma em um importante 
elemento de mobilidade a nível regional e nacional. Ao mesmo 
tempo, a Anhanguera em um primeiro momento tem seus flu-
xos reduzidos com a presença da nova rodovia e depois aumen-
tados, porém em proporções bem menores que a Rodovia dos 
Bandeirantes, o que ocorre em função de sua intensa urbaniza-
ção que intensifica seus deslocamentos locais, mas compromete 
seus deslocamentos de longa distância.

As infraestruturas de transporte viabilizam e aceleram a ex-
pansão da mancha urbana e a constituição de novas dimensões 
metropolitanas, como a macrometrópole, porém essa urbaniza-
ção dispersa gera novas preocupações, como a distribuição de 
água, coleta de lixo e transporte público, e infelizmente as cida-
des ainda carecem de falta de planejamento e de soluções efi-
cientes para esses problemas urbanos. Segundo Maciel (2011), 
ao analisar o contexto da RMSP e os exemplos internacionais, 
percebe-se um processo vicioso onde a oferta de anéis viários e 
rodovias geram eventual alívio do tráfego, indução de demanda 
e de novo uso do solo, aumento da distância média dos desloca-
mentos devido à expansão da mancha urbana, conflito de trá-
fego e, ao final, novos congestionamentos cuja solução é ofertar 
nova infraestrutura rodoviária. Os novos usos do solo de menor 
densidade baseados na motorização que não viabilizam inves-
timentos em transporte público de massa, aliados a ausência de 
uma política de precificação, faz com que esse processo se repita 
continuamente (Maciel, 2011).

A posição estratégica desse corredor ainda em processo de 
transformação e desenvolvimento permitiu-lhe intensificar suas 
conexões a nível nacional através do Rodoanel e a nível global 
através do Aeroporto Internacional de Viracopos, do Porto de 
Santos, e das novas tecnologias de comunicação que conectam 
instantaneamente e sem limites, pessoas e atividades que nesse 
eixo se inserem, intensificando a expansão das regiões metro-
politanas de Campinas e São Paulo para além de seus limites 
territoriais. 

Um novo arranjo espacial com aumento de importância das 
cidades médias e de novos polos de desenvolvimento se con-
figura, o que requer um novo entendimento macrometropoli-
tano e regional desse eixo que cada vez mais se transforma em 
um corredor terciário de importância global e onde políticas 
públicas regionais voltadas a essa nova realidade territorial, que 
emerge estruturada no sistema Anhanguera/Bandeirantes de-
vem ser foco de atenção.
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A reestruturação produtiva aumenta a importância das auto-
estradas, aeroportos, trens de alta velocidade como também da 
telemática, das infovias, fibra ótica e comunicação via satélite. 
O avanço dessas infraestruturas de transporte e comunicação 
possibilita uma integração global de fluxos e mercadorias cada 
vez maior e mais veloz, o que intensifica e transforma as intera-
ções	espaciais	do	final	do	século	XX	e	início	do	século	XXI.	

Figuras 4.40; 4.41; 4.42
Imagens Aéreas das Rodovias 
Anhanguera e Bandeirantes.
FoNTE: ElABoRADoS A PARTIR DE FoToS  
AÉREAS DE FERNANDo STANkuS
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4.2. Reterritorialização do SAB no contexto da 
Globalização e de Conexões mais Velozes

Conforme visto, as recentes evoluções técnicas das infraestrutu-
ras de transporte, como o SAB, que vem sofrendo constantes me-
lhorias e expansão de seus trechos e trevos, além de novas infra-
estruturas que o complementam como o Rodonael, bem como o 
progresso da comunicação eletrônica, acabam por intensificar os 
deslocamentos físicos e as conexões virtuais, aumentando a mo-
bilidade urbana e reconfigurando o espaço intrametropolitano. 

Conforme observado nos capítulos anteriores, cada etapa 
da evolução técnica rodoviária do Sistema Anhanguera/Ban-
deirantes, dos caminhos de tropa às primeiras estradas de terra 
para carro, autoestradas pavimentas e rodovias que ao poucos 
evoluíam de uma para quatro ou cinco pistas, manifesta-se 
como resultado de um conjunto de interesses econômicos do 
Estado, o que acaba por intensificar as relações socioeconômi-
cas entre Campinas e São Paulo. 

Diferentemente do que foi pensado por alguns autores, cada 
avanço das tecnologias de transporte e comunicação permitiu 
que interações sociais e econômicas ocorressem entre distâncias 
cada vez maiores. A urbanização em escala ampla não se tornou 
ultrapassada, e as cidades não apenas não desapareceram como 
cresceram em extensão e em importância.

 A partir de 1990, as intensas transformações territoriais ad-
vindas da reestruturação do capitalismo, das novas dinâmicas 
da globalização e do avanço das tecnologias de mobilidade, cada 
vez mais transformam as metrópoles industriais em metrópoles 
terciárias, com maior importância e hegemonia, fazendo com 
que novas relações e dimensões territoriais mais complexas se 
manifestem, o que requer novas abordagens e discussões sobre 
a relação entre metrópole e região. 

Essas transformações do capitalismo, iniciadas em 1970 com 
a flexibilização da acumulação do capital e das relações de pro-
dução, facilitada pela introdução de novas tecnologias da infor-
mação e da comunicação, manifestam-se cada vez mais nas me-
trópoles contemporâneas através da desconcentração industrial 
e do aumento da integração e mobilidade entre o núcleo me-
tropolitano e as cidades do entorno.  Diante desde cenário, sur-
ge a necessidade de novas abordagens para designar esse novo 
território que extrapola os limites metropolitanos, tornando-se 
mais competitivo dentro do mercado global. No final do século 
XX,	expressões	como,	Macrometrópole	(Emplasa),	Megalópole	
(Gottman), Metápole (Ascher), Cidades Regiões Globais (Scott, 
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Storper), Corredores terciários (Pradilla), Regionalização do 
Espaço (Lencioni), Reterritorialização (Brenner), são utilizadas 
para caracterizar a metrópole contemporânea, difusa e frag-
mentada, que substitui estruturas urbanas tradicionais da me-
trópole industrial moderna. As consequências desse processo 
de reestruturação produtiva e espacial intensificaram as relações 
entre as metrópoles de Campinas e São Paulo, estabelecendo-se 
entre elas o fortalecimento de suas relações socioeconômicas, 
bem como uma nova reconfiguração desses territórios.

Em 1992, a Emplasa elabora o “Estudo de Regionalização do 
Estado de São Paulo para fins de Planejamento”, onde propõe 
unidades regionais para otimizar o planejamento e a gestão do 
estado, estabelecendo as seguintes categorias: Região Metro-
politana, Aglomeração Urbana e Microrregiões. A integração 
dessas unidades regionais estabelecendo uma unidade regional 
mais ampla e abrangente foi denominada por “Complexo Me-
tropolitano Paulista ou Macrometrópole Paulista ou Macrome-
trópole do Estado de São Paulo”, que compreende a região me-
tropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, 
a região metropolitana da Baixada Santista, as aglomerações 
urbanas de Sorocaba, Jundiaí, Vale do Paraíba e microrregiões 
contidas em seu perímetro (EMPLASA 1992).

Figura 4.43
Sistema Anhanguera/Bandeirantes e 
a Macrometrópole do estado de São 
Paulo
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE DADoS Do 
lABoRATóRIo DE uRBANISMo DA METRóPolE 
– luME APuD MEYER, GRoNSTEIN, BIDERMAN, 
2004, PG 120. 

	  



Tecnologia, mobilidade e dispersão meTropoliTana: sisTema anhanguera / bandeiranTes   |   daniela m. eigenheer

115

Esse complexo ocupa 17,18% da área do estado de São Pau-
lo, caracteriza se por uma expressiva concentração populacional 
com expressivo crescimento entre 1950 e 2000, abrigando aproxi-
madamente 72% da população do estado, além disso, essa porção 
do território é responsável por 79,3% do PIB do estado e 27,7 % 
do PIB Nacional. (MEYER, GRONSTEIN, BIDERMAN, 2004). 

A macrometrópole paulista também reúne em seu territó-
rio o mais avançado polo produtivo, tecnológico e de pesquisa 
do país, contém uma área portuária e outra retroportuária, ae-
roportos nacionais e internacionais, dentre os quais se destaca 
Cumbica, Viracopos e Congonhas; além dos principais eixos de 
infraestrutura rodoviária do estado, dentre os quais faz parte o 
Sistema Anhanguera/Bandeirantes, que conecta as duas maio-
res regiões metropolitanas do estado, que fazem parte dessas 
macrometrópole: Campinas e São Paulo.

Figura: 4.44
Sistema Anhanguera / Bandeirantes 
estruturando a macrometrópole
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE DADoS DA 
EMPlASA - HTTP://WWW.EMPlASA.SP.GoV.BR/
PoRTAlEMPlASA/

	  

São Paulo polariza as atividades metropolitanas típicas de 
centro financeiro, administrativo e centro direcional de empre-
sas e organizações econômicas em geral, já o núcleo metropo-
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litano de Campinas, concentra centros de pesquisa científico-
tecnológica. Além disso, ambas as regiões concentram centros 
universitários e tecnológicos de formação de mão de obra qua-
lificada, refinarias de petróleo (Campinas/Paulínia e São Paulo/
Capuava) e atividades industriais localizadas principalmente 
em regiões de influência dos polos metropolitanos.

Apesar do avanço e modernidade observados nos centros 
macrometropolitanos, análises realizadas pela Emplasa em 
1993, concluem que as cidades mais populosas e industriais da 
macrometrópole, estão perdendo atratividade e dinamismo para 
as cidades menores. Entre as décadas de 70/80 e 80/91, várias 
cidades populosas que constituem a macrometrópole, dentre 
elas Campinas, São José dos Campos e Sorocaba, observou-se 
que a variação do saldo migratório foi negativa, o que signifi-
ca perda de atratividade. São Paulo, Osasco, Jundiaí e Santos, 
dentre outras, tiveram saldo migratório negativo, o que indica 
algum grau de expulsão da população residente, em busca de 
áreas mais atrativas. A partir do mesmo estudo realizado pela 
Emplasa, verifica-se que em 1980, 3,79% da população total da 
RMSP, correspondiam à população em favelas, em 1991 essa 
porcentagem cresce para 6,82%. Em Campinas, temos 2,02% 
da população favelada, crescendo para 3,19%, em 1991 (EM-
PLASA, 2003).

Figuras 4.45
Mapa de Migração, na macrome-
trópole, perda de atratividade das 
metrópoles.
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE MAPAS DA EM-
PlASA (1993). DINâMICA DA MACROMETRÓPOLE 
ANÁLISE INTRODUTÓRIA
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Desde a década de 1980, a ocupação do espaço macrome-
tropolitano vem assumindo maior expressão, intensificando-se 
cada vez mais devido às novas relações produtivas e devido ao 
avanço tecnológico das infraestruturas de comunicação e de 
transportes, algumas já implantadas outras com forte tendência 
de realização, como o futuro Trem de Alta Velocidade. O con-
tínuo aumento de fluxos de pessoas e serviços com importante 
expressão econômica no sistema Anhanguera/Bandeirantes, 
junto a perda de atratividade dos principais núcleos metropoli-
tanos, como também a falta de opção de crescimento do muni-
cípio de São Paulo devido a sua saturação espacial, faz com que 
o desenvolvimento de cidades menores cada vez mais intensi-
fique os processos de conurbação entre os municípios conecta-
dos através do Sistema Anhanguera/ Bandeirantes.

Esse processo de expansão da mancha urbana não é um fe-
nômeno	recente,	desde	meados	do	século	XIX	algumas	impor-
tantes cidades da Europa, como Londres e Paris, começaram a 
crescer além de seus limites político-administrativos, ou a ab-
sorver núcleos urbanos já existentes além desses limites. Logo 
em seguida, isso começou a ocorrer nos Estados Unidos e por 
volta de 1920 também no Brasil (VILLAÇA, 2001, p. 50).

No começo do século 20, o escocês Patrick Geddes conce-
beu o termo Macrometrópole para definir as características do 
ajuntamento urbano que cobria parte do noroeste dos Estados 
Unidos. Para Geddes, esses ajuntamentos tinham um caráter 
“apocalíptico”. No polêmico estudo Bos-Wash, referindo-se à 
conurbação entre Boston e Washington, ele afirmava que as 

Figuras 4.46
Mapa de ocupação de favelas na ma-
crometrópole, aumento das favelas 
nas metrópoles 
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE MAPAS DA EM-
PlASA (1993). DINâMICA DA MACROMETRÓPOLE 
ANÁLISE INTRODUTÓRIA
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metrópoles estavam fadadas à destruição, tornando-se “necró-
poles”, cidades mortas. Porém hoje, o que se observa é a cres-
cente migração para grandes centros urbanos, apesar da perda 
de atratividade das grandes metrópoles (Fonte: O Estado de 
São Paulo).

A absorção ou expansão urbana é um processo lento de con-
tínua transformação espacial, que ocorre através do fenômeno 
da conurbação, unificação da malha urbana de uma ou mais  
cidades ou núcleos urbanos, em consequência de seu cresci-
mento geográfico além de seus limites político-administrativos. 
Essa expansão horizontal urbana junto a intensificação das 
relações sociais e econômicas, origina a formação de grandes 
regiões metropolitanas, ou de macrometrópoles, ou de mega-
lópoles, que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes 
que se caracterizam principalmente por assumir funções pola-
rizadoras e  pela formação de um espaço urbano contínuo, cada 
vez mais diferenciado em termos sociais embora conectados 
globalmente além de sua proximidade física.  

A macrometrópole é uma classificação urbana intermediária: 
é maior que uma metrópole, mas ainda não pode ser chamada 
de megalópole, que se forma apenas quando duas metrópoles 
se unem, possuindo dezenas de milhões de habitantes e não 
apenas milhões. Além disso, segundo Jean Gottman, que criou 
o termo megalópole em 1960, seu desenvolvimento se dá de 
forma linear em uma superfície territorial de mais de 100.000 
km2. Como exemplos no mundo, temos Boston-Washington e 
Tóquio-Nagoya-Osaka. 

Cabe ressaltar que o que caracteriza um processo de me-
tropolização ou de formação de uma macrometrópole, não é 
a junção física de grandes áreas urbanizadas, mas sim a inten-
sificação e complexidade de suas relações econômicas que lhe 
definem um novo padrão de mobilidade com aumento de seus 
fluxos de deslocamento de pessoas, mercadorias, capital e in-
formação.

Conforme definição da EMPLASA, entre São Paulo e Cam-
pinas já há uma macrometrópole caracterizada por uma man-
cha urbana contínua e forte integração econômica e social. Esta 
enorme mancha urbana ameaça espalhar-se até polos como 
Sorocaba, a Baixada Santista, São José dos Campos e, daí, se-
guir sua trajetória até unir definitivamente São Paulo ao Rio de 
Janeiro numa mancha urbana única. A aproximação do Rio de 
Janeiro a São Paulo através da Rodovia Dutra, e a tendência de 
junção dessa área urbana é cada vez mais acentuada, mas ainda 
não se verifica a existência dessa megalópole, pois nos quase 
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600 quilômetros que as separam, há espaços de até 23 km sem 
interligação, como entre Queluz em São Paulo e Resende no Rio 
de Janeiro.

Para Ascher (1998), a concentração da população mundial 
nas grandes cidades (metropolização) nos coloca em face de 
uma nova forma urbana que ele denomina por Metápole: um 
vasto território heterogêneo, sem limites físicos precisos, mar-
cado por uma mobilidade constante e pelo desaparecimento 
das relações de proximidade. A preocupação do autor esta em 
entender como evoluem nesses espaços as práticas sociais, o 
modos de vida, a cidadania, frente à fragmentação social e es-
pacial desse novo território.

As Cidades Regiões Globais, abordadas por Scott, Agnew, 
Soja e Storper (2001), possuem três características principais 
que as definem: Em primeiro, a heterogeneidade cultural devi-
do principalmente à migração em grande escala para as gran-
des cidades regiões, transformando algumas destas em grandes 
centros urbanos de grande diversificidade cultural da história; a 
segunda, relacionada à sua morfologia urbana, que caracteriza 
as cidades regiões globais como aglomerações policêntricas ou 
multi-agrupadas,	como	exemplo	Xangai	e	o	Pearl	River,	formas	
que se contrapõe a morfologia urbana das regiões metropoli-
tanas constituídas por no máximo dois centros urbanos bem 
definidos. 

Novos centros urbanos se desenvolvem em áreas periféricas 
e não urbanizadas, distantes dos núcleos urbanos, contribuindo 
para o desaparecimento das antigas fronteiras, fixas e nítidas, o 
que o autor descreve como: “Um complexo e simultâneo pro-
cesso de descentralização e re-centralização da cidade-região 
(...). Novos polos de crescimento urbano estão sendo criados na 
periferia, alongando e fixando o tecido urbano em uma nova di-
mensão regional re-centralizada de cidades” (SCOTT, AGNEW, 
SOJA,STORPER, 2001, p17). A terceira característica com que 
os autores identificam  as cidades regiões globais é a crescente 
segmentação social e espacial, ou a crescente disparidade entre 
a riqueza e a pobreza e entre o aumento de empregos mal re-
munerados e sem qualificação e os bem remunerados, o que se 
torna mais nítido e intenso nos países em desenvolvimento. 

Conforme descrito por Pradilla (2011), devido à expansão 
e ao crescente número de aparecimento de grandes cidades e 
metrópoles, constituem-se novas formas socioterritoriais como 
as cidades-região e os sistemas urbanos regionais. Das centra-
lidades únicas do passado, as metrópoles transitaram para a 
multicentralidade, e hoje se observa em algumas metrópoles a 
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tendência de sua reestruturação a partir de novas formas ur-
banas que atuam como vetores ou corredores terciários de de-
senvolvimento que se formam para o automóvel, apoiando-se 
sobre vias de alta intensidade de fluxos de veículos e pessoas, 
e que carecem de atividades públicas que fazem parte da vida 
urbana coletiva.

São Paulo, considerada uma metrópole nacional devido a 
sua influência sobre todo o território nacional, com sua inser-
ção recente nas dinâmicas da globalização, assume conexões de 
importância não apenas com o sistema urbano nacional, mas 
com as redes internacionais de cidades. Essa nova realidade 
que se coloca, traz profundas alterações no interior da própria 
metrópole, onde algumas atividades desenvolvidas passam a se 
conectar exclusivamente com o global, sem qualquer relação 
com o território nacional, processo que implica na extensão das 
dinâmicas metropolitanas para outros territórios, que muitas 
vezes vão muito além de seus limites territoriais, o que torna 
necessário uma reflexão voltada não mais sobre o contexto me-
tropolitano, mas sobre a regionalização de áreas que se inse-
rem em um mesmo contexto urbano e econômico (LENCIO-
NI, 2004). “A dinâmica metropolitana não é mais exclusiva da 
metrópole ou da região metropolitana institucionalizada. Essa 
realidade impõe um novo modo de pensar e de regionalizar o 
espaço” (LENCIONI, 2004, p. 154).

A tendência à expansão e dispersão territorial das metró-
poles brasileiras contemporâneas, devido a descentralização da 
produção, a interiorização do desenvolvimento e a reestrutura-
ção produtiva, que como visto anteriormente impactaram o de-
senvolvimento urbano da capital de São Paulo e de Campinas, 
trazem à tona transformações recentes no território paulista, 
como a mudança na relação capital-interior, que na década de 
60 pressupunha realidades bem distintas entre ambas. Devido a 
atual diversidade da palavra interior que não mais se apresenta 
de forma homogênea no estado de São Paulo, a caracterização 
de regiões que se assemelhem ou que possuam as mesmas ca-
racterísticas socioeconômicas parece razoável a fim de se esta-
belecer novas relações regionais dos territórios.

A expansão crescente dos deslocamentos urbanos cotidia-
nos entre Campinas e São Paulo e de suas relações sócio econô-
micas, cria uma dinâmica uniforme que caracteriza essa nova 
região do estado, que podemos chamar de macrometrópole e 
que tem como principal elemento de mobilidade urbana e eixo 
estruturador o sistema Anhanguera/Bandeirantes. A consoli-
dação dessa macrometrópole, ou metápole, ou cidade região 
global, ou corredor terciário, expressa uma alteração na escala 
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metropolitana que antes polarizava empregos e residências e 
agora passa a se constituir de diversos centros polarizadores em 
torno de algumas cidades menores, como Valinho, Vinhedo, 
Louveira, Jundiaí, Jordanésia e Cajamar. Além disso, o progres-
so das infraestruturas de transporte e comunicação possibilita 
o aumento das velocidades dos sistemas de transporte e comu-
nicação desse eixo, os quais alteram a percepção das distâncias 
entre cidades e possibilitam que uma nova realidade se estabe-
leça entre elas.

Dentre desse cenário, as infraestruturas de transportes, me 
parecem assumir papel determinante como elementos estrutu-
radores dessa nova reconfiguração metropolitana, conectando 
e transformando as relações socioespaciais entre cidades, me-
trópole e regiões, e viabilizando a consolidação de formas urba-
nas mais estendidas, e sendo, portanto importantes elementos 
indutores de dispersão e desenvolvimento urbano.

Segue abaixo a análise de algumas centralidades urbanas 
contemporâneas que sofreram uma rápida transformação urba-
na devido à implantação de novas infraestruturas de transporte 
e mobilidade urbana:

A BR-232 é uma rodovia brasileira que se inicia em Recife 
- Pernambuco e parte rumo ao interior do estado, terminando 
em Parnamirim. Foi duplicada no trecho Recife-São Caetano, 
passando por Caruaru, a maior cidade do agreste pernambu-
cano. O percurso de 150 km, que antes levava 3 horas para ser 
percorrido, passou a ser feito em 90 minutos. Desde então, 
Caruaru vive uma expansão inédita. Em vez de retirantes em 
busca de emprego, começa a surgir uma leva de empresários 
nordestinos atraídos pela possibilidade de expansão nacional.

O Eurotúnel que faz a conexão Paris-Londres, através da ci-
dade de Lille no Norte da França, transformou-a em uma nova 
centralidade urbana na medida em que a conectou com mais 
rapidez às principais capitais europeias. A viagem de Lille a Pa-
ris leva agora 50 minutos, antigamente duravam duas horas e 
meia. Até Londres, levava-se 3 horas, agora apenas uma hora 
e, até Bruxelas apenas 45 minutos. Ficou mais rápido viajar de 
Lille ao centro de Londres do que da periferia da capital da In-
glaterra. 

A inauguração do Eurotúnel possibilitou que toda essa re-
gião da Europa fosse modificada e reinventada devido à nova 
tecnologia de mobilidade que a colocou mais próxima das gran-
des capitais europeias. “Portanto O TGV e o túnel poderiam 
criar uma metrópole virtual irregularmente espalhada, da qual 
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Lille, atualmente uma cidade de importância em declínio, se 
torna a capital, totalmente artificial e de certo modo por acaso” 
(KOOLHAAS, 1993).

     
O Aeroporto Internacional de Kansai está localizado numa 

ilha artificial de 1,7 km de comprimento na Baía de Osaka, Ja-
pão. Possui capacidade para atender até 100 mil passageiros por 
dia. Ocupa uma área de 300.000 m² e foi construído entre 1988 e 
1994, com projeto de Renzo Piano Building Workshop/Ove Arup 
& Partners. Foi conectado à cidade de Kyoto, que agora serve 
como conexão de passageiros para as maiores cidades do Japão, 
Tóquio e Osaka, o que tem provocado grandes transformações 
urbanas na região e a possibilidade de surgimento de uma nova 
megacidade asiática responsável pela maior aglomeração urba-
na, econômica e tecnológica da história humana. 

Como visto anteriormente, o sistema Anhanguera/Bandei-
rantes tem sido impactado pela reestruturação produtiva, pela 
sua própria modernização e pelas recentes conexões urbanas 
estabelecidas que de alguma forma interferem no desenvolvi-
mento de seu eixo, como o Rodoanel, a Ampliação do Aeropor-
to de Viracopos, o Porto de Santos e a futura implantação do 
primeiro Trem de Alta Velocidade no Brasil,  que promoverá 
ainda mais seu desenvolvimento, gerando impactos urbanos a 
todos os municípios que nesse eixo se inserem, e acelerando o 
processo de conurbação urbana dessa macrorregião.

De acordo com dados da Emplasa, considerando a conur-
bação das regiões metropolitanas de Campinas (população de 
2.949.484 habitantes, estimada em tempo real pela Emplasa em 
03/06/2011) e São Paulo (população de 20.307.893 habitantes 
estimada em tempo real pela Emplasa em 03/06/2011), seriam 
aproximadamente 23 milhões de habitantes unidos pela ma-
crometrópole, formada por 65 municípios e que possuirá qua-
tro aeroportos (Congonhas, Cumbica, Viracopos e Jundiaí). 
Segundo projeção da Emplasa, com a tendência a conurbação 
de São Paulo e Campinas com a Baixada Santista (população 
1.819.269 habitantes estimada em tempo real pela Emplasa em 
03/06/2011), o Vale do Paraíba e a região Piracicaba-Limeira, 
essa macrometrópole deverá ser ainda maior, com mais de 30 
milhões de habitantes distribuídos em 102 municípios e, segun-
do a mesma fonte, parece ser questão de apenas alguns anos 
a junção dessa grande mancha urbana. Segundo Jurandir Fer-
nandes, presidente da Emplasa, pensava-se que Lagos, capital 
da Nigéria, seria a primeira macrometrópole do Hemisfério Sul, 
mas o que observamos entre São Paulo e Campinas é a sinergia 
entre estruturas de serviços e transportes que ainda não exis-
te em países populosos da África. À frente da macrometrópole 
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brasileira	estão	as	regiões	de	Tóquio-Kobe,	a	chinesa	Xangai	e	
Cidade do México. (Fonte: O Estado de São Paulo). 

Desde as mais antigas civilizações, a importância e a rique-
za das cidades se dão devido a sua posição geográfica. Atual-
mente, as novas tecnologias e infraestruturas viárias permitem 
que regiões desprovidas de uma vantagem territorial consigam 
conectar-se a grandes centros, obtendo importância geográfica, 
política e econômica. Não importa onde a construção se im-
planta, mas os lugares com quem ela se conecta é que lhe garan-
tem maior importância.

Para Brenner (2001), que se apoia nos trabalhos de David 
Harvey e Henry Lefebvre, essas transformações na configuração 
territorial ou reterritorialização, que seriam a reconfiguração e o 
reescalonamento de formas tradicionais de organização territo-
rial, como cidades e estados, são processos que devem ser vistos 
como inerentes à globalização, que independente da interpreta-
ção que se faça, caracterizam-se por uma acelerada circulação de 
pessoas, mercadorias, capitais, identidades e imagens no espaço 
global. Para alguns autores, essa aceleração tende a produzir a 
aniquilação do espaço pelo tempo ou uma desterritorialização, 
porém para Brenner é justamente na produção do espaço e na 
configuração espacial que ela se apoia. “E unicamente por meio 
da construção de infraestruturas de transporte, comunicações 
e de regulamentação institucional relativamente fixas e móveis 
que esse acelerado movimento físico das mercadorias através do 
espaço pode ser obtido (...). As cidades territorializam o capital 
pela aglomeração de infraestruturas relativamente fixas e mó-
veis, como sistema de transporte, suprimento de energia, rede 
de comunicação e outras externalidades que sustentam formas 
específicas históricas de produção, troca, distribuição  e consu-
mo ” (BRENNER, 2001, p. 538-539).

Portanto, são as infraestruturas territoriais em larga escala, 
tais como ferrovias, rodovias, portos, canais, aeroportos, redes 
de informação e instituições estatais, configurações espaciais 
fixas e socialmente produzidas que permitem a circulação de 
pessoas, mercadorias, capital e informação, de forma mais ve-
loz, relacionando-se diretamente com os atuais processos de re-
territorialização, produzidos pela globalização. Apesar da ten-
dência a eliminação de barreiras espaciais devido à aceleração 
da circulação e da compressão tempo-espaço, a globalização 
baseia-se na produção do espaço físico e na sua reestruturação, 
portanto requer novas formas de gestão e práticas espaciais para 
a compreensão das rápidas mudanças que produz na reconfigu-
ração do território, em função das transformações capitalistas 
do novo século. 
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Conforme descreve Santos (1994), “a interdependência uni-
versal dos lugares é a nova realidade do território”, e conforme 
Salles (1999), a cidade clássica como centralidade,  transforma 
se em um espaço multidimensional de regiões. 

Dentro desse contexto, encontra-se o corredor Anhanguera/
Bandeirantes, que cada vez mais se desenvolve dentro de um 
sistema urbano regional e nacional, e que se encontra consoli-
dado, senão no maior, em um dos maiores PIBs do país. Embo-
ra ainda fortemente polarizado pelas metrópoles que conecta, 
a tendência que se observa é a distribuição da importância das 
centralidades de Campinas e São Paulo, bem como de suas regi-
ões metropolitanas para os municípios menores que entre elas 
se situam, configurando uma macrometrópole, ou uma metá-
pole, ou uma cidade região global, ou um corredor terciário 
regional, onde novas formas urbanas avançam sobre os territó-
rios, suprindo com seus limites físicos, criando novas centrali-
dades e aumento de desigualdades, bem como a intensificação 
dos fluxos de deslocamentos físicos e virtuais. Portanto, essa 
nova reorganização socioespacial do eixo em estudo, diante da 
nova ordem econômica mundial, pressupõe a consolidação de 
uma cidade região global, policêntrica e segmentada social e 
espacialmente, cada vez mais expandida para além de seus li-
mites externos. 

	  

Figura 4.47
Regiões metropolitanas e aglomera-
ções urbanas no estado de São Paulo
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE DADoS Do SEAD 
2007 APuD ZIoNI, 2009.
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Analisando o crescimento da população em 2010, nos mu-
nicípios que se inserem no eixo Anhanguera/Bandeirantes, en-
tre Campinas e São Paulo, segundo dados da fundação SEADE, 
percebemos no quadro abaixo, o crescimento decrescente da 
população de São Paulo (0.75%), enquanto Campinas e Jun-
diaí apresentam as menores taxas crescentes, de 1,1% e 1,36% 
respectivamente, e os demais municípios menores e menos in-
dustrializados apresentam as maiores taxas de crescimento da 
população, o que pressupõem o seu futuro desenvolvimento em 
oposição ao das grandes áreas urbanas.

Quadro 4.1
Crescimento da População nos mu-
nicípios no eixo da Rodovia Anhan-
guera
FoNTE: FuNDAÇÃo SISTEMA ESTADuAl DE ANAlI-
SE DE DADoS - SEADE

	  

Na próxima página seguem dados demográficos, como área, 
população, taxa de crescimento e população residente, agora 
nas regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo. Observa-
se que as taxas de crescimento dessas regiões metropolitanas 
são maiores que as taxas de crescimento dos municípios sede, 
Campinas e São Paulo, observados no quadro acima. Isso de-
monstra maior crescimento ocorrendo, portanto nos municí-
pios menores polarizados pelas metrópoles ou a distribuição da 
importância dos núcleos metropolitanos para seus municípios 
periféricos.
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Quadro 4.2
Área e População 2006. Regiões Metropolitanas do estado de São Paulo 
FoNTE: IBGE E IGC.  ElABoRAÇÃo EMPlASA 2007

Quadro 4.3
Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População Residente 1980/1991- 1991/2000 - 2000/2006
FoNTE: IBGE. ElABoRAÇÃo EMPlASA, 2007.

Quadro 4.4
Evolução da População Residente: 1980- 1991 - 2000-2006
FoNTE: IBGE. ElABoRAÇÃo EMPlASA, 2007.
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O próximo capítulo analisa políticas públicas que entendam 
e englobem a nova e complexa dimensão territorial, para uma 
gestão mais adequada e para a compreensão das novas dinâmi-
cas de poder do estado frente às essas transformações econômi-
cas e territoriais.

4.3 Políticas Públicas Metropolitanas. 

Como brevemente descrito nos capítulos I e II, as políticas de 
desenvolvimento econômico regional e nacional também foram 
responsáveis pelo avanço da urbanização e para conformação 
das centralidades urbanas atuais, na medida em que viabilizaram 
tanto a concentração, como a desconcentração e a reestruturação 
econômica da capital, cada qual em seu período, determinan-
do novos padrões de mobilidade e avanços nas infraestruturas 
de transporte. Como importantes exemplos, temos: o Plano de 
Metas responsável pela concentração e intensificação da aglo-
meração industrial na grande São Paulo; o II Plano Nacional de 
Desenvolvimento que por sua vez buscou intensificar os proces-
sos de desconcentração industrial da RMSP; e as novas políticas 
da década de 90, que conforme SCHIFFER (2004) possibilitou a 
inserção do Brasil na economia global, através da convergência 
dos interesses entre as grandes corporações e o capital domi-
nante nacional, sendo mediada pelo Estado Brasileiro através de 
políticas específicas que garantiram as bases legais e institucio-
nais à inserção da economia brasileira aos padrões vigentes in-
ternacionais. Como consequência dessas transformações econô-
micas, temos a reestruturação do território paulista, com fortes 
impactos para o Corredor Anhanguera/Bandeirantes.

As políticas econômicas citadas associadas às políticas pú-
blicas de transporte, como a criação do DER em 1934, do Fun-
do Rodoviário Nacional em 1945 e da DERSA em 1969, possi-
bilitaram um avanço no desenvolvimento rodoviário no estado, 
que acompanhou e intensificou o desenvolvimento econômico 
e urbano no estado de São Paulo, com ênfase para o eixo em 
estudo. Com a extinção na década de 80 do Fundo Rodoviário 
Nacional, sucedeu-se uma situação de crise do sistema rodovi-
ário nacional e, no final da década de 90, dentro do Programa 
Estadual de Desestatização e parcerias com a iniciativa privada 
do Governo de São Paulo, as rodovias Anhanguera junto com 
a Bandeirantes passaram, a partir de 1998, a serem administra-
das pela concessionária privada CCR Autoban, que confere um 
novo padrão de desenvolvimento ao Sistema.

Além de políticas econômicas e de transportes, são impres-
cindíveis políticas públicas urbanas regionais com nova abran-
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gência para evitar o desenvolvimento espacial, fragmentado e 
desigual dessa região global, que se transforma cada vez mais 
em um dos principais motores da econômica nacional, devido 
à sua posição estratégica que lhe garante grande capacidade de 
atração econômica, tecnológica e social. “O mercado global e as 
novas tecnologias do transporte e das comunicações incentiva-
ram uma reestruturação da competição econômica a tal ponto 
que, hoje, cidades regiões emergem cada vez mais como locais 
privilegiados com generalizada vantagem competitiva” (KEA-
TING, apud, SCOTT, AGNEW, SOJA, STORPER, 2001, p. 19).

Contrapondo-se a esse contexto regional, políticas compe-
titivas de desenvolvimento econômico local que promovam 
investimentos internos através de guerras fiscais entre cidades 
regiões para atração de novas empresas transnacionais, deses-
tabilizam a constituição de espaços regionais homogêneos den-
tro do território nacional. Pesquisas realizadas nos EUA e na 
Europa Ocidental sugerem que políticas direcionadas a favore-
cer o desenvolvimento econômico de empresas locais são mais 
eficazes do que aquelas que buscam atração de investimentos 
externos, ou seja, o fortalecimento de empresas locais favorece 
a “cidade regional” como um todo (SCOTT, AGNEW, SOJA, 
STORPER, 2001).

Do mesmo modo, e do ponto de vista de uma escala menos 
abrangente e mais direcionada ao interior do eixo em estudo, 
políticas competitivas locais aplicadas nas diferentes aglomera-
ções urbanas que compõe essa macrorregião global, ou aplica-
das nos municípios que compõem a macrometrópole paulista, 
tendem a favorecer a consolidação de uma região com mais dis-
paridades do que com equidades.

O que se tenta esclarecer é que o corredor Anhanguera/
Bandeirantes, embora considerado uma das regiões mais ricas 
quando comparado aos demais territórios nacionais devido à 
sua expansão acelerada, também se constitui em seu interior de 
um espaço fragmentado, constituído de populações e regiões 
caracterizadas por grande disparidade econômica, sem cone-
xão com as atividades de caráter regional e global que nesse eixo 
se localizam. Ao mesmo tempo em que nos deparamos nesse 
corredor com avançadas atividades, como por exemplo, as re-
lacionadas a logísticas global com grandes instalações, como o 
Correio, a DHL e os grandes centros de armazenamento e dis-
tribuição de mercadorias a nível nacional, com baixa densidade 
de ocupação, encontramos áreas adensadas com assentamento 
precário, como as favelas localizadas no entroncamento da Ro-
dovia Anhanguera com o Rodoanel. “Tratam-se de lugares onde 
economias altamente produtivas e inovadoras estão presentes, 
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mas tratam-se também de lugares onde as falhas multifacetadas 
do mercado, desequilíbrios históricos e relações brutais de po-
der do processo de desenvolvimento estão dolorosamente evi-
denciados” (SCOTT, AGNEW, SOJA, STORPER, 2001, p. 22).

Esse importante corredor, cada vez mais concentra ativida-
des econômicas avançadas, empresas nacionais e transnacionais, 
sustentando um setor terciário complexo dentro da economia 
nacional. Com crescimento produtivo acelerado, atrai também 
problemas sociais e ambientais complexos. Mesmo com a con-
centração de infraestruturas modernas que funcionam como 
estratégia para gerar esse desenvolvimento avançado, elas aten-
dem esse espaço de forma desigual. Os sistemas de transporte, 
saneamento, habitação e água, não têm condições de atender a 
toda população de baixa renda, atraída para esses novos polos 
de desenvolvimento nacional, gerando um conjunto de pro-
blemas espaciais negativos. As populações que se diversificam, 
acabam à margem desse desenvolvimento, com carência de em-
prego, moradia, transportes e saneamento.

Diante desde cenário, políticas progressistas de redistribui-
ção de renda são necessárias para financiar as melhorias na in-
fraestrutura e serviços nesse macro eixo em processo de con-
solidação. Os processos de governança urbana, que utilizam as 
cidades como instrumento articulador de novas formas econô-
micas, são baseados atualmente em parcerias público-privadas 
com atenção às manifestações da sociedade, e devem agir em 
diferentes escalas territoriais: locais, regionais, nacionais e su-
pranacionais. Essas novas escalas territoriais também têm seus 
limites físicos de gestão política e administrativa alterados com 
a expansão metropolitana, portanto políticas públicas devem 
ser aplicadas em diferentes escalas e com nova abrangência dos 
limites territoriais anteriormente estabelecidos. Limites muni-
cipais, metropolitanos e estaduais, cada vez mais extrapolam 
suas divisas e se relacionam com outras centralidades e, portan-
to sua gestão requer uma nova dimensão macrometropolitana 
ou regional. No eixo em estudo, espera-se que o entendimento 
dessa nova dimensão regional produza políticas urbanas especí-
ficas, integradas e direcionadas a macrometrópole. “As cidades 
regiões não se encaixam necessariamente dentro das fronteiras 
existentes dos estados” (SCOTT, AGNEW, SOJA, STORPER, 
2001, p. 23).

   
Conforme descrito anteriormente, tendo em vista no eixo 

estudado, transformações econômicas e produtivas que 
acarretam rápidas transformações no uso e na ocupação 
do solo, possibilitadas devido aos investimentos em tecnolo-
gias de transporte e conexão urbana (corredor Anhanguera/
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Bandeirantes, finalização do Rodoanel, implantação do TAV, e 
ampliação do aeroporto de Viracopos), que estimulam a dis-
persão e a expansão metropolitana; as Tecnologias de Infor-
mação, que impactam duplamente o eixo em estudo, tanto do 
ponto de vista de sua ocupação como de sua mobilidade, por 
permitirem a dispersão da indústria, que se fragmenta e se ins-
tala nesse corredor, e a dispersão da população, cujas relações 
sociais e de trabalho são facilitadas pelas novas tecnologias 
que suprem a necessidade da proximidade física dos grandes 
centros urbanos de negócios, direcionando-as para novas po-
laridades. Aumento da Mobilidade advindo de um promissor 
contexto nacional de desenvolvimento econômico parece cla-
ro a tendência desses elementos em estimular cada vez mais o 
processo de desenvolvimento urbano do Vetor Noroeste, que 
cada vez mais se transforma em um importante eixo de co-
nexão regional entre as duas maiores regiões metropolitanas 
do estado: Campinas e São Paulo. Faz-se, portanto necessário 
que políticas públicas urbanas integradas, metropolitanas e re-
gionais, sejam impostas para o controle e organização desse 
território macro metropolitano. 

As políticas urbanas fazem parte do universo das políticas 
públicas, e são aquelas voltadas para os processos de produção, 
reprodução, transformação e apropriação do ambiente constru-
ído, incluindo as infraestruturas e estruturas físicas, os serviços 
e equipamentos urbanos, sua localização relativa no território e 
as práticas sociais aos quais se articulam e dos quais não podem 
ser separadas. Sua avaliação requer conhecer os contextos de 
sua formulação, difusão e assimilação; como também identifi-
car atores e interesses, ou seja, significa compreender o alcance 
político das ideologias que as gestam, partindo dos padrões de 
representação geográfica dos atores, de suas práticas e represen-
tações socioespaciais, das diferentes formas de apropriação do 
território e do ambiente construído (ALVIM, CASTRO, 2010).

Diante do atual cenário, onde cada vez mais a extensão das 
infraestruturas de transporte e comunicação contribuem para 
a dispersão urbana e para o avanço da urbanização que origina 
novas formas urbanas, as Políticas Públicas Urbanas e Ambien-
tais, capazes de organizar e direcionar a ocupação do territó-
rio urbano de forma mais compacta na tentativa de reduzir as 
desigualdades, os grandes deslocamentos, os custos de infraes-
truturas e o espraiamento da cidade, tornam-se importantes e 
necessários para se produzir uma região mais sustentável. 

As áreas ao longo do Sistema Anhanguera/Bandeirantes, 
eixo que estrutura a união das metrópoles de Campinas e de 
São Paulo, ou dessa macrorregião global, carecem de políticas 
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públicas Urbanas Metropolitanas e Regionais de Habitação e de 
Uso e Ocupação no solo que controlem, organizem e qualifi-
quem sua expansão urbana. 

Ao mesmo tempo, as políticas de Mobilidade Urbana devem 
ser foco de atenção. A geração de tráfego devido aos incentivos 
a motorização e a falta de uma política de precificação pelo uso 
das vias rodoviárias, bem como de investimentos em transporte 
de massa, acabam por sobrecarregar essas infraestruturas que 
se tornam rapidamente congestionadas, induzindo a criação de 
novas, ocasionando um ciclo constante e um espraiamento ur-
bano cada vez maior, que gera problemas urbanos de difícil e 
onerosa solução pelo poder público.

Essa urbanização dispersa gera novas preocupações ambien-
tais, como a distribuição de água e coleta de lixo, além da ca-
rência de transporte. As ocupações da Via Anhanguera, carac-
terizam-se por grandes áreas relacionadas ao setor de serviços 
como os CDs analisados, que requerem extensas áreas e baixa 
densidade. Esses novos usos do solo de menor densidade não 
atraem investimentos de transporte público e, portanto são ba-
seados no uso do automóvel e de caminhões que acabam por 
intensificar o processo de saturação rodoviária.

A adoção de políticas reformuladas deve atentar à região in-
trametropolitana e a população de baixa renda, que se estabele-
cem às margens da Via Anhanguera. A contenção e a organiza-
ção desses espaços urbanos precários que se expandem de forma 
fragmentada e desigual, em função das novas possibilidades de 
acessibilidade promovidas pelos novos avanços produtivos e ro-
doviários devem ser foco de atenção, considerando-se principal-
mente o crítico abastecimento de água de Campinas e região.

Do ponto de vista local e urbano, através do controle de den-
sidades por meio dos coeficientes de aproveitamento máximos 
diferenciados, segundo as características de cada zona de uso, 
favorecendo a um adensamento populacional e não construtivo 
em áreas centrais da cidade, bem como medidas mitigadoras e 
contrapartidas que devem ser exigidas das grandes ocupações 
públicas ou privadas ao longo das rodovias, devem ser objeto 
de lei, para que se evite uma ocupação distante e desordenada, 
como também as consequências excludentes que os processos 
de renovação viária acarretam. Além disso, políticas urbanas 
que priorizem o entorno ao invés do fluxo e da conexão viá-
ria, permitem que essas infraestruturas viárias qualifiquem o 
contexto urbano no qual se inserem e não promovam a corro-
são dos tecidos urbanos já consolidados quando os cortam sem 
considerar suas peculiaridades.
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No âmbito econômico e regional, de acordo com PACHECO 
(1998), faz-se necessária a elaboração de uma política industrial 
de âmbito nacional com ações setoriais voltadas para amparar 
a competitividade das estruturas regionais especializadas, a fim 
de se distribuir regionalmente e de forma mais equilibrada os 
investimentos públicos. 

Políticas urbanas e econômicas permitiriam que áreas pouco 
favoráveis obtivessem recursos para seu desenvolvimento, evi-
tando as desigualdades, a dispersão urbana e a fragmentação do 
território nacional, cada vez mais formado por ilhas de desen-
volvimento e ilhas de miséria, que convivem lado a lado, tanto 
no contexto local quanto no contexto regional do país. Diante 
disso, o Sistema Anhanguera/Bandeirantes pode ser considera-
do como um ilha de desenvolvimento e modernidade, dentro 
e fora da qual nos deparamos com áreas díspares, e de extrema 
precariedade urbana, como assentamentos precários que ne-
cessitam de políticas públicas que as favoreçam e que homoge-
neízem as diferenças sociais e territoriais existentes nesta ma-
crorregião que cada vez mais se consolida. O desenvolvimento 
econômico desse eixo será provavelmente melhor alcançado 
em associação com políticas e reformas urbanas que nele atuem 
em diferentes escalas, do que na sua ausência.

Figura 4.48
Sistema Anhanguera/Bandeirantes 
estruturando a Macrometrópole 
Paulista
FoNTE: ElABoRADo A PARTIR DE MAPA  
EMPlASA 2006
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CONCLUSÕES

A busca constante do capitalismo por novos mercados e 
fluidez de mercadorias, refletiu-se no contínuo processo 
de evolução do vetor noroeste da capital, importante eixo 

econômico, que se desenvolveu apoiado no progresso técnico de 
sua rede de infraestrutura fixa, que lhe garantiu suporte espacial 
para maior fluidez e mobilidade de suas riquezas e de capital.

 
Desde	o	século	XVIII,	esse	eixo	tem	como	principal	função	

o transporte das riquezas entre o próspero interior, a capital e 
o porto de Santos, transformando-se no maior eixo econômi-
co do país, atualmente constituído pelo Sistema Anhanguera/
Bandeirantes que estrutura as novas relações territoriais que se 
estabelecem  entre as regiões metropolitanas  de Campinas e  de 
São Paulo.

 Transformações econômicas geraram desenvolvimento tec-
nológico e impacto territorial, dentro nesse contexto encontra-
se o Sistema Anhanguera/Bandeirantes que se desenvolveu em 
função de mudanças econômicas e necessidades produtivas, 
que demandaram novos padrões de mobilidade e sua evolução 
tecnológica e estratégica. 

O conjunto de inovações tecnológicas, principalmente nos 
setores de transporte e comunicação, relacionou-se com novos 
processos produtivos, alterando a lógica dos processos de dis-
tribuição e de deslocamento da população sobre o território. As 
infraestruturas de transporte e sua evolução, desde os portos 
passando pelas estradas de ferro, as autoestradas, os aeroportos, 
e a recente revolução das telecomunicações, sempre foram for-
tes elementos indutores e estruturadores do desenvolvimento e 
da expansão urbana de importantes cidades.
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O Sistema Anhanguera/Bandeirantes viabilizou dois efeitos 
básicos de longo prazo sobre o uso do solo territorial: (1) a al-
teração da localização das atividades econômicas sobre o espa-
ço e (2) a expansão da mancha urbana. O aprimoramento dos 
transportes rodoviário por meio de vias expressas, autoestradas 
e anéis viários, incentivou o espraiamento urbano, na medida 
em que permitiu o desenvolvimento de novas centralidades, o 
que determinou impactos regionais significantes.

A estruturação do sistema urbano brasileiro, com ênfase para 
o estado de São Paulo, remete à implantação de seus eixos ferrovi-
ários	e	ao	desenvolvimento	da	economia	cafeeira	no	século	XIX,	
de onde se origina a estrutura básica que sustenta e conecta até 
hoje sua rede de cidades, com destaque para a capital paulista e 
para	Campinas,	conectadas	entre	si	desde	o	século	XVII;	inicial-
mente por caminhos de tropas; depois pela ferrovia; mais tarde, 
na década de 20, pela Estrada Velha; em seguida pela Via Anhan-
guera, inaugurada em 1948 e complementada 30 anos mais tarde 
pela Rodovia dos Bandeirantes e, mais recentemente, pelas novas 
tecnologias de informação que possibilitaram o progresso sem 
deslocamentos físicos, o que alterou a lógica das cidades, pertur-
bando as estruturas urbanas e sociais. No decorrer dos anos, a 
evolução dessas infraestruturas impactou na distribuição e nos 
deslocamentos da população e suas atividades sobre essa região, 
configurando aos poucos uma nova dimensão espacial.

De 1930 a 1950 ocorreu a transição da economia essencialmen-
te agrária para a industrial, ao mesmo tempo em que a circulação 
rodoviária cada vez mais assumiu um importante papel na expan-
são urbana da capital. Até aquele momento, sua conexão com as 
riquezas do oeste paulista se fazia pela Estrada Velha (1924), que 
devido à sua precariedade, demandou alterações no padrão de 
mobilidade vigente, devido ao início da industrialização após 1930 
e a intensificação das relações entre a capital e o próspero interior. 

Em 1948, inaugura-se a Via Anhanguera até Jundiaí e, em 
1950 ela é prolongada até Campinas. Sobre administração do 
DER até 1976 e com fluxo médio diário inicial de 5 mil veícu-
los/dia, foi a rodovia que possibilitou até 1978, os deslocamen-
tos de pessoas e mercadorias no vetor noroeste da capital. O 
período entre 1948 e 1978 caracterizou-se pelo grande desen-
volvimento industrial e pela expansão da capital, que se conso-
lidou como metrópole e que passou a conectar-se a Campinas 
e interior através da Rodovia Anhanguera, importante eixo de 
mobilidade urbana desse período. Na década de 50, com a in-
dustrialização, são as autoestradas que definem o novo padrão 
de mobilidade e que permitem a expansão dos subúrbios cafe-
eiros e a consequente metropolização da capital.
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Na capital observa-se, nesse período, um desenvolvimento 
suburbano bastante tímido nas margens da Via Anhanguera, 
em relação ao verificado nas margens da Via Anchieta e da Via 
Dutra. Isso ocorreu devido à sua topografia acidentada, como 
também pela sua ocupação por grandes áreas ligadas ao extrati-
vismo e a atividades rurais, o que dificultava a atração do merca-
do imobiliário. Na região de Campinas, a Rodovia Anhanguera 
por não apresentar as dificuldades topográficas, desde cedo foi 
o primeiro eixo rodoviário a estruturar o desenvolvimento in-
dustrial e a expansão urbana da cidade.

Com a crescente  industrialização e a migração da popula-
ção do campo para cidade, tanto a capital quanto o interior so-
freram alterações nas suas estruturas territoriais urbanas nesse 
período.  Na década de 70, junto ao início da desconcentração 
industrial e a interiorização do desenvolvimento, constituiu-se 
a Região Metropolitana de São Paulo e novos planos surgiram 
para a construção de uma nova Rodovia que atendesse à inten-
sificação dos fluxos entre essa região estendida e o município de 
Campinas. A continuidade desses processos demandou novas 
alterações nos padrões de mobilidade urbana, pois a Anhan-
guera encontrava-se quase saturada. 

Em 1978, a Dersa inaugurou a Rodovia dos Bandeirantes, 
localizada entre a Estrada Velha de Campinas e a Anhangue-
ra, que possuía nesse momento fluxo diário de 33 mil veículos, 
com crescimento demográfico e econômico significativo em 
seu eixo, que já possuía um dos maiores índices de desenvolvi-
mento econômico do país. Constituiu-se o Sistema Anhangue-
ra/Bandeirantes que passou então a conectar a região metropo-
litana de São Paulo ao município de Campinas, sob concessão 
da Dersa, uma empresa mista.

O processo de interiorização do desenvolvimento, iniciado 
na década de 70, apoiado em políticas públicas, caracterizou o 
período de 1978 a 1998 como de grande desenvolvimento e ex-
pansão do interior, com ênfase para a região de Campinas que 
se consolidou como metrópole e pelo desenvolvimento da Via 
Anhanguera, agora como importante eixo de ocupação urbana 
e industrial, enquanto a Rodovia dos Bandeirantes se transfor-
mou em um importante eixo de mobilidade regional.

A partir da década de 80, mudanças significativas ocorreram 
na forma e no lugar aonde os novos estabelecimentos industriais 
viriam a se concentrar.  Além do incremento de sua função de 
deslocamento de pessoas e mercadorias, a Via Anhanguera pas-
saria a ter função urbana, ou seja, as pessoas começaram a resi-
dir, trabalhar e se locomover ao longo do seu eixo. Novos usos 
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surgiram em suas faixas lindeiras, como avançadas indústrias 
de diversificados setores e loteamentos residenciais, enfim áreas 
de grande dinamismo que se misturam com outras áreas rema-
nescentes, ainda ocupadas por atividades rurais.

No Brasil, a reestruturação produtiva a partir de 1990 requer 
um suporte espacial adequado, que permita que novas relações 
territoriais se estabeleçam. São Paulo passou a conectar-se à rede 
de metrópoles globais, enquanto se constituiu, como denomi-
nada pelo governo do Estado de São Paulo, a Região Metropoli-
tana de Campinas. Ao mesmo tempo, impactos territoriais sig-
nificantes são verificados no Sistema Anhanguera/Bandeirantes, 
que passou então a conectar duas regiões metropolitanas.

Na década de 90, a reestruturação produtiva cada vez mais 
apoiada no setor terciário avançado, demandava novas altera-
ções no padrão de mobilidade e ocupação desse eixo.  A partir de 
1998, com fluxo diário de 91 mil veículos por dia, segundo dados 
da Dersa, o Sistema Anhanguera/Bandeirantes passou a ser ad-
ministrado por um empresa privada, a  CCR Autoban,  e nesse 
mesmo momento iniciaram-se as obras de execução do trecho 
oeste do rodoanel que trariam novos impactos a esse corredor. 

Melhorias e modernizações no Sistema Anhanguera/Ban-
deirantes, a conclusão do trecho leste do Rodoanel, a expansão 
do Aeroporto de Viracopos e do Porto de Santos, viabilizaram 
a partir de então, a transformação desse eixo em um importan-
te corredor macro metropolitano de mobilidade nacional e de 
intenso desenvolvimento urbano e industrial, com atração do 
mercado imobiliário para novos usos, como condomínios fe-
chados e centros de distribuição de mercadoria (CDs), ao mes-
mo tempo em que se verificava o aumento de suas ocupações 
precárias e informais, configurando-se uma macro região hete-
rogênea, dispersa e fragmentada.

A reestruturação produtiva facilitada pelas novas tecnolo-
gias de informação, garantiu maior flexibilidade nas localiza-
ções industriais que fragmentaram seus processos produtivos, 
distribuindo-os pelo território, resultando na extensão das áreas 
metropolitanas. Esse contexto urbano que extrapola a dinâmica 
metropolitana para além de seu território, impactou o Corredor 
Anhanguera/Bandeirantes, que passou a requerer uma visão ma-
cro e regional que compreenda toda a extensão das novas relações 
econômicas e espaciais das metrópoles que conecta, e que sobre 
ele se manifestam. Desde suas relações globais, que estão fisica-
mente distante de seus centros, como suas ocupações informais, 
que apesar de inseridas em seu contexto territorial estão total-
mente desconectadas do eixo produtivo no qual estão inseridos.
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No atual contexto da globalização, o progresso das tecnolo-
gias de comunicação, além de possibilitar a fragmentação dos 
processos produtivos, que passam a se localizar dispersos pelo 
território, também intensifica o processo de dispersão da popu-
lação e de suas atividades sobre o território na medida em que 
estimula o crescimento de uma força de trabalho mais flexível e 
desvinculada das tradicionais estruturas rígidas de trabalho ou 
dos núcleos metropolitanos.

É no sistema Anhanguera/Bandeirantes que todas essas trans-
formações econômicas, tecnológicas e territoriais se viabilizam 
de forma mais evidente. Do ponto de vista do uso e ocupação do 
solo, observou-se em algumas áreas do eixo em estudo a sua valo-
rização, bem como sua relação com diferentes ciclos industriais.

No primeiro capítulo até 1950, foi a agroindústria (Frigorífi-
co Amour, Melhoramentos, Companhia Swift do Brasil, Hudson 
de óleos lubrificantes, etc.), que predominou e desenvolveu-se 
sobre esse eixo. Nos capítulos II e III, de 1950 a 1990, indústrias 
de transformação, além de empresas nacionais e multinacionais 
no segmento de bens duráveis (3M, Bosch, IBM, Mercedes, 
Siemens, P&G, Unilever, Honda), localizaram-se nesse eixo, 
muitas delas nos Distritos Industriais de Campinas e Jundiaí, 
estabelecidos na década de 1970. No capítulo IV, a partir de 
1990, verificou-se a predominância de indústrias de tecnologia 
principalmente na região de Campinas (Foxconn, Itautec, Dell, 
Aoc, Mahle, as duas últimas em Jundiaí), bem como uma sig-
nificativa quantidade de centros terceirizados de abastecimento 
e logística, ocupando grandes áreas dispersas ao longo de todo 
eixo estudado da Rodovia Anhanguera.

Notou-se, ao longo da Anhanguera, a transformação de an-
tigas áreas industriais caracterizadas pela indústria leve de bens 
de consumo associada a recursos naturais, empregadora de nu-
merosa mão de obra não qualificada e cuja paisagem é a chami-
né poluidora, sendo substituídas por grandes centros de abaste-
cimento e logística, além dos avançados tecnopolos, e indústrias 
de ponta, associados a grandes centros universitários de pesqui-
sa e tecnologia, e de reduzida, porém, qualificada mão de obra.

Por se tratar de um importante eixo econômico, as ocupações 
ao longo da Anhanguera também caracterizaram diferentes ciclos 
econômicos. Observou-se que a fábrica da Melhoramentos em 
Caieira, a partir de 1946 , período industrial, abrangeu uma gran-
de área de eucaliptos para a produção e fabricação de papel. Em 
1986, com a denominação Melhoramentos de São Paulo – Urba-
nização Ltda., o grupo começou a atuar na área imobiliária com 
loteamentos, venda de lotes e construções de nível médio-alto, 
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quando se intensificou o processo de deterioramento das suas 
antigas vilas operárias. Em 2007, a Camargo Corrêa Desenvolvi-
mento Imobiliário anunciou a compra de uma área de 5,2 milhões 
de m² da Companhia Melhoramentos na região de Caieiras, para 
o desenvolvimento de um bairro sustentável para 80 mil pessoas.

O mesmo processo se verificou nas antigas áreas pertencentes 
à fazenda Anastácio, localizadas no início da Via Anhanguera na 
capital, e que foram inicialmente compradas e ocupadas por in-
dústrias como o frigorífico Amour (1917), a Gessy Lever (1917) 
e a Swift, dentre outras. Nas décadas de 1970 e 1980, essas áreas 
foram vendidas e transformadas nos loteamentos residenciais 
City América, Recanto Anastácio e Jardim dos Pinheiros, pela 
Cia. City. Em 2010 a empresa Tishman Speyer apresentou uma 
proposta para a construção de torres residenciais e um shopping 
em um terreno de 170 mil m², remanescente da antiga Fazenda 
Anastácio. A partir desses dois exemplos observou-se a transfe-
rência de uma economia baseada no capital industrial para uma 
economia baseada no setor terciário, com ênfase para o merca-
do imobiliário e financeiro, principais forças transformadoras a 
partir de 1990 das metrópoles ou regiões contemporâneas. 

A ocupação urbana e industrial desse eixo, bem como a dis-
persão da mancha urbana, foram intensificadas pelo progresso 
das infraestruturas de transporte e comunicação, estrategica-
mente previstas para atender a determinados ciclos produtivos. 
Na década de 50, foi a concentração das atividades econômicas 
e industriais, junto às autoestradas e rodovias, que estruturou a 
metropolização da capital. Na década de 70, é a desconcentra-
ção industrial facilitada pelo avanço dos grandes eixos rodoviá-
rios como a Rodovia dos Bandeirantes, que configurou a região 
metropolitana de São Paulo e o desenvolvimento do interior 
com ênfase para a cidade de Campinas. Na final da década de 
90, foi a reestruturação produtiva apoiada no avanço das tecno-
logias de informação e de transporte, como o início das obras 
do Rodoanel em 1998, que transformou o sistema Anhangue-
ra/Bandeirantes em um importante eixo regional de dispersão 
urbana e industrial. Ao mesmo tempo, configurou-se a região 
metropolitana de Campinas e a reestruturação territorial da ca-
pital, que se consolidou como metrópole com inserção global. 

No novo século, a intensificação desses processos junto aos 
novos padrões de mobilidade que se estabelecessem, impactaram 
as relações entre São Paulo e Campinas, estruturando uma nova 
dimensão espacial e a consolidando a macrometrópole ou de uma 
macroregião, com perda de atratividade das metrópoles que esse 
eixo conecta - Campinas e São Paulo -, e aumento de importância 
de cidades médias como: Vinhedo, Louveira e Cajamar. 
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Inicialmente, a industrialização pós década de 30 demandou 
um eixo de conexão mais veloz entre a capital e o interior, possibi-
litado pela Anhanguera em 1950, com fluxo de 5 mil veículos por 
dia. Na década de 70, o início dos processos de descentralização 
urbana e de interiorização do desenvolvimento, demandou a cons-
trução da Rodovia dos Bandeirantes, que em 1978 estabeleceu uma 
conexão mais eficiente entre a Região Metropolitana de São Paulo 
e o município de Campinas, absorvendo cerca de 50% do fluxo da 
Rodovia Anhanguera, que em 1973 era de 30 mil veículos por dia. 
A partir de 90 é a reestruturação produtiva apoiada na globalização 
que demandou conexões mais velozes e instantâneas de pessoas, 
mercadorias, informação e capital, entre as regiões metropolitanas 
de Campinas e São Paulo. Em 1998, iniciou-se a construção do Ro-
doanel, que junto ao Sistema Anhanguera/Bandeirantes viria a con-
figurar uma nova dimensão espacial: a Macrometrópole Paulista.

Apesar das taxas decrescentes de crescimento populacional 
verificadas nas últimas décadas nas metrópoles conectadas pelo 
Corredor Anhanguera/Bandeirantes (Campinas e São Paulo), 
ocorreu um incremento notável dos seus fluxos de mobilidade. 
A Via Anhanguera possuía em 1959 um fluxo médio de 21.877 
mil veículos por dia, enquanto que em 2009 o Sistema Anhan-
guera/Bandeirantes passou a registrar cerca de 114.571 mil  ve-
ículos por dia, considerando 70% para a Bandeirantes e 30% 
para a Anhanguera, segundo dados da DERSA.

Esse significativo aumento dos deslocamentos da população 
explica-se devido a um conjunto de fatores que se inter-rela-
cionam: a Reestruturação Produtiva e a Globalização; o Desen-
volvimento Tecnológico de Infraestruturas de Conexão Física 
e Virtual; as Transformações das Metrópoles Contemporâneas; 
além do atual e promissor contexto econômico do país são os 
principais elementos que induziram esse considerável aumento 
de mobilidade urbana e regional. 

     
Com a intensificação dos fluxos de deslocamento e da mo-

bilidade	urbana,	configurou-se	no	século	XXI	um	novo	arranjo	
territorial, regional e global, que integrou as regiões metropoli-
tanas de Campinas e São Paulo e se estruturou sobre o corredor 
Anhanguera/Bandeirantes com fluxo de 750 mil veículos por 
dia em 2010, segundo dados da Autoban. Atualmente a Ban-
deirantes cada vez mais assume importante papel, como eixo de 
Mobilidade Nacional e a Anhanguera de um importante eixo de 
atração de empresas de logística e abastecimento, relacionadas 
com a produção nacional e com exportações a nível global.

O que podemos constatar é que não são apenas as novas tec-
nologias de mobilidade que modelam e reconfiguram direta-
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mente os territórios, mas sim um conjunto bem mais complexo 
de transformações produtivas que as antecedem e que anteve-
em a sua necessidade, ou seja, são as relações econômicas que 
definem um novo padrão de mobilidade.  O progresso tecno-
lógico do Sistema Anhanguera / Bnadeirantes, deu suporte es-
pacial ao desenvolvimento econômico desse eixo produtivo, ao 
mesmo tempo em que intensificou a mobilidade da população, 
de mercadorias, de informação e de capital, a distâncias cada 
vez maiores, permitindo que formas urbanas cada vez mais es-
tendidas se manifestassem sobre o território, reconfigurando o 
espaço metropolitano. 

Cabe ressaltar que conforme nos mostrou a pesquisa, o 
desenvolvimento tecnológico do corredor Anhanguera/Ban-
deirantes, sempre sucedeu a transformações econômicas, que 
foram apoiadas e intensificadas não apenas pelo progresso téc-
nico desse eixo de mobilidade, mas também por políticas eco-
nômicas nacionais, estaduais e municipais, como o Plano de 
Metas em 1950, para promoção da industrialização do país; o II 
PND, Plano Nacional de Desenvolvimento em 1970, que junto 
a planos estaduais (PDUR) e políticas municipais, promoveram 
a desconcentração industrial da capital e o desenvolvimento de 
cidades médias; e as políticas neoliberais da década de 90, que 
permitiram a inserção do país na economia mundial. 

Os três períodos de gestão do Sistema Anhanguera/Bandei-
rantes, inicialmente administrado por uma empresa estatal o 
DER; depois por uma empresa mista, a DERSA (1976), e de-
pois terceirizada por uma empresa privada, a CCR Autoban 
(1998), coincidiram com o enfraquecimento do estado pós dé-
cada de 80 e com o fortalecimento do capital privado e do setor 
de serviços, advindos da reestruturação produtiva, que impac-
tou fortemente não apenas a ocupação desse eixo por centros 
de abastecimento e logística (consequência da fragmentação 
e terceirização industrial), como também  sua administração 
que passa a ser privatizada e caracterizada por uma ocupação 
fragmentada e heterogênea, constituída de grandes empreendi-
mentos privados que dividem esse eixo com  o aumento de suas 
ocupações informais.

A tendência observada é de transição das configurações ter-
ritoriais das regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo, 
polarizadas inicialmente por um único centro urbano bem de-
finido (Campinas e São Paulo), para uma nova configuração 
regional, caracterizada  por aglomerações policêntricas, que 
aumentam a importância dos municípios que se localizam en-
tre essas metrópoles.  Esses municípios terão sua capacidade de 
desenvolvimento e atração intensificada quanto maior for sua 
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relação com o eixo Anhanguera/Bandeirantes que estrutura e 
garante a mobilidade dessa região. Portanto, possivelmente a 
nova centralidade que futuramente polarizará as atividades e 
as populações inseridas nesse novo contexto de cidade região 
globais, ou nessa macrometrópole, ou nesse promissor corredor 
terciário regional, será o Sistema Anhanguera/Bandeirantes, que 
terá sua importância e ocupação cada vez mais intensificada.

Essas alterações urbanas tendem a definir um novo papel 
que o Sistema Anhanguera/Bandeirantes poderá assumir den-
tro do território macrometropolitano, tanto do ponto de vista 
de sua importância, como centro de atração regional, nacional e 
global, como de importância do ponto de vista local e de seu ca-
ráter urbano. Em todos os aspectos, esse Sistema se caracteriza 
por uma formação heterogênea: atividades que se inserem em 
um contexto global e áreas periféricas ocupadas por popula-
ção de baixa renda, que demandam políticas públicas regionais 
e macro metropolitanas para seu ajuste a um contexto global 
mais equilibrado e democrático.

A partir dessas transformações de importância nacional, 
uma nova configuração metropolitana, com aumento de im-
portância das cidades médias e de novos polos de desenvolvi-
mento, requerem um novo entendimento macrometropolitano 
e regional que transcende o Governo do Estado de São Paulo. 
Esse eixo cada vez mais se transforma em um centro polarizador 
de atividades e deslocamentos, que demanda políticas públicas 
específicas, para seu desenvolvimento e para a estruturação sus-
tentável dessa mega região central que se consolida.

Figura 1
Evolução Sistema Anhanguera/Ban-
deirantes e suas relações econômi-
cas e espaciais.
FoNTE: ElABoRADo DANIElA EIGENHEER A 
PARTIR DE DADoS DA BIBlIoGRAFIA.
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Principais Ocupações Industriais                                        
Anhanguera SP (330)  - Trecho SP./Sumaré

Pista      
SUL

 Pista           
NORTE

Município
Data de 
Inaug.

Área m2 
Const.

Área m2 
Terreno

1 Centro de Distribuição PÃO DE AÇUCAR  km11 São Paulo 44.000

2 UNILEVER  km12 São Paulo 1929 49.505 111.736

3 INDEBRÁS  km12 São Paulo 1966 6.000

4 LÓREAL                                    km 13 São Paulo

5 REIPLAS                                      km 13 São Paulo 1972 21.200 50.000

6 ALFA LAVAL BRASIL  km 14,5 São Paulo 2008

7 CLA 015 CENTRO LOGÍSTICA ANHANGUERA  km 15 São Paulo 73.900 48.500

8 SIEMENS  km 15 São Paulo 1961

9 FLV PÃO DE AÇUCAR  km 15 São Paulo

11 RAPHY INDUSTRIA TEXTIL  km 15.5 São Paulo 1976 24.000

12 DANFOSS  km 16 São Paulo

13 EXATA LOGÍSTICA  km 16 São Paulo

14 FÁBRICA VILA ROMANA  km 17 São Paulo

15 MACPRADO  km 17 São Paulo

16 RR DONNELLEY IND. GRÁFICA  km 17.5 São Paulo

17 CD PÃO DE AÇUCAR  km 18 Osasco 1997 32.000

18 CBD MERCÚRIO  km 18 Osasco

19 TUBEZ PRESS  km 18 Osasco

20 GLOBAL PACK  km 18 Osasco

21 POSTO COOPEGARGA  km 18.5 Osasco

22 COSMÉTICO JEQUITI  km 19 Osasco

23 SBT CENTRO DE TELEVISÃO ANHANGUERA  km 19 Osasco 1996 62.000 231.000

24 ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA  km 23.5 Perus SP

25 RACCA TRANSPORTADORA  km 25 Perus SP

26 PARKER, ROHR E BASSO  km 25.5 Perus SP

27 MACLANE  km 26.4 Perus SP 90.000

28 HOPERATRIZ Máquinas  km 27 Perus SP

29 GTM Máquinas e Equipamentos  km 27.5 Perus SP

30 MTU do Brasil  km 29 Perus SP

31 ICS do Brasil - International Component Supply  km 30 Cajamar

32 SKF do Brasil Ltda.  km 30 Cajamar

33 NATURA  km 30 Cajamar 2001 70.000 750.000

34 COLUMBIA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO  km 30 Polvilho

35 CENTRO EMPRESARIAL ANHANGUERA  km 33 Cajamar Déc.80

36 CAJAMAR INDUSTRIAL PARK  km 36 Jordanésia/Caj. Obra 182.000 431.000

37 DISTRIBUTION PARK CAJAMAR  km 37 Jordanésia/Caj. 2011 100.590 307.000

38 RENNER SAYERLACK S/A  km 37 Jordanésia/Caj. 30.000 65.000

39 CD MARABRÁS  km 37 Jordanésia/Caj. 2006 240.000 1 milhão

40 PPG Industrial do Brasil Ltda  km 38 Jordanésia/Caj.

41 Metalgráfica ROJEK Ltda.  km 39 Jordanésia/Caj.

42 KLABIN  km 48 Jundiaí 1992

43 AOC  km 48 Jundiaí 2008

44 MAHLE  km 48 Jundiaí 2008 18.000

45 CBA  km 51 Jundiaí 1990

46 CEVA LOGÍSTICA  km 51 Jundiaí 2004

47 CD. CASAS BAHIA  km 52 Jundiaí 1996 300.000

48 INCEPA/ROCA  km 53 Jundiaí 1976

49 CORREIAS MERCÚRIO  km 55.5 Jundiaí

50 CLA CENTRO LOGÍSTICA ANHANGUERA  km 62 Jundiaí 2011 27.800 44.200

51 PLASCAR Soluções Automobilísticas  km 62 Jundiaí

52 IBG  km 62 Jundiaí

53 PARMALAT  km 63 Jundiaí

54 HANS FRIGOR  km 63 Jundiaí 1990 11.500 16.000

55 JUNDIAÍ BUSINESS PARK  km 64 Jundiaí 2009 28.800 62.300

56 DESTRO HIPERMERCADO  km 65 Jundiaí 51.000

57 GLOBAL JUNDIAÍ  km 66 Jundiaí 2011 41.000 92.000

58 PROCTER & GAMBLE  km 70 Louveira 1997

59 BUSINESS PARK LOUVEIRA  km 70 Louveira

60 DHL - DISTRIBUITION PARK DE LOUVEIRA  km 70 Louveira 2000 138.000 625.000

61 DISTRIBUITION PARK DE LOUVEIRA -Galpão 8/9  km 71 Louveira 2000 90.000 221.000

62 BRASALPHA  km 71 Louveira

63 IPCE fios e cabos  km 74 Louveira
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64 BELENUS   km 75 Vinhedo 2011 32.000 150.000

65 UNILEVER  km 75 Vinhedo 1978

66 CERÂMICA STO ANTÓNIO  km 75.5 Vinhedo

67 AGV LOGÍSTICA  km 76 Vinhedo 2006

68 FÁBRICA M.MARTAN  km 77 Vinhedo

69 JM MÁQUINAS  km 82 Valinhos

70 COOPERFER Ferramentaria  km 83 Valinhos

71 TERMOPLAC  km 83 Valinhos

72 EATON  km 85 Valinhos 1996 105.000 384.000

73 ETM POWERING BUSINESS WORD  km 85 Valinhos

74 TEXPAL  km 85 Valinhos

75 CORREIO  km 85 Valinhos

76 BOSCH DO BRASIL  km 98 Campinas Déc.60 154.954 571.550

77 RAIO  km 103 Campinas

78 ASK CHEMICALS  km 103 Campinas

79 SOLUÇÕES LOGÍSTICA  km 103 Campinas

80 CONDOMÍNIO INDUSTRIAL TECNOPARK  km 104 Campinas 1990 524.000

81 LEDERVIN TÊXTIL  km 106 Campinas

82 WABCO  km 106 Sumaré 1981 12.000 32.000

83 MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA  km108 Sumaré

84 STOWE MOUNT HOPE  km108 Sumaré

85 BUCKMAM LABORATÓRIO  km108 Sumaré

86 PPG TINTAS  km 108 Sumaré

87 3M MATRIZ BRASIL  km 110 Sumaré 1954 200.000

88 HONDA DO BRASIL  km 110 Sumaré 1997 532.000 1.700.000

Fonte: Levantamento no local - ano 2011 + Dados wikimapia + Sites empresas.

Principais Ocupações Industriais                       
Bandeirantes SP (348) - Trecho SP./ Sumaré

Pista SUL
Pista    

NORTE
Município

Data de 
Inaug.

Área m2 
Const.

Área m2 
Terreno

1 KLABIN  km 60 DI Jundiaí 1973

2 ITAUTEC  km 60 DI Jundiaí 2007

3 RENAUT/NISSAN  km 60 DI Jundiaí 1998

4 FOXCONN   km 60 DI Jundiaí 2007 100.000

5 COND. INDUSTRIAL ORY BUSINESS PARK  km 61 DI Jundiaí 2007 23.340 55.149

6 CD. MAGAZINE LUIZA  km 67.5 Louveira 2007 280.000

7 MABE  km 87 DI Campinas Déc.70

8 DAIMLER CHRYSLER DO BRASIL  km 87 DI Campinas Déc.70

9 SUPERSONIC  km 87 DI Campinas Déc.70

10 ELECTRO ELETRICIDADE S/A  km 87 Campinas 2007 532.000 2.500.000

11 BRACOR TECH TOWN HORTOLÂNDIA ( IBM)  km 103 Hortolândia 1971

12 DELL HORTOLÂNDIA  km 99 Hortolândia 2007

Fonte: Levantamento no local - ano 2011 + Dados wikimapia + Sites empresas.

64 BELENUS   km 75 Vinhedo 2011 32.000 150.000

65 UNILEVER  km 75 Vinhedo 1978

66 CERÂMICA STO ANTÓNIO  km 75.5 Vinhedo

67 AGV LOGÍSTICA  km 76 Vinhedo 2006

68 FÁBRICA M.MARTAN  km 77 Vinhedo

69 JM MÁQUINAS  km 82 Valinhos

70 COOPERFER Ferramentaria  km 83 Valinhos

71 TERMOPLAC  km 83 Valinhos

72 EATON  km 85 Valinhos 1996 105.000 384.000

73 ETM POWERING BUSINESS WORD  km 85 Valinhos

74 TEXPAL  km 85 Valinhos

75 CORREIO  km 85 Valinhos

76 BOSCH DO BRASIL  km 98 Campinas Déc.60 154.954 571.550

77 RAIO  km 103 Campinas

78 ASK CHEMICALS  km 103 Campinas

79 SOLUÇÕES LOGÍSTICA  km 103 Campinas

80 CONDOMÍNIO INDUSTRIAL TECNOPARK  km 104 Campinas 1990 524.000

81 LEDERVIN TÊXTIL  km 106 Campinas

82 WABCO  km 106 Sumaré 1981 12.000 32.000

83 MEDLEY INDÚSTRIA FARMACÊUTICA  km108 Sumaré

84 STOWE MOUNT HOPE  km108 Sumaré

85 BUCKMAM LABORATÓRIO  km108 Sumaré

86 PPG TINTAS  km 108 Sumaré

87 3M MATRIZ BRASIL  km 110 Sumaré 1954 200.000

88 HONDA DO BRASIL  km 110 Sumaré 1997 532.000 1.700.000

Fonte: Levantamento no local - ano 2011 + Dados wikimapia + Sites empresas.

Principais Ocupações Industriais                       
Bandeirantes SP (348) - Trecho SP./ Sumaré

Pista SUL
Pista    

NORTE
Município

Data de 
Inaug.

Área m2 
Const.

Área m2 
Terreno

1 KLABIN  km 60 DI Jundiaí 1973

2 ITAUTEC  km 60 DI Jundiaí 2007

3 RENAUT/NISSAN  km 60 DI Jundiaí 1998

4 FOXCONN   km 60 DI Jundiaí 2007 100.000

5 COND. INDUSTRIAL ORY BUSINESS PARK  km 61 DI Jundiaí 2007 23.340 55.149

6 CD. MAGAZINE LUIZA  km 67.5 Louveira 2007 280.000

7 MABE  km 87 DI Campinas Déc.70

8 DAIMLER CHRYSLER DO BRASIL  km 87 DI Campinas Déc.70

9 SUPERSONIC  km 87 DI Campinas Déc.70

10 ELECTRO ELETRICIDADE S/A  km 87 Campinas 2007 532.000 2.500.000

11 BRACOR TECH TOWN HORTOLÂNDIA ( IBM)  km 103 Hortolândia 1971

12 DELL HORTOLÂNDIA  km 99 Hortolândia 2007

Fonte: Levantamento no local - ano 2011 + Dados wikimapia + Sites empresas.








