
riURB          •         Revista Iberoamericana de Urbanismo nº12           •            Marta Dora  Grostein            •           Periferias Metropolitanas em Nova Escala 

 

Recibido 14-04-15 | Aceptado 03-11-15 
Bajo licencia Creative Commons 

PERIFERIAS METROPOLITANAS 
EM NOVA ESCALA 

Um novo ciclo da urbanização em São Paulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marta Dora Grostein 
Professora Titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo  

da Universidade de São Paulo 
Mail: martagrostein@uol.com.br 

 
 
 
 
 
RESUMO 
Este artigo aborda as questões atuais colocadas pelas novas formas e escalas das dinâmicas 
urbanas que impactam o território metropolitano e macrometropolitano e, sobretudo, as suas 
periferias e os espaços periurbanos. Apoia-se na identificação do quadro urbano físico-
territorial da urbanização extensiva e nos padrões que a configuram. Dois aspectos amparam a 
análise pretendida: a persistência do padrão periférico de expansão urbana que esteve 
presente a partir da constituição das periferias metropolitanas, que desde o seu surgimento foi 
popular, ilegal, e precário. E, em um segundo nível, observa-se que o setor imobiliário variou 
sua forma de atuação nos espaços periféricos. Hoje, o seu visível avanço cria conteúdos novos 
de legalidade e qualificação, propiciados por investimentos públicos em sistemas rodoviários, 
viários metropolitanos e de transporte público de média e alta capacidade. Como resultante 
desses processos diversos, as distintas dinâmicas urbanas presentes nas periferias 
metropolitanas estão vivendo um processo de tensão. A urbanização contemporânea conjuga 
hoje, por conseguinte, periferias nas quais diversas dinâmicas urbanas – algumas 
complementares e outras competitivas – geram disputas novas em torno da ocupação do solo 
de conteúdo social, econômico e espacial. 
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ABSTRACT 
This article discusses current issues on the new forms and scales of urban dynamics that 
conform the metropolitan and macrometropolitan territory and especially its peripheries, the 
peri-urban areas. It is based on the identification of the new territorial framework of extensive 
urbanization and the patterns standards that have been shaped. Two aspects support the 
desired analysis: the persistence of the peripheral pattern of urban sprawl that was present 
since the creation of the metropolitan peripheries, which has been from its inception popular, 
illegal, and precarious. On a second level it can be seen that the real estate industry varied the 
way it operates in peripheral spaces. And that today the visible progress creates new contents 
in terms of legality and quality of peri-urban interventions, brought about by public investments 
in highway systems, road systems and metropolitan public transport of average and high 
capacity. As a result of these various processes, different urban dynamics observed in 
metropolitan peripheries are experiencing a tense transformation process. Contemporary 
urbanization today comprises peripheries with several urban dynamics, some complementary 
and others competitive, generating new disputes over land use, with social, economic and 
spatial content. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O crescimento urbano de São Paulo se apresenta sob muitas faces. Reconhecer as questões atuais 
colocadas pelas novas formas e escalas das dinâmicas urbanas que impactam as metrópoles e o 
território macrometropolitano e, sobretudo, as suas periferias eos espaços periurbanos, é 
fundamental para a formulação de políticas públicas de escopo urbano-regional que relacionem 
plano e projeto urbano e que na sua concepção ultrapassem visões setoriais e limites institucionais. 
A observação dos dados disponíveis permite apontar para um novo ciclo urbano e um novo padrão 
de urbanização, referido aos novos espaços urbano-regionais, que estamos denominando como 
território da metropolização, entendido como aquele que configura o conjunto das metrópoles paulistas 
e as aglomerações urbanas relacionadas com a principal metrópole do país, São Paulo. Esse 
território compreende áreas urbanas, periurbanas e rurais. 
 
Quando da elaboração, pelo poder público no inicio dos anos 90, de um Plano Metropolitano para a 
Grande São Paulo1, procurando responder à questão de “como será a metrópole no ano 2010?”, ao mesmo 
tempo em que as análises reforçavam a polaridade da Grande São Paulo, apontava-se também “uma 
intensa localização de atividades metropolitanas fora dos limites da Grande São Paulo”. Nesse documento já 
estava clara a necessidade de relacionar a metrópole paulistana com a significativa dinâmica da 
urbanização de um território ampliado, que se apresentava como resultante de políticas de duplo 
comando de décadas anteriores. Por um lado, as políticas formuladas pelo governo federal, que 
tinham como objetivo a desconcentração das funções produtivas concentradas no Estado de São 
Paulo, especialmente no seu polo metropolitano – a Região Metropolitana de São Paulo – e, 
posteriormente reforçadas pelas políticas estaduais de interiorização do desenvolvimento. O Plano 
apontava como resultante a configuração de um espaço de cerca de 150 a 200 km de raio do centro 
metropolitano – São Paulo –, denominado “Complexo Metropolitano Expandido” ou Macrometrópole 
Paulista. Reafirmava também São Paulo como o polo direcional, produtivo e de 
pesquisa/tecnologia mais destacado do País.  
 
Na sua configuração atual este território – a Macrometrópole (MMP)– abrange 173 municípios em 
uma área de 50 mil km2 de intensa urbanização, onde vive uma população de aproximadamente 30 
milhões de habitantes. Os números impactam: 20% do território estadual concentram 74% da 
população do Estado e 80% do PIB paulista, e aproximadamente 30% do PIB nacional. 
Compreende as 5 regiões metropolitanas paulistas São Paulo: (RMSP- 19,6 milhões habitantes), 
Campinas (RMC- 2,8 milhões habitantes), Baixada Santista (RMBS-1,7 milhões habitantes), 
Sorocaba (RMS- 1,5 milhões habitantes) e Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN- 2,3 milhões 
habitantes), além das aglomerações urbanas de Jundiaí (699 mil habitantes), Piracicaba (1,3 milhões 
habitantes), e microrregiões de São Roque (262 mil habitantes) e Bragantina (391 mil habitantes)2.A 
evolução da institucionalização das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas no Estado de 
São Paulo assim como a evolução da urbanização nos limites atuais da MMP podem ser observadas 
na Figura 1 e 2. 
 
A urbanização que se estende entre esses distintos espaços contem periferias múltiplas e distintas na 
sua origem e padrão de ocupação, resultantes de dinâmicas urbanas diversas, que ocorrem em todas 
as escalas. Para elucidar as tendências do novo ciclo da urbanização contemporânea em São Paulo e 
as formas de crescimento urbano na nova escala que estamos denominando urbanização extensiva3, é 
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muito útil diferenciá-lo das formas de crescimento urbano metropolitano associado à consolidação 
das periferias metropolitanas do ciclo industrial. O percurso histórico mostra a persistência do padrão 
periférico de expansão urbana que esteve presente a partir da constituição destes espaços, e que esse 
padrão foi desde o seu surgimento, popular, ilegal, e precário. 
 
Num segundo nível é possível observar que o setor imobiliário variou sua forma de atuação nos 
espaços periféricos. Hoje, o seu visível avanço cria conteúdos novos de legalidade e qualificação, 
propiciados por obras públicas viárias e de transportes. Conjugado ao avanço do mercado, observa-
se a presença de novas tipologias, tanto residenciais, voltadas para classe média e média alta, quanto 
as relacionadas à atividade industrial, além de novos programas urbanos voltados ao consumo e ao 
setor de serviços. 
 
Como uma espécie de resultante, consolida-se um novo ciclo, no qual a nova abrangência da 
urbanização desempenha um papel central propiciado pela consolidação de um potente sistema 
rodoviário estadual em torno do qual se estrutura um espaço periurbano de periferias diversas a partir 
de um padrão periférico urbano-regional. 
 
Um importante pressuposto norteia nossa observação: a Macrometrópole Paulista (MMP) é um 
território organizado a partir da urbanização extensiva no qual o espaço periurbano se insere. 

 

 
Figura 1. Institucionalização das Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas na MMP 1980/1991/2000/2010/2014. 
Fonte: elaboração - Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP); dados - IBGE (2010); DER (2010); Emplasa (2010). 
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Figura 2. Evolução da mancha urbana na Macrometrópole Paulista (1975/1981/1991/2000/2010). 
Fonte: elaboração - Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP). 
 
 
2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS PARA A COMPREENSÃO DAS NOVAS 
PERIFERIAS 
 
A literatura voltada para a urbanização contemporânea possui várias vertentes que descrevem a 
dimensão físico-espacial dos processos de expansão urbana em vários contextos. 
 
A teoria urbana americana identificou desde os anos 30 como “sprawl”, com inúmeros significados 
revelando a imprecisão do conceito, ora se referindo ao espalhamento de assentamentos 
residenciais de baixa densidade para além dos limites da cidade, ora como sinônimo de 
suburbanização, ou de assentamentos unifuncionais totalmente dependentes do automóvel para o 
transporte. Ou ainda, como sinônimo de assentamentos que destroem os espaços agrícolas, as 
florestas, transformando-os em estacionamentos e produzindo grandes congestionamentos 
rodoviários, como apresenta Bruegmann (2006) ou Gillham (2002) ao descrever a questão. 
 
Ainda no contexto americano, outra vertente de análise se apóia no conceito de “edge city” cunhado 
por Garreau (1991), e que se refere a uma forma de organização territorial e espacial da 
suburbanização americana contemporânea nas periferias urbanas de cidades como Los Angeles, 
Boston, Nova Jersey, São Francisco, entre tantas outras. São complexos territoriais urbanos que se 
estendem por quilômetros de edifícios de escritórios, serviços comerciais e áreas residenciais 
conectados à metrópole por uma rede de rodovias expressas. A experiência americana aponta para a 
interdependência funcional de diferentes unidades e processos do sistema urbano, situados a 
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grandes distâncias, onde se observa que na constituição desses espaços se minimiza o papel da 
contigüidade territorial e se maximiza a importância das redes de comunicação4. 
 
Aspectos relacionados a processos de suburbanização e emergência de espaços periurbanos são 
abordados na década dos 90 por diversos autores buscando a compreensão do processo de 
urbanização frente à questão da dissolução ou não da cidade compacta5 em diferentes contextos 
europeus. Buscam-se elementos para compreender aspectos da urbanização contemporânea que se 
estende por áreas cada vez mais extensas que alguns autores denominam urbanização dissipada, 
dispersa ou difusa6– referindo-se aos novos espaços urbano-regionais – cuja característica mais 
evidente é a tendência à urbanização total do território a partir de novos padrões e programas. 
 
Dematteis (1998) ao descrever o processo de desconcentração urbana contínua entre os anos 1980 
e 1990, aponta a presença de duas dinâmicas distintas relacionadas aos processos de expansão 
urbana a periurbanização e a cidade difusa. A principal distinção entre elas está na relação com os 
sistemas urbanos. A periurbanização se manifesta como decorrência da dilatação progressiva das 
coroas externas e das ramificações radiais de sistemas urbanos que perdem residentes nos núcleos 
centrais, e é dependente de um polo urbano situado no contexto regional que geralmente é pobre 
na oferta de serviços e atividades produtivas. Enquanto na cidade difusa as formas de expansão 
urbana independem dos campos de polarização dos grandes centros, o suporte do crescimento 
ocorre por difusão reticular – de assentamentos, na forma de malhas, mais ou menos densos – que 
resulta em tecidos mistos residenciais e produtivos (industriais, de atividades terciárias, agro-
industriais, turísticos) derivados de dinâmicas do tipo “distrito industrial” ou da descentralização 
metropolitana. Afirma o autor que contextos territoriais aonde ambas as dinâmicas acima 
mencionadas estão presentes, é que são favoráveis ao surgimento de áreas metropolitanas, que são 
territórios propícios ao desenvolvimento de níveis industriais e terciários avançados7.. 
 
Para autores como Domingues (2008) um consenso em torno dos processos associados à 
urbanização extensiva é que representa “uma forma diferente de pensar a dicotomia cidade/campo ou 
urbano/rural”. Esta afirmação é muito importante para distinguir os processos que configuram um 
espaço periurbano e, portanto, das novas periferias que se organizam a partir da urbanização extensiva, 
daquele que gerou as periferias metropolitanas do período industrial, onde o modelo de 
urbanização centro/periferia dominou a estruturação do espaço metropolitano e era a chave da 
compreensão do processo de expansão urbana e suas configurações. Para compreender a dupla 
transformação rural e urbana, Domingues argumenta que “não se trata de cruzar duas entidades “puras” e 
sempre idênticas, de onde resulta uma terceira ... o que está a acontecer é biologia mais complexa e mais próxima do 
transgênico. Um território pode misturar “genes” que pertencem a universos e codificações diferentes ...este território 
hipertexto organiza-se segundo lógicas de relação, funcionamento e produção de sentido muito distintos”8. 
 
A urbanização extensiva, entendida como um processo de urbanização baseado em novas formas de 
ocupação e padrões de organização das atividades no território e novas formas de organização da 
vida cotidiana coloca desafios de toda ordem para a gestão pública, e em outro patamar as 
“questões do espaço periférico”.Em São Paulo, não estamos diante apenas da periferia popular e 
pobre produzida na informalidade, apesar de continuar presente como um passivo urbanístico e 
ambiental a ser revertido pela atividade de planejamento e projeto urbano. Mas de um novo quadro 
urbano-territorial composto por um complexo conjunto de atividades que se desenvolvem ao longo 

38



riURB          •         Revista Iberoamericana de Urbanismo nº12           •            Marta Dora  Grostein            •           Periferias Metropolitanas em Nova Escala 

 

Recibido 14-04-15 | Aceptado 03-11-15 
Bajo licencia Creative Commons 

de eixos urbanos de geografias e escalas diversas tendo como epicentro a região metropolitana de 
São Paulo, na qual as periferias populares também se inserem.  
 
Alguns aspectos da organização territorial já haviam sido detectados em São Paulo desde a década 
de 1980, quando ficaram claros os sinais de que estávamos iniciando um processo de urbanização 
que apresentava novos padrões de organização das atividades no território, quer pelo padrão de 
localização das atividades produtivas, quer pela distribuição da população no interior das 
metrópoles9. Desde então, os processos de expansão urbana no contexto da urbanização extensiva 
tornaram-se mais complexos e diversos com profundas alterações no espaço urbano regional. A 
concomitância de dinâmicas urbanas da periurbanização, dependente de campos de polarização e dele 
irradiados, e da cidade difusa independente de polos e cujo crescimento decorre da dispersão de 
assentamentos de natureza diversa no território, como mencionado por Dematteis (1998), 
configuraram o que estamos denominando território da metropolização resultante das relações entre as 
cinco regiões metropolitanas paulistas, no qual a região metropolitana de São Paulo é central. Mais 
próximo dos processos que estamos vivenciando na metrópole paulista é a descrição de Borja 
&Castells em texto de 199710: “A cidade é hoje uma cidade plurimunicipal ou metropolitana, com tendência a 
estruturar funcionalmente um espaço regional descontínuo e assimétrico”. 
 
O que está em curso é um processo de mudança, onde a diversidade de dinâmicas urbanas 
introduziu transformações no uso do solo urbano e regional, e transformações sócio-espaciais que 
vão além de entender a periferia como o lugar dos pobres na cidade, ou o espaço da informalidade 
urbanística e da ilegalidade urbana. O espaço periurbano resulta de relações de outro tipo, a partir de 
dinâmicas urbanas geradas na relação entre metrópoles e aglomerações urbanas, envolvendo novas 
atividades, agentes, funções e fluxos, de pessoas e mercadorias. É visível a presença de novos 
interesses por essas localizações, especialmente do mercado imobiliário para a produção de 
tipologias residenciais diversas, na forma de condomínios e loteamentos fechados dispersos no 
território e de equipamentos regionais de consumo e serviços diversificados tanto de âmbito local 
quanto regional. 
 
Periferias em transformação e novas periferias respondem a modos de vida metropolitana e 
atendem a diferentes grupos sociais. Seu atributo mais evidente é o de produzir áreas urbanizadas 
dispersas no território, porém eficientemente conectadas aos principais centros de produção e 
consumo em um território estendido, em que a urbanificação é um pré-requisito da ocupação urbana, 
conduzida agora pelo mercado imobiliário formal e viabilizado pelos investimentos públicos em 
acessibilidade viária (intraurbana e regional), onde o automóvel tem papel essencial. Portanto, não 
se confundem com as formas de crescimento urbano predominante nas periferias metropolitanas 
do período industrial, produzidas a partir do padrão periférico de expansão urbana – que historicamente 
tem sido precário, sem qualidade urbanística, e associado à produção de assentamentos populares, 
geralmente classificados como precários e ilegais. 

 
 

3. A ESTRUTURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO EXTENSIVA 
 
Nas últimas décadas foram realizados expressivos investimentos públicos alterando padrões de 
mobilidade e acessibilidade no espaço metropolitano e regional configurando um território da 
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metropolização– entendido como aquele que relaciona e integra entre si as metrópoles paulistas e as 
aglomerações urbanas –com repercussões significativas nas periferias metropolitanas e no espaço 
periurbano da MMP. Temos como pressuposto que, o sistema rodoviário articulado a um território 
urbanizado ampliado propicia um espaço periurbano diversificado. 
 
Se a Região Metropolitana de São Paulo foi fortemente definida pelos eixos ferroviários e 
rodoviários que convergem para o município de São Paulo – seu centro – o território 
macrometropolitano tem nos eixos rodoviários regionais um dos principais elementos 
estruturadores (ver Figura 3). 
 
A rede rodoviária de longo alcance, aquela que busca conexões para fora da MMP estabelece uma 
rede estrutural muito importante no interior do próprio território macrometropolitano conectando 
principalmente as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas. 
 
A evolução da estruturação físico-territorial e funcional da MMP aponta para o duplo papel desempenhado 
pelas rodovias interestaduais no contexto da urbanização extensiva. Viabilizam importantes conexões 
funcionais entre municípios paulistas e estados da federação como resultado de um processo 
contínuo de investimentos públicos no sistema rodoviário paulista. Nessa tarefa foram duplicados 
percursos pela construção de novas e modernas rodovias para atender à intensidade dos fluxos 
gerados pela dinâmica econômica do Estado. Foram também realizadas melhorias e adaptações em 
rodovias existentes. Esse conjunto de investimentos públicos no sistema rodoviário paulista foi 
realizado para atender primordialmente a circulação da produção agrícola e de mercadorias em 
determinados eixos/vetores econômicos do Estado. Ao mesmo tempo em que reforçam a 
consolidação de eixos urbano-regionais, conduzindo a urbanização na macrometrópole (ver Figura4). 
 
Entretanto, a expansão da urbanização exige acessibilidades a localizações precisas. Além das 
rodovias mencionadas, é dependente tanto da funcionalidade de um viário metropolitano quanto de 
estradas vicinais, ambas entendidas como elementos que criam capilaridades, e que conjugadas ao 
sistema rodoviário passam a estruturar a macrometrópole. A funcionalidade desse novo sistema 
demanda articulações e investimentos públicos e privados em obras viárias de natureza não 
necessariamente rodoviária. Isto é, relacionadas às demandas geradas pela vida urbana no interior 
da macrometrópole, e que envolve tanto a circulação de veículos e pessoas, quanto equacionar o 
transporte público para atender a deslocamentos regionais entre metrópoles e aglomerações. Assim 
sendo, conexões funcionais e acessibilidades capilares passam a constituir um novo sistema 
estrutural dando consistência territorial para a MMP.  
 
São dez os eixos rodoviários regionais que convergem para o município de São Paulo: Presidente 
Dutra, Ayrton Senna, Fernão Dias, Bandeirantes, Anhanguera, Castelo Branco, Raposo Tavares, 
Régis Bittencourt, Imigrantes e Anchieta, que constituem também rodovias inter-metropolitanas. A 
esse conjunto rodoviário soma-se outro cujo traçado conecta importantes espaços regionais sem 
passar pelo município de São Paulo, como o arco rodoviário formado pela rodovia Dom Pedro 
que, de Campinas, alcança a região do Vale do Paraíba e do litoral norte ou o Rodoanel Mário 
Covas, na Região Metropolitana de São Paulo (ver Figura 5). 
 

40



riURB          •         Revista Iberoamericana de Urbanismo nº12           •            Marta Dora  Grostein            •           Periferias Metropolitanas em Nova Escala 

 

Recibido 14-04-15 | Aceptado 03-11-15 
Bajo licencia Creative Commons 

Estas conexões regionais, frente aos sistemas viários locais nas diferentes regiões metropolitanas e 
aglomerações urbanas, encontram um sistema de suporte intra-urbano em diferentes estágios de 
desenvolvimento, tanto na forma de um anel rodoviário, como no caso do rodoanel em São Paulo 
parcialmente concluído, ou estradas vicinais que adentram a estrutura urbana de municípios, 
criando capilaridades relacionadas à estrutura principal. É fato que a estrutura macrometropolitana 
descrita não se apresenta com o mesmo grau de conectividade no conjunto do território da MMP, 
demandando estudos urbanísticos específicos para diferentes situações de malhas viárias 
metropolitanas e municipais. 
 
A expansão da mancha urbana macrometropolitana se relaciona com os seguintes fatores: a) a 
descentralização industrial facilitada por investimentos públicos estaduais em melhorias rodoviárias 
realizadas desde a década de 1970; b) a multiplicação da oferta de moradias com novas 
configurações e programas para as diferentes classes sociais nas metrópoles e no espaço periurbano; 
c) as obras públicas programadas e realizadas nas últimas décadas melhorando a qualidade da 
acessibilidade a diferentes municípios, duplicando rodovias e acessos. 
 
No caso específico do território da Macrometrópole três traços se destacam: a ocupação dispersa de 
espaços cada vez mais extensos localizados em descontinuidade com as manchas urbanas mais 
densas; as baixas densidades populacionais e construtivas das novas áreas urbanizadas; e, como 
contraponto destes dois traços, a presença de uma intensa travessia das áreas mais centrais das 
metrópoles e aglomerações por sistemas de mobilidade onde o veículo a motor privado tem imenso 
destaque11. Pode-se afirmar que a evolução da estruturação macrometropolitana acompanhou 
predominantemente a dinâmica da economia regional. 
 
A nova escala da urbanização redefine o papel de alguns municípios estrategicamente localizados 
em relação às novas rodovias paulistas, abrigando novos usos diversificados e atividades de alcance 
regional, além de plantas industriais, novos equipamentos urbanos como centros de compras –
outlets, shopping centers regionais –, parques temáticos, hotéis e centros logísticos; além de áreas 
residenciais na forma de condomínios fechados, pontuam a MMP. 
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Figura 3. Eixos regionais rodoviários na
Fonte: elaboração Laboratório de Urbanism

 

Figura 4. Evolução da rede viária, ferrov
Fonte: elaboração Laboratório de Urbanism
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Figura 5. Estrutura viária macrometropolitana 
Fonte: elaboração Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP). 

 
A estrutura macrometropolitana é marcada pelas rodovias radiais (em preto) que do município de 
São Paulo alcançam o território macrometropolitano e estadual; um único arco metropolitano 
conecta importantes rodovias sem passar pela região metropolitana de São Paulo (em amarelo). É 
possível observar também as principais capilaridades metropolitanas (em vermelho), e as 
secundárias ( em cinza). 
 
 
4. PADRÃO PERIFÉRICO URBANO-REGIONAL NA MACROMETRÓPOLE 
PAULISTA 

 
Conforme dito anteriormente, a macrometrópole é um território organizado a partir da urbanização 
extensiva com padrões de urbanização diversos, aonde a dispersão de funções vem promovendo 
padrões de dispersão e policentralidades. A Macrometrópole Paulista, cujos 173 municípios situam-
se num raio aproximado de 200 quilômetros a partir de São Paulo, pode ser compreendida como 
um fenômeno urbano-regional complexo que configura questões urbanas de todas as categorias (física, 
funcional, espacial e ambiental) e, em todas as escalas (urbanas, metropolitanas e 
macrometropolitana) que refletem suas novas relações internas. 
 
A estruturação básica desse espaço macrometropolitano foi, desde o século XIX, condicionada 
pelos eixos de expansão econômica do Estado de São Paulo, que coincide com o traçado axial da 
infraestrutura rodoviária regional, impulsionado que foi pelas atividades agrícolas, a necessidade de 
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escoamento do café do interior paulista em direção ao porto de Santos, e posteriormente pela 
localização industrial (ver Figura 3). 
 
Em um segundo momento, investimentos na expansão da malha rodoviária do Estado de São 
Paulo – suporte a políticas de desconcentração industrial e interiorização do desenvolvimento –, 
realizados a partir da década de 70, estruturaram o espaço macrometropolitano e sustentaram um 
processo de urbanização intenso.  
 
A tabela da Figura 6 apresenta a evolução expressiva do crescimento populacional entre 1950 e 
2010 no Município de São Paulo (MSP), na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e na 
Macrometrópole (MMP). Entretanto, importantes distinções resultam da observação da variação 
das taxas de participação da população de uma instância territorial em relação à outra. Verifica-se a 
redução expressiva da taxa de participação da população do MSP em relação à RMSP. Essa 
porcentagem que era de aproximadamente 83% em 1950 passa para 68% em 1980, chegando a 57% 
em 2010–diminuição explicada pelo crescimento da população nos 38 outros municípios que 
compõem a RMSP. E, se considerarmos a população da RMSP em relação à população residente 
nos limites do território atual da MMP, duas situações se apresentam, por um lado um crescimento 
dessa participação entre os anos de 1950 (60%) e 1980 (70%), e dessa década em diante ocorre uma 
diminuição gradativa, sendo em 2010, 65%. Esse dado deve ser cotejado com o crescimento 
constante da taxa de participação do conjunto da população da MMP em relação à população do 
Estado de São Paulo (ESP) que, de 49% em 1950, passa a 73% em 1980, alcançando 74% da 
população do Estado em 2010, confirmando a concentração e difusão da população paulista no 
território urbanizado da MMP (ver Figura 6). 
 
Considerando-se o limite da atual da MMP, a população nesse território variou de 11,7 milhões em 
1970; para 18,1 milhões em 1980; 23,0 milhões em 1991; 27,2 milhões em 2000; alcançando 30,5 
milhões de habitantes em 2010. Os dados apresentados destacam a importância que a formulação 
de políticas públicas metropolitanas e urbano-regionais assume frente às demandas geradas pela 
urbanização. 
 

 
 
Figura 6.  Tabela População do Município de São Paulo, Região Metropolitana de São Paulo eMacrometrópole Paulista. 
Fonte: IBGE e SEADE. 
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Contribuem para a progressiva configuração de um modelo de crescimento urbano de formas 
dispersas e polarizadas, dinâmicas urbanas que se organizam a partir de escalas distintas: por novos 
eixos intraurbanos que impactam as periferias populares constituídas; e pela formação de eixos urbanos 
de âmbito regional12 no território da metropolização. Nesses espaços, relações de vários tipos de atividades 
econômicas, de relações sociais e de atividades relacionadas à vida cotidiana estabelecem situações 
de intercâmbio abrangentes e multidirecionais. 
 
Ao menos três modalidades de investimentos em infraestrutura viária se destacam e impactam os 
padrões de uso e ocupação do solo: 
 

a) no espaço intraurbano da metrópole de São Paulo a abertura de avenidas de fundo de vale 
construídas nas várzeas de córregos existentes melhoram a acessibilidade às periferias 
populares mais distantes tornando essas áreas mais atrativas para o mercado imobiliário 
formal. São indicadores das transformações propiciadas por dinâmicas urbanas diversas nas 
periferias: a difusão da verticalização residencial; a construção de condomínios e 
loteamentos fechados; a instalação de equipamentos de consumo como shopping centers, 
supermercados ou superlojas de materiais de construção e mobiliário entre outras13; 
 
b) no espaço regional, a construção de novas rodovias a partir de São Paulo, paralelas às já 
existentes, que estabelecem conexões mais eficientes entre importantes regiões econômicas 
do Estado de São Paulo e dão suporte a um processo de urbanização intenso no interior da 
MMP. O padrão da difusão da urbanização no espaço regional compreende um tecido 
misto residencial e produtivo (industrial e de serviços) derivados de dinâmicas urbanas no 
território da metropolização tendo como suporte do crescimento as melhorias no sistema 
rodoviário estadual (um exemplo pode ser observado na Figura 7); 
 
c) transformações viárias em trechos específicos de rodovias existentes com a construção 
de vias marginais de uso urbano que tanto passam a concentrar estabelecimentos de comércio e 
serviço de apoio a demandas geradas pela urbanização no periurbano, como a dar suporte ao 
adensamento habitacional junto aos trechos urbanos da rodovia (ver Figura 8). 
 

Se até os anos de 80 a periferia em São Paulo era o lugar dos pobres na metrópole, as evidências 
apontam que estamos diante de um novo ciclo da urbanização que responde a um padrão periférico 
urbano-regional do qual se destacam três características que o diferencia: é qualificado, isto é, dele 
resulta um território fragmentado, porém eficientemente conectado e urbanificado; é regular e legal, 
produzido com participação ativa do mercado imobiliário e do capital financeiro; e, destinado a 
grupos sociais de maior renda. Os novos espaços de moradia, de indústrias e de serviços dispersos 
pelo território viabilizam-se exatamente pela construção das grandes infraestruturas de 
acessibilidade regional e transporte e tendem a configurar uma disputa, ou potencial conflito, entre 
diferentes interesses pelas localizações periféricas.  
 
Esses processos convivem com um dado muito importante, a reprodução e persistência de uma 
urbanificação insuficiente nas periferias populares das metrópoles paulistas. O termo urbanificação 
“designa a ação de dotar um território de um conjunto de redes técnicas necessárias para a instalação da vida urbana. 
Corresponde à dimensão material do processo de urbanização que prepara o território não urbanizado para 
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desempenhar plenamente suas funções urbanas. A urbanificação insuficiente por sua vez designa justamente a 
contradição dos processos de urbanização que se instalam sem contar com as redes técnicas mais essenciais para o 
desenvolvimento da vida material e social das comunidades”14. 
 
O percentual de residentes em assentamentos precários em relação à população total nas regiões 
metropolitanas paulistas confirma a relevância dessa questão e são os seguintes: São Paulo 2,8 
milhões (14,3%); Baixada Santista 339 mil (20,4%); Campinas 395 mil (14,1%); Vale do Paraíba e 
Litoral Norte 143 mil (6,3%).Desta forma, aproximadamente 3,8 milhões de habitantes da MMP15 
residem em assentamentos precários – loteamentos ilegais e favelas –, que demandam do poder 
público ações de planejamento, de regularização urbanística e registraria e de projeto urbano. 
Portanto, ações que devem ir além da formulação de legislação de comando e controle sobre 
parâmetros de parcelamento uso e ocupação do solo urbano. 
 
Localizados em áreas impróprias para urbanização, apresentam riscos aos moradores e impactos 
negativos sobre os principais mananciais que alimentam os sistemas produtores de água das regiões 
metropolitanas, formam um tecido urbano desorganizado e deficiente, sem saneamento básico ou 
equipamentos urbanos suficientes. Dois fatores crônicos os impulsionam: a dificuldade enfrentada 
pela população de baixa renda, de acesso à terra e à moradia no interior de áreas estruturadas, e a 
insuficiência da oferta pública de habitação social. É característica estrutural desse padrão a dupla 
ilegalidade – urbanística e ambiental – que se acrescenta ao padrão periférico. Na década de 1980, 
essas características agravadas já estavam inteiramente configuradas, demonstrando o vínculo entre 
pobreza e problemas ambientais urbanos. No entanto, a expansão da urbanização na escala da 
MMP, introduz uma nova questão em relação aos riscos de comprometimento dos recursos 
naturais – rios e vegetação – e à capacidade de oferta de água em contextos de metropolização 
crescente. 
 
Dentre os impactos da dispersão urbana nos recursos naturais o mais significativo, e talvez 
preocupante, é o impacto sobre áreas de preservação ambiental. O processo de expansão da área 
urbanizada ocorre, em grande medida, pela substituição de áreas agrícolas ou recobertas por 
remanescentes de mata por áreas urbanas, seja nos locais de implantação dos núcleos urbanos 
dispersos ou nos espaços intermediários localizados entre manchas urbanas. Paradoxalmente, a 
busca pela qualidade de vida próxima à natureza, sugerida pelos condomínios residenciais fechados, 
é um dos fatores que pode levar à fragmentação de áreas vegetadas significativas no entorno das 
cidades, com prejuízos à qualidade ambiental de metrópoles e aglomerações urbanas.  
 
Na escala da urbanização extensiva os processos de segregação sócio-espacial se apresentam com 
características diversas regidas por dinâmicas urbanas distintas e combinadas, onde destacamos: a) a 
persistência do padrão periférico de expansão urbana nas metrópoles paulistas resultando 
freqüentemente na conjugação entre fragilidade ambiental e expansão de assentamentos populares 
precários; e, b) a multiplicação de empreendimentos imobiliários residenciais exclusivos na forma 
de loteamentos e condomínios cercados e fechados que se beneficiam da proximidade com ativos 
ambientais preservados. Na Figura 9-Novas periferias na Macrometrópole, é possível observar a 
relação entre assentamentos precários, condomínios horizontais, verticais e loteamentos de chácaras 
e sua relação com as Áreas Protegidas na MMP. 
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Figura 7. Novas Periferias na Macrometrópole.  
Fonte: elaboração Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP). 

 
Neste trecho urbanizado da MMP é possível observar as duas rodovias paralelas – Anhanguera e 
Bandeirantes – que conectam a RMSP e a RMC passando pela aglomeração urbana de Jundiaí. À 
esquerda, a rodovia Santos Dumont que acessa o aeroporto internacional de Viracopos. O padrão 
da difusão da urbanização resulta em um tecido misto, residencial (condomínios e assentamentos 
precários) e produtivo (industrial e de serviços). 
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Figura 8. Obras viárias na MMP /Vias marginais de uso urbano 
Fonte: elaboração Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP). 

 
Figura 9. Assentamentos Precários, Condomínios, Loteamentos Fechados e Áreas Protegidas na MMP 2010. 
Fonte: elaboração Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP).Duas dinâmicas que convivem podem ser observadas, a 
intensidade de assentamentos precários nas periferias das regiões metropolitanas (em vermelho), a multiplicação de condomínios 
fechados (horizontais e verticais) e o loteamento de antigas chácaras (em amarelo), e a relação com as áreas protegidas (em verde). 
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As vias marginais de uso urbano representadas em vermelho concentram estabelecimentos de 
comercio e serviços de apoio à urbanização extensiva, atendendo a demandas geradas tanto no 
periurbano quanto pelo adensamento habitacional junto a trechos da rodovia. O “buffer” 
circunscreve 5 km em torno das obras. 
 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Estamos diante do desafio de abordar o crescimento urbano e as questões da periferia em nova 
escala – intraurbana, metropolitana e a macrometropolitana – e de entender e enfatizar a 
diversidade em que se apresenta o fenômeno periferia no contexto presente, razão pela qual faz 
sentido o termo “periferias” no plural, pois o fenômeno adquiriu muitas formas. As “periferias” 
devem ser consideradas a partir das transformações territoriais que o processo de urbanização e 
seus padrões imprimem no crescimento urbano do tipo metropolitano e macrometropolitano, que 
resultam de mudanças diversas, nas estruturas territoriais regionais e urbanas, nas tecnologias de 
comunicação e de informação e na cultura pública de planejamento e projeto urbanístico. 
 
O crescimento urbano do tipo macrometropolitano conjuga duas lógicas distintas. Permanece no 
conjunto das metrópoles paulistas o padrão periférico de urbanização, de vulnerabilidade sócio-
territorial, como um passivo urbanístico e ambiental a ser equacionado. Entretanto, o espaço 
periurbano da macrometrópole é configurado por arranjos territoriais diversos, resultantes de 
dinâmicas urbanas que se realizam na nova escala da urbanização. O padrão periférico urbano regional é 
a resultante da conjugação dessas diversas lógicas e suas dinâmicas urbanas. 
 
Os novos espaços de moradia, de indústrias e de serviços dispersos pelo território viabilizam-se 
pelas múltiplas acessibilidades regionais e pelo transporte individual. A dinâmica populacional, com 
tendência à homogeneização da distribuição da população no território da MMP, aponta para a 
gravidade da dependência exclusiva do transporte individual demandando soluções em nova escala 
de transporte de média e alta capacidade, como os corredores metropolitanos exclusivos de ônibus 
e o trem regional, conectando as principais centralidades da MMP.  
 
Nesse território urbanizado resultante da conjugação da função mobilidade com o contexto 
macrometropolitano, dois agentes se destacam: o poder público provedor das infraestruturas 
rodoviárias e metropolitanas e de habitação de interesse social,  e o mercado imobiliário pela oferta 
de condomínios residenciais, industriais e de serviços junto às principais estruturas viárias 
macrometropolitanas.  
 
A abordagem das questões das periferias metropolitanas e macrometropolitanas e o compromisso 
de intervenção nesses espaços deve considerar a mudança de escala representada pela abrangência 
do território periférico e os movimentos cotidianos – a pendularidade – que caracterizam parte dos 
deslocamentos da população no interior desse território. Deve considerar também a multiplicidade 
de funções, representada pelos novos usos urbanos no espaço regional que o novo padrão periférico 
urbano-regional imprime no território.  
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Trata-se de um espaço em disputa social e ambiental:  
 

- Em disputa social, na medida em que passou a ser alvo de diferentes grupos que buscam ali 
se localizar;  

- Em conflito ambiental, pelo impacto da pressão que a tendência da “urbanização total” do 
território acarreta.  

A urbanização extensiva corresponde a um processo supra-metropolitano que independe de limites 
institucionais entre municípios para sua materialização. A intervenção nesses territórios – na forma 
de planejamento, formulação de programas, planos urbanos e urbanísticos – depende de políticas 
públicas multisetoriais, da articulação entre instâncias de governo, e de práticas e instrumentos 
urbanísticos integradores que permitam parcerias entre instancias de governo.  
 
A ação pública sobre espaços complexos implica em reconhecer as novas formas da metropolização 
do território e as diferentes morfologias aí presentes. 
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