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RESUMO 
O tema deste artigo é aarticulação entre a expansão territorial da capital paulista e seus 
principais atributos territoriais e urbanos, nas suas três etapas. Primeiro como cidade, depois 
na condição de maior metrópole brasileira, e hoje como integrante de um imenso conglomerado 
urbano que congrega cinco regiões metropolitanas, dentro do qual exerce funções centrais. Do 
ponto de vista metodológico o artigo busca estabelecer a conjugação entre a construção 
histórica de São Paulo, nas três escalas, e os atributos urbanos que caracterizaram e 
caracterizam cada um dos processos. Convivendo com fortes transformações no interior de sua 
matriz produtiva, econômica, social e urbana, esse padrão de urbanização é o modus operandi 
da organização de um território situado num raio de 200 km a partir de São Paulo, denominado 
institucionalmente Macro Metrópole Paulista. O primeiro conceito utilizado é o de rede urbana, 
que apesar de não ser novo para os temas da urbanização, hoje assumiu um significado 
renovado e valioso para a compreensão dos novos arranjos territoriais pós-metropolitanos. Ao 
lado desse, estão outros dois também essenciais para o desenvolvimento das ideias aqui 
contidas: o de urbanização extensiva e o de escala territorial. A partir desse escopo, o artigo 
debate a urbanização extensiva tal como ela se apresenta hoje, destacando a observação de 
que se trata de um “território em movimento”. A partir da  presença das questões relativas aos 
fluxos, à movimentação de pessoas e, de forma muito crucial, de mercadorias no interior deste 
imenso território, pois nele estão presentes um porto de envergadura nacional, além dos 
principais aeroportos do país, os centros de logística, dentre outros.  
 
Palavras chave: São Paulo; urbanização; metrópole; escala territorial; rede urbana; 
infraestrutura.  
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ABSTRACT 
The central theme of this article is the territorial expansion of the city of São Paulo, and its main 
territorial features, which can be divided in three main stages. First as a city, then as the 
nation’s largest metropolis, an since the beginning of the 21st Century as a member of the huge 
urban conglomerate that includes five metropolitan regions, within which it plays key urban 
roles. Coexisting with striking transformations within its productive, economic, social and urban 
dimensions, this pattern of urbanization is the modus operandi of a territorial organization 
located within a radius of 200 km around the municipality of São Paulo. The Paulista Macro 
Metropolis institutionally dominates this continuously urbanized area. The first concept - urban 
network -, which although is not novel within the context of urbanization, has taken on a 
renewed role and has proven valuable to the understanding of the organization of post-
metropolitan territories. The article discusses extensive urbanization as it is found today, 
drawing attention to the observation that it is a “territory in motion”. We draw attention to the 
importance of questions related to the flux of vehicles, which bring about the movement of both 
people as well as, in a crucial way, of goods. This dynamic takes place within a huge territory, 
within which lies the country’s largest national port, the country’s main airports, as well as key 
logistic centers. Everything converges to the view of regional-urban mobility as one of the pillars 
of current process.  
 
Key words:São Paulo; urbanization; metropolis; territorial scale; urban network; infrastructure 
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1. SÃO PAULO: UMA CIDADE METROPOLITANA 
 

A tese segundo a qual a cidade de São Paulo terá “nascido metropolitana” é, ao mesmo tempo, 
ousada e de grande interesse, pois nos fornece elementos para a análise e interpretação do seu atual 
território urbano nesta segunda década do século XXI, em todas as suas escalas, do município à 
macrometrópole. Porém, como toda asserção deste tipo, essa também precisa ser assumida de 
forma criteriosa, isto é, a partir de evidências. Sabemos que sua estruturação territorial, de padrão 
metropolitano, é o resultado de um processo histórico cujo traço mais marcante foi a dimensão e a 
rapidez de sua consolidação. A urbanização que levou a cidade ao patamar de metrópole realizou-se 
entre a última década do século XIX e as primeiras do século XX e foi regida pela articulação de 
alguns importantes elementos: a sua localização geográfica em relação ao contexto regional; as 
características topográficas do planalto paulista; a distribuição dos seus sistemas hidrográficos e, as 
transformações econômicas e técnicas introduzidas gradualmente no seu sistema produtivo. 
 
O historiador e brasilianista Richard Morse, ao analisar esse processo, colocou em evidência alguns 
aspectos físico-territoriais destacando um conjunto de modestas, porém extensas, artérias 
classificadas por ele como caminhos, que colocavam a cidade de São Paulo como um ponto de 
articulação regional1. De tipo tentacular e centrífuga, tal estruturação confrontou-se ao longo de todo o 
século XX com o núcleo urbano central, no qual se instalaram todas as funções que marcavam a 
centralidade principal, onde atuavam de forma igualmente intensa, forças urbanas centrípetas. A 
relação dinâmica estabelecida entre essas duas forças foi decisiva para a criação do padrão de 
organização urbana da cidade e, posteriormente, da metrópole.  
 
O reconhecimento desta polarização entre o núcleo central e os territórios urbanos distribuídos no 
seu entorno, torna-se um aspecto essencial quando nos debruçamos sobre o processo de 
metropolização paulistano. Segundo o próprio Morse, estudioso dos processos latino-americanos 
de urbanização, São Paulo é a cidade que melhor ilustra a tendência das cidades e metrópoles latino-
americanas de incorporar no seu curso de expansão, mantendo a dinâmica centrípeta/centrífuga, o 
fortalecimento de suas funções “centrais” enquanto agregava novos territórios periféricos. 
 
Ao esquema da ocupação primordial acrescentou-se a partir de 1867 o importante sistema 
infraestrutural ferroviário, a São Paulo Railways, ligando o Porto de Santos às regiões de produção 
agrícola, sobretudo cafeeiras, do interior do Estado de São Paulo. A instalação deste primeiro 
“corredor de exportação moderno” marcou o fim de um disputado processo envolvendo grupos de 
interesses econômicos e políticos, além de ser um fato decisivo para a gradual consolidação de uma 
ampla rede ferroviária que estabeleceu a relação física e funcional entre o município de São Paulo e 
o conjunto de municípios que, passo a passo, foram compondo o quadro urbano da metrópole 
paulistana. Pois, além da polarização inerente a sua situação de ponto de encontro de um sistema 
produtivo de tipo urbano-rural, o conjunto urbanizado permanecia equilibrado através da presença 
de funções complementares. A dinâmica que contrapunha as forças centrífugas às centrípetas, 
como já foi dito, estimulava o desenvolvimento de funções centrais, demandadas pelo modelo 
econômico, enquanto na outra ponta, atendia as funções primárias. Tal confluência marcou a 
hegemonia da capital enquanto polo centralizador que organizava, do ponto de vista urbano, 
funcional, social e econômico, – um território que estruturalmente já funcionava dentro de um 
perfil metropolitano.  

9



riURB        •        Revista Iberoamericana de Urbanismo nº12       •      Meyer, Pereira Galvao e Rubio Longo     •      São Paulo e suas escalas de urbanização 

Recibido 28-07-15 | Aceptado 14-12-15 
Bajo licencia Creative Commons 

Outro fato marcante da vida urbana de São Paulo, inicialmente enquanto cidade e mais tarde já na 
condição de metrópole, foi o intenso crescimento populacional que acompanhou a expansão físico-
territorial. Uma terminologia muito diversificada foi narrando as transformações que o termo 
gigantismo, freqüentemente utilizado, sintetizava. A palavra desproporção, bem mais crítica, freqüentava 
as análises de urbanistas convencidos da necessidade de implementar regras e ações ditadas pela 
"ideologia do controle do crescimento urbano".  
 
Por outro lado, é preciso lembrar que o dinamismo paulistano estava então intimamente associado 
ao crescimento populacional brasileiro, que em 1950 registrou 51.844.000 habitantes e, em 1960 
alcançou a marca de 70.967.000 habitantes. A cidade de São Paulo era, naquele momento, a maior 
representante deste crescimento populacional exponencial vivido pelo país2. Um marco 
demográfico deste processo ocorreu no ano de 1954, quando a população de São Paulo atingiu um 
total de 2.817.600 habitantes, tornando-se a mais populosa cidade brasileira. Este processo 
ascendente já havia começado na década de 1920 quando o índice de crescimento paulistano já 
assinalava o espantoso percentual de 241% e o do Rio de Janeiro, então capital nacional e maior 
cidade do país, era então de 167%. Ao longo das três décadas seguintes a distância entre ambas 
ampliou-se e, dadas as condições econômicas muito favoráveis vividas por São Paulo, na década de 
1950 ela ultrapassa a capital do país em termos populacionais.  
 
A metropolização adquiriu a partir de então os atributos físicos introduzidos pela conjugação da 
urbanização com a industrialização em grande escala, abrigando o nosso primeiro grande setor 
produtivo moderno – a indústria automotiva – localizada nos municípios operários do ABC 
paulista, Santo André, São Caetano e São Bernardo. O enorme afluxo de população rural, que se 
dirigia para a capital em função dos novos postos de trabalho, criou nas décadas seguintes 
condições para a instalação do padrão de crescimento urbano, definido como periférico. A dispersão de 
loteamentos residenciais distantes, localizados nos limites do município de São Paulo, ou mesmo 
em municípios contíguos, igualmente desprovidos de infraestrutura básica, gerou uma variante do 
padrão periférico de urbanização ao criar a categoria funcional e social de municípios dormitório.  
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Figura 1. Evolução da Mancha Urbana – da metrópole à macrometrópole. 
Fonte: elaboração - Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP); dados - IBGE (2010); Emplasa (2010); Lume (2011). 

 
O aumento das demandas sociais, sobretudo habitacionais, não foi nesse primeiro momento 
considerado prioritário pelo poder público. A organização e atendimento de exigências provindas 
do setor produtivo, principalmente as infraestruturais, tais como o aumento da oferta de água, a 
disponibilização de grandes glebas e a expansão do sistema viário, monopolizavam a atenção e os 
orçamentos do poder público em todas as suas esferas. A extensão adquirida pela urbanização 
precária, associada às muitas possibilidades que se abriram aos agentes de sua construção, associada 
também à dificuldade do poder público de investir em políticas públicas capazes de fazer face à 
situação é, desde a década de 1950, a mais grave questão sócio-espacial de São Paulo. A mancha 
urbana que em 1954 era de 420 km², alcançou a marca de 900 km² em 1988. São números que 
justificavam, naquele momento, a identificação do processo como a metropolização da pobreza.   
 
Um importante e minucioso estudo realizado em 19563 foi muito preciso ao descrever a dimensão 
da desordem urbana de São Paulo. A evidente ausência de atributos urbanos levou o coordenador 
daquela importante pesquisa, surpreso com o que via ao sobrevoar a cidade, a exclamar de forma 
dolorosamente concisa: “Isso não é uma cidade, é um acampamento”4. 
 
O processo de metropolização das décadas 60 e 70 estabeleceu as bases de um território 
hierarquizado, tanto do ponto de vista físico-espacial quanto social. Sua consolidação a partir de 
então foi conduzida por diversos fatores, dentre os quais se destacou a infraestrutura de transporte. 
Um dado importante para o entendimento da estruturação física da cidade, assim como de sua 
posterior “explosão” em metrópole, diz respeito às obras viárias. Propostas e projetadas desde as 
décadas de 1920 e 1930, no bojo do denominado Plano de Avenidas, tiveram uma implantação 
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tumultuada e lenta. Para termos uma clara dimensão das questões que envolviam o transporte 
público no período, o primeiro Plano Diretor da Cidade de São Paulo elaborado na década de 1950, 
organizado em apenas três partes, cravava no seu primeiro item uma meta fundamental: 
planejamento da circulação e transporte, fundado no plano viário, rodoviário e ferroviário. 
 
Porém, apesar do grande empenho de profissionais bem informados atuando nos recém-criados 
órgãos técnicos e administrativos municipais, as questões da mobilidade não chegaram a se alterar 
de forma perceptível, menos ainda efetiva. Observando apenas o processo de urbanização e 
acrescentando mais uma década, chegando a 1960, já estávamos vivendo dentro do padrão de 
crescimento que iria marcar todo o processo: enquanto o trecho urbano da metrópole de São Paulo 
crescia 171%, os seus arredores, o trecho suburbano, expandia 364%5. Grandes extensões de origem 
rural, situadas a pelo menos 20 quilômetros do núcleo central, totalmente desprovidas de 
infraestrutura básica, representavam a parte substancial do território que ia sendo consumido pela 
expansão urbana rumo aos espaços periféricos. Focado no atendimento das exigências do capital 
produtivo, o poder público havia priorizado desde o início, como já foi dito, o provimento de 
condições materiais para a implantação e desenvolvimento da grande indústria. Utilizando uma 
chave comparativa, as pesquisas e publicações oriundas de diversos centros acadêmicos da América 
Latina confirmavam a semelhança entre o perfil da metropolização paulistana com de outras 
metrópoles.  
 
Um estudo desenvolvido por Manuel Castells na década de 1960 apontava ritmos e taxas 
semelhantes de urbanização com as mesmas características físicas e sociais em Montevideo, Buenos 
Aires, Assunção, dentre outras capitais e cidades latino-americanas6. O aspecto desarticulado da 
urbanização periférica em relação à rede urbana existente, isto é, o padrão de ocupação do solo 
pouco denso e ao perfil socioeconômico de sua produção, recebeu análises e designações que 
exprimiam claramente seus conteúdos. Duas delas, muito influentes na década de 1970, pautaram as 
pesquisas e análises. A primeira, denominada urbanização dependente, elaborada pelo mesmo Manuel 
Castells no final da década de 19607; e, a segunda, a urbanização marginal, cujo principal nome era 
então Aníbal Quijano8. Ambas agregaram muitos outros nomes de diversas áreas de estudo e 
indicavam a formação de um universo urbano latino-americano – periférico e marginal – destituído de 
infraestrutura básica e de serviços públicos que se traduziram logo a seguir na organização e 
consolidação sócio-espacial da cidade dual.  
 
A partir das décadas de 1960 e 1970, a imensa desorganização urbana da metrópole, revelada por 
inúmeros e excelentes estudos de caso específicos, exigiu a entrada em cena do poder público para 
enfrentar as questões do denominado universo urbano periférico. Algumas iniciativas logo se 
apresentaram, mas, lamentavelmente, além de não encaminharem soluções consistentes e 
suficientes, introduziram novas e negativas variáveis ao quadro urbano. O provimento de habitação 
popular através de grandes conjuntos habitacionais construídos em glebas periféricas desprovidas 
da urbanificação9 necessária, sobretudo a leste do município, ao lado da intensa atividade de 
parcelamento do solo através de loteamentos populares, ampliaram a dimensão física dos 
problemas e aprofundaram as contradições sócio-espaciais da metrópole. A metropolização 
paulistana consolidou-se naquele momento através dos elementos clássicos do processo, quais 
sejam, a conurbação associada à manutenção de condições de centralidade e, o reconhecimento de um 
centro no qual coincidia a presença das denominadas funções direcionais, sustentadas por um conjunto 
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de atividades específicas, comerciais, institucionais, econômicas e financeiras. Mas, no caso 
paulistano, sua inserção no capitalismo industrial periférico acrescentava algumas variáveis muito 
específicas.  Ao estabelecer a indispensável associação desses aspectos físico-territoriais com o 
transporte público de massa, vemos que este possuía um papel indutor da ocupação de glebas 
distantes e que não pode ser descrito como algo que veio a reboque da uma expansão urbana. A 
rede de mobilidade que se consolidou ao longo de todo o processo da metropolização garantiu a 
manutenção do dinamismo econômico, que podia contar com uma mão-de-obra vivendo em 
espaços marginais, totalmente dependente do penoso e cotidiano movimento da classe trabalhadora 
de casa para os setores onde era maior a oferta de postos de trabalho, da deficiente oferta de 
transporte público.  
 

 
Figura 2. Bairro de Heliópolis – zona sudeste do município de São Paulo, no limite com o município de São Caetano do Sul. 
Fonte Laboratório de Urbanismo da Metrópole – LUME _ FAAUSP (2003) foto: N. Kon 
 
Apesar da abordagem feita neste artigo do processo de metropolização privilegiar os aspectos 
físico-territoriais, não gostaríamos de deixar de mencionar outras questões, também importantes, 
situadas em outros registros. A tese da organização metropolitana como a espacialização da existência 
moderna, para citar apenas um exemplo, é indispensável. Este é, aliás, um atributo claramente 
perceptível na São Paulo das décadas de 40 e 50. É necessário sublinhar que a metrópole que se 
estruturou entre as décadas de 1930 e 1960 estava alinhada também com todos os atributos da 
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denominada metrópole moderna10. E, é justamente em torno das contradições que observamos entre os 
atributos urbanos da metropolização periférica e a consolidação de aspectos da metrópole moderna que a 
história urbana de São Paulo encontra sua especificidade.   
 
Tal como em todas as aglomerações urbanas de perfil metropolitano, também em São Paulo, a 
reflexão envolvendo, direta ou indiretamente, a cultura moderna passou, a rigor, pela sua condição 
metropolitana. O urbano, essencial para uma análise completa do fenômeno metropolitano de São 
Paulo, deve ser registrado. A elaboração teórica da formação das metrópoles industriais, elaborada 
em chave marxista por Massimo Cacciari11, é muito clara. Ao analisar a metrópole moderna, Cacciari 
adverte que ela não deve ser confundida “com nenhuma categoria particular de grande cidade, nem comercial 
nem tampouco industrial. Sua essência deriva do fato de ser um sistema... um tipo urbano pluriarticulado, um serviço 
global, dirigido ao desenvolvimento do grande capital contemporâneo”12. A simultaneidade, elemento chave, de 
acordo com sua análise, está no cerne da interpretação do fenômeno metropolitano moderno. Sua 
concepção de metrópole ajusta-se perfeitamente a São Paulo, a partir do marco da industrialização 
pesada nos anos 1950/60. Pois, naquela conjuntura, São Paulo foi o local onde se organizou 
simultaneamente cada um dos elementos indispensáveis ao processo de industrialização associado à 
urbanização: a força de trabalho industrial, o equipamento científico necessário ao desenvolvimento 
da grande indústria manufatureira, a estrutura financeira dentro de padrões modernos, a 
participação do mercado consumidor nacional e, por fim, o provimento de moradia – 
essencialmente barata – para a classe trabalhadora. 
 
No ano de 2007 o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destacou São Paulo como 
a única Grande Metrópole Nacional, com 19,2 milhões de habitantes, composta por 39 municípios, 
concentrando o maior contingente populacional em aglomerações metropolitanas, apresentando a 
maior densidade demográfica do país: 2.548,72 hab/km².  Tal classificação, embora não traduza 
todos os aspectos mais fundamentais do fenômeno, apontou para o poderoso universo urbano 
concentrado na metrópole paulistana.  
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Figura3. Evolução da rede viária macrometropolitana– 1980, 2000 e 2010. 
Fonte: elaboração - Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP); dados - IBGE (2010); DER (2010); Emplasa (2010). 

 
 
2. DA METROPOLIZAÇÃO ÀS NOVAS ESCALAS DA MACROMETROPOLIZAÇÃO 
 
Simultaneamente, enquanto o IBGE confirmava a liderança nacional da metrópole de São Paulo, o 
Governo do Estado redefinia a composição da entidade territorial denominada Macro Metrópole 
Paulista (MMP).  Na sua configuração mais recente, colocada pelo poder público estadual em 2013, 
este território passou a agregar 5 regiões metropolitanas – São Paulo, Campinas, Baixada Santista, 
Vale do Paraíba e Litoral Norte e Sorocaba; as aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba; e 
ainda, a unidade regional de Bragantina, ainda não institucionalizada. O total de municípios 
incluídos é de 173. Sua dimensão física é um dado poderoso: são 50 mil quilômetros quadrados, o 
que corresponde a 20% de todo território estadual, onde vive uma população de 30 milhões de 
habitantes. De acordo com dados divulgados pelo IBGE em 2009, a força econômica deste 
território representa 80% do PIB estadual e 30% do nacional. Trata-se de uma das áreas mais 
urbanizadas do planeta de acordo com o Relatório da UN Habitat (2006). 
 
As delimitações desse imenso território pelo poder público vêm sendo revista ao longo das duas 
últimas décadas. Seu recorte físico-administrativo foi, gradualmente, ampliando-se com o objetivo 
de apontar para uma unidade territorial comprometida com o funcionamento do novo modelo 
produtivo, pós-fordista. Entretanto, não serão apenas os desígnios do poder público ou, a enorme 
força dos dados numéricos que resultam da associação de 5 regiões metropolitanas, que irão 
garantir a efetiva presença de um sistema urbano de inédita escala territorial 13.  
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Diante dos novos aspectos da atual fase da urbanização paulistana na metrópole, e paulista na 
macrometrópole, ganhou importância a premissa de trabalho que incide diretamente no campo do 
planejamento e do urbanismo: a mudança de escala no processo de urbanização corresponde a mudanças nos 
próprios atributos urbanos localizados em todos os níveis do território urbanizado. Tal axioma tornou-se 
evidente em São Paulo a partir da década de 1980. A esta evidente mudança de escala e de atributos 
urbanos, principalmente físico-espaciais e funcionais, incidiram novas formas de abordagem do 
projeto urbano e de suas ferramentas de trabalho. O vínculo necessário entre as três etapas de ação 
fundamentais sobre o território –análise urbana, proposta do plano e elaboração do projeto –, nesse 
caso, dada a complexidade das questões, torna-se imprescindível, pois precisará correlacionar todas 
as escalas territoriais e urbanas. 

 
Figura 4. Institucionalização das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas na MMP - situação em 2014 - e população. 
Fonte: elaboração - Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP); dados - IBGE (2010/2014); DER (2010). 

 
Dentre os inúmeros conceitos desenvolvidos nas duas últimas décadas para descrever este novo 
padrão de urbanização, optamos pela designação urbanização extensiva, tal como é enquadrada 
teoricamente pelo geógrafo português Álvaro Domingues14.  Trata-se de uma abordagem muito 
dinâmica que enfatiza a presença, no próprio interior do processo de urbanização contemporâneo, 
de relações que ocorrem em territórios cada vez mais extensos. E, sobretudo, pela ênfase dada às 
lógicas dos sistemas de mobilidade. Para o autor, o território da urbanização extensiva não é apenas a 
representação de trechos isolados, delimitados por espaços ocupados ou não, trata-se, acima de 
tudo, de um campo de forças, um lugar onde todas as escalas, desde micro até macro, atuam a partir 
de uma relação interativa e interdependente, fortemente baseada no transporte rodoviário. 
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O processo de urbanização ilimitada foi também abordado, de um ponto de vista muito 
interessante e, sem dúvida, provocador, pelo urbanista catalão Manuel de Solà-Morales, que chama 
a atenção para as peculiares e qualidades do modelo de expansão urbana, metaforicamente 
denominado mancha de óleo. Historicamente visto como ruinoso para a integridade das cidades, este 
padrão ganhou na sua análise um conteúdo urbano inesperado e, bastante operacional, para as 
ações de planejamento e de propostas urbanísticas. Apesar do caráter polêmico, seus argumentos 
merecem registro e atenção. As críticas clássicas ao modelo de expansão em mancha de óleo se 
assentam em dois aspectos principais: a impossibilidade de estabelecer qualquer forma de controle 
tendo em vista o caráter aleatório do tipo de crescimento urbano impulsionado e, como 
desdobramento, a total impossibilidade de encontrar critérios racionais para balizar a instalação de 
infraestruturas urbanas. São, ambos, pontos importantes tanto para o planejamento urbano como 
para o urbanismo.  
 
E, será justamente em função destas críticas, isto é, da impossibilidade de controle da expansão e da 
ausência de lógica reconhecível, que a defesa feita por Manuel de Solà-Morales ganha mais força e 
atualidade. Para ele a possibilidade de preservação da contiguida de do tecido urbano só ocorrerá se 
nos desfizermos de regras e normas de uso e ocupação do solo que favorecem cisões entre o tecido 
consolidado e as novas funções e ocupações. Ou seja, para garantir e não apenas impedir, através de 
legislação a justaposição de trechos urbanos regidos por critérios de eficiência urbana, em todos os 
sentidos – do físico-territorial ao funcional e espacial –, as regras precisam ser passíveis de 
flexibilização, de interações com o território, de ajustes ditados por situações específicas. Este é 
também um dos aspectos da relação entre plano e projeto. 
 
O crescimento urbano analisado a partir desse registro poderá assumir um papel de resposta às 
formas de expansão que geraram e ainda estão gerando dispersão urbana. Principalmente aquelas 
propiciadas pelo próprio processo de urbanização, definido pela demarcação de zonas urbanizáveis. 
Para ele não há nada de aleatório no contínuo processo de agregação de novos trechos urbanos, 
característico do padrão mancha de óleo.  
 
Uma observação de caráter intrinsicamente urbano é sublinhada: quando se trata de um processo de 
urbanização intenso e extenso, é necessário tirar partido do papel positivo que podem desempenhar as pequenas peças 
urbanas (el grano pequeño) como elementos articuladores de territórios que tendem a ser ilimitados e, sobretudo 
amorfos. A própria topografia, os padrões de propriedade fundiária, as normas urbanísticas e, 
sobretudo, as questões ambientais podem funcionar como parâmetros para encaminhar uma 
urbanização menos espraiada e, muitas vezes, também geradora de segregação de diversos tipos15. 
 
Não cabe neste artigo aprofundar essa questão, no entanto, vale lembrar que a argumentação sobre 
o processo de urbanização contemporâneo, tal como o faz Solà-Morales, tem fundamento e 
propósito quando se analisa a urbanização extensiva em São Paulo.  Sua defesa do crescimento urbano 
contíguo visa acentuar o aspecto disfuncional que assumem os imensos equipamentos comerciais, 
os grandes conjuntos habitacionais, os condomínios residências fechados, que se localizam de 
forma autônoma e isolada em territórios demarcados por zoneamentos funcionais, ocupando 
grandes glebas e promovendo descontinuidades físico-espaciais.  
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Figura5. Ocupação por conjuntos habitacionais e novas plantas industriais ao longo de rodovias. 
Fonte:http://br.worldmapz.com/photo/252768_en.htm.   
 
 

 
Figura 6.Rodovia dos Bandeirantes. 
Fonte: http://imoveis.trovit.com.br/aluguel-galp%C3%A3o-jundiai 
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Figura 7.Outlet, Shopping, Wet’n Wild e HopiHari, todos na Rod. dos Bandeirantes entre Jundiaí e Campinas (municípios de 
Itupeva/Louveira). 
Fonte: https://maps.google.com.br.  
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Figura 8. Próximo à Rod. dos Bandeirantes no trecho São Paulo/Jundiaí. 
Fonte: http://www.panoramio.com/photo/89897148.  
 

 
Figura 9. Cruzamento entre as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. 
Fonte: https://maps.google.com.br. 
 
O objetivo de trazer aqui o pensamento do urbanista catalão é enfatizar a importância que uma 
abordagem que garanta as relações interescalares e multiescalares essencialmente urbanas, quando a 

20



riURB        •        Revista Iberoamericana de Urbanismo nº12       •      Meyer, Pereira Galvao e Rubio Longo     •      São Paulo e suas escalas de urbanização 

Recibido 28-07-15 | Aceptado 14-12-15 
Bajo licencia Creative Commons 

proposta é enfrentar as questões da urbanização extensiva e não apenas negar sua presença. Sua análise 
apresenta-se de forma bem distinta daqueles, teóricos ou não, que temem a ameaça representada 
pelo padrão de urbanização no qual o urbano avança em detrimento da cidade. Por exemplo, a 
pergunta feita pela historiadora do urbanismo Françoise Choay, que em certa medida é bem singela, 
sintetiza esta posição: "será a urbanização sinônimo de cidade?”. Sua indagação, respondida de forma 
muito interessante por ela mesma, sustenta que a transição da cidade para o urbano é uma conversão 
com vítima: “a persistência dos processos de urbanização recentes, com a instalação disseminada e intensiva do 
urbano nos territórios deve ser vista com a substituição da cidade pela não-cidade.” 16. Sua análise tem o 
interesse, mas também contém os riscos, de estudos que abarcam um grande arco histórico, no seu 
caso indo do final do século XIX até meados do XX, quando foi grande o número de proposições, 
projetos e teorias contendo aspectos que acabavam por promover essa substituição desastrosa. 
Sendo que o eixo que define tal substituição é, para ela, o espaço escravizado pela velocidade, isto é, a 
possibilidade técnica da ubiqüidade representada pelo transporte individual.  
 
As observações da historiadora do urbanismo, embora partindo de pressupostos muito distintos, se 
aproximam da caracterização feita pelo arquiteto Rem Koolhaas no seu texto A Cidade Genérica: 
“A Cidade Genérica é tudo o que resta do que foi a cidade”; e, ainda: “A Cidade Genérica é a pós-cidade sendo 
preparada in loco para ser a ex-cidade.“17. Tais conteúdos, justificados por muitos pressupostos, 
sobretudo aqueles introduzidos pelo urbanismo modernista, inundaram a literatura sobre a 
urbanização pós-metropolitana. Algumas têm caráter analítico e crítico e são, por isso mesmo, 
muito valiosas. Porém, ao lado destas, são as análises centradas no entendimento dos novos 
atributos da urbanização contemporânea, cuja qualificação varia muito, aquelas que poderão 
orientar o pensamento e a ação de planejamento e de projeto urbano. Há hoje um grande 
contingente de profissionais multidisciplinares e, até mesmo transdisciplinares, promovendo 
trabalhos analíticos e propositivos, isto é, buscando fazer face aos novos conteúdos urbanos da 
urbanização extensiva.  
 
Ainda que de forma preliminar, acreditamos ser pertinente estabelecer uma relação direta entre o 
padrão do processo da urbanização extensiva e a emergência e designação do território 
macrometropolitano paulista. Lembrando que assim como o padrão periférico esteve no centro do 
processo de metropolização de São Paulo, a urbanização extensiva está no centro do processo de 
macrometropolização.  
 
Podemos, portanto, avançar a partir da seguinte proposição: o território da denominada Macro 
Metrópole Paulista é organizado por sistemas urbanos impulsionados pela urbanização extensiva, cuja 
estrutura é polarizada pelo conjunto das cinco regiões metropolitanas, dentro de um padrão, como 
já dito, transescalar e multifuncional18. 
 
 
3. A MACROMETRÓPOLE PAULISTA COMO UMA “REDE DE REDES” 

 
O conceito de rede urbana não é novo para os temas da urbanização. Tanto no campo da geografia, 
da sociologia urbana, e da própria história urbana, a noção de rede esteve e está sempre presente. No 
presente a noção ganhou novas conotações tendo em vista os rebatimentos do processo de 
globalização nas questões urbanas e territoriais. Não por acaso, a nova abordagem teórica contida 
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na análise apresentada no livro “A Sociedade em Rede” de Manuel Castells19 tornou-se tão influente 
para as análises das organizações urbanas regidas pelas novas escalas da urbanização e pela sua nova 
organização. A contribuição dos conceitos introduzidos por ele na esteira de suas observações, 
sempre baseada em muita pesquisa e dados, sobre o modus operandi da fase globalizada do 
capitalismo, é fundamental para a compreensão das novas territorialidades. Sua interpretação das 
transformações físico-territoriais e espaciais tem origem na observação dos territórios nos quais a 
nova organização produtiva está baseada nas inovações da tecnologia da informação. De acordo 
com a teoria proposta por Castells, sob o efeito combinado das novas tecnologias informacionais e 
da forte transformação nos sistemas produtivos, a relação entre tempo e espaço ganhou uma nova 
correlação e, o que é central, na configuração territorial contemporânea é o tempo que organiza o 
espaço, revertendo a clássica relação – o espaço organizando o tempo.   
 
Tal premissa se estabelece a partir de uma inversão de enorme impacto para a organização físico-
espacial e funcional dos territórios urbanos, pois diferentemente do padrão de urbanização que 
predominou na sociedade capitalista industrial, quando o espaço organizava o tempo, na conjuntura 
atual são os deslocamentos, de todo tipo, os grandes elementos de organização da vida urbana, em 
todos os seus aspectos. E, mais ainda, na sua elaboração teórica são as dinâmicas, oposições 
dialéticas, entre os denominados espaço dos fluxos e espaço dos lugares, que criam o suporte material para 
que o tempo organize o espaço nos novos territórios urbanos que estamos tratando aqui. E, nesse 
contexto, a rede torna-se “a base material” onde se organiza a vida social em todos os seus aspectos. 
Esta transformação estrutural da sociedade contemporânea, descrita de forma muito completa por 
Manuel Castells e por um número cada vez maior de estudiosos das questões urbanas 
contemporâneas, incide em aspectos essenciais da urbanização, do urbanismo e do planejamento 
urbano com foco na urbanização em grande escala. 
 
Mas, apesar da ênfase dada à dimensão populacional, sabemos que ela por si só não define a força 
destas organizações urbanas em rápido processo de transformação. O caminho que nos parece mais 
sólido é registrar as relações estabelecidas no seu interior, através de seus principais pontos nodais, 
independentemente das suas dimensões que qualificam e, o que é muito importante, particularizam 
as suas distintas situações. É justamente neste aspecto que sublinhamos a importância assumida 
pela articulação territorial das cinco regiões metropolitanas paulistas – São Paulo, Campinas, 
Baixada Santista, São José dos Campos e Sorocaba – que compõem a Macro Metrópole Paulista 
(MMP).  
 
Em outras palavras, é na observação das relações estabelecidas no interior deste território – 
estruturado em nova escala e em rede –que é possível identificar uma urbanização pós-metropolitana 
onde se articulam o espaço dos fluxos e o espaço dos lugares. E, é também necessário levar em conta, a 
existência de uma forte distinção entre esse território e o padrão de urbanização denominado sprawl 
tal como é descrito e analisado por especialistas, principalmente os norte-americanos20. 
 
Um verdadeiro mar de conceitos e de estudos de caso observados, descritos e teorizados, abrangendo 
todo o mundo urbanizado, aponta desde a década de 1970/80 para o surgimento de novas 
territorialidades. Apesar da diversidade dos enfoques sobre a urbanização contemporânea que vem 
produzindo muita teorização, sempre procurando qualificá-la da forma mais precisa, vemos que 
alguns atributos urbanos, apesar de muito semelhantes, ganham configurações distintas em 
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contextos também distintos: as questões de densidade populacional, os novos núcleos residências 
de classe média e alta, as continuidades ou rupturas que têm origem em novas dinâmicas de uso do 
solo, a excessiva monofuncionalidade dos centros de compra e empresariais, dentre outros. Além 
destas particularidades, existem outras que precisam ser observadas para que nossas análises da 
urbanização paulista contemporânea não se tornem objeto de simplificações ou do uso de conceitos 
cunhados para dar conta de outras realidades. Tal desvio acaba por descaracterizar, tornando 
obscuro o que há de verdadeiramente específico no nosso caso. Tomamos aqui dois deles, 
presentes tanto nas formas clássicas, isto é, aquelas já conhecidas de urbanização, quanto nestas 
contemporâneas que estamos focando neste artigo sobre São Paulo. A primeira é a escala territorial, 
que é o aspecto que nos interessa destacar, e, a segunda é a motorização dos deslocamentos no 
interior do território, que é, sem dúvida, o instrumento essencial para a organização da vida social e 
econômica na grande escala territorial. 
 
O uso impróprio dos conceitos de escala e de dimensão como princípios equivalentes, tem levado, 
freqüentemente, o primeiro a perder as suas principais características, que são todas elas, 
intrinsecamente relacionais. Como bem sabemos, a escala de um território não coincide com a sua 
dimensão geográfica. Isto é, a escala não é – definitivamente – uma questão de tamanho. A escala de um 
território é definida por relações interdependentes, simultâneas e multiescalares que ali se 
estabelecem envolvendo conteúdos que tanto podem ser naturais, ambientais, físico-espaciais, 
funcionais e infraestruturais.  
 
Exatamente por isso, apesar dos limites administrativos dos 173 municípios da MMP já serem 
legalmente definidos, uma nova geometria muito variável do ponto de vista morfológico, se 
organiza em função de dinâmicas que atuam em diversas escalas, incluindo é claro, a grande escala, 
neste caso a macrometropolitana. Tais dinâmicas tanto podem ter origem em ações do poder 
público, quanto em iniciativas conjuntas dos setores privado e público da economia.  
 
Os padrões físico-espaciais da urbanização extensiva, como já foi dito antes, são inerentes à 
organização urbana macrometropolitana e produzem transformações no conjunto do território ou, 
em pontos específicos, de forma correlacionada e sistêmica. Portanto, o que define a escala 
macrometropolitana não é, decididamente, a sua dimensão, mas a existência de relações estruturadas 
em redes que se concretizam através de fluxos estabelecidos dentro de padrões transescalares e 
multitemporais. 
 
Dentro do atual quadro de organização do território macrometropolitano, a sua escala deve ser 
observada e analisada de forma a não perder de vista as correlações que estão aí se realizando: as 
suas dinâmicas de transformação, os seus aspectos conjunturais, relacionando ações de todo tipo, 
que se implantam e interferem no território. As narrativas e análises gráficas pretendendo tornar 
visíveis os territórios da grande escala com base na sua configuração física associada ao seu 
funcionamento urbano são hoje temas dominantes para o planejamento e o projeto físico-funcional 
e espacial, voltado para a organização de extensos territórios urbanizados. As investigações pautam-
se na necessidade de criar informações que conduzam as políticas públicas voltadas para a revelação 
das potencialidades deste território estratégico.  
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Figura 10. Estrutura viária macrometropolitana atual (2010).  

Fonte: elaboração Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP). 

 
As diversas formas de análises gráficas mostram que esse território está organizado fisicamente 
através de perímetros, eixos e pontos; e, funcionalmente através de fluxos, atividades e distâncias. A 
definição destes elementos não resulta numa geometria estática, menos ainda permanente. Por ser 
um território urbano, sua estruturação é definida a partir de processos históricos, que na atual 
conjuntura estão relativizando distâncias e revendo as regras já consagradas em outras etapas do 
sistema produtivo industrial capitalista. A articulação do binário sociedade/território ganha expressão e 
é balizada pela presença de pontos precisos que têm seus epicentros nas cinco metrópoles, criando 
uma estrutura urbana policêntrica e transescalar.  

 
As representações gráficas elaboradas a partir dos dados existentes conduzem à identificação dos 
fluxos e, a partir deles, dos aspectos urbanos que caracterizam a urbanização extensiva. Dentre eles, o 
significativo fenômeno da movimentação pendular diária da população ocorrendo em novas escalas, 
principalmente em função das novas conjugações entre habitação/trabalho e habitação/estudo. 
Embora estes aspectos, ditos “materiais” da rede – policêntrica e multiescalar – sejam a essência física e 
territorial do fenômeno macrometropolitano, é preciso avançar na sua caracterização para 
compreender os seus conteúdos espaciais e funcionais. Por tudo que já foi dito antes, acreditamos 
que a sua apreensão está diretamente relacionada às práticas sociais e econômicas desenvolvidas no 
território. Neste artigo colocamos o foco numa delas: os deslocamentos diários de um grande 
número de habitantes, que estão relativizando distâncias e com isso revendo as regras da localização 
das atividades produtivas. 
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Pesquisa produzida pelo Nepo / Unicamp em 2013revelou um importante aspecto de 
funcionamento macrometropolitano paulista ao qualificar os movimentos pendulares de sua 
população21. O ponto de partida da pesquisa é uma correlação: “Nos últimos dez anos, enquanto a taxa 
de crescimento anual da população das regiões metropolitanas paulistas foi de 1,1%, a taxa de crescimento dos 
movimentos pendulares entre as regiões que compõem a Macrometrópole Paulista (MMP) foi de 8,7% ao ano”22. 
Este dado abre perspectivas para outras análises e hipóteses sobre a urbanização extensiva em São 
Paulo. O próprio artigo mencionado acima trabalha algumas delas. Um exemplo é a verificação dos 
graus de articulação e integração hoje presentes no território macrometropolitano; ou seja, como e 
quanto esta integração revela de interdependência entre as metrópoles e as cidades que compõem 
este macro-sistema urbano.  
 

 
Figura 11. Movimento pendular nos municípios da MMP. 
Fonte: elaboração Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP). 
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Figura 12. Circulação de veículos na MMP. 
Fonte: elaboração Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP). 

 
A constituição dos territórios urbanizados através do padrão da urbanização extensiva que regem a 
organização da macrometrópole é, como fica claro na pesquisa mencionada acima, transescalar. 
Porém, para uma atuação estratégica, nos termos clássicos do planejamento urbano e regional, é o 
seu caráter multi-institucional que se apresenta como um desafio. Vimos acima que para “revelar” e 
analisar este território é necessário abrir mão das delimitações administrativas e buscar leituras 
baseadas em novos parâmetros, sobretudo os naturais, infraestruturais e funcionais e todos os 
demais de forte perfil sistêmico23. 
 
O território da MMP constituído pelas cinco metrópoles comporta todos os prefixos que designam 
situações e condições –multi, trans, pluri– pois não estamos diante de uma simples somatória de 
municípios metropolitanos, no sentido cumulativo do termo, mas de uma organização territorial 
baseada em dinâmicas que criam uma rede de redes. 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PONTOS PARA DISCUSSÃO  

 
Ao longo deste artigo afirmamos que o padrão de urbanização denominado periférico, que conduziu a 
metropolização de São Paulo a partir da década de 1920, foi substituído, gradualmente, por outro, 
aqui denominado urbanização extensiva, num processo que se tornou evidente a partir da década de 
1980. Afirmamos também que este novo padrão de urbanização vem alterando as relações urbanas 
interescalares, tanto no interior de trechos urbanos consolidados, como naqueles recém urbanizados. 
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Para esclarecer nosso ponto de vista, procuramos enfatizar a distinção entre os conceitos de extensão 
e escala, visando assim reforçar o caráter essencialmente relacional que implica a noção de escala 
territorial. 
 
a. Por qualquer ângulo que se examine a urbanização contemporânea de São Paulo, veremos que 
não se trata apenas de uma poderosa expansão de áreas urbanizadas, mas sobretudo, de um conjunto 
de transformações relacionais instaladas no interior do novo ente urbano formado pelas cinco 
metrópoles. Este território urbano– a macrometrópole paulista – é o resultado de relações 
intrametropolitanas, intermetropolitanas e, cada vez mais transmetropolitanas. 
 
b. Desde os anos 90, pesquisas e estudos urbanos tem  sublinhado o caráter disperso e fragmentado da 
urbanização paulistana (metrópole) e paulista (macrometrópole). A percepção é correta e todas as 
análises e dados confirmam estes perfis dos dois processos. Enfatizam, entretanto uma intensificação 
destes dois atributos negativos. O enorme leque de adjetivos utilizados para qualificar a atual 
urbanização indica a diversidade de sua apreensão. Entretanto, ao examinar de forma muito 
particularizada os territórios da urbanização extensiva, olhando exclusivamente para a sua manifestação 
territorial/local, corremos o risco de perder de vista um aspecto crucial desta urbanização em nova 
escala. Isto é, deixamos de considerar a importante polarização exercida pelas regiões metropolitanas 
dentro do território macrometropolitano. Mesmo quando as análises aproximam-se um pouco mais 
do objeto, isto é, as áreas periurbanas, onde os trechos periféricos das regiões metropolitanas se 
tangenciam, ou, até mesmo se confundem, deixamos de considerar as suas especificidades quando 
relacionadas com estes “campos de força” que é o município sede, além dos municípios mais 
centrais das regiões metropolitanas que compõem a macrometrópole.  
 
Analisando os espaços periurbanos, tendo como ponto de partida as próprias regiões 
metropolitanas, fica evidente o papel organizador que estas já desempenham e poderão desempenhar 
de forma mais decisiva ainda. Esta observação se apóia na análise feita pelo geógrafo francês Marcel 
Roncayolo, já citado antes, quando mostra que de um ponto de vista histórico-geográfico, as cidades 
estão no centro das organizações territoriais. Sua afirmação é a de que a cidade, que aqui substituiremos por 
metrópole, “é um território que organiza territórios”. Neste sentido as cinco metrópoles, e seus “campos de 
força”, são muito promissores para as ações de planejamento e de projetos urbanos que devem fazer 
face aos aspectos desorganizadores e ilimitados da urbanização extensiva.  
 
É também importante sublinhar que essa consideração não está privilegiando apenas os aspectos 
morfológicos ou funcionais das cidades e metrópoles que compõem a Macrometrópole Paulista, mas 
todo o conjunto de funções que ali se concentram – reconhecidas como centralidades de primeiro 
nível – e que por isso mesmo, possuem um papel ordenador e efetivo, capaz de fazer contraponto à 
ação “diluidora da estrutura urbana” da urbanização extensiva.  
 
c. Os futuros planos diretores metropolitanos que devem ser elaborados em função da recente e 
importante aprovação do Estatuto da Metrópole (Lei Federal de 13.089/2015), não poderão deixar 
de considerar em seus escopos as questões situadas além de seus estritos perímetros administrativos. 
Da mesma forma como os planos municipais não mais puderam deixar de lado as questões urbanas 
de escala metropolitana, os planos metropolitanos deverão considerar todas as funções e aspectos 
físico-espaciais relativos à sua escala macrometropolitana. 
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d. Devemos considerar que os planos setoriais de responsabilidade do poder público estadual, 
capazes de impactar as dinâmicas metropolitanas e macrometropolitanas, deverão necessariamente 
ser formulados considerando as duas escalas, pois ambas representam uma oportunidade –
imperdível,de articulação urbana. Os planos e projetos setoriais, por sua natureza intrinsicamente 
sistêmica, evidenciam tal condição, como é o caso das propostas de expansão da rede de transporte 
público de massa. A recente divulgação da “Atualização da Rede Metropolitana de Alta e Média 
Capacidade” pela Secretaria de Transportes Metropolitanos (2013) demonstra a necessidade de 
retomada de uma lógica de planejamento integrado, já desenvolvida anteriormente nos Planos 
Integrados de Transportes Urbanos (PITU). Mas deve ir além, buscando mediar a rede proposta 
para a RMSP pelo menos com outras duas questões: as diretrizes já tão conhecidas para os trens 
regionais e a urgente articulação com os relevantes sítios aeroportuários existentes e em processo de 
expansão.  
 
e. Todas as áreas do conhecimento e técnicas relacionadas às questões relativas ao funcionamento 
das metrópoles e macrometrópol estem reiterado a tendência de permanência dos processos de 
formação de territórios cada vez mais extensos e complexos. Métodos, vistos como estratégicos, 
apresentados como possíveis refreadores dos processos de urbanização ilimitada, tem frustrado as 
metas e as expectativas de seus formuladores. Portanto, se o prenúncio de uma urbanização tão 
continua e ampla já é tão claro, a atitude mais estratégica é buscar formas de reduzir os impactos de 
sua consumação. Acreditamos que a tese do geógrafo português Álvaro Domingues (2001), segundo 
a qual é preciso “qualificar os territórios da urbanização extensiva ao invés de buscar apenas fórmulas para conter 
sua difusão sem limite”, é, provavelmente, uma postura a ser examinada e considerada. Dela, algumas 
frentes de ação se abrem e poderão ser planejadas, propostas e gerenciadas pelo poder público, além 
de compartilhadas com os setores privados da economia. 
 
Estas ações de qualificação envolvem trechos urbanos complexos, onde a presença de infraestrutura e 
programas de abrangência regional convivem com questões locais. Justamente por isso, exigem 
estratégias e ferramentas de projeto urbano capazes de acomodar os fluxos e demandas das várias 
escalas envolvidas. E, mais uma vez, fica evidente que o arcabouço legal municipal, se pensado de 
forma isolada do contexto macrometropolitano, dificilmente será capaz de alcançar ou mesmo 
qualificar esse território.  
 
f. A estruturação territorial, muito segmentada, característica da urbanização extensiva não é aleatória. 
Os condicionantes como vimos são inúmeros: desde o preço da terra até presença de infraestruturas 
de transporte, o patrimônio ambiental urbano, vantagens locacionais para a produção industrial nos 
moldes pós-fordista, dentre muitos outros. O perfil territorial resultante, do ponto de vista 
morfológico, como já foi apontado acima, são os atributos mais freqüentes: a dispersão e a fragmentação 
territorial (vide item b). Em função destas duas dinâmicas negativas, devem ganhar força os 
instrumentos voltados para promover a sua reversão, ou de forma mais realista, a sua atenuação 
gradual. Citamos como os mais estratégicos aqueles que intensificam o uso misto do solo e o seu 
adensamento, que deverão combater as baixas densidades populacionais em antigos e novos setores, 
aumentando a conectividade, e ainda reduzam a segregação de usos e setorizações funcionais de 
escala territorial não condizente com as malhas urbanas onde se inserem.  
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Metas para promover o policentrismo e o adensamento populacional urbano já estão hoje presentes em 
todas as agendas de políticas públicas que enfrentam as questões da urbanização contemporânea. São 
instrumentos eficazes se inseridos nas denominadas políticas infraestruturaisconduzidas pelo poder 
público, nas quais diversas articulações são possíveis. E ainda, são indicadas para utilizar as 
potencialidades do território e os investimentos comandados pelo poder público ou, 
publico/privado. Nenhum destes dispositivos é novo para o planejamento e para o urbanismo, pois 
cada um deles já esteve em pauta em vários momentos da urbanização das metrópoles no século 
XX. Porém, hoje possuem um traço novo que é a necessidade premente de articulá-los. A 
denominação genérica destes planos e de seus projetos aponta para um conceito que pode aqui ser 
resumido como planos de coerência territorial. Isso é, dependem de estratégias de articulação que 
ultrapassem limitações setoriais e de poderes administrativos locais.  
 
Enfim, não se poderá contar com um bom desempenho destes dois instrumentos de ação – 
adensamento urbano e policentrismo– enquanto forem utilizados de forma autônoma, isto é, isolada. Sua 
eficiência nas políticas públicas dependerá da sua articulação orientada por planos e projetos que, 
estrategicamente, visem o fortalecimento estrutura identificada como uma rede de redes.  
 
g. A urbanização extensiva tal como se apresenta hoje gera um “território em movimento” e esse é seu 
aspecto crucial, pois é a partir dele que deverão ser elaborados os planos/projetos em escala 
macrometropolitana. Merece destaque a grande presença do tema dos fluxos, tanto em relação à 
movimentação de pessoas quanto de mercadorias. No seu interior, encontram-se o maior porto 
nacional,os principais aeroportos do país, os grandes centros de logística, uma rede rodoviária bem 
desenvolvida, dentre muitos outros aspectos também de suma importância.  Tudo converge para ver 
na mobilidade, assumida no seu sentido mais amplo, um dos pilares do processo de urbanização. E, 
como já mostrou François Ascher (1995): a mobilidade é um princípio, no sentido de ser um agente, 
e não uma de suas conseqüências das novas escalas da urbanização.  
 
h. Os grandes investimentos públicos que serão realizados visando a criação de redes 
infraestruturais, de todo tipo e escala, poderão ser em grande parte desperdiçados, no sentido de 
deixar de contribuir para a qualificação do território no qual se situam. Isto é, se não 
desempenharem funções que ultrapassem suas finalidades precípuas e unidimensionais. Em resumo, 
é preciso que o plano/projeto transforme as infraestruturas em estruturas. 
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