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RESUMO 

 
NANDIN, Cauana L. C. 
  
 
Esta pesquisa tem como principal objetivo demostrar, a partir de uma análise diacrônica, a 
formação e expansão do tecido urbano das cidades de Americana, Nova Odessa e Sumaré, 
que formam o Vetor Noroeste de Expansão Urbana da Região Metropolitana de Campinas 
(RMC), no período de 1901 a 2018. A metodologia adotada permitiu a sistematização dos 
mapas históricos, em sobreposição ao território atual, sendo a análise feita em duas escalas 
complementares: a metropolitana e a intraurbana, reconstituindo a formação da rede urbana 
e suas hierarquias, bem como as permanências como a rede de caminhos, o traçado urbano 
e os processos de divisão fundiária. O método diacrônico de análise do tecido urbano 
permitiu reconstituir a morfogênese dessas cidades, estabelecendo o conjunto de elementos 
primários que fazem parte de sua origem como suas glebas rurais, a rede de caminhos que 
ligavam os núcleos urbanos a uma rede urbana, bem como a identificação de elementos 
que se sobrepõe a estas preexistências, como o traçado viário e o parcelamento das glebas 
rurais na forma de novos loteamentos. O trabalho apresenta uma contribuição para a 
discussão sobre métodos e ferramentas para análise da gênese e expansão do tecido 
urbano, por meio do cruzamento de fontes de caráter distinto, em bases cartográficas, 
ampliando a compreensão sobre os processos da formação urbana e territorial do Vetor 
Noroeste de Expansão Urbana da RMC. 
 
 
Palavras-chave: Região Metropolitana de Campinas. Tecido urbano. Divisão fundiária. 
Morfogênese. 

 
 
 
  



 
 

  

ABSTRACT 

 
NANDIN, Cauana L. C. 
 
The main objective of this research is to demonstrate, from a diachronic analysis, the urban 
fabric formation and expansion of the cities Americana, Nova Odessa and Sumaré, which 
form the Northwest Vector of Urban Expansion of the Metropolitan Region of Campinas 
(MRC), in the period from 1901 to 2018. The adopted methodology allowed the 
systematization of historical maps, overlapping the current territory, having the analysis 
carried out in two complementary scales: the metropolitan and the intraurban, reconstituting 
the formation of the urban network and its hierarchies, as well as the permanences such as 
the paths network, the urban layout and the processes of land division. The diachronic 
method of urban fabric analysis allowed to reconstruct these cities morphogenesis, 
establishing the set of primary elements that are part of their origin as their rural areas, the 
network of paths that connected the urban nuclei to the urban network, as well as the 
identification of elements that overlap with these pre-existences, such as the road layout, and 
the division of rural lands in the form of new allotments. The work presents a contribution to 
the discussion on methods and tools for the genesis and expansion analysis of the urban 
fabric, through the crossing of sources from different character, on cartographic bases, 
expanding the understanding of the urban and territorial formation processes on the 
Northwest Vector of Urban Expansion of the MRC. 
  
 
Keywords: Metropolitan Region of Campinas. Urban fabric. Land division. Morphogenesis. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa originou-se das discussões e da análise empírica realizada 

em trabalhos anteriores e durante a dissertação de mestrado,1 identificando-se no 

território da Região Metropolitana de Campinas (RMC) características e processos 

de urbanização distintos e, ao mesmo tempo, complementares. Tais trabalhos 

geraram grande interesse em compreender as características de urbanização 

expressas em parte do território da RMC, em especial quanto às características dos 

tecidos urbanos das cidades do entorno da Rodovia Anhanguera, onde se 

identificam grandes desigualdades socioespaciais. 

Inicialmente, a pesquisa pretendia analisar as diferentes formas de 

crescimento e ocupação das cidades de Americana, Nova Odessa e Sumaré, 

considerando o crescimento urbano, desenvolvimento econômico e a rede urbana 

regional, estabelecidos no âmbito da Rodovia Anhanguera, e que tornaram a região 

um vetor desse processo de urbanização2, por isso, o nomeamos de Vetor Noroeste 

de Expansão Urbana da RMC.  

No entanto, ao começar a revisão histórica e o levantamento cartográfico 

para fundamentar a análise do tecido urbano das cidades do Vetor Noroeste de 

Expansão Urbana da RMC, foi possível identificar que nesses processos de 

urbanização, eram visíveis traçados e divisões anteriores que não eram resultados 

ou até mesmo característicos desse novo processo, mas sim permanências de 

processos anteriores como o da fundação das cidades, os primeiros caminhos e a 

primeira divisão fundiária, baseados no início de uma rede urbana entre essas 

porções territoriais. 

Desse modo, a pesquisa se propôs a tratar como recorte espacial o 

território das cidades de Americana, Nova Odessa e Sumaré, considerando que, em 

sua origem, as três cidades eram parte do termo do município de Campinas, sendo 

                                                           
1 NANDIN (2008) e NANDIN (2009). 
2 Durante todo o desenvolvimento dessa tese, usaremos o conceito de urbanização tal como 
formulado por Reis (2006, p. 47), tanto no sentido físico de extensão do tecido urbano quanto no 
processo social e demográfico de urbanização, sobre o deslocamento de população de área rural 
para área urbana. 



18 
 

  

que a partir dos desmembramentos territoriais e com as reconfigurações 

populacionais e territoriais, passaram a estabelecer novas dinâmicas e fluxos.  

Pode-se então compreender que essas cidades foram estruturadas a 

partir da rede de caminhos, sendo esse o início da rede urbana regional, reforçado 

com a conexão dessas cidades por meio da malha ferroviária pelos ramais da 

Companhia Paulista de Ferro, e que se consolida através da malha rodoviária, tendo 

como destaque a Rodovia Anhanguera, resultando então nesse vetor de expansão.  

Em outras palavras, a hipótese adotada nesta tese reconhece que o 

processo de crescimento e expansão urbana do Vetor Noroeste de Expansão 

Urbana da RMC é fruto da consolidação da rede de caminhos, da divisão fundiária 

inicial e da hierarquia estabelecida com os primeiros núcleos urbanos da região, 

sendo tais afirmações derivadas da identificação de permanência de traçados e de 

outros elementos no tecido urbano atual.   

Julgamos necessário, portanto, construir um método de análise diacrônica 

desses elementos de permanência, a fim de verificar seu papel na dinâmica urbana 

e na consolidação do recorte territorial. A pesquisa se propõe, então, a realizar uma 

investigação em duas escalas: a metropolitana e a intraurbana, compreendendo que 

os processos de urbanização ocorrem nessas duas escalas, e de forma 

complementar. 

A partir da identificação dos elementos de permanência e com base 

nessa hipótese, foi realizada a escolha do recorte temporal, através do levantamento 

de dados cartográficos e de outras fontes primárias, a fim de apreender o início da 

urbanização da área, sendo estabelecido como início do período de análise o ano de 

1901, e como término o ano de 2018. Esse período, torna-se relevante porque 

marca a transição da economia canavieira e cafeeira da região, processo 

fundamental para o desenvolvimento econômico das cidades do recorte espacial, 

para a industrialização, com as transformações mais significativas no processo de 

urbanização e expansão. 

Estabelecendo então o início do recorte temporal e com base no material 

levantado, iniciou-se o processo de reconstituição da morfogênese das cidades do 

Vetor de Expansão Noroeste da RMC, por meio da análise diacrônica do tecido 
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urbano e das dinâmicas visíveis na estruturação da ocupação através da rede de 

caminhos. 

Para isso, a pesquisa utilizou como metodologia o georreferenciamento 

relativo (DUTENKEFER, 2016) com a sobreposição da cartografia histórica sob 

imagens orbitais atuais, com o objetivo de identificar os elementos de permanências 

nas duas escalas abordadas. 

Entre as características que mais se destacaram na análise do tecido 

urbano do recorte territorial em questão, estão os eixos, visíveis nos caminhos e na 

malha ferroviária, a divisão fundiária, seja com a permanência de divisões rurais, 

seja como manutenção de alguns edifícios e tipologias construtivas.  

Para compreender a formação e consolidação desse vetor, primeiramente 

é necessário situá-lo a partir de sua formação e desenvolvimento da região, com 

base nos processos produtivos quanto da organização populacional e territorial, 

sempre considerando a multiplicidade de relações estabelecidas no território desde 

a sua formação, bem como as diversas escalas em que elas ocorrem. 

Atualmente, a RMC3 é a segunda maior região metropolitana do Estado 

de São Paulo em população, com mais de três milhões de habitantes (EMPLASA, 

2017), composta por 20 municípios, como pode ser observado no Mapa 1, sendo 

eles: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, 

Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, 

Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d'Oeste, Santo Antônio de Posse, 

Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Ainda no Mapa 1, destacamos as três cidades do 

Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, além da malha rodoviária em cinza e 

a Rodovia Anhanguera em roxo.  

                                                           
3 Criada pela Lei Complementar Estadual nº 870, em 2000. 
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Mapa 1 - Mapa da RMC. Em destaque trecho da Rodovia Anhanguera e os municípios do Vetor 

Noroeste de Expansão Urbana da RMC 

Fonte: EMPLASA, 2016. Modificado pela autora. 
Disponível em: https://www.emplasa.sp.gov.br/RMC. Acesso em: jun. 2020. 
 

A dinâmica socioeconômica da RMC está organizada a partir da rede 

urbana paulista, tendo Campinas o papel de centro urbano articulador na 

organização regional, e os outros municípios constituintes desse espaço 

metropolitano, como sistema de suporte dessas relações. A articulação entre essas 

cidades polifuncionais (CORREA, 2003) é demonstrada por dados como mobilidade 

urbana, troca de mercadorias, capitais e informações, como trataremos ao longo da 

tese. 

Sob esse ponto de vista, nesta tese, a compreensão desse vetor, da rede 

urbana e dos processos de expansão são trabalhados através da análise do 

crescimento e adensamento urbano, com foco nas características desse tecido 
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urbano e na relação do traçado existente com as permanências de características e 

traçados anteriores.  

Dessa forma, além de se apoiar em pesquisas desenvolvidas 

anteriormente, esta tese se mostra atual e inédita, visto que as pesquisas anteriores 

foram feitas isolando os municípios, não considerando as relações estabelecidas 

entre eles no âmbito da rede urbana, seja na escala local, seja regional. Além disso, 

esta tese se propõe a reunir dados para conseguir analisar as permanências dos 

traçados da divisão fundiária e da rede de caminhos na forma urbana atual desse 

Vetor de Expansão – trabalho também inédito e de grande contribuição para a 

análise da formação urbana regional. 

A hipótese é de que a investigação dos padrões de crescimento e 

ocupação desse território e a compreensão da expansão desse tecido urbano em 

diferentes escalas, o processo de gênese e sua relação com os caminhos e a 

ocupação territorial nesta porção territorial.  

Sintetizando esses conceitos, o presente trabalho compreende que os 

estudos sobre as caraterísticas desse tecido urbano e os processos complexos que 

resultam em sua formação, demonstram a velocidade em que essas mudanças são 

incorporadas nas áreas metropolitanas. O uso de diferentes escalas espaciais nesta 

pesquisa busca aperfeiçoar a análise das particularidades e diferenças no Vetor 

Noroeste de Expansão Urbana da RMC, identificadas nesse tecido urbano, tanto nos 

espaços intraurbanos quanto nos espaços regionais.  

Dentro dessas questões mais amplas que podem ser identificadas no 

território, caracterizadas na hipótese desta pesquisa, inserem-se outros fatores de 

análise, tais como: 

 A permanência dos traçados: a divisão fundiária das terras rurais 

como geradoras das formas urbanas atuais. 

 Os caminhos como permanência e indutores de crescimento.  

 A complexidade dos processos de expansão e dispersão urbana, 

apoiados na rede urbana.  
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Dessa forma, o presente trabalho foi estruturado em três partes, conforme 

descrevemos a seguir. 

A primeira parte trata da conceituação e caracterização dos processos de 

urbanização identificados no Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, 

apresentados e discutidos nas diversas escalas em que eles se relacionam 

(metropolitana, interurbana e intraurbanas), e demonstrando tais características na 

área de estudo. 

A segunda parte aborda dados históricos sobre a formação dessas 

cidades, bem como as relações que elas estabelecem desde a sua fundação, no 

que consideramos a gênese da rede urbana regional. Essa análise possibilita a 

contextualização para compreensão do objeto de estudo, o Vetor Noroeste de 

Expansão Urbana da RMC. 

E na terceira parte, através dos conceitos abordados anteriormente e 

utilizando ferramentas de georreferenciamento, é realizada uma análise dos 

processos de crescimento e adensamento do tecido urbano nas cidades do Vetor 

Noroeste de Expansão Urbana da RMC, por meio da análise diacrônica das 

cartografias históricas e de imagens orbitais atuais, buscando identificar, na 

formação e crescimento do tecido urbano das três cidades, as particularidades e 

elementos de permanências, como os da divisão fundiária, a rede de caminhos e a 

hierarquia dos centros funcionais. 
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1 A CONSTITUIÇÃO DO VETOR NOROESTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
CAMPINAS E SUA REDE URBANA 

 

Nesta primeira parte, cabe desenvolver e discutir os conceitos-base, além 

dos fenômenos e dos processos de urbanização, assim como o objeto de estudo, de 

forma a explicar a estruturação desta tese embasando os processos de análise da 

formação e expansão do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC.  

Para isso, como primeiro passo, foi realizada a revisão bibliográfica 

baseada essencialmente na caracterização de termos como território, espaço, rede 

urbana, tecido urbano e permanências, capazes de auxiliar a descrição do processo 

de urbanização e as características predominantes do Vetor Noroeste de Expansão 

Urbana da RMC. Alguns desses conceitos fazem parte da estruturação da hipótese, 

além de utilizados para a elaboração das análises e conclusões desta tese.  

Ademais dos conceitos, cabe aqui discutir e apresentar os processos e 

fenômenos de urbanização, em especial os referentes ao crescimento e 

adensamento urbano, e seus novos processos de ocupação como a dispersão e o 

espraiamento urbano, pois nortearam as primeiras análises e ajudam a mostrar as 

principais dinâmicas urbanas do recorte de estudo.  

E, por fim, a caracterização do objeto de pesquisa, com o embasamento 

dos conceitos e dos processos e fenômenos de urbanização e a metodologia 

proposta para sua análise. 

 

1.1 Conceitos 

O trabalho se apoiou em diversos conceitos e bases teóricas para a 

construção de suas análises, e, por fim, da compreensão dos processos de 

construção do objeto de pesquisa. Por isso, coube inicialmente destacar alguns 

conceitos fundamentais para a elaboração e estruturação teórica da presente tese. 

Nesse sentido, adotamos o conceito de espaço tal como proposto por 

Milton Santos, em seu trabalho Por uma Geografia Nova, de 1978: 
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A interpretação do espaço e sua gênese ou seu funcionamento e sua 
evolução depende de como façamos antes a correta definição de sua 
categoria analítica, sem a qual estaríamos impossibilitados de desdobrar o 
todo através de um processo de análise, para reconstruí-lo depois através 
de um processo de síntese. (SANTOS, 1978, p. 147). 

Desse modo, nesse primeiro item, são discutidas as categorias de 

espaço, além da definição de termos como território e rede urbana, a fim de 

organizar a pesquisa quanto às suas dinâmicas urbanas em escala regional. Além 

disso, posteriormente, discutiremos os conceitos de tecido urbano e permanências, 

pois tais concepções guiaram as análises e definiram as ferramentas de leitura nas 

escalas intraurbanas.  

Sendo assim, com o intuito de ordenar os conceitos abordados na 

pesquisa, optou-se por organizá-los em função de sua escala, partindo da escala 

regional para a intraurbana.  

 

1.1.1 Espaço e território 

O primeiro conceito a ser discutido, refere-se ao termo espaço, e por 

consequência, ao conceito de território. Antes de mais nada, é necessário 

compreender a origem da palavra território que “deriva do latim Territorium, o qual, 

por sua vez, deriva da palavra "terra" e significa pedaço de terra apropriado” 

(ALBAGLI, 2004, p. 27), ou seja, a palavra território apresenta significado atrelado 

ao conceito físico do solo/lugar, mas envolve o sentido administrativo e social 

quando pensamos no sentido de apropriação.  

Dizer que o território é uma noção concreta não significa que as suas 
qualidades sejam apenas materiais; à análise territorial interessa também 
aquilo que a sociedade comporta de “ideal”, de representações, de 
sentimentos de pertença, de comportamentos individuais e coletivos. Todo o 
território se refere a um espaço com uma dada organização e história. Ele é, 
simultaneamente, o produto de um processo de apropriação de um grupo 
social e o quadro do seu funcionamento, pelo que comporta uma dimensão 
material e cultural, um sentido objetivo e também subjetivo (ALEGRIA, 
2006, p. 2). 

Ou seja, a compreensão do território não poderá ocorrer de forma isolada, 

sendo necessário compreender os processos de apropriação e o uso do espaço. 

Para isso, quatro títulos foram fundamentais na construção do entendimento deste 

item: Por uma Geografia Nova (1978), Espaço e Método (1985), A Natureza do 
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Espaço (1996), e Território e Globalização (1998). Faremos aqui uma tentativa de 

síntese desse conceito, pois como o próprio Milton Santos aponta em seus textos, 

este é um trabalho complexo. 

Compreende-se por que os geógrafos se dedicaram muito mais tempo à 
definição de geografia do que à definição de espaço. Esta última é uma 
tarefa extremamente árdua. Assim como Santo Agostinho disse do tempo: 
“Se me perguntam se sei o que é, respondo que sim; mas, se pedem para 
defini-lo, respondo que não sei”; o mesmo pode ser dito do espaço. 
(SANTOS, 1978, p. 150). 

O primeiro passo, então, foi entender as discussões sobre o conceito de 

espaço, território e suas relações e diferenças. Cabe aqui nos debruçarmos um 

pouco na questão da definição de espaço, pois muitas são as possibilidades de 

definições a respeito do que é espaço, sendo aqui apresentada brevemente por 

meio dos pares dialéticos de elementos indissociáveis na definição espacial 

proposta por Milton Santos. 

O espaço é, em todos os tempos, o resultado do casamento indissolúvel 
entre sistemas de objetos e sistemas de ações. Hoje, graças às técnicas 
que realizam através da matéria a união do espaço e do tempo, tanto esses 
objetos são artificiais ou, em todo caso, plenamente históricos, quanto às 
ações tendem a ser artificiosamente instrumentalizadas. E o que atualmente 
há de específico na relação Espaço-Tempo na Metrópole é justamente isso: 
não são apenas as ações, como temporalizações práticas que são tempo; 
os objetos, como espacializações práticas, restos de passadas 
temporalizações, também contém tempo. (SANTOS, 1994, p. 81). 

Nessa linha de pensamento, aqui entenderemos que a dialética entre 

objeto/forma se estabelece no espaço como fixo-fluxo/forma-conteúdo, sendo 

necessária uma análise que considere não apenas as suas formas e conteúdos, 

mas também que os observe a partir dos fluxos e dinâmicas estabelecidas nessa 

dualidade.  

Então, apesar das diversas linhas de classificação do espaço na 

geografia, ficaremos com a conceituação na linha da geografia crítica de Santos 

(1994), e consideraremos o espaço um conjunto indissociável de sistemas de ações 

e objetos sendo impossível a análise e síntese do espaço sem compreender suas 

características sociais e de uso, e sendo necessário um recorte do lugar, de suas 

características espaciais, suas dinâmicas e fluxos, além da escala que esse espaço 

consegue adquirir perante o município e a Região Metropolitana no qual está 

inserido. 
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Em outras palavras, quando falamos em espaço, não consideramos 

apenas a configuração territorial, pois sempre teremos os significados e as ações 

que caracterizam aquele espaço singularmente.  

A configuração territorial é dada pelo conjunto formado pelos sistemas 
naturais existentes em um dado país ou numa dada área e pelos 
acréscimos que os homens super impuseram a esses sistemas naturais. A 
configuração territorial não é o espaço, já que sua realidade vem de sua 
materialidade, enquanto o espaço reúne a materialidade e a vida que a 
anima. (SANTOS, 1996, p. 51). 

Ou seja, enquanto aqui consideraremos o espaço na indissociabilidade 

forma-conteúdo, o termo território será utilizado nesta tese como “uma superposição 

de sistemas de engenharia diferentemente datados, e usados, hoje, segundo 

tempos diversos”. (SANTOS, 1994, p. 45). 

Além disso, entende-se que o conceito de território é mais adequado na 

construção da presente pesquisa porque estabelece uma relação temporal 

importante para as análises espaciais que se seguem, onde “o território que constitui 

o traço de união entre o passado e o futuro imediatos”. (SANTOS, 1999, p. 19). 

 

1.1.2 Rede Urbana 

A fim de determinar e conceituar o que nesta pesquisa foi considerado 

como rede urbana, inicialmente devemos retomar a perspectiva apresentada por 

Corrêa (1989), que considera a cidade como expressão de processos sociais. O 

autor também acredita que a melhor forma de analisar a rede urbana seja através da 

perspectiva diacrônica (CORRÊA, 2000), ou seja, no contexto da evolução ao longo 

do tempo. Enfatiza-se então a importância na compreensão das dinâmicas atreladas 

às dimensões temporais e espaciais para o estudo dos processos de urbanização. 

Durante a revisão bibliográfica, a conceituação do termo ‘rede urbana’ 

passa por diversas obras como: os livros de Pedro Pinchas Geiger (1963), Nestor 

Goulart Reis Filho (1968 e 2006), Roberto Lobato Corrêa (1989 e 2004), Milton 

Santos (1996), entre outros, que foram fundamentais para compreender as 

características e elementos presentes na rede urbana do Vetor Noroeste de 

Expansão Urbana da RMC. 
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Nesta pesquisa, consideraremos que o termo rede se refere não somente 

ao aspecto físico de transporte e relação territorial, mas também à sua característica 

social, compreendendo os processos e as dinâmicas que se organizam a partir dela.  

Mas o que é uma rede? As definições e conceituações se multiplicam, mas 
pode-se admitir que se enquadram em duas grandes matrizes: a que 
apenas considera o seu aspecto, a sua realidade material, e uma outra, 
onde é também levado em conta o dado social. A primeira atitude leva a 
uma definição formal, que N. Curien (1988, p, 212) assim retrata: “toda 
infraestrutura, permitindo o transporte de matéria, de energia ou de 
informação, e que se inscreve sobre um território onde se caracteriza pela 
topologia dos seus pontos de acesso ou pontos terminais, seus arcos de 
transmissão, seus nós de bifurcação ou de comunicação”. Mas a rede é 
também social e política, pelas pessoas, mensagens, valores que a 
frequentam. Sem isso, e a despeito da materialidade com que se impõe aos 
nossos sentidos, a rede é, na verdade, uma mera abstração. Talvez por isso 
um geógrafo como O. Dollfus propõe (1971, p. 59) que o termo de rede seja 
limitado aos sistemas criados pelo homem, deixando aos sistemas naturais 
o nome de circuitos. A verdade, porém, é que uns e outros apenas são 
valorizados pela ação humana. (SANTOS, 1996, p. 176-177). 

Ou seja, considerando não somente a questão da dimensão territorial, 

mas também as dinâmicas socioeconômicas e as relações sociais estabelecidas, 

chegamos à questão conceitual a ser discutida: como definir o início da formação da 

rede urbana e da relação entre os núcleos urbanos?  

Em busca da resposta anterior, a pesquisa se deparou com a questão 

mais ampla a ser debatida, afinal, o que definiria que esses núcleos eram urbanos e 

não rurais?  

A distinção entre urbano e rural varia de país para país, sendo atrelada a 

questões administrativas, populacionais e sociais, sendo que no Brasil trata-se de 

uma questão bem ambígua como o próprio Núcleo de Planejamento Censitário do 

IBGE cita para o censo de 1960, afirmando ser “bastante discutível a existência de 

limite realmente nítido entre comunidades urbanas e rurais, sejam elas tomadas em 

termos de densidade populacional, ou de especialização funcional”. (GEIGER,1963, 

p. 10-11).  

A noção de urbano como algo relacionado à cidade, ou ainda como 

oposição ao rural, é controversa, pois nem sempre existe uma coincidência 

conceitual entre o urbano e a cidade, ainda mais considerando que muitas das 

cidades brasileiras foram fundadas como estratégia de ocupação ou como decisões 

de cunho político (SOARES; MORAES, 2011). 
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Dessa forma, conceituar o que seria um núcleo urbano por meio de 

questões políticas ou populacionais, atreladas ao suposto “desenvolvimento”, parece 

frágil e superficial, pois alguns centros não apresentavam população numerosa ou 

não havia uma formalização de uma administração. 

Em seu trabalho “Observações sobre o conceito de cidade e urbano” 

Lencione (2008, p. 114) afirma que “a ideia de cidade é clara para todos, 

diferentemente da ideia de urbano”. Tal afirmação se baseia na simplificação do que 

seria considerado cidade, como algo mais versátil e que possibilite a adição de 

adjetivos para a compreensão do que está sendo considerado como cidade, como 

uma cidade satélite, cidade moderna, entre outros. Por outro lado, o urbano, quando 

não utilizado como adjetivo e sim como substantivação do adjetivo (LENCIONE, 

2008), assume um significado mais complexo e não apenas uma característica. 

Então, como conceituar o que seria o urbano?  

A centralidade. O urbano se diferencia do rural pelo grau de centralidade 

que ele exerce, ou seja, só teremos núcleos urbanos quando esses lugares 

passarem a exercer influência local, mesmo que esporadicamente.  

O deslocamento do interesse para a análise das redes urbanas, e não das 
cidades isoladamente, parece, por si só, diminuir a importância de se definir 
cidade com precisão. Por outro lado, o estudo da rede urbana, implica no 
exame do grau de centralidade dos diversos núcleos que a compõem, 
reforçaria o valor do conceito de centralidade, na definição de cidade. 
(GEIGER, 1963, p. 11). 

Desse modo, a organização inicial, daquilo que se tornam as cidades, 

pode ser observada mediante os núcleos urbanos, que se organizam em uma rede 

urbana e passam a demonstrar o caráter de centralidade do território.  

Da mesma maneira, ao usar o termo rede urbana, o autor Nestor Reis 

Goulart Filho, em seu livro “Contribuição ao estudo da evolução Urbana do Brasil 

(1500-1720)”, de 1968, busca a compreensão dos mecanismos e processos de 

urbanização nos aspectos espaciais e os aborda em dois níveis distintos: a rede, 

considerada como conjunto ordenado dos elementos espaciais, e o núcleo urbano, 

como a parcela ordenada e a unidade daquele conjunto. 
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Sendo o fato urbano uma decorrência direta do processo de urbanização, 
seu estudo deve tomar como ponto de partida a rede urbana, que é o 
conjunto das respostas às solicitações do processo. O papel de cada núcleo 
e de suas partes só pode ser compreendido quando referido a um contexto 
mais amplo, que é a rede. (REIS, 1968, p. 79). 

Ainda, segundo Nestor Goulart Reis Filho, o processo de formação da rede 

urbana brasileira se inicia em 1532, com a criação das capitanias e a fundação de 

São Vicente, sendo a criação desses centros como parte do processo de 

urbanização e suas características estruturais, devendo ser vistos em uma escala 

nacional, não como centros urbanos, mas a partir de suas características mais 

complexas: de hierarquia e organização. Considerando então essas características, 

se tem a rede urbana, vista como um conjunto no que concerne ao processo. 

Partindo dessa lógica de rede urbana e de sua formação ainda no Brasil 

Colônia, é necessário entender que a rede urbana brasileira tinha uma situação 

econômica peculiar (REIS, 1968), no qual todos os núcleos coloniais tinham como 

objetivo a implantação de produção suficiente para exportação ou formas de 

subsidiar essa economia de exportação, como a criação de uma economia local 

para o abastecimento regional e a manutenção desse fluxo da ocupação. 

Desse modo, a rede urbana no período colonial foi organizada a partir da 

economia de produção e exportação e das etapas de industrialização desse produto 

– o açúcar –, contando como suporte da rede urbana regional, a economia de 

subsistência.  

A produção do açúcar, como era feito no Brasil Colonial, não era apenas 
uma atividade agrícola, mas também industrial. Localizada nas grandes 
unidades rurais, a indústria do açúcar logrou alcançar um elevado grau de 
organização econômica, para as condições da época. (REIS, 1968, p. 93). 

Considerando então a economia de exportação como organizadora inicial 

dessa rede urbana, temos o processo de urbanização e expansão em escala 

nacional, e os núcleos urbanos em um nível de organização mais complexo, 

estabelecido em sentido regional, nacional e internacional. Tendo como base o ciclo 

do açúcar e o processo de exportação, pode-se estabelecer uma rede urbana que, 

apesar de ter núcleos numericamente reduzidos e com características diversas – 

urbano ou manufatureiro –, só pode ser compreendida plenamente através das 

relações estabelecidas entre esses núcleos e a hierarquia estabelecida de maneira 

regional, ou ainda, nacional.  
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Outro fator considerado importante para a compreensão e conceituação da 

rede urbana no período colonial seria o tamanho dos núcleos urbanos e sua real 

classificação, em especial quanto às suas características que eram semelhantes às 

simples aldeias. 

Do que ficou exposto é válido concluir que os proprietários rurais 
constituíam uma camada urbana, não só enquanto eram considerados e se 
reconheciam como moradores das vilas e cidades, onde mantinham 
residências e onde se beneficiavam da maior parcela de poder, mas 
primordialmente pelo sentido especializado, industrial e mercantil das 
atividades econômicas que exerciam, fundamentalmente diversas daquelas 
exercidas pelo camponês habitante das aldeias da Europa ou da Ásia. Os 
proprietários rurais eram empresários. É inegável, porém que constituíam 
uma camada não urbana, na medida em que se definiam socialmente a 
partir de uma forma de produção rural. (REIS, 1968, p. 100). 

No âmbito conceitual, existem algumas correntes da geografia que são 

contrárias às afirmações de Reis (1968) e que acreditam que a rede urbana 

brasileira surge após a industrialização, de forma embrionária, ou ainda 

desorganizada, defendendo que as características presentes em uma rede urbana 

podem ser apenas identificadas em países desenvolvidos. Nesse aspecto, Roberto 

Lobato Corrêa (1989) afirma que: 

 
Admitimos a existência de uma rede urbana quando, ao menos, são 
satisfeitas as seguintes condições. Primeiramente haver uma economia de 
mercado com uma produção que é negociada por outra que não é 
produzida local ou regionalmente. Esta condição tem como pressuposto um 
grau mínimo de divisão territorial de trabalho. Em segundo lugar verificar-se 
a existência de pontos fixos no território onde os negócios acima referidos 
são realizados, ainda que como certa periodicidade e não de modo 
contínuo. Tais pontos tendem a concentrar outras atividades vinculadas a 
esses negócios, inclusive aquelas de controle político-administrativo e 
ideológico, transformando-se assim em núcleo de povoamento dotado, mas 
não exclusivamente, de atividades diferentes daquelas da produção 
agropecuária e do extrativismo vegetal: comércio, serviços e atividades de 
produção industrial. 
A terceira condição refere-se ao fato da existência de um mínimo de 
articulação entre os núcleos anteriormente referidos, articulação que se 
verifica no âmbito da circulação, etapa necessária para que a produção 
exportada e importada realiza-se plenamente, atingindo os mercados 
consumidores. (CORRÊA, 1989, p. 6-7). 

A partir dos autores citados anteriormente, entendemos que a rede urbana 

seria um conjunto de centros funcionais articulados, independentemente do grau de 

desenvolvimento do país, sendo reflexo e resultado das características sociais e 

econômicas do território, ou seja, uma dimensão socioespacial. Tais condições 

podem ser identificadas no período colonial brasileiro na economia açucareira, pois, 

ao se considerar que a primeira condição é atendida com o comércio e com a 
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exportação do açúcar, a segunda condição também existia no período colonial, com 

a manutenção de comércio intermitente e a circulação de outras produções e 

manufaturas e, por fim, a terceira condição é de que articulação entre os centros 

pode ser identificada pelos caminhos e pela hierarquia administrativa e religiosa 

presente na época.  

Ainda segundo essa ótica, podemos usar como referência os estudos 

realizados pelo IBGE sobre centralidade e hierarquia da rede urbana brasileira, 

apresentado pelas Regiões de Influência das Cidades (REGIC), que teve início na 

década de 1970 e sua última edição atualizada foi em 2007. Esse relatório se baseia 

no trabalho de Michel Rochefort, identificando os centros polarizadores da rede 

urbana, sua área de influência e os fluxos existentes nesses centros baseados em 

suas dinâmicas econômicas (IBGE, 2007).  

 
Mapa 2 - Mapa Rede urbana – Brasil – 2007 

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das 
Cidades 2007. 
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Como apresentado no Mapa 2, extraído desse último relatório, a organização 

da rede urbana brasileira, em 2007, consistia na divisão em cinco grandes níveis, e 

esses subdivididos em duas ou três categorias, considerando as esferas de análise 

adotadas na metodologia proposta4. 

O objetivo da pesquisa realizada pela REGIC é definir as hierarquias 

presentes nos centros urbanos brasileiros, observando os limites, regiões de 

influência e dinâmicas estabelecidas no território, identificando as localidades que 

exercem papéis de articulação e centralização, como as metrópoles e capitais 

regionais brasileiras. Para isso, em um primeiro momento, é realizada a identificação 

da hierarquia urbana e das áreas de influência, considerando a classificação dos 

centros urbanos através da análise dos equipamentos, serviços e poder de atração 

da população de outras localidades.  

 
Conhecer os relacionamentos entre as cidades brasileiras com base na 
análise dos fluxos de bens, serviços e gestão é um importante instrumento 
para se realizar escolhas locacionais, tais como decidir a localização de 
uma universidade, de um hospital ou decidir a localização de uma filial de 
empresa” (IBGE, Regiões de Influência das Cidades – REGIC, 2007)5.  

Tendo como base a cartografia elaborada pelo IBGE e presente no relatório 

do REGIC de 2007, Campinas aparece como Capital Regional A, com Região de 

Influência com a Grande Metrópole de São Paulo e estabelecendo algumas ligações 

com os centros menores do entorno, demonstrando a dinâmica da rede urbana em 

que o Vetor Noroeste de Expansão da RMC está inserido. 

Utilizaremos essas questões e métodos para analisar as cidades do Vetor 

Noroeste de Expansão da RMC e identificar, em sua formação baseada na 

economia do açúcar e café, elementos que indiquem o início da formação da rede 

urbana local/regional, considerando os processos e novas relações estabelecidas 

até os dias atuais, sendo que tais questões são abordadas na definição do objeto de 

estudo. 

                                                           
4 Os itens e unidades de análise considerados para essa pesquisa constam no item Metodologia do 
caderno de Regiões de Influência das cidades do IBGE de 2007. Disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=240677. 
5 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/geociencias/cartas-e-mapas/redes-geograficas/15798-
regioes-de-influencia-das-cidades.html?=&t=o-que-e. 
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1.1.3 Tecido urbano 

Outro conceito a ser abordado ao longo desta tese – e o principal 

elemento estudado nesta pesquisa – é o tecido urbano. Como apontado por Panerai 

(2006), o conceito de tecido urbano está ligado a uma metáfora relacionada às suas 

características de continuidade e renovação, que podemos encontrar no conceito de 

tecido enquanto matéria têxtil ou no tecido quanto ao seu estudo na biologia. Ainda 

segundo o autor, o tecido urbano pode ser definido pela relação e superposição de 

três elementos: a rede de vias, os parcelamentos fundiários e as edificações.  

Por outro lado, temos a definição de tecido urbano proposta por Reis (2006) 

que se baseia nas dinâmicas sociais e na escala intraurbana em que elas ocorrem, 

apoiadas nas relações entre os espaços privados e públicos, como apontado a 

seguir: 

Entendemos como tecido urbano o modo pelo qual se definem as relações 
entre espaços públicos e espaços privados, entre espaços de uso primário e 
de uso coletivo, sejam esses de propriedade pública ou de propriedade 
privada. É importante destacar que é na escala do tecido urbano que se 
definem as formas de parcelas do solo urbano e a propriedade de 
edificações. É nessa escala que se definem os espaços de acesso e uso 
público e as formas de organização coletiva dos espaços. O tecido é, 
portanto, uma definição geométrica de relações de propriedade e uma 
definição social das formas de uso. (REIS, 2006, p. 59). 

Nesta tese, consideraremos o conceito de tecido urbano, elaborado por 

Panerai (2006), que relaciona os três conjuntos (redes de vias, os parcelamentos 

fundiários e as edificações), acrescido da compreensão dos processos, 

apresentados por Reis (2006), de dispersão urbana e da investigação sobre a 

dinâmica da rede urbana, apresentada por Corrêa (2001), são fundamentos para a 

análise e compreensão do Vetor Noroeste de Expansão da RMC.  

 

1.1.4 Permanências  

Por meio dos conceitos apresentados, com análises e interpretações 

realizadas através de bases conceituais desenvolvidas por Panerai (2006), e a 

sistematização das cartografias pelo SIG histórico, a pesquisa busca compreender o 
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processo de crescimento e expansão do tecido urbano, considerando suas 

transformações e permanências.  

Ou seja, trataremos aqui dos processos de transformação das cidades do 

Vetor Noroeste de Expansão da RMC a fim de compreender os aspectos 

importantes da historicidade desse tecido urbano e como esses aspectos podem ser 

considerados permanências na formação desse território. 

Entendemos que as transformações do território são decorrentes de 

diversos fatores sociais, econômicos, legislativos e temporais, e que os elementos 

de permanência devem ser analisados de forma a compreender e respeitar a sua 

formação histórica.  

Como apresentado por Botechia (2018), nas áreas de morfologia e 

história urbana de todos os elementos da forma urbana, a rua é aquela com maior 

durabilidade no tempo, sendo o tema-alvo de pesquisa e análise de diversos 

autores. 

A permanência mais significante é dada, pois, pelas ruas e pelo plano 
urbano; o plano permanece sob níveis diversos, diferencia-se nas 
atribuições, muitas vezes se deforma, mas, substancialmente, não se 
desloca. (ROSSI, 2001, p. 52). 

Como apresentado por Rossi, consideramos nesta pesquisa a 

importância da permanência dos traçados dos caminhos até a sua consolidação 

como ruas e rodovias, observando o papel ambíguo que os eixos traçados podem 

exercer na limitação e no direcionamento do crescimento do tecido urbano.  

Desse modo, a análise do tecido urbano e da formação das cidades 

estudadas parte da compreensão dos processos de crescimento da cidade e das 

diversas “camadas históricas” que atualmente a formam, e que geram esse tecido 

urbano como um palimpsesto6. Podemos então entender que a forma do tecido 

urbano é resultado de diversos processos, apresentando diversas camadas e 

tempos produzidos gradualmente por sobreposições, adições e apagamentos 

(BOTECHIA, 2018). 

                                                           
6 “Esse termo remete à prática da reutilização do pergaminho, devido à sua escassez durante a Idade 
Média. Apagava-se o texto através de lavagem ou de raspagem. Assim, a reutilização do pergaminho 
conduziu à perda de inúmeros textos antigos.” (PEREIRA COSTA; GIMMLER NETTO; LIMA, 2014, p. 
29). 
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 Dessa maneira, a ideia da busca das permanências no tecido urbano é 

identificar quais desses elementos são visíveis no território e ainda exercem papel 

ou tem significado na organização e no crescimento do tecido urbano, pois, como 

apontado por Rossi (2001, p. 53), as permanências podem ter duas faces: 

considerados elementos patológicos ou elementos propulsores. Em outras palavras, 

elementos que representam dificuldades ou barreiras para o crescimento urbano são 

os elementos patológicos, enquanto outros elementos serão propulsores do 

crescimento urbano.  

Tendo em vista esses conceitos e bases de análise das permanências, 

nesta pesquisa, buscaremos identificar no território, diacronicamente, esses 

elementos através do uso do SIG histórico7, compreendendo os processos de 

formação, transformação e permanência no tecido urbano.  

 

1.2 Fenômenos e Processos de Urbanização 

Diferentemente do item anterior, em que pudemos apresentar os termos e 

conceitos utilizados na pesquisa, aqui, optou-se por uma breve discussão sobre os 

processos e fenômenos de urbanização, buscando compreender as diferentes 

formas de crescimento e ocupação desse território. 

Quando falamos de cidade e urbanização, o uso do termo ‘processo’ se 

torna mais adequado, pois pode ser entendido por uma ação contínua e prolongada, 

mesmo que não constante, sendo metodologicamente mais adequado por permitir a 

identificação das mudanças como resultado de um conjunto de relações (REIS, 

2006).  

Os fenômenos urbanos, como apontado por Santos (1994, p. 37), “não se 

definem, apenas, pela sua duração, mas também e sobretudo, pela sua estrutura”, 

                                                           
7 “SIG Histórico” é uma expressão genérica em trabalhos que utilizam tecnologias geoespaciais na 
pesquisa histórica. Como um método de pesquisa para a história urbana, o SIG Histórico oferece 
diversas ferramentas para organizar informações históricas e visualizá-las em seu contexto 
geográfico, examinando diferentes escalas, sobrepondo diversas temporalidades e integrando dados 
de naturezas distintas em uma mesma base espacial. Ao situar a história em seu contexto geográfico, 
o SIG Histórico se vale da informação geográfica para elucidar o passado (KNOWLES, 2008, p. 3, 
tradução nossa).  
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sendo esse termo utilizado nesta tese para identificar eventos que apresentem 

características que os diferenciam dos processos vigentes, pois ultrapassam a lógica 

existente no tecido urbano e podem se evidenciar como ruptura e com novas 

características de ocupação.  

Nesse sentido, utilizaremos dos conceitos acima discutidos para 

apresentar os fenômenos e processos de urbanização identificados no Vetor 

Noroeste de Expansão Urbana da RMC, responsáveis pelas características e 

dinâmicas do tecido urbano atual. 

 

1.2.1 Crescimento Urbano - Expansão e Adensamento 

O entendimento da urbanização da cidade se dá por seus processos de 

crescimento e consolidação, tanto na escala intraurbana quanto em escala regional, 

sendo nesta pesquisa proposto identificar no tecido urbano suas características de 

formação, crescimento, expansão e adensamento mediante análise diacrônica. 

Compreender a cidade a partir do seu crescimento, como um organismo 
que se desenvolveu ao longo do tempo, permite construir dela uma imagem 
de conjunto, mais ponderada e menos incompleta que aquela oferecida pela 
apreensão direta da paisagem. (PANERAI, 2006, p. 77). 

Adotamos aqui o conceito de crescimento urbano apresentado por 

Panerai (2006, p. 51) como, “o conjunto de fenômenos de extensão e adensamento 

apreendidos de um ponto de vista morfológico, isto é, a partir de sua inscrição 

material no território”.  

O crescimento urbano se dará através de determinadas combinações de 

fatores territoriais, sociais e econômicos, sendo possível por meio do exame desse 

processo identificar alguns dos elementos reguladores, sendo eles de duas ordens: 

organizadores da expansão – linhas e polos –, e os elementos de contenção do 

crescimento – barreiras e limites (PANERAI, 2006, p. 60). 

Cabe destacar a diferença entre o conceito de desenvolvimento urbano e 

o crescimento urbano, pois enquanto o crescimento se relaciona com a expansão ou 

com o adensamento do tecido urbano, o termo “desenvolvimento” será aqui atrelado 

ao aumento do potencial econômico (PANERAI, 2006, p. 51), sendo que nem 
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sempre desenvolvimento e crescimento se relacionam diretamente, pois as relações 

resultantes desses dois processos são muito complexas e dependentes de outros 

fatores e atores para se estabelecerem. Buscaremos ao longo da tese distinguir 

esses processos. 

Ao analisarmos o tecido urbano em comparação com os dados 

populacionais, podemos identificar o crescimento urbano sem expansão territorial. 

Isso ocorre de duas formas: com a ocupação de todas as reservas fundiárias, por 

meio do desmembramento de lotes ou com a ocupação em altura. Qualquer uma 

dessas formas será tratada aqui como forma de adensamento urbano. 

Ao contrário do crescimento urbano através da expansão, o adensamento 

é um processo difícil de ser mensurado, pois envolve novas formas de ocupação do 

tecido urbano e novas tipologias e usos dessas áreas. 

Desse modo, a pesquisa buscou estabelecer e analisar as características 

dos processos de crescimento, se essas estavam relacionadas às questões de 

adensamento ou expansão, além de usar a metodologia e as ferramentas de análise 

propostas por Panerai (2006) como identificação do tipo de crescimento. 

Inicialmente analisaremos o modo do crescimento, em sua natureza de ocupação 

espacial, separando crescimento contínuo e crescimento descontínuo.  

Após a identificação do tipo do crescimento urbano, analisamos, em 

contrapartida, os aspectos quantitativos desse tecido urbano, identificados através 

do adensamento urbano populacional, utilizando dados do IBGE, propostos pelo 

Censo e que possibilitem analisar o crescimento populacional. 

Um exemplo dessa análise quantitativa é demostrado no Mapa 3, 

elaborado mediante dados coletados no último Censo (2010), em que é possível 

identificar as áreas mais adensadas dos municípios do Vetor Noroeste de Expansão 

Urbana da RMC, e mesmo considerando as diferenças de tipologia e de 

predominância de distintas classes sociais, é notável como as periferias dos 

municípios acabam sendo mais adensadas e separadas por áreas de baixa 

densidade entre si, processo que discutiremos no item seguinte. 
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Mapa 3 – Sinopse do Censo IBGE de 2010 – Densidade Demográfica Preliminar 

(habitantes/km²) 

Fonte: IBGE, Sinopse por Setores, Censo 2010. Modificado pela autora.  
 

Sendo possível então, através da análise dos processos de crescimento e 

adensamento urbano, compreender as lógicas do território (PANERAI, 2006), 
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especialmente as dinâmicas por meio dos processos de adensamento e expansão, 

identificando seus elementos reguladores e limitadores. 

Por fim, entende-se então que os processos de formação e crescimento 

urbano decorrem de diferentes fatores e agentes, compreendendo que a expansão 

recente apresenta características bem distintas das anteriores, como discutiremos 

no próximo item, representadas pela instalação de novos empreendimentos 

comerciais e residenciais destinados às classes sociais mais altas e propositalmente 

desconectados do tecido urbano existente que ainda contam com traçados 

resultantes da divisão fundiária inicial, mas também com uma nova organização 

econômica e socioespacial. 

 

1.2.2 Dispersão e espraiamento urbano – causas e efeitos 

Como apresentado no item anterior, e possível de identificar no Mapa 3, o 

tecido urbano do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC é caracterizado por 

uma combinação de áreas periféricas bem adensadas entremeadas por áreas de 

baixa densidade. Nesse sentido, se faz necessário uma breve explicação sobre o 

novo modelo de ocupação territorial: a polinucleada.  

As mudanças na produção do espaço urbano, resultado do aumento 

tecnológico, da mobilidade e somados com novas características imobiliárias das 

áreas metropolitanas, geram uma nova forma dispersa e polinucleada, baseada na 

regionalização do cotidiano (REIS, 2006), fugindo do padrão anterior de 

adensamento e concentração, resultando no tecido urbano atual, e no contraste 

entre essas duas formas de ocupação e expansão. 

Uma das características das mudanças que está ocorrendo é a formação de 
áreas de tecido urbano na periferia de algumas cidades, em 
descontinuidade ao já existente. Ao mesmo tempo, constata-se a formação 
de novos núcleos, com múltiplas formas de utilização, em pontos isolados, 
entre várias cidades, que correspondem mais exatamente ao que estamos 
chamando de urbanização dispersa ou difusa. (REIS, 2007, p. 49). 

O que difere essencialmente o modelo atual polinucleado do modelo 

anterior metropolitano tradicional não é a ocupação das áreas distantes do centro 

urbano principal, nem a relação centro-periferia, mas a ideia do surgimento de novas 

centralidades dispersas do tecido urbano, no entanto, estruturadas o suficiente para 
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fazer parte da rede urbana e que assumem funções e especialidades antes 

exercidas pelo centro principal. 

Ou seja, a urbanização das novas periferias8 é distinta dos processos 

anteriores, não é mais uma suburbanização do núcleo principal, é um novo processo 

de urbanização mais intenso e mais independente, apoiado na mobilidade urbana e 

na infraestrutura e inserido na rede urbana. Seria a mudança do modelo tradicional 

de região para o conceito de áreas metropolitanas polinucleadas apresentado por 

Reis (2006). 

As dinâmicas do processo de metropolização do território na RMC 

apoiam-se na rede urbana, sendo seus fluxos estabelecidos durante a ocupação e a 

expansão dos municípios de Campinas e região, apoiados nos sistemas de 

transporte, primeiramente o sistema ferroviário e com a modernização se 

estruturaram no sistema rodoviário, sendo tais fatores determinantes para a 

consolidação dos caminhos e percursos em corredores econômicos destinados à 

instalação industrial. 

Com isso, passa-se a identificar no território a “dissolução” da metrópole e 

a substituição do modelo anterior, o mononucleado, com as transformações 

possíveis pelo fluxo e rapidez que os corredores econômicos possibilitam, 

mostrando uma cidade que se torna mais “espalhada” e difusa. Tais questões 

podem ser observadas em relação à densidade populacional, níveis de poluição, 

aumento da frota automotiva e dos movimentos pendulares. 

O objetivo de analisarmos os processos de urbanização através das 

características do tecido urbano se deu em função da compreensão dessas 

mudanças no território a partir das dinâmicas de inter-relação social e física e de 

suas diferentes escalas de análise, regional e intraurbana, permitindo uma 

compreensão mais ampla sobre o objeto de estudo. 

                                                           
8 “Em São Paulo, periferia tem um significado específico. Reflete a visão dual que o senso comum 
atribui ao espaço urbano. Geograficamente significa as franjas da cidade. Para a sociologia urbana, o 
local onde moram os pobres, em contraposição à parte central da cidade, estruturada e acabada. 
Existem exceções, é claro, empreendimentos imobiliários de luxo que também podem ser 
encontrados nos limites da cidade, assim como cortiços nas áreas centrais – porém jamais seriam 
identificados como ‘periferia’”. (MAUTNER, 1999, p. 253). 
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Assim sendo, o entendimento desse processo de crescimento, suas 

dinâmicas e características presentes no tecido urbano possibilitam uma análise 

mais completa que tem como resultado não uma imagem estática, mas a 

compreensão das dinâmicas presentes no Vetor Noroeste de Expansão Urbana da 

RMC. 

Tais questões foram abordadas em “Notas sobre a urbanização dispersa 

e novas formas de tecido urbano” (REIS, 2006), em que o autor propõe a 

parametrização e a terminologia para esses processos e estágios da formação 

dessas aglomerações, regiões e áreas metropolitanas, considerando a influência 

das rodovias e implantação dos polos de tecnologias como indutores desses 

processos.  

No entanto, devemos ressaltar que as novas formas de expansão e de 

crescimento do tecido urbano, que chamaremos de áreas de dispersão urbana e 

identificaremos como novos centros ou núcleos urbanos, apresentam características 

específicas e distintas aos processos anteriores. Como exemplo, podemos citar os 

processos de ocupação das áreas periféricas e o conceito de cidade dormitório 

durante a década de 1970, que difere dos processos atuais, principalmente por ter 

sido processo essencialmente de expansão residencial, predominantemente 

ocupado por uma população de baixa renda e não autônomo ou articulado, pois 

apesar da distância e da desconexão com o tecido urbano existente, ainda 

apresentavam dependência desses antigos núcleos principais.  

Os novos processos de expansão urbana que apresentam características 

de dispersão evidenciam a descentralização das atividades antes contidas em um 

determinado núcleo urbano, como os shoppings centers e os condomínios fechados.  

Os enclaves privados e a segregação que eles produzem negam muitos dos 
elementos básicos que constituem a experiência moderna da vida pública: a 
primazia das ruas e sua abertura; a circulação livre de multidões e veículos; 
os encontros impessoais e anônimos entre pedestres; o lazer e os 
encontros públicos em ruas e praças; e, sobretudo, a presença de pessoas 
de diferentes origens sociais circulando e observando os que passam, 
olhando as vitrines, fazendo compras, frequentando cafés ou bares, 
tomando parte em manifestações políticas ou usando os espaços que foram 
durante muito tempo desenhados especialmente para o entretenimento das 
massas (passeios públicos, parques, estádios, pavilhões de exposições). 
(CALDEIRA, 1997, p. 164). 
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A análise feita por Caldeira (1997) trata do início do processo de 

expansão e segregação urbana na década de 1990, no entanto, agora essas 

características são parte do processo de urbanização do território, com o diferencial 

de que o fato de estar isolado ou de criar uma centralidade é considerado, em 

grande parte dos casos, um diferencial positivo. A esfera da vida pública deixa de 

ser uma necessidade, sendo que, em muitos desses processos de expansão 

urbana, a segregação torna-se o objetivo final. 

Além disso, a criação desses novos núcleos urbanos afastados resulta no 

espraiamento urbano, sendo esse fenômeno de expansão horizontal do tecido 

urbano, em sua grande maioria, de baixa densidade e com grandes impactos na 

infraestrutura urbana. Um exemplo desses impactos é o aumento de deslocamentos 

diários, seja em função dos moradores dessa região, seja para os prestadores de 

serviços domésticos, gerando a demanda de transporte público e acessos a uma 

área afastada do centro e de baixa densidade populacional.  

Dessa maneira, a compreensão do processo de urbanização através de 

uma análise diacrônica permite identificar as diferenças entre os primeiros processos 

de dispersão e os atuais, além de conseguir identificar onde tecidos antes dispersos 

e espraiados foram “absorvidos” pelo crescimento contínuo do tecido urbano. Além 

disso, observar os aspectos da dispersão e espraiamento, implica, também, 

manusear diferentes escalas de abordagem, especialmente quando olhamos as 

dinâmicas e influências exercidas entre as cidades.  

É necessário, portanto, considerar que essas mudanças visíveis no tecido 

urbano são parte de um processo que não pode ser explicado apenas pela dinâmica 

do mercado imobiliário ou pelo aumento da população, mas pela multiplicidade de 

fatores que geram esse tecido urbano e de suas duas escalas de análise: regional e 

intraurbana. 

 (...) A primeira escala é a da área metropolitana, que vem mostrando uma 
dispersão crescente de núcleos ou polos, a presença crescente de vazios e 
uma frequente redução de densidades de ocupação, no todo e em partes 
importantes (inclusive em partes do tecido tradicional), formando o que 
alguns autores chamam de nebulosa (MUNARIN; TOSI, 2001) e Milton 
Santos (1989) chamou de macrometropolização. (...) A segunda é a do 
tecido urbano. Entendemos como tecido urbano o modo pelo qual se 
definem as relações entre espaços públicos e espaços privados (enquanto 
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propriedade ou posse), entre espaços de uso privado e de uso coletivo, 
sejam estes de propriedade pública ou privada. (REIS, 2006, p. 44). 

Ou seja, a ideia de observar esses processos nessas duas escalas não é 

nova, mas permite maior compreensão do objeto de estudo e de sua formação. Tais 

análises serão desenvolvidas na terceira parte da tese, iniciando com as análises a 

partir da dimensão metropolitana e observando as características de ocupação 

dispersa, espraiada e polinucleada, apoiada na rede urbana e em seus eixos de 

mobilidade. Num segundo momento, trabalharemos com a escala do tecido urbano 

nas áreas centrais e mais antigas de cada município, buscando compreender os 

processos de ocupação, crescimento e adensamento por uma análise mais próxima 

do lote em que é possível esclarecer questões sobre o adensamento e a divisão 

fundiária. 

Por fim, então, consideramos a dispersão urbana como um processo não 

específico de determinada região ou país, e que atualmente ocorre em ritmo 

contínuo e crescente, tendo como principal característica o “esgarçamento do tecido 

urbano, com  a urbanização estendendo-se por um vasto território, com núcleos 

urbanos separados no espaço por vazios intersticiais, mantendo vínculos estreitos 

entre si e configurando um único sistema urbano” (REIS; BENTES, 2017, p. 2). 

 

1.3 Objeto de Estudo 

É necessário aqui retomar a pergunta inicial e explicar a escolha do 

recorte temporal e territorial que se tornou o objeto de estudo e resultou nas análises 

propostas.  

Primeiramente, é necessário explicar a amplitude do recorte temporal, 

pois está estruturado nos processos de formação da rede urbana paulista, em 

especial ao do ciclo cafeeiro e o crescimento urbano e rural, decorrente da 

imigração, ocorridos a partir do início do século XX, ambos de extrema importância 

para a produção cartográfica da época e compreensão dos processos de ocupação 

territorial.  
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O primeiro fator para a definição do recorte temporal foi o da 

morfogênese9 das cidades Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC para o 

embasamento das análises da tese de forma coerente e legítima, buscando dentro 

do material cartográfico existente e do desenvolvimento histórico o recorte adequado 

para as análises diacrônicas do crescimento urbano. 

Apesar do grande número de cartografias elaboradas no século XIX, em 

função da criação de D. João VI, em 1808, do Arquivo Militar, da Imprensa Régia e 

da Marinha do Brasil (BIBLIOTECA NACIONAL BRASILEIRA, 2020), as cartografias 

que foram elaboradas da região possuem intenções de representação do território 

de forma mais amplas, buscando compreender outros elementos, como os físicos e 

as estratégias de ocupação, possuindo simplificação e ausência de detalhamento 

dos pequenos núcleos da área de interesse, com detalhes apenas das regiões com 

ocupações mais significativas.  

Dessa forma, apesar do entendimento sobre a formação das cidades de 

Americana, Nova Odessa e Sumaré, que tiveram início no final do século XIX, a 

pesquisa se deparou com a falta de registros cartográficos mais amplos ou que 

tivessem uma representação mais próxima da ocupação desse território para a 

análise das cidades nesse período, mesmo com algumas cartografias da região 

datando o final do século XXVIII, a metodologia de seu levantamento e suas 

representações simplificadas de alguns núcleos gerariam ambiguidade na análise 

inicial do território. 

Ao avançarmos em busca de novas possibilidades de levantamento 

cartográfico histórico da região, observamos que a criação da Comissão Geográfica 

e Geológica (CGG)10 estava diretamente ligada aos interesses da economia cafeeira 

e a ambição do governo de utilizar as terras ociosas, que viriam a ser ocupadas pela 

política de imigração (BERNARDINI, 2007).  

                                                           
9 O termo morfogênese, a partir de sua etimologia, significa origem e desenvolvimento da forma, 
sendo um termo comumente utilizado na biologia para compreender o desenvolvimento das formas e 
estruturas do organismo a partir do embrião. Nesta pesquisa, utilizaremos o termo como abordado 
por Costa e Gimmler Netto (2015, p. 64), com a ideia de origem e gênese da forma urbana. 
10 Atualmente identificado como Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC), foi criado em 1979, para 
suceder o antigo Instituto Geográfico Geológico (1938-1975) e, antes deste, a Comissão Geográfica e 
Geológica (1886-1931), executando atividades similares às do IGC, com a adição de pesquisas, 
trabalhos de campo e análise nas áreas de Geologia, Geodésia e Meteorologia, entre outras. 
Disponível em: http://www.igc.sp.gov.br/institucional/missao.html. 
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A Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo foi criada pelo governo 
imperial brasileiro em 1886, com o objetivo de elaborar mapas e levantar 
informações precisas e detalhadas sobre a geografia e a geologia do 
estado. Com essa instituição, o governo, somado aos grupos de 
fazendeiros, comerciantes exportadores de café e industriais, buscava 
atingir seus próprios interesses econômicos na exploração das riquezas 
naturais e ocupação de “territórios desconhecidos” em São Paulo (MOI, 
2008, p. 6-7). 

Desse modo a criação da Comissão Geográfica e Geológica estava ligada 

a economia cafeeira e ao desenvolvimento econômico da Província de São Paulo, 

com a realização de pesquisas e levantamentos detalhados sobre o solo, clima, 

geomorfolzogia, geologia e hidrografia em todo o Estado de São Paulo, sendo o 

material produzido fundamental para as estratégias de ocupação territorial no interior 

do Estado (MUGEO, 2020). 

Ou seja, apesar de não serem as primeiras cartografias elaboradas da 

região, os mapas da CGG são uma produção seriada que embora tenha como foco 

mapear as terras ociosas, detalhava os núcleos urbanos e redes de circulação, 

como caminhos e ferrovia.  

Por isso, a escolha de um recorte temporal que abrangesse os primeiros 

materiais elaborados pela CGG permitiria uma análise da ocupação segundo duas 

óticas: a primeira quanto à ociosidade das terras, pois um dos objetivos principais da 

elaboração desse material era o de possibilitar ações de ocupação territorial, como 

os núcleos coloniais que seriam implantados na região; e a segunda, mais ligadas 

aos interesses particulares e econômicos, referente à importância de algumas 

fazendas e, consequentemente, seus proprietários na organização econômica da 

região que são possíveis através da análise dos destaques dados a eles nos mapas 

e que possibilitaram o cruzamento de informações com outras fontes primárias, 

como censos e atas de subprefeituras.  

Então, aqui estabelecemos o início do recorte temporal, com o ano de 

1901, e a primeira carta produzida pela CGG de uma série histórica para a região, 

entendendo que, apesar de o início da ocupação de alguns núcleos serem 

anteriores a esse mapa, esse é o primeiro registro cartográfico da ocupação da 

região, sendo então a melhor forma para o início da análise diacrônica.  
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Esse primeiro mapa (Mapa 4) é utilizado como a base para análise 

diacrônica da ocupação do atual Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, pois 

compreendemos que ele representa um retrato aproximado da realidade da 

ocupação da área, demonstrando a ocupação na região, mesmo que pouco 

expressiva, além dos caminhos e rotas que estão relacionados à estruturação da 

rede urbana nesse território.  

Os mapas completos são apresentados no anexo desta tese, sendo que 

para melhorar a visualização do trecho objeto da pesquisa, trabalhamos todos os 

mapas a partir de um trecho dessa cartografia, os quatro quadrantes em destaque 

em vermelho, de modo a facilitar a sobreposição e o SIG histórico proposto.  



47 
 

  

 
Mapa 4 – Mapa produzido pela Comissão Geográfica e Geológica de 1901. Cidades do Vetor 

Noroeste de Expansão Urbana da RMC, com destaque em vermelho para os quadrantes a 
serem utilizados 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1901. Modificado pela autora. 

 

E coincidindo com o fim do recorte temporal da tese, utilizaremos imagens 

orbitais recentes (2018) disponibilizadas pelo ArcGis 10 como base da sobreposição 

cartográfica. Assim, temos um recorte temporal de 1901 a 2018 para a análise 

diacrônica em escala metropolitana. No entanto, a análise da escala intraurbana 
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ocorrerá em recortes temporais que variaram de acordo com a disponibilidade de 

cartografia histórica, como é tratado no item Metodologia.  

O segundo ponto a ser abordado sobre o objeto de estudo é o recorte 

territorial escolhido, pois como já apontado anteriormente, e reforçado por Castro 

(2000), “a mudança de escala não é uma questão de recorte métrico, mas implica 

transformações qualitativas não hierárquicas que precisam ser explicitadas”. Por 

isso, o trabalho foi elaborado em duas escalas de análises: a primeira que visava a 

escala metropolitana e regional e que abordava o crescimento urbano no sentido de 

expansão e seus fenômenos visíveis no território; e a segunda escala, a intraurbana, 

que permitia uma análise do tecido urbano na escala mais próxima do lote e que 

demonstrava de forma mais clara as questões de adensamento e de divisão 

fundiária. 

Para isso, as primeiras análises foram feitas seguindo o método de 

análise diacrônica através da elaboração de SIG histórico com base nas cartografias 

obtidas. A partir das bases conceituais descritas, discutiremos a formação e 

consolidação do objeto de estudo, em sua complexidade, de forma mais ampla e 

articulando com as dinâmicas territoriais.  

 

1.3.1 Organização da rede urbano-regional 

O desenvolvimento econômico da região de Campinas está organizado a 

partir das relações e fluxos estabelecidos no âmbito do território paulista e da rede 

urbana que pode ser identificada desde sua formação inicial. 

Considerando a rede urbana como o conjunto funcionalmente articulado 

de cidades (CORREA, 2003), no qual o papel de cada núcleo depende do conjunto 

da rede urbana, tais formações ocorrem em decorrência do processo de 

urbanização e relações que esses núcleos estabelecem entre si (REIS, 2000). É 

necessário, portanto, primeiramente definir as escalas e temporalidades a serem 

trabalhadas.  

 

(…) a natureza dos fenômenos, as relações de causalidade e os métodos 
de observação variam segundo o tamanho, temporal e espacial, dos objetos 
considerados. Em cada escala, deve ser imaginado um modelo genético 
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particular, que restabelece o sistema das causas a custa de um novo preço. 
(LEPETIT, 1998, p. 96). 

Desse modo, a ideia de analisar a região da RMC, com ênfase no Vetor 

Noroeste de Expansão Urbana da RMC, deve considerar as escalas variadas e as 

diversas transformações que ocorreram ao longo dos ciclos econômicos que 

estruturaram e consolidaram a rede urbana paulista. Por isso, essa rede não pode 

ser explicada como um fenômeno isolado, mas sim como parte de um processo de 

inter-relação baseado no fluxo e nas dinâmicas econômicas do território.  

 

O Estado de São Paulo possui a mais ampla e complexa rede urbana do 
país. Estruturada a partir da capital, sua constituição remonta ao século 
passado, quando, a partir do dinamismo econômico impulsionado pelo 
complexo cafeeiro, o território passou por um processo contínuo e 
permanente de ocupação. (CAIADO, 1995, p. 46). 
 

De forma macro e atual, pode-se identificar no Mapa 5, elaborado a partir 

de uma ampliação do Mapa 3, a Rede Urbana brasileira (IBGE, 2007), considerando 

a Hierarquia dos Centros Urbanos, onde temos identificado São Paulo como Grande 

Metrópole Nacional, e Campinas como Capital Regional A, tendo um eixo de ligação 

entre eles no sentido noroeste, representado pelo entroncamento rodoviário 

Anhanguera-Bandeirantes. A área se apresenta como grande concentração de 

Capitais Regionais e Centros Sub-regionais que estruturam as relações 

estabelecidas, articulando parte da ampla e complexa rede urbana do país. 
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Mapa 5 – Mapa Rede Urbana Brasil, 2007- Destaque na Metrópole de São Paulo e suas ligações  

Fonte: IBGE, Diretoria de Geociências, Coordenação de Geografia, Regiões de Influência das 
Cidades, 2007. 

 

Além da dinâmica dessa rede de cidades, estabelecida no âmbito 

paulista, a RMC também conta com intensas dinâmicas intraurbanas, com os 

movimentos pendulares diários que são resultados de uma hierarquia estabelecida 

através de sua economia e política. A partir da Figura 1, analisando o fluxo de 

deslocamento diário para trabalho ou estudo na RMC, podemos identificar em toda a 

RMC, entre o ano de 2000 e 2010, o significativo aumento de movimentos 

pendulares entre as cidades da região, sendo que, em 2000, o volume era de 176 

mil pessoas, atingindo o volume de cerca de 312 mil pessoas em 2010, das quais 



51 
 

  

mais de 77% realizavam movimento pendular entre os municípios da própria RMC 

(CUNHA; FALCÃO, 2017).  

 

 

Figura 1 - Principais movimentos pendulares intrametropolitanos da população em idade ativa 
para trabalho ou estudo da RMC, 2000-2010 

Fonte: CUNHA; FALCÃO, 2017. 
 

Outros trabalhos realizados pelo NEPO (Núcleo de Estudos de População 

“Elza Berquó”) da UNICAMP, como a tese de Sobreira (2007), também discutem os 

processos pendulares e migratórios na RMC, sendo possível analisar os municípios 

de acordo com o seu perfil de atração, processos de migração e deslocamento 

pendular diário.  

Os processos apontados por Sobreira (2007) têm início após a década de 

1970, com a intensificação da industrialização da RMC. As cidades de Campinas e 

de Americana representavam os grandes polos de atração dos deslocamentos 

pendulares para trabalho, sendo Campinas o polo principal, com um grande número 

de fluxo pendular de Sumaré, que apesar de estar desmembrado 

administrativamente, ainda tem um grande vínculo com a cidade que a originou. 

Enquanto isso, a cidade de Americana se consolida nesse período como subcentro 

regional, fato decorrente de seu crescimento econômico e industrial, devido ao polo 
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têxtil e à diversificação de seu parque industrial, atraindo mão de obra das cidades 

vizinhas, especialmente de Santa Bárbara d’Oeste. 

Ainda nesse processo, ao analisarmos na Figura 1, pode-se notar o 

crescimento e a consolidação desses polos no ano de 2000, Campinas como centro 

e Americana como subcentro, visível no volume de deslocamentos pendulares. A 

consolidação desses polos demonstra a importância dessas regiões como 

centralidade, pois mesmo com os processos de desconcentração industrial, 

observados na década de 1980, visível no aumento de fluxos de deslocamentos, 

ainda no ano de 2000, a reorganização produtiva da RMC manteve algumas 

características de hierarquia mesmo com os processos de integração do território 

metropolitano (SOBREIRA, 2007). 

O aumento do número de deslocamento pendular pode ser explicado em 

parte pela facilidade de locomoção que os eixos rodoviários proporcionam, no 

entanto, verificando o crescimento urbano e suas áreas de expansão, nas 

proximidades dos eixos rodoviários, é necessário considerar a relação entre a 

distribuição da atividade produtiva com os locais de moradia na região 

metropolitana. 

 
O mapa mostra não apenas o crescimento do volume de movimentos, mas 
também o fato de serem os municípios periféricos (sejam aqueles onde 
predomina a população de baixa ou de alta renda) aqueles de onde mais 
partem tais deslocamentos, havendo uma clara contrapartida com o que se 
observou em termos da migração intrametropolitana apresentada 
anteriormente. De forma coerente com tal observação e com as 
características socioeconômicas de Campinas e Americana, estes 
municípios aparecem como os principais destinos dos movimentos 
pendulares. (CUNHA e FALCÃO, 2017 p.17) 

Assim sendo, no Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC essa 

intensificação pode ser compreendida através da mobilidade permitida pelo Vetor 

consolidado como Rodovia Anhanguera, resultando no crescimento urbano e 

industrial com características polinucleadas, consolidando diversos processos 

urbanos como periferização, dispersão e regionalização do cotidiano, tendo 

Americana como subcentro dessas dinâmicas. 

Além dos movimentos pendulares, outro fator que é essencial para a 

compreensão da expansão e crescimento urbano no âmbito metropolitano são os 

processos de migração intrametropolitana ou de mobilidade residencial (CUNHA, 
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2017). Tais processos são resultados da troca populacional que ocorre entre 

municípios da mesma região metropolitana, sendo na RMC um processo que 

passou a ser estudado e observado recentemente, quando a migração de origem 

externa passou a cair. 

Podemos observar os processos de migração intrametropolitana nos 

quinquênios 1995/2000 e 2005/2010, sendo o volume final similar, com migração de 

cerca de 65 mil pessoas (CUNHA; FALCÃO, 2017), no entanto, os fatores que 

passam a direcionam os fluxos precisam ser observados.  

 

 

Figura 2 – Fluxos migratórios Intrametropolitanos numericamente mais importantes (Data Fixa) 
RMC 1995-2000 e 2005-2010 

Fonte: CUNHA; FALCÃO, 2017. 
 

Os fluxos Campinas/Hortolândia e Campinas/Sumaré ainda existem 

apesar de menos expressivos, passando a ser divididos com novos fluxos de destino 

como Campinas/Monte Mor e Campinas/Paulínia, sendo ainda evidente o papel de 

Campinas como o principal centro de redistribuição de população, em especial as 

cidades vizinhas, sendo os movimentos migratórios com destinos variados: para 

loteamentos com população de baixa renda, como Hortolândia e Monte Mor, até 

condomínios fechados de alto padrão, como em Valinhos e Paulínia. 
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Então, se faz necessário compreender as diferentes relações com o 

território nesses dois cenários, do habitante que migra e do que se desloca 

diariamente. 

 
A migração intrametropolitana pode ser vista como uma mudança de 
localização dentro do espaço social metropolitano, por vezes forçosa, 
provocada principalmente por questões habitacionais. É o que indica a 
manutenção do emprego no município de residência anterior numa 
proporção bastante elevada desses migrantes, de modo que, a migração 
dentro do espaço metropolitano não chega a constituir uma mudança no 
espaço cotidiano de interações sociais, dos migrantes, mas antes uma 
ampliação deste espaço. No entanto, essa ampliação não pode deixar de 
ser vista como uma mudança de posição dentro do espaço social, de modo 
que, o que se buscou, no caso do migrante intrametropolitano, foi um 
melhor posicionamento dentro do espaço metropolitano, sendo que este é 
dado não apenas em função dos elementos objetivos, tais como oferta de 
emprego e moradia, mas também em termos de elementos inerentes à 
população que mudou de posição, como demonstra claramente as suas 
peculiaridades em termos de composição etária e por sexo. (SOBREIRA, 
2007, p. 31). 

Ou seja, é necessário compreender e considerar os processos de 

migração intrametropolitana e os movimentos pendulares, apoiados na rede urbana 

existente, como um dos componentes de crescimento do tecido urbano regional e 

ver o seu papel como agente de modificação da forma urbana.  

Analisando a expansão urbana e a sua relação com o deslocamento das 

atividades econômicas e de fluxos populacionais, por meio da migração, pode-se 

identificar a criação de novos tecidos urbanos descontínuos do tecido urbano 

existente, mas que mantém as dinâmicas e as relações intraurbanas através da rede 

de caminhos e de novos sistemas de transporte.  

Por isso, a necessidade de identificar nesse processo de expansão 

urbana as relações entre os processos de dispersão e o espraiamento causadas 

pela mobilidade urbana e seu reflexo na forma urbana, especialmente nas formas de 

crescimento linear e descontínuo.  

 

1.3.2 Os vetores de expansão da RMC 

Um ponto particular para a pesquisa são os fluxos que se materializam 

como caminhos, depois como ferrovias e que se consolidam com as rodovias, 

desempenhando papel na articulação do desenvolvimento econômico da área, 
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especialmente quanto à criação de corredores econômicos para a instalação 

industrial e seus processos de metropolização e expansão urbana, visíveis através 

do centro metropolitano de Campinas e seus sete vetores11 (Mapa 6) que 

compreendem os principais eixos rodoviários a partir do centro metropolitano de 

Campinas.  

 
Mapa 6 – Mapa Vetores de Expansão da RMC, com destaque no trecho da Rodovia Anhanguera 

e nas cidades do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC. Mapa criado a partir de base 
STM (Secretaria de Transporte Metropolitano) 

Fonte: STM, 2015. 
Disponível em: http://www.stm.sp.gov.br/PITU/Pitu2015/pitu_2015_2.pdf. Acesso em: jun. 2020,,. 
 
                                                           
11 Os vetores de expansão metropolitanos foram definidos pela Secretaria de Transporte 
Metropolitano e EMPLASA no agrupamento de zonas estabelecidas nas Pesquisa Origem e Destino, 
realizada na RMC, considerando as principais vias de circulação e acesso ao centro metropolitano e 
das características socioeconômicas e de expansão urbana (CAIADO, 2006). Os vetores foram 
divididos quanto ao seu sentido, sendo: Vetor 1, Eixo Sudoeste/Noroeste: Monte Mor; Vetor 2, Eixo 
Sudoeste/Noroeste: Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana Santa Bárbara; Vetor 3, Eixo ao 
Longo da Rodovia Milton Tavares SP 332: Paulínia, Cosmópolis, Artur Nogueira, Engenheiro Coelho; 
Vetor 4, Eixo ao longo da Rodovia SP 340 Ademar de Barros: Holambra, Jaguariúna, Santo Antônio 
de Posse, Pedreira; Vetor 5, Eixo ao longo da Rodovia D Pedro I direção Itatiba: Distritos de Joaquim 
Egídio e Sousas, parte de Valinhos e Itatiba; Vetor 6, Eixo na direção de Valinhos e Vinhedo: 
Valinhos e Vinhedo; Vetor 7, Eixo ao longo da Rodovia Santos Dumont direção Indaiatuba: 
Indaiatuba. A área delimitada pelas vias Anhanguera, Dom Pedro e Anel Viário foi definida como o 
Centro Metropolitano; e Centro Metropolitano Campinas 8 Área delimitada pelas vias Anhanguera, 
Dom Pedro e Anel Viário. (STM, 2015). 
 



56 
 

  

A área de estudo é a identificada como Vetor 2, que é definido pelas 

cidades de Sumaré, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara, e caracterizado pela 

Rodovia Anhanguera num trecho de aproximadamente 35 km (CANO, 2000) que liga 

Campinas a Americana, sendo o recorte da pesquisa chamado de Vetor Noroeste de 

Expansão Urbana da RMC, composto pelas cidades de Americana, Nova Odessa e 

Sumaré. 

Analisando os indicadores mais recentes dos municípios do Vetor Noroeste 

de Expansão Urbana da RMC (destacados em vermelho na Tabela 1), podemos 

verificar as similaridades de indicadores entre os municípios de Americana e 

Sumaré. A cidade de Nova Odessa, apesar de mostrar diferentes indicadores, vem 

apresentando a maior Taxa Geométrica de crescimento populacional anual dos três 

municípios. 

 

Tabela 1 – Indicadores da RMC 

Municípios Área (km²)¹ 
População 

2018¹ 

Densidade 

Demográfica 

2018 

(hab./km²)¹ 

TGCA²  

2010/2018 

(%)³ 

PIB 2016  

(mil reais)¹ 

Americana 133,91 237.112 1.770,66 1,49 10.287.915 
Artur Nogueira 178,03 53.450 300,24 2,41 991.268 

Campinas 794,57 1.194.094 1.502,82 1,26 58.523.732 
Cosmópolis 154,67 70.998 459,04 2,38 1.318.217 
Engenheiro 

Coelho 109,94 20.284 184,50 3,24 439.779 

Holambra 65,58 14.579 222,32 3,24 909.273 
Hortolândia 62,42 227.353 3.642,54 2,09 11.515.071 
Indaiatuba 311,55 246.908 792,53 2,57 11.735.699 

Itatiba 322,28 119.090 369,53 2,02 5.122.838 
Jaguariúna 141,39 56.221 397,63 3,02 8.422.260 
Monte Mor 240,57 58.765 244,28 2,31 2.260.957 
Morungaba 146,75 13.458 91,71 1,69 396.689 

Nova Odessa 73,79 59.371 804,62 1,86 2.810.058 
Paulínia 138,78 106.776 769,41 3,33 31.504.043 
Pedreira 108,82 47.361 435,24 1,65 1.124.077 

Sta Bárbara 
d’Oeste 

271,03 192.536 710,39 0,84 5.079.379 

Sto Antônio de 
Posse 

154,13 23.085 149,77 1,40 887,953 

Sumaré 153,47 278.571 1.815,21 1,81 12.061.112 
Valinhos 148,54 127.123 855,83 2,20 5.095.635 
Vinhedo 81,60 77.308 947,36 2,47 7.830.623 

RMC 3.791,79 237.112 850,37 1,74 178.316.589 
Estado de SP 248.219,63 45.094.866 181,67 1,24 2.038.004.931 

 

Fonte: EMPLASA, GIP/CDI, 2019. 
¹IBGE / ²EMPLASA / ³Taxa geométrica de crescimento populacional anual. 
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Fonte: EMPLASA, GIP/CDI, 2019. 
¹IBGE / ²EMPLASA / ³Taxa geométrica de crescimento populacional anual. 

Desse modo, pode-se notar que as similaridades entre os municípios do 

Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC e seu crescimento não podem ser 

explicadas como um fenômeno isolado. Como todo fenômeno, é necessário 

relacionar o todo às partes, analisando-o a partir da rede urbana regional criada 

entre as cidades existentes na área de estudo.  

Assim sendo, pode-se compreender o Vetor Noroeste de Expansão 

Urbana da RMC como uma manifestação territorial com dinâmicas estabelecidas no 

âmbito regional e estadual, configurando uma rede urbana. Por isso, a intenção 

desta tese é a de destacar a organização dessa rede urbano-regional paulista como 

determinante para análise e compreensão dessa porção territorial, especialmente as 

relações e trocas entre municípios, identificados pela rede de caminhos.  

1.3.2.1. Rede de caminhos, ferrovia e rodovia: a consolidação do 
Vetor Noroeste de Expansão  

Compreender os processos de crescimento e expansão urbana que se 

desenvolveram ao longo do tempo e observar suas permanências, barreiras, limites 

e relações nos permite a melhor interpretação desse tecido urbano, notando suas 

permanências e suas sobreposições.   

A análise da formação dos primeiros núcleos urbanos tem como destaque 

a rede de caminhos existente na colonização do Brasil, em especial do Estado de 

São Paulo, que permitiu o desbravamento do sertão e formou grandes eixos de 

circulação e transportes, como o caminho do Anhanguera que hoje vemos como 

Rodovia Anhanguera.  

As pesquisas e discussões sobre a consolidação, características e 

permanências desses traçados recebe a atenção recente como destacado por Reis 

(2013): 

Nas últimas décadas, os caminhos antigos dos tempos coloniais vêm 
recebendo atenção especial de pesquisadores. Ao mesmo tempo, cresce o 
reconhecimento da importância da rede de caminhos indígenas pré-
cabralinos, que foram a matriz do sistema de vias a partir do século XVI. E 
cresce o interesse do público pela história desses caminhos e por sua 
conservação, principalmente entre os grupos de excursionistas que se 
dedicam a percorrê-los e documentá-los (REIS, 2013, p. 235).  
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A ideia de que os caminhos e vias atuais são resultados da consolidação 

de antigos caminhos indígenas, ou que a sua abertura contou com o conhecimento e 

a orientação indígena, já foi apresentado e discutido por diversos autores, em 

especial Holanda (1957) e Derby (1968). Afinal, é pouco provável que os 

bandeirantes, sem ajuda, conseguissem trilhar, em suas primeiras excursões, o 

caminho mais fácil sertão adentro. 

Inicialmente, esses caminhos e trilhas tinham como objetivo desbravar e 

ocupar áreas do sertão em busca de ouro, sendo que o sucesso das minas e a 

necessidade do escoamento do ouro demandaram a ampliação desses caminhos 

para a sua passagem e ligação aos portos.  

Com a consolidação desses antigos caminhos em estradas, e a grande 

circulação de pessoas e mercadoria ao longo de sua extensão, foram criados 

pousos e núcleos urbanos, como foi o primeiro povoamento de Campinas.  

Assim como apontado por Villaça (1998 p. 69-70) compreende-se que as 

vias não foram construídas para oferecer transporte intraurbano, no entanto, ao 

oferecer o transporte tornaram-se regionalmente mais importantes e passam a atrair 

maior expansão urbana no seu entorno. 

Ou seja, os eixos de circulação se tornam vetor do crescimento e 

desenvolvimento na região, sendo a construção da ferrovia e a localização de suas 

estações determinante na consolidação das centralidades da região, especialmente 

quanto ao vetor de expansão analisado no presente trabalho.  

Com as ferrovias, o eixo do caminho do Anhanguera ganhava novo aspecto. 
As formas de transporte mais uma vez eram modernizadas. As tropas de 
muares que haviam substituído os carregadores indígenas, que por usa vez 
haviam sido trocadas pelas diligências, cediam lugar ás ferrovias. Os eixos 
eram os mesmo, mas dessa vez, os caminhos propriamente ditos já não 
eram mais os mesmos. (REIS, 2014, p. 58). 

 

1.4 Metodologia 

Antes de prosseguirmos para as explicações e demonstrações da 

metodologia adotada nesta tese, se faz necessário compreender a proposta da 

construção da análise diacrônica e da busca da reconstrução temporal desses 

núcleos urbanos como forma de compreensão do palimpsesto urbano.  
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Ou seja, a proposta de uma análise diacrônica parte da ideia de 

compreender a gênese e a evolução dos centros e suas articulações (CORREA, 

2012) a partir de uma análise cartografia histórica evolutiva, comparando períodos e 

as mudanças visíveis no tecido urbano e nas dinâmicas urbanas. 

Ou seja, o objetivo de uma análise diacrônica do tecido urbano de um 

vetor de expansão se torna uma tarefa complexa e que requer a contextualização de 

diferentes fontes de dados, como os advindos da documentação histórica, da 

iconografia e da cartografia histórica e atual de cada um dos municípios. Desse 

modo, a pesquisa não pode ser considerada apenas como a organização dos dados 

obtidos, pois com a junção e sobreposição desses dados, foi possível produzir novas 

informações e análises do tecido urbano atual, além de proposições acerca dos 

processos de urbanização no Vetor Noroeste de Expansão urbana da RMC. 

Para isso a proposta metodológica mais adequada seria o uso da 

sobreposição dos mapas históricos com imagens orbitais12, de forma a comparar os 

elementos quanto a sua permanência e transformações através do 

georreferenciamento das cartografias históricas em Sistema de Informações 

Geográficas (SIG). No entanto, algumas questões se tornaram fundamentais antes 

de realizar o georreferenciamento, primeiro as cartografias a serem utilizadas eram 

de fontes diversas, algumas com coordenadas geográficas outras informavam 

apenas a escala dos mapas. O desafio era então adotar um método que pudesse, 

de forma adequada, lidar com os diferentes tipos de levantamento que os mapas 

possuíam, seja em função da técnica disponível na época de sua elaboração, seja 

pelo nível de detalhamentos que sua escala permitia, e não apresentar grandes 

distorções ou impressões interpretativas. 

Desse modo, em primeiro lugar, cabe discutir e entender a cartografia que 

foi utilizada na pesquisa, especialmente quanto à temática de cada uma delas e 

suas características. Como citado por Dutenkefer (2016), podemos compreender o 

mapa como uma abstração da realidade espacial sendo sua construção uma 

representação do espaço que não existe mais, e que permite “compor uma 

explicação de eventos e estabelecer uma cronologia de processos históricos a partir 
                                                           
12 O termo imagem orbital é utilizado ao longo da tese para se referir ao uso de imagens de sensoriamento 
remoto orbital, coletadas a partir de sensores imageadores acoplados a satélites artificiais.(Agência Espacial 
Brasileira, 2018) 
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da localização e da análise de fenômenos espaciais que os mapas podem revelar”. 

(DUTENKEFER, 2016, p. 58). 

Em outras palavras, as análises e seleção de mapas partiram do 

levantamento do período de criação dos mapas, sua temática e seu objetivo, 

observando também a tecnologia e métodos de elaboração de cada um deles. 

Esses fatores implicaram diretamente o resultado das análises e as cartografias 

criadas.  

Tais questionamentos começam a aparecer durante a elaboração dos 

mapas, pois algumas informações presentes nas cartografias históricas não 

condiziam com outras fontes primárias, como os documentos de censo, fotos e 

outros mapas do mesmo período. Nesse ponto, os trabalhos de Monmonier (1991) e 

de Câmara (2000) foram fundamentais para a compreensão do que seria 

considerado na construção desses mapas, e como algumas questões podem ser 

apresentadas de modo a induzir visualmente algumas imprecisões, enganos, 

autoenganos, engrandecimento e pequenas omissões. Em sua tese de doutorado, 

Dutenkefer (2018) também trata desse assunto: 

O mapa desempenha, se faz num instrumento que pode revelar estruturas 
espaciais propicias para os nossos estudos ou, pelo contrário, pode 
fornecer imagens, no mínimo, equivocadas. Estamos empenhados em 
utilizar as representações cartográficas como instrumentos fundamentais do 
revelar a essência da cidade, a sua urbanidade e, portanto, temos que 
refletir também os seus aspectos metodológicos que deveriam ser básicos 
em sua construção. (DUTENKEFER, 2018, p. 24). 

Desse modo, aqui entramos na discussão da subjetividade dos mapas, 

pois compreendemos que os mapas apresentam caráter ambíguo, visto que se 

nesta pesquisa ele pode ser um instrumento capaz de demonstrar os processos e as 

características da evolução do tecido urbano, também teremos alguns lugares e 

centros urbanos apresentados de forma equivocada, ou no mínimo, desproporcional. 

 Considerando então esses aspectos, foi necessário definir e rever as 

questões metodológicas que seriam utilizadas na construção e na análise desses 

mapas, tendo em vista que utilizaremos a cartografia histórica como base para 

análise do crescimento e da consolidação do tecido urbano, comparando os mapas 

aos dados populacionais dos recenseamentos promovidos pelos IBGE, buscando 

validar as informações dessas fontes primárias.  
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Então, se por um lado, trabalhar com as cartografias históricas em 

formato digital pode facilitar a análise visual e possibilitar a comparação e 

sobreposição com mapas e imagens orbitais atuais, temos também a questão de 

padronização dos processos de análise, de modo a criar um método que possa ser 

aplicado e adaptado para as diversas escalas dos mapas, possibilitando uma análise 

mais coerente.   

Desse modo, o levantamento do material utilizado para a pesquisa seguiu 

alguns critérios de seleção e análise, como a busca de cartografias históricas nos 

diversos acervos disponíveis, como o da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo, do Arquivo do Estado de São Paulo, do Centro de Memória da Unicamp, do 

Museu da Imigração de São Paulo, e nas próprias prefeituras das cidades do Vetor 

Noroeste de Expansão Urbana da RMC. Esse material foi analisado e separado por 

ordem cronológica e escala, de modo a criar uma organização lógica, baseada na 

evolução temporal e em duas escalas: metropolitana e intraurbana, como 

apresentado na tabela a seguir. 

 

Tabela 2 – Mapas e fontes Cartografia utilizada 

MAPAS METROPOLITANOS 
Ano Fonte Autor Nome  Escala 
1901 ALESP CGG Folha de Piracicaba 1:100.000 
1905 ALESP CGG Folha de Piracicaba 1:100.000 
1913 ALESP CGG Folha de Piracicaba 1:100.000 
1942 ALESP CGG Folha de Piracicaba 1:100.000 

1969-
1970 IBGE IBGE Folhas de Americana, Limeira, 

Cosmópolis e Campinas 1:50.000 

     
MAPAS AMERICANA 

Ano Fonte Autor Nome  Escala 

1917 
Prefeitura 

Municipal de 
Americana 

Serviço Sanitário do Estado 
de São Paulo 

Projeto de retificação Ribeirão 
Quilombo 1:6.000 

     
MAPAS NOVA ODESSA 

Ano Fonte Autor Nome  Escala 

1913 ALESP Secretária de Agricultura 
do Estado de São Paulo 

Planta do Núcleo Colonial de 
Nova Odessa 1:4.000 

1920 Museu da 
Imigração SP Desconhecido Projecto da Sede do Núcleo 

Colonial Nova Odessa 1:2.000 
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1938 ALESP Prefeitura de Americana Planta Cadastral de Nova Odessa 
- Município de Americana  1:2.000 

     
MAPAS SUMARÉ 

Ano Fonte Autor Nome  Escala 

1913 ALESP Secretária de Agricultura 
do Estado de São Paulo 

Planta do Núcleo Colonial de 
Nova Veneza 1:4.000 

1938 ALESP Prefeitura de Campinas Planta da Vila Rebouças 1:2.000 
 

Fonte: Dados organizados pela autora. 

Outro fator considerado para a seleção dos mapas foi quanto à qualidade 

das versões digitalizadas e disponibilizadas por cada acervo, pois muitas continham 

pequenas distorções e não apresentavam informações relativas à sua criação, 

dificultando a sua conversão e vetorização. Essa parte é fundamental, porque as 

informações levantadas e as características desses mapas influenciam os processos 

de georreferenciamento, sendo necessária a determinação de vários elementos 

através de complementação de pesquisa, como legendas, norte, escala e elementos 

gráficos. 

Após essa primeira triagem, foi possível separar o material a ser 

trabalhado e que poderia ser aplicado o mesmo método de análise. Partindo das 

informações e dos dados observados nas cartografias, optou-se pela vetorização 

dos mapas, utilizando como ferramenta o software Corel Draw 2018, pois a 

vetorização permitiria a transparência do mapa e melhoraria a leitura e sobreposição 

desses dados com as imagens orbitais, facilitando identificar as permanências, os 

traçados e a divisão fundiária. 

Após a vetorização dos mapas, foi utilizado o software ArcGIS 10.0 para a 

sobreposição e o georreferenciamento dos mapas históricos, sendo necessário 

então estabelecer uma relação entre as informações e as posições descritas nos 

mapas com as encontradas atualmente. No entanto, como estabelecer critérios para 

esses processos considerando que os mapas eram de diferentes acervos, autores e 

produzidos em diversos anos? 

No entanto, é necessário considerar no contexto da cartografia histórica, 
que mapas e planos muito antigos geralmente não apresentam referências 
sobre projeções cartográficas. Apenas conta-se com a escala (às vezes 
nem isso) e os pontos notáveis que possam ter sobrevivido ao passar do 
tempo. Diferenças muito grandes entre a escala do mapa que se pretende 
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ajustar e a dos dados de entrada à base cartográfica digital de referência 
contribuem, consideravelmente, ao insucesso da operação. As 
discordâncias surgem, principalmente, por causa de imprecisões na 
construção, omissão, modificação e desaparecimento de feições naturais ou 
artificiais que poderiam servir como apoio. Adicionalmente, deve-se apontar 
para o fato de que a função de georreferenciamento mais simples que 
existe (transformação afim de coordenadas), requer, no mínimo, 3 (três) 
pontos de controle, que não estejam alinhados e que seja possível 
identificar, claramente, nos dois documentos: no matricial (imagem do mapa 
histórico) e no vetorial (base cartográfica digital). (MACHADO, 2010, p. 6). 

A primeira ideia foi a de utilizar as coordenadas apresentadas nos mapas, 

mas além da dificuldade na conversão das projeções utilizadas em coordenadas 

atuais, a técnica e os métodos de levantamento dos primeiros mapas resultaram 

numa sobreposição distorcida e com muitas imprecisões. Por isso, como 

apresentado por Dutenkefer (2016), a pesquisa utilizou o método de 

georreferenciamento relativo, em que não se busca a precisão matemática das 

localizações espaciais contemporâneas, mas que através dos elementos e feições 

dos mapas históricos se consegue estabelecer as relações com elementos atuais. 

Por isso, a escolha para determinar o procedimento de 

georreferenciamento desses mapas históricos não se baseou na simplicidade de 

aplicação, ou no resultado que era desejado com a sobreposição, mas sim em um 

método que pudesse ser aplicado em todas as cartografias selecionadas, mantendo 

uma padronização da sobreposição e uma forma mais justa de compará-las.  

Além disso, era necessário compreender que as distorções nesses mapas 

existiam, pelo mais variados motivos e deveriam ser compreendidas não do ponto 

da precisão absoluta, mas do objetivo da sua representação. Como exemplo disso 

temos quatro motivos possíveis para as distorções nas sobreposições. Sendo eles: 

- Os métodos e procedimentos disponíveis na elaboração desses mapas, 

pois os primeiros mapas são produzidos no início do século XX, e adotam uma  

forma de triangulação e elementos de referência para  o mapeamento da região, 

técnicas que foram sendo aprimorados nas cartografias seguintes permitindo níveis 

diferentes de precisão; 

- O método de projeção geográfica escolhido, especialmente em função 

das escalas maiores dos mapas de análise regional, pois sabemos que a distorção é 

maior na representação de grandes extensões.  
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- As variações e adaptações que os objetos técnicos foram submetidos ao 

longo dos anos, com adaptações de percursos, mudanças de traçado e 

alargamentos. Como exemplo disso pode-se citar os processos de retificação e 

adaptação de traçado da ferrovia, em função de correções das bitolas do trilho em 

primeiro momento e posteriormente pela substituição da tração a vapor pela tração 

diesel-elétrica (GRANDI, 2010). Além disso, elementos como a hidrografia podem 

sofrer alterações naturais, sendo que nenhum desses elementos é exatamente 

estático ao longo do tempo.  

- E por fim a metodologia adotada na representação das cartografias, com 

o uso de generalizações cartográficas em função das escalas dos mapas. De acordo 

com a escala escolhida do mapa é necessário simplificar, distinguir e representar 

elementos que mantenham a objetividade.  

Assim, a abordagem metodológica desta tese seguiu para o procedimento 

de georreferenciamento relativo, pois apesar das diversas naturezas das distorções 

que os mapas poderiam apresentar buscou-se entender “as “intenções” e 

“interpretações” que seu autor, em sua época, “esquematizou” como “realidade 

territorial”.”(DUTENKEFER, 2016 p. 61-62). 

Desse modo, adotou-se elementos de referência para a sobreposição dos 

mapas a partir do georreferenciamento relativo, buscando reconstruir a partir de uma 

abordagem geo-histórica (KNOWLES, 2008) combinando dados de diferentes fontes 

(mapas, fotos de acervos, recenciamentos populacionais, entre outros) para 

entender e reconstituir a ocupação territorial e identificar elementos físicos de 

permanência. Os primeiros elementos que foram identificados como permanência 

foram os eixos de circulação, como a rede de circulação e o traçado urbano, e 

depois com elementos de hidrografia e divisão fundiária presentes nos mapas 

históricos que poderiam ser identificados até os dias atuais. 

Nos mapas produzidos pela CGG e IBGE (utilizados na análise 

metropolitana), o primeiro elemento utilizado para o georreferenciamento relativo foi 

a ferrovia, com a localização das estações ferroviárias e depois o uso do trajeto da 

linha férrea. O segundo elemento utilizado foi a hidrografia, sendo utilizados os 

principais rios da região, com o Piracicaba e o Atibaia, e seus entroncamentos. E, 
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por fim, foram utilizados alguns pontos de controle nos núcleos urbanos, sendo 

abaixo destacados no Mapa 7 os 12 pontos de controle adotados nos mapas de 

escala metropolitana.  

 

Mapa 7 - Recorte do Mapa de 1901 com marcação dos pontos de controle 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1901. Modificado pela autora. 

 



66 
 

  

A área de estudo metropolitana foi georreferenciada no sistema de 

projeção Universal Transversa de Mercator (UTM), sendo na zona 23S, meridiano 

central 45°W, datum SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas, 2000) e recorte de imagens orbitais disponibilizadas pelo BaseMap do 

Arcgis, sendo elas um mosaico de diversas fontes como Esri, DigitalGlobe, GeoEye, 

Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, entre 

outros, mostrando a imagem mais atuais e com maior qualidade disponível em cada  

área.  

Nesse aspecto, adicionamos à tabela os dados de erro médio quadrático 

(RMS - Root Mean Square Error) apresentados no georreferenciamento relativo de 

cada uma dessas cartas com objetivo de demonstrar o tamanho do erro apresentado 

entre os dados da carta original e o do georreferenciamento relativo. Sendo então 

adicionadas as informações quanto ao menor erro RMS, o maior erro de RMS e ao 

erro médio de RMS de toda a carta. Com nossa carta base estava na escala de 

1:100.000 e 1:50.000 e para determinar qualidade definiu-se que os pontos controle 

deveriam garantir qualidade posicional, com o RMS  não ultrapassando mais que 

aceitável em cada escala, com apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 3 – Mapas e fontes Cartografia utilizada 

MAPAS METROPOLITANOS 

Ano Fonte Autor Nome  Escala menor 
RMS 

maior 
RMS 

RMS 
médio 

1901 ALESP CGG Folha de Piracicaba 1:100.000 113,72 401,52 251,98 

1905 ALESP CGG Folha de Piracicaba 1:100.000 122,56 352,56 223,89 

1913 ALESP CGG Folha de Piracicaba 1:100.000 150,44 358,78 245,21 

1942 ALESP CGG Folha de Piracicaba 1:100.000 83,91 379,85 234,48 

1969- 
1970 

IBGE IBGE 
Folhas de Americana, 
Limeira, Cosmópolis e 

Campinas 
1:50.000 24,29 182,18 108,20 

        
MAPAS AMERICANA 

Ano Fonte Autor Nome  Escala menor 
RMS 

maior 
RMS 

RMS 
médio 
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1917 

Prefeitura 
Municipal 

de 
Americana 

Desconhecido 
Projeto de retificação 
Ribeirão Quilombro 1:6.000 22,08 58,52 42,52 

   
 
     

MAPAS NOVA ODESSA 

Ano Fonte Autor Nome  Escala menor 
RMS 

maior 
RMS 

RMS 
médio 

1913 ALESP 
Secretária de 

Agricultura do Estado 
de São Paulo 

Planta do Núcleo Colonial 
de Nova Odessa 1:4.000 160,10 382,03 267,20 

1920 
Museu da 
Imigração 

SP 
Desconhecido 

Projecto da Sede do 
Núcleo Colonial Nova 

Odessa 
1:2.000 13,25 26,50 15,46 

1938 ALESP Prefeitura de 
Americana 

Planta Cadastral de Nova 
Odessa - Município de 

Americana  
1:2.000 15,42 78,63 19,52 

        
MAPAS SUMARÉ 

Ano Fonte Autor Nome  Escala 
menor 
RMS 

maior 
RMS 

RMS 
médio 

1913 ALESP 
Secretária de 

Agricultura do Estado 
de São Paulo 

Planta do Núcleo Colonial 
de Nova Veneza 

1:4.000 168,77 402,69 288,19 

1938 ALESP Prefeitura de Campinas Planta da Vila Rebouças 1:2.000 17,22 63,41 24,86 
 

Fonte: Dados organizados pela autora. 

Para garantir maior precisão do georreferenciamento relativo, era 

necessário utilizar bons pontos de controle, considerando que quanto mais pontos 

de controle de qualidade pudessem ser inseridos, com precisão e bem distribuídos, 

mais preciso e coerente seria o georreferenciamento e, consequentemente, a 

conversão dos dados de entrada em coordenadas de saída. No entanto, vendo os 

valores de erro apresentados na tabela cabe ressaltar que essas medidas devem 

considerar a escala do mapa, por exemplo, cada 10 metros de erro nos mapas da 

CGG, que estavam em escala 1:100.000, é equivalente a 0,1 milímetro de 

deslocamento e o maior erro em todas as cartas nessa escala é de quatro 

milímetros. 

Nos mapas dos núcleos urbanos, o processo de georreferenciamento 

relativo se apoiou nas relações e permanências dos elementos do traçado urbano, 

como quadras e caminhos. Nota-se que em função da área de levantamento desse 



68 
 

  

material ser menor, os mapas dessa escala tiveram um RMS menor, em função da 

escala desses mapas ser maior. 

Esse método permitiu que a cartografia histórica, apesar de certa 

imprecisão de levantamento, fosse considerada da forma mais aproximada dos 

dados que permitiram a sua elaboração, ou seja, não temos o objetivo de contestar 

ou validar as informações neles contidas, pois todo o mapa é uma interpretação da 

realidade territorial através de uma intencionalidade (DUTENKEFER, 2016), sendo 

aqui discutido e apresentado a validade das informações para a construção de uma 

análise diacrônica dos processos de urbanização.   

Além disso, propor uma metodologia de georreferenciamento relativo que 

permitisse uma análise diacrônica, tendo como base para a sua construção o 

levantamento de cartografia histórica, contemplou o uso de distintas fontes em 

diferentes períodos para a identificação e localização de elementos de permanência. 

Ou seja, neste método adotado, foi possível compreender as relações 

através da análise do crescimento do tecido urbano partindo da identificação do 

conjunto de elementos primários que fazem parte da origem dos núcleos urbanos 

(as glebas rurais, os caminhos que ligavam o núcleo colonial a uma rede urbana), 

bem como da identificação de elementos que se sobrepõem a estas preexistências, 

como o traçado viário, e o parcelamento das glebas rurais na forma de novos 

loteamentos por meio da sobreposição com imagens orbitais, gerando as análises 

discutidas nessa parte da pesquisa. 
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2 A CONSTITUIÇÃO DO VETOR NOROESTE DA REGIÃO METROPOLITANA DE 
CAMPINAS – Formação e processos históricos 

Esta seção tem como principal objetivo discutir o processo de formação e 

urbanização das cidades do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, 

considerando sua configuração original, desde a sua formação quando os territórios 

das cidades de Americana, Nova Odessa e Sumaré ainda faziam parte do chamado 

termo13 do município Campinas, até os dias atuais. Para isso, buscamos o 

aprofundamento e a sistematização de dados cartográficos e levantamentos 

históricos, além da revisão bibliográfica.  

Durante o processo de sistematização dos dados, entre os vários 

elementos que pudemos identificar como fundamentais para a compreensão do 

traçado urbano, reconhecemos a importância, em especial, a origem histórica 

dessas cidades. Por isso, consideramos importante uma pequena discussão sobre 

formação dessas cidades, buscando apresentar, mesmo que brevemente, os 

processos econômicos, sociais e fundiários. 

Entendemos que compreender as características e especificidades desse 

território, ligadas ao seu processo de formação e urbanização, é fundamental para a 

compreensão da formação de sua rede urbana, além de esclarecer como os 

processos de divisão fundiária, consolidação dos eixos de circulação e expansão 

urbana resultaram no tecido urbano atual e como podemos identificar as 

permanências nos traçados atuais, aspectos que serão discutidos ao longo desta 

tese.  

Assim sendo, nesta parte do trabalho, trataremos da formação das 

cidades do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, quanto às suas 

particularidades históricas e espaciais, com a intenção de se criar um panorama 

amplo do processo de urbanização deste recorte territorial inserido no contexto do 

Estado de São Paulo. 

                                                           
13 Durante o período colonial, no ato de elevação de determinado pouso ou núcleo urbano a vila, 
atribuía-se a cada um dos conselhos um termo e um rossio. O termo era todo o território de jurisdição 
da municipalidade, onde podia haver vários bairros e paróquias. (FONSECA, 2011, p. 28). 
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2.1 A configuração da Vila de Campinas e seus desmembramentos 

A primeira questão a ser discutida nesta parte é quanto ao recorte 

temporal, que consideraremos do período de 1901 a 2018, e sua relação com a 

divisão territorial atual. O ponto central do período temporal escolhido é a 

capacidade de analisar o início da urbanização, com base nos dados levantados 

pela CGG que permitem a verificação de suas permanências e suas dinâmicas 

socioeconômicas.  

Apesar da criação do CGG no ano de 1886, seus primeiros 

levantamentos foram realizados na região do Rio Paranapanema e seguindo após 

essa região por “onde havia maior urbanização, cobertura da malha ferroviária e de 

alta produtividade agrícola saindo das áreas mais povoadas até as menos 

ocupadas” (MOI, 2005, p. 31). Desse modo, as primeiras cartografias da região de 

estudo são do ano de 1901 e, consequentemente, posteriores à implantação da 

estrada de ferro e com alguns núcleos urbanos em fase de formação, como a Vila 

Americana e Rebouças, mas ainda com pouca ocupação. 

A cartografia elaborada pela CGG teve como principal objetivo o 

levantamento e o mapeamento de informações precisas e detalhadas sobre a 

geografia e a geologia de São Paulo, a fim de atender ao interesse e à necessidade 

econômica dos cafeicultores para a ocupação de áreas férteis no oeste do Estado 

(MOI, 2005), atrelada ao incentivo de políticas de imigração e colonização 

(BERNADINI, 2007).  

Por isso, esta pesquisa propõe a comparação e discussão do crescimento 

e desenvolvimento urbano das cidades de Americana, Nova Odessa e Sumaré, 

considerando como ocupação inicial os pontos identificados no primeiro mapa da 

CGG de 1901, como tratado anteriormente, entendendo que as séries históricas 

produzidas pela CGG seriam o mais próximo da realidade de ocupação da época, 

relevando as possíveis discrepâncias e erros em função da tecnologia e metodologia 

disponível para sua elaboração.   

Além disso, ao utilizarmos cartografias e documentações anteriores e 

posteriores às respectivas emancipações desses municípios, analisaremos o 

crescimento urbano e as dinâmicas urbanas visíveis no território por meio da rede de 
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caminhos e novos sistemas de transporte, buscando entender as relações de 

dependência política e administrativa desses núcleos urbanos através do processo 

de urbanização. 

Sendo assim, no primeiro momento, discutiremos a formação de 

Campinas, pois inicialmente todos os municípios eram parte da mesma unidade 

política e administrativa, como pode ser observado no Mapa 8, de 1916, onde 

Americana14 e Sumaré aparecem, respectivamente, como os distritos de Villa 

Americana e Rebouças, pertencentes a esse território e à jurisdição da 

municipalidade de Campinas.  

 
Mapa 8 – Mapa do Município de Campinas, 1916 (sem escala) 

Fonte: Centro de memória da UNICAMP. 
 

                                                           
14 A cidade de Nova Odessa não aparece no mapa, pois a sua formação foi posterior, sendo seu 
território parte de Americana no período de elaboração desse mapa. 
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De forma a melhor esclarecer essa divisão territorial no início do nosso 

recorte temporal e a extensão territorial de Campinas, elaboramos o Mapa 9, com a 

demarcação em verde delineando o que seria a extensão do termo de Campinas no 

ano de 1901, demonstrado no território atual da RMC em vermelho, ajudando a 

compreender a sua dimensão no período e suas futuras divisões e 

desmembramentos. 

 
Mapa 9 – Mapa da RMC, com destaque em vermelho para os limites da RMC e em verde para o 

limite do termo de Campinas no início do século XX 

Fonte: EMPLASA, 2018. Modificado pela autora. 

 

Além disso, vale destacar os processos de desmembramento e seu 

núcleo de origem, dados consolidados na Figura 3, em que temos num primeiro 

momento a composição com os principais desmembramentos do Estado de São 

Paulo, com destaque em vermelho para as cidades do Vetor Noroeste de Expansão 

Urbana da RMC.  
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Figura 3 – Desmembramento dos Municípios Paulistas 

Fonte: Dados Fundação SEADE, 2019. 
Disponível em: http://www.seade.gov.br/visualizacao/desmembramentosp/. Acesso em: jan. 2019. 
 

Tais dados foram retirados da base do SEADE e apontam um total de 656 

desmembramentos em São Paulo, sendo que desse total, 90 se originaram de 

Jundiaí, como Campinas. Desmembrada em 1797, Campinas teve oito 

desmembramentos, como demonstrado na Figura 3, sendo 5 núcleos primários, 

Americana (1924), Cosmópolis (1944), Sumaré (1953), Valinhos (1953) e Paulínia 

(1964), e 3 núcleos secundários, Nova Odessa (1959), parte 1 de Holambra15 (1991) 

e Hortolândia (1991). 

Para que os processos de desmembramento ficassem mais claros e 

demonstrassem as relações e processos de divisão territorial na área de estudo, foi 

elaborado um digrama (Figura 4), a partir dos mesmos dados do SEADE 

apresentados anteriormente, mas, nesse momento, de forma que sintetizasse tais 

                                                           
15 A cidade de Holambra é composta pelo desmembramento de quatro cidades sendo elas: 
Cosmópolis, Arthur Nogueira, Jaguariúna e Santo Antônio de Posse.  
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processos de desmembramento e emancipação de seus municípios originários, a 

partir de dois critérios: o primeiro, o grau de desmembramento com relação à 

Campinas, representado pelo tamanho da circunferência; e o segundo, referente ao 

período a qual pertencem esses desmembramentos. 

 

 
Figura 4 – Diagrama de Desmembramentos originados a partir do município de Campinas 

Fonte: Dados Fundação SEADE. Modificado pela autora.  

 

Como demonstra o quadro, todas as cidades do Vetor Noroeste de 

Expansão Urbana da RMC se desmembraram de Campinas, sendo Americana e 

Sumaré como núcleos primários e Nova Odessa como núcleo secundário. Quanto 

ao período em que ocorrem os desmembramentos, estes se iniciam em 1924, com a 

emancipação de Americana, passando em 1953 pela emancipação de Sumaré, 

ambas desmembradas de Campinas, e posteriormente com a emancipação de Nova 
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Odessa, em 1959, que se desmembrou de Americana. Ainda quanto aos municípios 

da área de estudo, cabe destacar que em 1991 temos a emancipação de 

Hortolândia, que se desmembra de Sumaré. 

Além disso, consideraremos os desmembramentos municipais de forma a 

auxiliar o entendimento de um dos fenômenos territoriais que trataremos: a formação 

da rede urbana, pois os processos de desmembramento e emancipação não se dão 

somente quanto às questões político-administrativas, mas também como resultado 

da evolução das forças produtivas e, a organização do poder local, visíveis no 

território.  

Como exemplo, a respeito da importância da análise dos 

desmembramentos e a sua relação com os processos e fenômenos territoriais, 

temos o caso de Hortolândia, que até o ano de sua emancipação, em 1991, era um 

Distrito de Sumaré, mas que não faz parte do nosso recorte territorial. Essa escolha 

partiu das análises documentais e de crescimento urbano, quando foi possível 

compreender que esse núcleo não fazia parte das dinâmicas da rede urbana desse 

Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, pois seu crescimento está ligado às 

dinâmicas exercidas com Campinas e Monte Mor. 

No recorte territorial escolhido para a pesquisa, os processos de 

desmembramentos originados a partir de Campinas são fundamentais para o 

entendimento e estruturação da rede urbana regional, pois se apoiam na rede de 

caminhos e transportes estabelecidos em âmbito estadual.  

Desse modo, para que fosse possível analisar o território das cidades do 

Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, desde a sua formação e assim 

conseguir identificar, no tecido urbano, as permanências, trataremos os processos 

de desmembramentos e emancipações municipais conforme a sua cronologia e ao 

longo do desenvolvimento da tese. Os mapas trabalhados ao longo da tese, de 

datas anteriores aos desmembramentos, apesar de apresentarem a divisão político-

administrativa divergente da atual, terão incluídos os perímetros urbanos atuais dos 

municípios do recorte espacial, buscando facilitar a compreensão da urbanização e 

da ocupação do território.   
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Como exemplo desse método, temos no Mapa 10 o recorte do mapa de 

1901 da CGG, de acordo com área proposta no Mapa 4, com destaque pelo 

tracejado vermelho o perímetro urbano atual das cidades do Vetor Noroeste de 

Expansão Urbana da RMC, e neles, apesar da baixa ocupação, já podemos 

identificar alguns pontos com maior ocupação como o núcleo de Villa Americana (B) 

e áreas sem ocupação, mas já destacadas em função do interesse político como a 

sede do Distrito de Rebouças (D) e a sede e estação da Fazenda Pombal que se 

tornaria o Núcleo Colonial Nova Odessa(C).    

 
Mapa 10 – Recorte do mapa de 1901 da CGG. Cidades do Vetor Noroeste de Expansão Urbana 

da RMC, com destaque em vermelho para os limites dos municípios 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1901. Modificado pela autora. 

Ao utilizarmos esse método de análise, pudemos identificar que apesar do 

amplo material encontrado sobre as cidades e sua formação, existe pouco material 

desenvolvido a partir da dinâmica das cidades em sua rede urbana, ou ainda 

materiais que considerem os processos de desmembramentos, dependência 
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socioeconômica ou de hierarquia funcional, justificando a discussão apresentada na 

presente pesquisa.  

Sabendo que o marco inicial do recorte desta pesquisa é a economia 

cafeeira apoiada no sistema de circulação, destacamos a ferrovia em amarelo, 

sendo o trecho que atravessa os três perímetros das cidades do atual Vetor 

Noroeste de Expansão Urbana da RMC como parte da linha tronco da Companhia 

Paulista, e na parte superior direita um pequeno trecho do Ramal da Estrada de 

Ferro Funilense, que passava por Cosmópolis. Além disso, pudemos identificar a 

rede de caminhos desse trecho, com destaque para o Caminho dos Goyases – atual 

Rodovia Anhanguera – em roxo, e os demais caminhos destacados em rosa.  

Além disso, considerando as outras fontes primárias, como censos 

populacionais e dados de produção agrícola, cabe observar o início do processo de 

urbanização da região, no qual podemos destacar três núcleos que apresentam 

maior concentração: Santa Bárbara (A), com caminho de ligação com a Villa 

Americana em destaque, em rosa; Villa Americana (B), sendo o menor dos três 

núcleos, mas já com pequeno arruamento e com um caminho de ligação com o 

Caminho dos Goyazes – atual Rodovia Anhanguera; e na parte inferior dos 

quadrantes, Monte Mor (E) que também tem um caminho (demarcado em rosa) 

ligando o núcleo urbano ao caminho do Goyazes.  

Tendo todos esses elementos como base para uma primeira análise, 

realizou-se o trabalho de sobreposição dos elementos de circulação desse período 

em imagem orbital atual a fim de verificar a hipótese da pesquisa e assim validar se 

os elementos de permanência seriam visíveis no tecido urbano atual. A Figura 5 

mostra a primeira sobreposição realizada em toda a pesquisa, feita apenas no 

CorelDraw sob base do Google Earth, ou seja, sem uso do georreferenciamento, 

onde já foi possível identificar alguns elementos de permanência, como os caminhos 

destacados em rosa que tem manutenção dos traçados e se converteram em 

avenidas,  levantados na hipótese e que permitiram o desenvolvimento desta tese.  
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Figura 5 – Sobreposição dos elementos de circulação do Mapa de 1901 sobre imagem orbital 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1901; Google Earth, 2019. Modificado pela autora. 

 

O primeiro item a ser observado com essa sobreposição é a permanência 

dos eixos, em especial as ligações entre os núcleos urbanos e a formação da rede 

urbana local através das ferrovias, destacadas em amarelo, e que foram 

fundamentais para estabelecer as relações comerciais e consolidar os núcleos 

urbanos. Atualmente, a ferrovia na região apresenta dois cenários: o tronco da 

Companhia Paulista se mantém com o mesmo trajeto e ainda ativo, enquanto o 

trecho do tronco da Funilense foi desativado e seu traçado original desapareceu, 

sendo ocupado por fazendas e áreas de plantio (EVANGELISTA, 2018).  

Outra permanência de eixo observada foi a da rede de caminhos, que se 

consolidou e permaneceu com os traçados observados no Mapa 10, de 1901, sendo 
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os caminhos destacados em rosa, que ligavam os núcleos urbanos, e em sua 

maioria se consolidaram em grandes avenidas e ainda desempenham papel na 

organização e na articulação da rede urbana local, como a ligação entre Santa 

Bárbara d’Oeste e Americana que se consolidou na Avenida Campos Salles, 

tornando-se tão significativo o papel dessa articulação e fluxo entre os municípios 

que resultou em uma das conurbações mais consolidadas da região.  

O destaque em roxo do Caminho dos Goyazes se dá em função da sua 

importância, pois este caminho se consolidou mantendo seu traçado, como a 

Rodovia Anhanguera, sendo hoje responsável pela importância e sentido do Vetor 

Noroeste de Expansão Urbana da RMC.  

Com essas informações, temos o começo do que seria a validação da 

nossa hipótese, desenvolvendo então a pesquisa, buscando a vetorização dos 

mapas históricos para a análise das permanências e do crescimento do tecido 

urbano através da sobreposição desses mapas históricos a imagens orbitais atuais, 

procedendo assim com a análise diacrônica do tecido urbano do Vetor Noroeste de 

Expansão Urbana da RMC, apoiado em diferentes mapas históricos.  

Compreendemos então que a área em estudo não pode ser explicada de 

forma isolada, ao contrário, deve ser tratada considerando uma visão mais ampla e 

dinâmica, mediante a sua contextualização e inserção territorial e temporal em 

âmbito regional e estadual. Sendo assim, entenderemos que o desenvolvimento da 

região de Campinas está organizado a partir das relações e fluxos estabelecidos no 

âmbito do território paulista, onde Campinas desempenha papel de centro urbano 

articulador, desde o final do período colonial. 

 Para demonstrar tais questões, foram escolhidas duas abordagens 

complementares: 1) Um breve panorama da formação de Campinas, e o processo 

histórico de formação das cidades do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, 

em especial, demonstrando a diferenciação nos processos de urbanização e 

ocupação desses novos centros; 2) A estruturação da rede urbana regional 

identificando a relação desses novos centros e a criação da infraestrutura de 

transporte.  
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2.1.1 Um breve panorama da formação do Vetor Noroeste de 
Expansão Urbana da Região Metropolitana de Campinas  

As cidades que constituem atualmente o Vetor Noroeste de Expansão 

Urbana da RMC tem a sua formação mais incipiente baseada no ciclo do açúcar, 

sendo consolidada durante o ciclo do café. É impossível precisar o início e final de 

cada ciclo econômico, especialmente por serem processos econômicos interligados 

e que se sobrepõem historicamente e no próprio território. 

Apesar das primeiras menções ao pouso, a partir do qual Campinas se 

formaria, ocorrem durante o ciclo do ouro, com a descoberta de jazidas no sertão de 

Goiás, somente a abertura do Caminho do Anhanguera (REIS, 2014) e a cultura de 

subsistência para suporte à mineração não foram suficientes para o povoamento da 

região de Campinas e, portanto, as primeiras seis sesmarias concedidas, no período 

de 1728 a 1774, não foram ocupadas.  

Mesmo após a vinda de Barreto Leme16 entre 1741 e 1745, e o leve 

crescimento populacional indicado no recenseamento feito em 1767, pelo próprio 

Barreto Leme, a população é ainda de característica rural. Tratava-se de um núcleo 

de povoamento “isolado e circundado por terras devolutas entre Jundiaí e Moji” 

(PUPO, 1969, p. 26) composto somente de habitantes lavradores e tropeiros. 

 Ainda com a elevação à freguesia em 177417, o aumento populacional de 

Campinas foi pouco significativo nesse período. Pode-se considerar que a 

consolidação da região de Campinas se dá no final do século XVIII, na troca da 

cultura de subsistência pela produção açucareira, em função do declínio da 

mineração e do aumento da demanda europeia por açúcar, que possibilitaram a 

criação de um sistema de importação, tornando essa a principal atividade econômica 

paulista (SEMEGHINI, 1988). Sobre Campinas, o autor descreve tal momento: 

O primeiro impulso importante de povoamento ocorre com a introdução de 
cana em suas terras. Composta de 266 pessoas em 1775, a população 
passa, em 1836, para cerca de 6600 das quais 3950 eram escravos. Em 
1774, havia três engenhos na povoação, tendo esse número subido para 93 
em 1836, quando Campinas já era o maior produtor de açúcar de São 
Paulo. (SEMEGHINI, 1988, p. 9). 

                                                           
16 Barreto Leme foi o pioneiro da ocupação e plantio na região, que se muda com a família para 
explorar a primeira sesmaria de Campinas entre 1741 e 1745 (PUPO, 1969). 
17 Portaria de 27/05/1775 ou 27/05/1774 (IGC – Municípios e cidades). 
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 Dessa forma, a cultura açucareira impulsionou o desenvolvimento e 

ocupação da região de Campinas, aumentando significativamente a sua população e 

área urbana. Tal população era formada por comerciantes, que com os capitais 

adquiridos durante o ciclo do ouro, adquiriram terras e iniciaram o plantio de cana e 

a construção de engenhos (SEMEGHINI, 1988). 

Tanto a cultura da cana de açúcar como a atividade tropeirista que 
caracterizou, igualmente, a vida econômica de São Paulo durante o 
século XVIII, implicaram em importantes alterações no sistema de 
transportes e comunicações. Estabelece-se no planalto uma rede de 
caminhos, seguindo muitas vezes a rota das bandeiras (como no 
caso de Goiás), na qual se destaque preferencialmente o caminho 
para o sul, ligando os campos de criação da área platina com 
Sorocaba, sede de famosas feiras muares. (MATOS, 1974, p. 31). 

Como apontado por Matos, a rede de caminhos passa a ser fundamental 

para o desenvolvimento da região, com novas ligações criadas e a melhoria dos 

caminhos, como a construção da Calçada de Lorena18. A segunda fase de 

concessão das sesmarias, de 1788 a 1822, potencializou a vinda de novos 

moradores que dispunham de recursos e que estavam interessados no plantio da 

cana de açúcar, na criação de engenhos, e que foram ocupando as áreas antes de 

terras devolutas e aumentando a área de exploração canavieira. 

Assim sendo, o progresso e a necessidade de melhoria do transporte da 

produção do açúcar para exportação foram responsáveis pela melhoria e 

diversificação do sistema viário, aumentando e melhorando suas ligações, tendo 

destaque para a região, a estrada de Piracicaba à Itu e Porto Feliz e a construção de 

novas ligações de Campinas à Jundiaí. 

Tal sistema viário contribuía para que Campinas se tornasse um centro de 

distribuição e ligação para a produção açucareira, iniciando uma rede urbana na 

distribuição da produção agrícola. E, em 1797, com a consolidação da cultura da 

cana e o início do desenvolvimento econômico e produtivo na região, Campinas é 

elevada à vila, desmembrando-se então da vila de Jundiaí. (PUPO, 1969).  

Neste contexto, os caminhos permitiam uma dinâmica maior e os 

processos de expansão urbana ganhavam novo impulso com um aumento 

significativo da população, resultado especialmente dos processos econômicos 
                                                           
18 Estrada pavimentada que permitia a ligação com o porto de Santos e consequentemente a 
exportação do açúcar. 
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decorrentes da consolidação da região como maior produtora agrícola e pelos 

interesses político-administrativos na região que desempenhavam papel 

fundamental na estruturação do Império, fazendo com que Campinas fosse elevada 

à cidade em 1842.  

Essa elevação à cidade demonstra a evolução e o desenvolvimento 

econômico que Campinas teve em pouco tempo, “quando outras vilas e levaram 

dois séculos para atingir as condições de fazê-las cidades, Campinas em menos de 

meio século chegou a essa máxima classificação citadina”. (PUPO, 1969, p. 113).  

Com o desenvolvimento iniciado com a economia açucareira, Campinas 

passa por mudanças resultantes desse processo, com uma estrutura social mais 

diversificada, como apontado na tese de Semeghini.  

Comparando os dados populacionais de 1809 (população de 3741, com 
1800 escravos) e de 1829, Eisenberg verifica, em primeiro lugar, a 
transformação na atividade agrícola, no primeiro ano, a maior parte das 
famílias dedicava-se ainda à produção de alimentos, e em 1829 apenas 
21% o faziam, estando outros 56% envolvidos com a produção de cana de 
açúcar. (SEMEGHINI, 1988, p. 12). 

Ainda segundo o autor, entre os anos de 1809 e 1829, tem-se um 

aumento significativo no setor de serviços, por exemplo, o número de comerciantes 

passa de 1,8% para 13,4%, ou ainda o número de artesãos cresce de 2,8% 

atingindo 5,6%, demonstrando assim o desenvolvimento de uma centralidade para 

comércio, não voltada à economia açucareira. 

Conjugado ao apogeu do ciclo do açúcar, em Campinas inicia-se o plantio 

do café. Apesar desse início do ciclo do café ser controverso, seja para precisar a 

data de estabelecimento dessa nova economia, seja por ser pioneiro nas terras de 

Campinas, como descrito por Pupo (1969), neste trabalho, não entraremos nesses 

méritos, pois cabe discutir a formação das cidades e não precisar as datas de início 

de plantio ou sobre o seu pioneirismo.  

Embora o café já tivesse sido introduzido no Brasil no começo do século 

XVIII, e a sua produção já existia para consumo local19, a produção para exportação 

                                                           
19 O recenseamento de Campinas aponta a produção de 10 arrobas de café em 1809. (PUPO, 1969, 
p. 142). 
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começa a ganhar força a partir da metade do século XIX, tendo seu auge no começo 

do século XX. 

O processo de substituição da cultura do açúcar pela cultura do café na 

região de Campinas20 foi gradativo, como apontam os dados de 1836, cuja produção 

de café na região naquele ano foi de 8.081 arrobas de café, o que representavam 

menos de 12% da produção para exportação, enquanto o Vale do Paraíba produzia 

os 88% restantes21 (MATOS, 1974). Naquele mesmo ano, Campinas produziu 

158.447 arrobas de açúcar (SEMEGHINI, 1988, p. 13). Tais dados demonstram a 

concomitância do apogeu do açúcar e do início da economia cafeeira na região, 

sendo que somente no ano de 1854 a inversão da produção torna-se efetiva, com a 

produção de café atingindo 3.325.500 arrobas e a de açúcar ficado em 62.190 

arrobas (SEMEGHINI, 1988). 

A região do Vale do Paraíba se manteve como maior produtora de café 

até o ano de 1854 (SEMEGHINI, 1988), quando já apresentava menor produção que 

em anos anteriores, em função da queda da produtividade da terra, de seu 

esgotamento, aliada à restrição de mão de obra escrava. Contudo, a região de 

Campinas tinha a sua produção crescendo, em função do favorecimento em 

elementos como clima, topografia e disponibilidade de terras. 

No século XIX, com a inauguração da São Paulo Railway Company22 e da 

Companhia Mogyana de Estradas de Ferro23, que foram estruturadas durante o ciclo 

cafeeiro, a rede ferroviária garantiu a interligação do interior-capital-litoral, 

característica marcante da estratégia de ocupação e de povoamento do território 

paulista24. Com a crescente produção de café e a ampliação das linhas férreas, 

                                                           
20 Neste período, Americana e Sumaré eram distritos de Campinas, fazendo parte então dessa 
produção. 
21 Dados retirados do recenseamento feito por Daniel Pedro Muller, em 1838 (MATOS, 1974). 
22 “1867: É inaugurada a São Paulo Railway Company, depois a Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, 
ligando o interior de São Paulo ao Porto de Santos para transportar a produção de café do interior do 
estado paulista para exportação”. Disponível em: http://www.cmef.com.br/pp_fundacao.htm.Acesso 
em: 19 dez. 2005. 
23 “1872: Um outro grupo de fazendeiros resolve criar uma ferrovia para propiciar o escoamento da 
produção de uma das regiões mais produtivas do estado de São Paulo, a região de Mogi-Mirim e 
Amparo. Assim, em 21 de março, a lei provincial nº 18 dá origem a Companhia Mogyana de Estradas 
de Ferro, com sede em Campinas”. Disponível em: http://www.cmef.com.br/pp_fundacao.htm. Acesso 
em: 19 dez. 2005. 
24 Essa forma de ocupação obedecia à lógica da “política urbanizadora” (REIS, 1968, p. 73) da 
metrópole portuguesa de ocupação do litoral e de sucessivos avanços em direção ao interior. 
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temos a consolidação dos pontos de parada e a formação de novas centralidades e 

áreas urbanas nesses trechos, como foi o caso de Americana, Sumaré e Nova 

Odessa. 

Nesta época, o Caminho do Anhanguera bifurcou-se. O trajeto mais 

antigo continuou passando por Mogi Mirim e Mogi Guaçu, em direção à Franca, 

percorrendo as áreas do cerrado. Em suas proximidades, nas terras mais férteis, 

formaram-se cafezais e novas aglomerações urbanas, como em Casa Branca, 

Caconde e São João da Boa Vista. O outro, mais a oeste e mais novo, foi de 

Campinas à Limeira e Araras, em direção a algumas das terras mais ricas do interior 

de São Paulo, onde, no final do século, se estabeleceu Ribeirão Preto. Quase todas 

essas regiões foram depois colonizadas por imigrantes europeus. (REIS, 2014, p. 

55). 

A bifurcação do caminho do Anhanguera e a expansão da cultura cafeeira 

no sentido noroeste, somados ao crescente aumento da imigração em função da 

abolição da escravatura e da ausência de mão de obra nas fazendas, induziram um 

aumento dos núcleos urbanos, e consequentemente a criação de novas vilas e a 

consolidação da agricultura, em especial a cafeicultura, na região de Campinas.  

Como resultado desse crescimento nesse período, áreas de terras 

devolutas passam a ser ocupadas por fazendas para o cultivo do café, como a área 

do entorno do que seria a sede do Distrito de Rebouças, atual cidade de Sumaré. 

Neste mesmo período, a fazenda de Salto Grande, localizada em Americana, 

identificada como produtora de cana, é vendida e dividida em 1870, passando a 

contratar imigrantes italianos para a produção do café (SILVA, 2007). 

A imigração tem papel fundamental na criação das cidades de Americana, 

Nova Odessa e Sumaré, apesar de suas peculiaridades, que trataremos mais à 

frente, sua consolidação é resultado desse novo ciclo econômico, de terras 

compradas por imigrantes americanos, portugueses e italianos, em sua maioria, 

alguns em decorrência de conflitos: na Europa, o início da Segunda Guerra Mundial 

e, nos Estados Unidos, da derrota dos Confederados na Guerra de Secessão. 

Com isso, a área se torna próspera economicamente e começa a 

mecanização da produção nesse território, com a implantação de pequenas fábricas 
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que produziam materiais e maquinários para o beneficiamento do café em 

Campinas. Em Americana, surgem as indústrias têxteis e pequenos comércios para 

suprir a população que ali morava, dando início a uma nova fase do processo de 

expansão urbana na região. 

Por isso, nesta tese consideraremos a construção da ferrovia como 

determinante na urbanização da região, sendo o sentido do seu eixo consolidado no 

Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC e atuando como propulsor da 

urbanização do território. Tal afirmação pode ser corroborada com o exemplo do 

Núcleo Colonial Nova Odessa, que teve a sua estação fundada antes do núcleo 

urbano, demonstrando o papel desse vetor no planejamento e estratégia de 

ocupação territorial.  

Ou seja, para compreender a consolidação, o crescimento e a expansão 

urbana desse vetor, é necessário situar cada um de seus municípios a partir de sua 

formação, mas também considerando a região onde ele está inserido, 

compreendendo que as relações que extrapolam esse território metropolitano.  

Como exemplo dessas relações temos a partir dos anos de 1970 a 

expansão metropolitana de Campinas em função do processo de interiorização do 

desenvolvimento industrial no estado de São Paulo, com a desconcentração 

industrial da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) para o interior.  Esse 

processo se deu em função das possibilidades de redução de custos possível 

através da subcontratação e incentivo fiscais, com as indústrias migrando para áreas 

próximas a RMSP, apoiados nos eixos de circulação que já eram providos de 

infraestrutura adequada e que não se distanciam muito das sedes principais, criando 

uma desconcentração industrial num raio de 150 km da capital, atingindo regiões 

como a de Campinas. 

Dessa forma, é possível compreender que a RMC possui dinâmicas e 

relações baseadas não somente na distribuição territorial, mas estruturada numa 

ampla rede urbana, resultado das relações econômicas e políticas mantida entre os 

núcleos. Além disso, podemos observar como essas novas dinâmicas se traduzem 

no tecido urbano através da fragmentação territorial e da dispersão urbana, com a 
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criação de novas centralidades e fomentando um novo modelo de ocupação 

polinucleado. 

Sendo assim, organizaremos cada uma das cidades do Vetor Noroeste de 

Expansão Urbana da RMC, tanto a partir dos processos produtivos quanto da 

organização populacional e territorial, sempre considerando a multiplicidade de 

relações estabelecidas no território e as diversas escalas em que elas ocorreram. A 

seguir, traremos então de um pequeno histórico e descrição desses municípios, 

buscando destacar, principalmente, suas características e processos de formação 

urbana.  

 

2.1.1.1 Americana  

As primeiras citações da ocupação do território atual de Americana datam 

do final do século XVIII, com a criação de duas fazendas: a primeira de posse de 

Basílio Bueno Rangel, nomeada de Fazenda Machadinho, próxima às margens do 

Ribeirão Quilombo e que deu origem a área central de Americana; e a segunda, a 

Fazenda Salto Grande, próxima à confluência dos rios Jaguari e Atibaia, sendo uma 

parte derivada da sesmaria pertencente a Domingos da Costa Machado (GOBBO et 

al., 1999). 

Com o declínio do preço do açúcar e o crescimento da economia cafeeira 

na região, as terras das duas fazendas foram desmembradas, sendo parte da 

Fazenda Salto Grande adquirida pelo major Francisco de Campos Andrade, que 

passou a cultivar café em suas terras (SILVA, 2007). Já a Fazenda Machadinho teve 

parte vendida ao coronel William Hutchinson Norris, chefe de um grupo de 

imigrantes norte-americanos, que fugiram após a derrota na Guerra da Secessão 

(BRYAN,1967).  

Desse modo, iniciou-se a ocupação do território que hoje compõe o 

município de Americana, com dois focos principais: a ocupação das terras da região 

da Fazenda Salto Grande, com a instalação da fábrica e o bairro operário de 

Carioba, e a ocupação da região da Fazenda Machadinho pelos imigrantes 

americanos, região que se tornaria o núcleo urbano da cidade e sediara a estação 

ferroviária. 
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O primeiro grupo de imigrantes norte-americanos se instalou na cidade 

em 1866, composto por 26 famílias (BRYAN, 1967) que passaram a cultivar algodão 

e melancia. Em função da familiaridade com a produção do algodão e com a 

introdução de métodos agrícolas mais avançados, os imigrantes desenvolveram na 

região uma significativa produção.  

A produção de algodão em grande escala aliada à crescente articulação 

da rede urbana na região, impulsionada pela economia cafeeira, viabilizou, em 1873, 

a instalação da primeira indústria de fiação e tecelagem de algodão (DURAND, 

1985), empresa que ficaria conhecida no futuro como Carioba, situada na Fazenda 

São Domingos (parte da antiga fazenda Salto Grande e atual bairro Carioba), e que 

se tornaria um importante núcleo urbano.  

Enquanto os imigrantes norte-americanos se ocupavam da produção do 

algodão, os imigrantes italianos que chegavam a partir de 1887, acabavam se 

ocupando da lavoura, especialmente a do café (DIAS, 2015), e posteriormente na 

indústria têxtil. Construíram a 1ª Igreja do núcleo urbano de Villa Americana (Igreja 

de Santo Antônio), inaugurada em 1896, a alguns metros da estação.   

Apesar da ocupação das terras pelos imigrantes norte-americanos e 

italianos, até o início do século XX não se tinha uma ocupação significativa, pois os 

imigrantes se fixavam em fazendas isoladas, sem menções a núcleos urbanos 

significativos. (BRYAN, 1967).  

Foi no ano 1875, com a construção da ferrovia e da estação de Santa 

Bárbara25 pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro, como iniciativa dos 

fazendeiros de café da região, que se teve a consolidação do primeiro núcleo urbano 

em Americana, com a fixação do povoamento e o estímulo do comércio no entorno 

da estação. Pode ser observado na Figura 6 o entorno da estação de Villa 

Americana no início do século XX, com prédios construídos em ambos os lados e 

infraestrutura urbana bem consolidada (vias, postes de iluminação e arruamento). 

Nesta imagem, não podemos ver o prédio da antiga estação, pois o ângulo da foto 

sugere que tenha sido tirada do telhado da estação.  

                                                           
25 A estação teve inicialmente o nome de Santa Bárbara, com a sua inauguração em 27 de agosto de 
1875, contando com a presença de D. Pedro II. 
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Figura 6 – Embarque de Melancias na Estação Ferroviária de Villa Americana 

Fonte: ALESP, 2016. 

 

Além do crescimento econômico e populacional atrelado à construção da 

ferrovia e à facilidade do escoamento da produção agrícola, Americana teve seu 

desenvolvimento em função da indústria têxtil. A chegada dos imigrantes alemães, 

em especial a família Müller, que consolidou a fábrica de tecidos Carioba e a vila 

operária Carioba, ainda no início do século XX, impulsionou a industrialização na 

região. 

Como pode ser identificado no Mapa 11, de 1901, a Villa Americana já 

apresentava nesse período dois núcleos com maior ocupação, indicando que a 

formação inicial do atual município de Americana apresentava uma dupla 

centralidade, com a área central (A) próxima à estação, e a Vila Operária Carioba (B) 

distante cerca de sete quilômetros.  

Além disso, neste mapa podemos identificar dois caminhos principais, 

destacados em rosa. O primeiro faz a ligação da sede da Villa Americana à fazenda 

de Salto Grande (C), bifurcando numa ligação com o Caminho do Anhanguera, 

destacado em roxo, permitindo a conexão e o escoamento da produção de fazendas 
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próximas ao Rio Atibaia e de um agrupamento de possíveis casas, em local 

demarcado como Camargos (D), com a Estação. As fazendas nesta parte do 

município se originam dos desmembramentos de Salto Grande, estimuladas pela 

proximidade do Caminho do Anhanguera, mas somente após a construção das 

barragens e da consolidação da Represa de Salto Grande, no final da década de 

1940, que esse local se torna um loteamento predominantemente de casas de 

veraneio e chácaras.  

O segundo caminho destacado em rosa liga a sede da Vila Americana à 

sede de Santa Bárbara,26 com uma bifurcação para a ligação de algumas sedes de 

fazendas após o Rio Piracicaba. A ligação da sede da Villa Americana à Santa 

Barbara se consolidou na Avenida Campo Salles, uma das principais ligações entre 

as duas cidades, sendo seu entorno uma área de conurbação entre os municípios.   

 
Mapa 11 – Recorte de Americana no Mapa da CGG de 1901 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. Modificado pela autora. 

 

A fábrica de tecidos Carioba foi determinante para o desenvolvimento 

econômico de Americana, contribuindo para a sua consolidação e expansão urbana. 

Apesar desse núcleo ser menor que o da área central, o bairro no entorno de 

Carioba se mostrava próspero e com certa autonomia, contando com escola, 

iluminação, ruas largas e grande número de casas, como pode ser observado nas 

                                                           
26 Neste período a cidade ainda não possui o completo d’Oeste, sendo apenas Santa Bárbara. 
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Figuras 7 e 8, além da Usina Hidroelétrica que fornecia energia para Americana e 

para algumas cidades vizinhas. 

 
Figura 7 – Fábrica de Tecidos Carioba. Fotografia retirada do pedido de emancipação de 

Americana de 1917 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 
 

 
Figura 8 – Escola de Carioba. Fotografia retirada do pedido de emancipação de Americana de 

1917 
Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 
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Com o início da Primeira Guerra Mundial, temos um aumento significativo 

da população urbana, processo que é resultado do crescimento da industrialização 

em todo o Estado de São Paulo e da crise na produção agrícola. Além disso, nesse 

período, temos a intensificação dos fluxos imigratórios no país. 

No caso de Americana, especificamente, o aumento da demanda da 

produção de tecido fez surgir a instalação de pequenas tecelagens, a sua maioria de 

caráter façonista27, com teares simples e instaladas nos fundos das casas dos 

moradores (BRYAN, 1967). 

Com o movimento façonista local, pequenas fábricas de tecido 

começaram a se espalhar ao longo da Villa Americana, gerando desenvolvimento 

econômico na região e aumento populacional. Em 1917, foi então protocolado no 

senado o projeto de lei para criação de município de Villa Americana. O primeiro 

projeto apresentava divergências quanto à população, pois indicava uma população 

de 11.000 a 12.000 habitantes, apesar do município não ultrapassar os 5.000 

habitantes na época (ALESP, 1917).  

No Mapa 12, do ano de 1917, podemos visualizar a área central do 

município, como a estação ferroviária e o Ribeirão Quilombo. O objetivo do mapa é 

demonstrar as obras de retificação do Ribeirão Quilombo para evitar as enchentes, 

especialmente próximo a área da estação e dos trilhos. No entanto, também é 

possível identificar as ocupações das quadras, os arruamentos e até mesmo o 

detalhe da arborização da Estrada para Carioba, que no seu trajeto já apresenta os 

primeiros edifícios construídos. Outro ponto que foi orgulho dos moradores era o 

Parque Ideal, mostrado no canto inferior esquerdo e, pela Figura 9, muito arborizado 

e utilizado pelos moradores para o lazer. 

                                                           
27No setor têxtil, façonistas “são donos de pequeno número de teares e vivem dos serviços de tecelagem que 
prestam a outras empresas industriais, comerciais ou a qualquer intermediário” (DURAND, 1985 p.5)  
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Figura 9 - Parque Ideal em 1915 - Trecho de um canal, com o mirante no fundo 

Fonte: Arquivo Jornal O Liberal de Americana. Cedido por Alexandre Pignanelli. 

 

Ou seja, a Villa Americana apresentava um centro bem consolidado e seu 

desenvolvimento era significativo, contanto com 100 edifícios e 1.000 habitantes na 

sede, como era exigido pelo Congresso Legislativo de São Paulo, sendo a 

quantidade de habitantes o único ponto a ser revisado.  
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Mapa 12 - Retificação do Ribeirão Quilombo em Americana de 1917. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Americana.  
 
 

O processo de criação do município demorou a ser revisado, mesmo após 

a reclamação dos moradores quanto ao recenseamento, sendo tal número verificado 

apenas em 1923, com base nos dados de 1920, que apontava uma população de 
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9.083 habitantes e a progressão geométrica até 1923, destacava uma população 

superior aos 10.000 habitantes necessários para a criação do município.  

Após todo o processo de recenseamento e revisão dos dados, o projeto 

de Lei nº 1983 foi aprovado pelo Senado, em 1924, criando o município de Villa 

Americana. O município passa a ser denominado apenas Americana em 1938, 

através do Decreto de nº 9775 daquele ano.  

Após a sua emancipação e com o aumento da produção industrial, o 

desenvolvimento em Americana é notável no final da década de 1930, em especial 

sua infraestrutura urbana, com arruamento no entorno da estação e com pelo menos 

três praças construídas e outras duas iniciadas (BRYAN, 1967). 

O desenvolvimento do processo de industrialização no Estado de São 

Paulo, na década de 1940, foi visível no município de Americana no setor têxtil que 

passou a produzir fios artificiais, consolidando o caráter industrial têxtil da cidade, 

que recebeu então a alcunha de Princesa Tecelã. 

A Segunda Guerra Mundial teve, em um primeiro momento, uma 

influência positiva na industrialização, porque apesar da diminuição das 

exportações, as importações também foram reduzidas, gerando a produção e 

consolidação do mercado interno. A indústria têxtil, em especial, teve crescimento 

significativo passando a atender não somente às exportações, mas à demanda do 

mercado interno (TRENTIN, 2008). 

O crescente aumento populacional entre as décadas de 1930 e 1940, em 

função da modernização da agricultura e dos processos industriais, que conduziram 

ao êxodo rural, resultaram no aumento da população urbana apoiada no caráter 

façonista do município, sendo as construções ocupadas sem distinção entre uso 

residencial e industrial, em que muitas vezes um imóvel ocupava as duas funções. 

Na Figura 10, podemos ver a Rua 30 de Julho (atual calçadão de Americana) com a 

estação ferroviária ao fundo, sendo alguns dos edifícios de uso industrial de caráter 

façonista, mas com a maioria das construções de uso comercial, como podemos 

observar na lateral esquerda o “Bar Toledo” e à direita o Cine Comendador. 
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Figura 10 – Rua 30 de Julho, Centro de Americana durante a década de 1930 

Fonte: Arquivo Jornal O Liberal de Americana.  

 

No entanto, após o final da Segunda Guerra Mundial, a indústria começou 

a sentir a recessão econômica: a Fábrica de Tecidos Carioba foi vendida em 1945, e 

apesar de todo seu pioneirismo, perdeu seu lugar de destaque na produção têxtil 

nacional (TRENTIN, 2008). 

No final da década de 1940, foi inaugurada a segunda usina hidroelétrica 

de Americana, com a construção da Represa do Salto Grande, sendo que, naquele 

período, também devemos destacar a primeira legislação em torno do ordenamento 

da cidade: 

Estabelecia-se a divisão da cidade em 4 zonas: Zona central, onde impedia 
a instalação de novas indústrias ou a readaptação de seus prédios, exceto 
na Av. Campos Salles e na Av. Cillos; Zona intermediária, onde impedia a 
instalação de novas indústrias, mas era aceita a reforma ou ampliação [...] 
de indústrias existentes; Zona residencial, exclusivamente, e Zona 
industrial, exclusivamente (LIMA, 2002, p. 52 apud PASQUOTTO et al., 
2014).  

A necessidade de ordenamento da cidade se dava por duas questões: 

organizar e controlar a expansão urbana, pois alguns problemas já começaram a 

aparecer com esse crescimento, como o fornecimento de infraestrutura para os 

novos loteamentos afastados; e o controle das áreas industriais e ampliação das 

fábricas no entorno residencial (TRENTIN, 2008). Apesar do caráter industrial que 

Americana vinha adquirindo, ainda em 1940, a população de Americana era 
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predominantemente rural, pois de seus 13.503 habitantes, apenas 3.233 estavam na 

área urbana.   

E mesmo com a tentativa de ordenação do crescimento urbano, a 

ocupação e expansão urbana em 1950 continuava em ritmo acelerado, sendo que, 

em Americana, essa expansão de forma ainda irregular e isolada da área urbana 

principal, se dava especialmente em função dos processos de especulação urbana, 

com o aumento do valor da terra (PASQUOTTO et al., 2014).  

Em função do cenário nacional durante a década de 1950, com o Plano 

de Metas de Juscelino Kubitschek e com o fortalecimento e crescimento industrial 

brasileiro, especialmente em São Paulo, a cidade de Americana se desenvolveu, 

tanto em relação ao aumento populacional quanto ao desenvolvimento de seu setor 

industrial (TRENTIN, 2008).  

As mudanças que iniciadas nesse processo são visíveis no território, com 

o aumento da população urbana que triplicou, passando a contar com 9.425 

habitantes. No entanto, esse crescimento foi o resultado de processos migratórios, 

estimulados pelo desenvolvimento industrial, pois não se tem alteração significativa 

do número de habitantes da área rural (TRENTIN, 2008). 

 
Figura 11 – Vista aérea de Americana em 1950 

Fonte: Arquivo Jornal O Liberal de Americana.  
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Com o crescimento urbano e populacional de Americana, foi necessário a 

expansão da infraestrutura urbana, pois esse crescimento da área central começou 

a ser limitado pelo Ribeirão Quilombo e pela Ferrovia, sendo a região leste pouco 

ocupada nesse período. A construção da transposição desses limitadores, através 

do viaduto Amadeu Elias, permitiu a expansão do tecido urbano central, sendo que 

“a área ocupada para funções urbanas em 1950 atinge 11,75 km² do território de 

Americana, um crescimento de 9,5 km² em relação à década de 1940” (TRENTIN, 

2008, p. 40).  

Aliado ao processo de industrialização, inicia-se a transição do modelo de 

transporte, com a consolidação dos caminhos em entroncamentos rodoviários e o 

gradativo abandono do uso da ferrovia. Tal mudança foi possível através da criação 

de iniciativas no governo de Armando de Salles Oliveira, que visavam a 

modernização do sistema de transporte em âmbito estadual (REIS, 2014), e assim 

se deu a pavimentação do trecho Americana-Campinas da Rodovia Anhanguera, no 

final de 1950, consolidando o vetor e as dinâmicas ali estabelecidas.  

Ao final da década de 1960 e início de 1970, configurava-se uma nova fase 
para Americana, que começava a receber grande número de migrantes 
oriundos da metrópole paulistana para atender as grandes empresas que se 
instalavam ao longo do eixo da rodovia Anhanguera. Esse novo surto 
industrial promovido pela implantação de indústrias transnacionais 
impulsionou a industrialização e a urbanização local. (TRENTIN, 2008, p. 
47). 

Na década de 1980, a cidade de Americana continuava a crescer, 

apresentando uma população de 150 mil habitantes, duas áreas industriais 

consolidadas, além de ser o 2º maior centro urbano da RMC, superado apenas 

por Campinas (PASQUOTTO et al., 2014). 

Sem dúvida, a Rodovia Anhanguera desempenhou papel fundamental no 

crescimento e desenvolvimento de Americana nesse período, como apontado 

por Eigenheer, conforme trecho a seguir.   

Em 1980, de acordo com a análise de projeções de volume de tráfego 
realizadas pela Dersa, os volumes de tráfego nos trechos Campinas- 
Americana e Americana-Limeira seriam iguais aos volumes observados em 
1975 nos trechos São Paulo-Jundiaí e Jundiaí-Campinas. Isso resultará na 
necessidade em curto prazo, de extensão da Rodovia dos Bandeirantes até 
Limeira. (EIGENHEER, 2011, p. 61). 
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A cidade de Americana é atualmente considerada o subcentro da Região 

Metropolitana de Campinas, com uma população de 237.112 habitantes (IBGE, 

2019) e um território de 133,912 km² de extensão. 

2.1.1.2 Nova Odessa  

Assim como Americana, os primeiros registros sobre a ocupação do 

território atual de Nova Odessa são do início do século XVIII, com menções à 

produção agrícola da Fazenda Pombal (A), destacada no Mapa 13, de 1901. Ainda 

pode ser observado no mapa que o território de Nova Odessa não apresentava 

ocupações significativas naquele período, sendo os destaques de ocupação da área 

a Fazenda e a estação Pombal (A), a Fazenda Velha (B) produtora de café, antiga 

propriedade do Barão de Itapura (ALESP, 1935) e um pequeno aglomerado de 

casas próximo ao caminho do Anhanguera, identificado no mapa como Lagôa (C).  

 
Mapa 13 - Recorte de Nova Odessa no Mapa de 1901 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1901. Modificado pela autora. 

Apesar de sua produção e uso anterior, a Fazenda Pombal se tornara o 

Núcleo Colonial Nova Odessa, em 24 de maio de 190528, a partir da iniciativa de 

Carlos José de Arruda Botelho29, o então Secretário da Agricultura do Estado de São 

                                                           
28 Através do Decreto nº 1.286, de 1905. 
29 Nascido em Piracicaba em 14/05/1855, e falecido em São Carlos em 20/03/1947. Formado em 
medicina e com atuação reconhecida nacionalmente, afastou-se temporariamente da medicina para 



99 
 

  

Paulo, durante o governo de Jorge Tibiriçá, sendo a criação resultado de reforma 

proposta por Botelho para fomentar a ocupação da região. 

Junto a Jorge Tibiriçá, Botelho procurou reorientar o modelo de colonização 
do interior, para tornar mais efetiva a ocupação humana do território 
paulista. Ele acreditava que as pequenas propriedades tinham mérito 
intrínseco, além de servirem às necessidades dos fazendeiros. Ambos 
promoveram a criação da Agência de Colonização e Trabalho, principal 
medida da reforma, cujos objetivos eram a expansão do programa de 
colonização por meio da criação de fazendas estatais, programa que 
utilizava uma ostensiva propaganda dirigida aos imigrantes para estimulá-
los a se instalarem nos núcleos coloniais existentes. (BERNARDINI, 2007, 
p. 90). 

Desse modo, a antiga fazenda Pombal foi comprada pelo Governo do 

Estado a fim de ali fundar o Núcleo Colonial Nova Odessa a ser ocupado por 

imigrantes, sendo a sua área parcelada entre lotes urbanos e rurais, como 

explicitado na lei de sua criação. 

Artigo 1.º - Fica criado na fazenda «Pombal», de propriedade do Estado, o 
Núcleo Colonial Nova Odessa, o qual poderá ser exclusivamente destinado 
para localização de imigrantes russos, agricultores e constituídos em 
famílias. 

Artigo 2.º - Das terras da dita fazenda serão discriminadas:  
a) Uma área de cerca de 50 hectares, destinada a um campo de 
demonstração, que será mantido pelo Governo;   
b) Outra área também de cerca de 50 hectares, reservada para a sede do 
núcleo, a qual será dividida em lotes urbanos de 2.500m2, depois de 
separado o terreno necessário para construção, pelo Governo, da casa para 
escola pública.  

§ único. - O restante das terras da fazenda será dividido em lotes rurais de 
25 hectares, no máximo; reservada previamente, em lugar próprio, uma 
área para cemitério do núcleo, de acordo com a respectiva 
municipalidade. (SÃO PAULO, 1905, p. 1). 

 

O Núcleo Colonial Nova Odessa foi planejado de forma que tivesse uma 

área de lotes urbanos e lotes rurais, como podemos identificar no Mapa 14, onde a 

área urbana está demarcada como núcleo “sede” e os lotes rurais, cerca de 100, 

marcados de acordo com o seu pagamento (integralmente pagos, com parcelas 

pagas, vagos e reservados). Apesar do Núcleo Colonial se iniciar na Fazenda 

Pombal, alguns lotes rurais foram desmembrados de outras fazendas, como a 

Fazenda Velha, Sertãozinho, Engenho Velho, Paraizo e Pinheiros, sendo que alguns 

desses nomes ainda prevalecem nos bairros de Nova Odessa.  

                                                                                                                                                                                     
 
se dedicar à política, em especial no governo de Jorge Tibiriçá (1904 a 1908), ocupando a pasta da 
Secretaria da Agricultura. 
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Mapa 14 - Planta do Núcleo Colonial Nova Odessa, 1913 

Fonte: Assembleia Legislativa de São Paulo. 

 

Outra questão interessante a ser identificada na Planta do Núcleo 

Colonial é com relação à área em amarelo ao lado da sede, demarcada como 

Campo de Experimentos, área utilizada pela Diretoria de Indústria Animal como 

Posto de Seleção de Gado (BERNARDINI, 2007), e que hoje é o Instituto de 

Zootecnia.  



101 
 

  

 
Mapa 15 - Projecto da Sede do Núcleo Colonial Nova Odessa, 1920 

Fonte: Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 
  

Quanto à sede urbana do Núcleo Colonial Nova Odessa, a área 

reservada para a parte urbana foi de cerca de 120 lotes, sendo no Mapa 15 

detalhada a Sede urbana, em 1920. Nesse plano, é possível identificar alguns 

desses lotes com demarcação de sua ocupação, como os lotes 10, 27, 37 e 49, que 

indicam uma construção na esquina. Já os lotes 1, 9 e 17, além da construção 

apresentam subdivisões. Além desses lotes, podemos identificar a área destinada 

ao largo da Igreja e ao cemitério, todas inscritas na divisão de quadras reticuladas, 

demonstrando o planejamento urbano do município em sua área central. 

Ainda no Mapa 15, podemos identificar os primeiros lotes urbanos sendo 

ocupados, notando que todos são lotes de esquina demarcando e garantindo a 

quadrícula da ocupação, com a forma e dimensão das quadras. Além disso, a 

ocupação dos lotes urbanos se relaciona diretamente com a proximidade da estação 

ferroviária. 

Como apontado por Bernardini (2007) e descrito na lei de sua criação, o 

Núcleo Colonial Nova Odessa foi fundado com a estratégia de povoamento dos lotes 
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quando da vinda de imigrantes de origem russa, baseado em uma política daquele 

país de incentivo à imigração de pessoas de origem judaica, entre os anos de 1905 

e 1906, e que inicialmente gerou um grande saldo imigratório no Núcleo Colonial. No 

entanto, a maioria dos imigrantes russos não se fixou no município por falta de 

adaptação ao clima ou ainda às práticas agrícolas vigentes, e acabaram por 

abandonar a colônia e mudar para cidades maiores, ou ainda, voltar ao seu país de 

origem. 

Em função do insucesso da imigração russa, o Governo do Estado 

reformulou o seu programa de imigração para garantir a vinda de imigrantes letos, 

em 1906, alguns realocados de outras colônias, outros vindo diretamente da Europa. 

Essa segunda etapa de imigração obtém êxito, e tanto os lotes urbanos 

como rurais passam a ser ocupados pelos imigrantes letos assim como por alguns 

imigrantes americanos, que já ocupavam terras vizinhas da Villa Americana. Apesar 

de não se ter a data exata, as fotos do acervo do Museu da Imigração do Estado de 

São Paulo (Figura 12 e 13) são do período entre as décadas de 1910 a 1940, visto a 

sua identificação como Núcleo Colonial. A Figura 12 faz parte do registro da 

ocupação de migrantes, tendo ainda outros documentos e fotografias das ocupações 

americanas e italianas na região. 
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Figura 12 – Núcleo Colonial Nova Odessa – Sede Residência de Hermann Jankowitz e vista 

armazém da máquina de beneficiar algodão (sem data) 

Fonte: Museu da Imigração do Estado de São Paulo. 

  

O crescimento populacional e o aumento da produção agrícola regional30 

resultam no desenvolvimento da região. Em 1907, a inauguração da estação 

ferroviária Pombal trouxe ao núcleo melhores condições de assistência e estímulo à 

produção e ao desenvolvimento agrícola, primeiro com cultura de cereais e frutas e 

depois com algodão, avicultura e laticínios (IBGE, 2017).  

A Figura 13, ainda que não datada, demonstra a consolidação de Nova 

Odessa como Núcleo Colonial. A foto mostra a sede urbana do Núcleo Colonial a 

partir da estrada de ligação com o Caminho do Anhanguera, hoje consolidada na 

Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg. Na figura, vemos a sede urbana ao fundo com 

vários edifícios, como a igreja e a Estação Ferroviária. 

                                                           
30 No período de 1986 a 1930, a região de Campinas (sendo parte desse território as cidades de 
Americana, Nova Odessa e Sumaré, desmembradas posteriormente) era a maior produtora de café 
da colônia, produzindo uma média anual de 1000 arrobas de café. (SEMEGHINI, 1991).  
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Figura 13 – Núcleo Colonial Nova Odessa – Estação Nova Odessa – Vista geral da Povoação 

(sem data) 

Fonte: Museu da Imigração do Estado de São Paulo.  
 

Com a consolidação da área urbana e o crescimento populacional, 

resultado do desenvolvimento econômico que atinge a região, em 30 de novembro 

de 1938, o Núcleo Colonial foi elevado a Distrito de Paz do município de Americana, 

sendo visível a sua consolidação e ampliação do núcleo urbano no Mapa 16.  
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Mapa 16 – Planta Cadastral de Nova Odessa Município de Americana, 1938 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 

 

Como resultado de seu crescimento e desenvolvimento, Nova Odessa 

passa a ter uma população de cerca de 3.000 habitantes em 1940 (IBGE,1940). 

Como consequência de nova política estadual31, o Distrito de Paz de Nova Odessa é 

elevado à cidade, em 18 de fevereiro de 1959, através da Lei nº 5.285, obtendo 

então autonomia político-administrativa. 

No final da década de 1980, a região de Campinas passa a ter seu 

desenvolvimento econômico baseado na indústria, reflexo da migração das 

indústrias para o interior do Estado, processo chamado de interiorização da 

industrialização (CANO, 2000). 

                                                           
31 Considerando os períodos de vigência dos regulamentos que organizavam as alterações do quadro 
territorial e administrativo, deve-se considerar que o período da elevação de Nova Odessa a cidade 
estava no período do quinquênio 1959- 1963. “De novembro de 1938 a fevereiro de 1964, o processo 
de revisão do quadro territorial e administrativo passa a ser sistematizado, vigorando a periodicidade 
quinquenal, mediante estabelecimento de lei única abrangendo os distintos tipos de alterações 
relativas a todos municípios e distritos do Estado. Durante aquele intervalo, não havia modificação na 
organização territorial e administrativa do Estado.” (IGC, 1995). 
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Tal processo influencia o crescimento e desenvolvimento urbano de Nova 

Odessa, com a criação de novos edifícios (Terminal Rodoviário, em 1988, e do novo 

edifício da Prefeitura Municipal, em 1992), e investimento na infraestrutura urbana, 

assim como com a melhora do sistema de abastecimento de água. 

 

Durante o período 1980-2000, a Região Metropolitana de Campinas 
apresentou um grande aumento nos fluxos migratórios intrametropolitanos, 
o que acabou por se constituir num movimento de desconcentração 
populacional a partir dos municípios de Americana e, principalmente, 
Campinas. Durante esse período os municípios do entorno imediato desses 
dois municípios-polo acabaram por receber parte da população desses 
municípios. Esse “transbordamento” da população dos municípios-polo para 
os municípios de seu entorno imediato, ocorreu, sobretudo, pelo 
esgotamento da capacidade dos primeiros de reter a população imigrante, 
que ocorreu em função da elevação dos preços imobiliários locais, bem 
como pelo desemprego gerado pelo processo de crise econômica da 
década de 1980 e a consequente reestruturação produtiva na década de 
1990. (SOBREIRA, 2007, p. 31). 

O crescimento urbano e populacional de Nova Odessa, nesse período, é 

reflexo do desenvolvimento econômico, mas especialmente dos processos de 

migração da região, principalmente da cidade de Americana, como identificado na 

Figura 14, chegando ao número auge no período 1975-1980, de saldo migratório de 

2.100 pessoas (SOBREIRA, 2007). 

 

 
Figura 14 - Principais destinos dos migrantes de Americana, 1975-2000 

Fonte: SOBREIRA, 2007. 

 

Pode-se ainda identificar que apesar do predomínio da migração 

populacional de Americana para Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa aparece em 

segundo lugar, mantendo-se com pouca variação de porcentagem em relação às 

demais cidades, sendo então um destino dos migrantes do subcentro da região 

metropolitana de Campinas.  
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Atualmente, a cidade de Nova Odessa conta com uma população de 

57.504 habitantes (IBGE, 2017) e um território de 73 km² de extensão. 

 

2.1.1.3 Sumaré 

A ocupação do território que hoje compõe o município de Sumaré teve 

sua formação inicial como resultado da ocupação da região da Vila de São Carlos, 

atual Campinas, com a formação de fazendas em terras devolutas. Apesar de 

algumas menções em documentações das doações de sesmarias, onde Sumaré 

aparece como Quilombo32, somente com o início da cultura do café que a ocupação 

e a produção dessas fazendas se tornam mais expressivas (IBGE, 2018).  

Em decorrência do processo de expansão da lavoura cafeeira e, 

consequentemente, do aumento da população, em 1887, inicia-se a construção de 

uma capela dedicada à Nossa Senhora de Sant’Ana (TOLEDO, 1998), tornando-se 

o marco da fundação do povoado que se consolidaria na cidade de Sumaré. O 

espaço hoje conhecido como Praça da República, era conhecido na época como 

Pátio da Igreja, sendo que neste local foi construído um pequeno cemitério que 

existiu até 189933 (IBGE, 2018). 

Um ponto particular da cidade de Sumaré é que sua formação e 

consolidação não foi centralizada em um único povoado, mas em quatro bairros 

distintos, sendo eles: Matão, Nova Veneza, Jacuba e Rebouças, possuindo cada um 

deles características que podem ajudar a compreender melhor a expansão da atual 

cidade de Sumaré (TOLEDO, 2009). 

No final do século XIX, o vilarejo começou a presenciar o progresso, com 

destaque para a implantação de uma estação de trem, em 1875. O projeto foi feito 

pelo engenheiro Antônio Pereira Rebouças Filho e, com isso, o nome do povoado 

acabou mudando para Rebouças, adotando o dado da recém inaugurada Estação 

Ferroviária, sendo o primeiro prédio da estação o apresentado na figura a seguir.  

                                                           
32 Referência à fazenda Quilombo, próxima ao Ribeirão Quilombo, onde hoje estão os bairros de 
Nova Veneza e Jardim Dall’Orto. 
33 No início do século XX, construído o Cemitério Municipal, sendo que os ossos das pessoas 
enterradas no antigo cemitério foram levados para o novo local. 
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Figura 15 - 1˚ Prédio da Estação Rebouças construído em 1875 – ca. 1875 

Fonte: Arquivo Associação Pró-Memória de Sumaré. Disponível em: http://promemoriasumare.bn 
web.org/ bnportal/pt-BR/. 
 

Ao contrário de muitas cidades, o bairro que se tornaria sede do Distrito 

de Rebouças34 não foi o mais antigo, nem com o maior número de habitantes ou 

com maior característica de organização social. Como podemos observar no Mapa 

17, de 1901, a área central de Rebouças (A) não tinha menções à ocupação 

significativa além da ponte e da estação. Enquanto os bairros como Samambaia (B), 

Taquara Branca (C) e Jacuba35 (D) já tinham pequenos aglomerados de construção, 

demonstrados pela representação de pequenas construções no seu entorno. Ainda, 

no mapa, é possível identificar a sede da Fazenda Quilombo (E), que nos anos 

seguintes seria adquirida pelo Governo do estado e transformada no Núcleo Colonial 

Nova Veneza. 

                                                           
34 A Lei nº 1.187, de 16/12/1909, cria o Distrito de Rebouças no município de Campinas. 
35 Atualmente, município de Hortolândia desmembrado do município de Sumaré pela Lei Estadual nº 
7.644, de 30/12/1991. 
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Mapa 17 - Recorte de Sumaré no Mapa de 1901 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 190. Modificado pela autora. 

 

Nos anos seguintes, a economia de Rebouças se consolida na produção 

do café, e mesmo durante os períodos de crise no mercado internacional a 

economia cafeeira no distrito se manteve estável, atingindo, no ano de 1915, o 

despacho de mais de 23.149 sacas de café (OLIVEIRA, 2008).   

Tal desenvolvimento e aumento na produção cafeeira no distrito, aliada 

ao sucesso de implantação do Núcleo Colonial Nova Odessa, faz com que a sede 

da Fazenda Quilombo seja adquirida pelo governo a fim de torná-la um novo Núcleo 

Colonial. Assim como o Núcleo Colonial Nova Odessa, o Núcleo Colonial Nova 

Veneza foi planejado de forma que tivesse uma área de lotes urbanos e outra de 

lotes rurais, sendo possível reconhecer no Mapa 18 uma área como sede (em 

amarelo), que seria a parte urbana do Núcleo Colonial e com uma divisão em 

quadras e lotes, e as demais áreas divididas em lotes rurais respeitando a mesma 

legenda do Mapa 14, do Núcleo Colonial Nova Odessa, de acordo com o seu 

pagamento (integralmente pagos, com parcelas pagas, vagos e reservados). Além 

disso, pode-se identificar uma área destacada em amarelo que não foi destinada ao 

Núcleo Colonial, que consta como pertencente a Eliseu de O. Telles.  
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Mapa 18 - Planta do Núcleo Colonial Nova Veneza, 1913 

Fonte: Assembleia Legislativa de São Paulo. 

 

Com a instalação dos imigrantes no Núcleo Colonial Nova Veneza, 

chegando a 564 colonos em 1913, segundo o relatório da Secretária de Agricultura 

de 1914, a região começa a crescer e a se consolidar. 

Como resultado desse crescimento populacional, o núcleo urbano de 

Rebouças passa a se consolidar como centralidade, sendo criada, em 1914, a 

Paróquia de Sant’Ana, com a antiga capela sendo transformada em Igreja Matriz e 

seu antigo pátio passa a ser chamado de o Largo da Matriz (IBGE, 2018). Na Figura 

16, da década de 1920, podemos observar a antiga matriz antes de ser demolida, 

localizada a uma quadra abaixo da matriz atual. 
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Figura 16 – Igreja Matriz de Sant'Ana – ac. 1920 

Fonte: Arquivo Associação Pró-Memória de Sumaré. Disponível em: http://promemoriasumare.bn 
web.org/ bnportal/pt-BR/. 

 

Nesse período, a área central, próxima à estação e à Igreja Matriz, passa 

a desempenhar papel de organização espacial e social, com o encontro dos 

moradores e eventos do Distrito de Rebouças. Nesse mesmo ano, em 1914, foi 

construído um prédio no entorno do Largo da Matriz que passa a funcionar como 

Subprefeitura do Distrito de Rebouças, sendo posteriormente ainda utilizado como 

sede da Prefeitura Municipal e da primeira Câmara. Atualmente, o prédio é tombado 

e utilizado como sede do da Fundação Pró-Memória de Sumaré, como mostra a 

Figura 17. 
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Figura 17 – Edifício da Antiga Subprefeitura e Atual Sede da Associação Pró-Memória Sumaré, 

2018 

Fonte: Arquivo Promemória Sumaré. Disponível em: http://promemoriasumare.bnweb.org/ bnportal/pt-
BR/. 

 

Em 1916, foi inaugurado o coreto no Largo da Matriz, onde eram 

realizadas apresentações musicais, além das procissões religiosas que saiam da 

Matriz. Na Figura 18, podemos observar o coreto ao fundo e com algumas pessoas 

que deveriam ter saído de alguma celebração na Matriz. Nesse período, podemos 

ver que a ocupação no entorno da Matriz ainda era pequena, sendo possível 

identificar apenas uma construção ao fundo e os lotes vizinhos vazios.   
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Figura 18 – Largo da Matriz da igreja Sant’Ana – ca. 1916 

Fonte: Arquivo Associação Pró-Memória de Sumaré. Disponível em: http://promemoriasumare.bn 
web.org/ bnportal/pt-BR/. 

 

Como pode ser observada no Mapa 19, de 1939, e na Figura 19, da 

década de 1940, a área da sede de Rebouças começa a se consolidar com 

construções de prédios no entorno da estação. O Largo da Matriz passa a ser 

designado como Praça da República, ao longo da qual se amplia a divisão de 

quadras e lotes, sendo apontado pelo censo regional, de 1940, a população de 

cerca de 5.200 habitantes. Ainda na Figura 19, pode-se identificar a consolidação da 

sede de Rebouças, com o aumento significativo de construções no entorno da 

Matriz, demonstrando que mesmo não sendo o núcleo mais antigo, nem tampouco o 

mais populoso, se estabelece como o responsável pelos atos de caráter social e 

político-administrativo, exercendo realmente o papel de sede do distrito. 
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Mapa 19 – Planta da Vila de Rebouças, 1939 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo. 

 

Com o crescimento da população da região de Campinas, incluindo os da 

área central do Distrito de Rebouças, em 1934, é aprovado o Código de 

Construções e Posturas Municipais pela Câmara Municipal de Campinas, sendo 

então esse o início dos projetos de melhoramento da área central de Rebouças 

(OLIVEIRA, 2008). 
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Figura 19 - Igreja Matriz de Sant'Ana – ac. 1940 

Fonte: Arquivo Associação Pró-Memória de Sumaré. Disponível em: 
http://promemoriasumare.bnweb.org/ bnportal/pt-BR/. 
 

Na década de 1950, tanto o coreto quanto a primeira igreja de Sant’Ana 

foram demolidas dando lugar a uma nova organização da Praça da República e à 

construção de nova Igreja de Sant’Ana. A nova matriz passa a ocupar a antiga Praça 

13 de Maio e no local da antiga matriz é ampliada a Praça da República e construída 

a estátua do Coração de Jesus (IBGE, 2018).  

A nova matriz, como mostra a Figura 20, foi projetada pelo Arquiteto 

Benedito Calixto de Jesus Neto, conhecido no Brasil inteiro por ter projetado a 

Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida (IBGE, 2018). 
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Figura 20 - Sumaré Vista Aérea - Década de 1960 com destaque Igreja de Sant’Ana – ac. 1960 

Fonte: Arquivo Associação Pró-Memória de Sumaré. Disponível em: http://promemoriasumare.bn 
web.org/ bnportal/pt-BR/. 
 

 Em função do Decreto-Lei nº 14.334, de 30 de novembro de 1944, era 

necessário que o Distrito de Rebouças sofresse alteração de seu nome, pois 

conforme legislações vigentes, dois distritos não poderiam ter o mesmo nome, pois 

já existia uma localidade denominada Rebouças no Paraná. O nome vencedor do 

plebiscito para alteração do nome foi o da orquídea Sumaré, passando a ser 

denominado como Distrito Sumaré.  

A partir da década 1950, o cenário econômico da cidade mudou com o 

início do que seriam os processos de interiorização do desenvolvimento e do êxodo 

rural, fatores que modificaram significativamente as características sociais e 

econômicas de Sumaré.  

Esses dados são visíveis quando analisamos o crescimento e a 

consolidação da sede de Rebouças, o atual município de Sumaré, até o final da 

década de 1940 era formado essencialmente de imigrantes italianos e portugueses, 

com uma população que não ultrapassava 6.000 habitantes, sendo a população 

urbana de 1.299 e a rural de 2.889 habitantes, afirmando o caráter econômico 

predominantemente agrícola e de pequenos comércios e serviços no núcleo urbano 
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(IBGE, 2018). Em contrapartida, na década de 1990, a cidade passa a contar com 

uma população urbana de 226.225 habitantes, contra 1.342 habitantes rurais, sendo 

um aumento de mais 3.700% da população nesse período, além da inversão 

econômica e social. 

Podemos então dividir o crescimento de Sumaré em duas etapas quanto 

ao crescimento populacional e ocupação, sendo a primeira etapa a da formação e 

ocupação do território através dos processos de imigração e de perfil agrícola e, a 

segunda etapa, a partir da década de 1950, com o crescimento urbano e 

populacional apoiado na industrialização e periferização urbana. 

Com o crescimento populacional, aliado à nova política territorial 

brasileira, em 30 de dezembro de 1953, o Distrito de Sumaré é elevado à categoria 

de município, passando a ser denominada Sumaré, pela Lei Estadual nº 2.456, 

sendo então desmembrado de Campinas. A partir de nova divisão territorial de 1960, 

o município era constituído por três distritos: Sumaré, Hortolândia e Nova Veneza 

(IBGE, 2012). O bairro Matão, apesar de ser considerado o primeiro povoado da 

região (TOLEDO, 2009), não é um Distrito de Sumaré, embora exerça papel de 

centralidade em relação às dinâmicas urbanas, em especial às movimentações 

pendulares com a cidade de Campinas. 

 Por meio dos dados de crescimento do Censo e compilados por Toledo 

(2009), podemos observar na Tabela 4 como o crescimento populacional até 1970 

se concentrava no Distrito Sede de Sumaré, passando, em 1980, os três distritos a 

terem praticamente a mesma quantidade de habitantes e, em 1991, os distritos de 

Hortolândia e de Nova Veneza passaram a concentrar significativamente a maior 

parcela da população. 

 
Tabela 4 – Evolução da População de Sumaré por Distritos 1960-1991  

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DE SUMARÉ POR DISTRITOS 
  1960 1970 1980 1991 
Rebouças 5.972 13.996 31.709 66.011 
Hortolândia 2.661 4.630 33.044 78.011 
Nova Veneza 2.030 4.440 37.081 82.203 
Total 10.663 23.066 101.834 226.225 

 

Fonte: TOLEDO, 2009. 
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Além da maior concentração populacional, os distritos de Hortolândia e 

Nova Veneza, por sua proximidade às rodovias, acumulavam a maior arrecadação 

municipal, com maior concentração industrial resultado da interiorização do 

desenvolvimento industrial e da expansão do meio técnico científico informacional na 

década de 1970 (SANTOS, 1994). Tais processos podem ser observados na 

construção da nova fábrica da 3M, que migrou de Campinas para Sumaré, no 

Distrito de Nova Veneza, em 1954, e a IBM que foi inaugurada em 1971, no Distrito 

de Hortolândia. No entanto, os investimentos em infraestrutura nessas regiões eram 

precários, fazendo com que os habitantes se sentissem prejudicados e descontentes 

(TOLEDO, 2009). 

 

 

Figura 21 - Vista aérea da 3M do Brasil Ltda.: Sumaré, SP, 1975 

Fonte: Catálogo IBGE. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html. 

 

Como resultado desse descontentamento, iniciam-se na década de 1980 

os movimentos pró-emancipação de Hortolândia, pois devido à instalação de 

indústrias na região em função dos incentivos fiscais, o distrito se torna responsável 

por mais de 60% da arrecadação de Sumaré (Prefeitura de Hortolândia, 2018). 

Então, em 19 de maio de 1991, por meio da realização de plebiscito, e tendo maior 

parte dos eleitores, é decidido pela emancipação do Distrito de Hortolândia, 
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passando à município de Hortolândia pela Lei Estadual nº 7.644, de 30 de dezembro 

de 1991. 

Aqui, entendemos três fatores que podem ser considerados 

determinantes para o crescimento desigual e intenso de Sumaré: sua proximidade e 

dependência de Campinas, sua formação polinucleada e a desarticulação entre os 

bairros e primeiros núcleos do distrito. Como apontado por Toledo (2009), e visível 

nas análises de crescimento urbano, os processos de expansão urbana de Sumaré 

se iniciam no final de 1940 e vão se intensificando até o começo do século XXI, 

como pode ser verificado na Tabela 5, que demonstra a criação de novos 

loteamentos em Sumaré naquele período. 

 

Tabela 5 – Criação de Loteamentos em Sumaré 1875-2004 

Administração Ano Loteamento (m²) Qtde Lotes 
Distrito de Campinas 1875-1954 2.356.757,10 3.345 
Padre José Giordado 1955-1958 3.553.368,55 6.008 
Dr. Leandro Franceschini 1959-1962 315.700,00 664 
José Miranda 1963-1966 377.558,20 1.452 
João S. Franceschini - 1º 
mandato 1967-1969 493.466,00 1.053 
Aristides Moranza 1969-1972 263.294,74 518 
João S. Franceschini - 2º 
mandato 1973-1976 1.997.848,79 6.300 
Paulo Célio Moranza 1977-1982 14.278.193,37 32.147 
José De Nadai - 1º mandato 1983-1988 - - 
Paulino José Carrara 1989-1992 - - 
José De Nadai - 2º mandato 1993-1996 348.438,60 693 
Antônio Dirceu Dalben 1997-2004 5.143.142,42 9.244 
TOTAL 130 anos 29.127.767,77 61.424 

 

Fonte: Adaptado de Toledo (2009). 
 

No período de 1984 a 1994, nenhum novo loteado foi aprovado, isso 

reflete a tentativa de conter os processos de crescimento desordenado através da 

criação de exigências municipais de que todo novo loteamento passasse a oferecer 

infraestrutura básica (rede de água e esgoto, guias e sarjetas, asfalto e rede 

elétrica). No Mapa 20, produzido pela Secretaria Municipal de Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão Estratégica de Sumaré, para a revisão do Plano Diretor 

de 2019, podemos identificar esse processo no território, com o núcleo principal e 
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sua expansão inicial em rosa claro e com um círculo vermelho, e, depois, o 

crescimento urbano no período de 1955 a 1966, destacado em amarelo, 

predominantemente no entorno do núcleo sede de Rebouças e ao longo da Rodovia 

Anhanguera. 

O segundo momento de expansão pode ser considerado entre 1967 e 

1982, com as áreas demarcadas em azul claro e laranja, como crescimento de 

predominância periférico e disperso do núcleo do município de Sumaré.  

Durante o período de 1983 a 1990, houve apenas a consolidação de 

algumas ocupações e pequenos loteamentos com predominância de características 

rurais ou de veraneio.  

O processo de crescimento e expansão urbana recente é o que se 

encontra demarcado em roxo, com o crescimento do tecido urbano existente no 

preenchimento dos vazios urbanos e a ligação de tecidos antes dispersos e 

desconectados.    

 
Mapa 20 – Diagnóstico da Evolução Urbana do município de Sumaré, 2019 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão Estratégica de Sumaré. 



121 
 

  

Com esses dados, é possível identificar que o auge do crescimento 

urbano de Sumaré ocorre no começo da década de 1970 até o ano de 1982, sendo 

aprovados, nesse período, quase 40 mil lotes urbanos, sendo que esses aprovados 

não tinham condições mínimas de moradia, fazendo com que as ocupações do 

território fossem dispersas e desprovidas de infraestrutura básica (Toledo, 2009) e 

como apresentadas no Mapa 20 predominantemente na periferia do município.  

Por fim, esses processos de ocupação desordenada e omissão do poder 

público resultam, atualmente, em 13.900 habitantes morando em situação de risco 

distribuído em cerca de 4.000 domicílios (IBGE, 2018). 

Hoje, a cidade de Sumaré apresenta uma população estimada de 278.571 

habitantes e um território de 154 km² de extensão (IBGE, 2018). 
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3 ANÁLISE DIACRÔNICA DO TECIDO URBANO 

Nesta parte da tese, vamos analisar e discutir as caraterísticas do tecido 

urbano no Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC por meio da comparação 

do processo de formação dessas cidades e de suas respectivas manchas urbanas, 

buscando compreender seus processos históricos, sociais e econômicos através das 

mudanças e permanências em seu tecido urbano. 

Desse modo, trataremos aqui não somente a análise do crescimento do 

tecido urbano, mas os elementos e formas que permanecem e podem ser 

identificadas como parte da morfogênese desse tecido, buscando mediante análise 

do contexto regional e intraurbano compreender o processo de urbanização e de 

dispersão nesse Vetor.  

Como apresentado anteriormente, as análises foram realizadas em duas 

escalas: regional e intraurbana. Para isso, utilizamos para a escala regional a série 

cartografia do CGG e IBGE desde o início do século XX em contraponto às imagens 

orbitais atuais (2018), e através da sobreposição dessas informações analisamos os 

processos de expansão e de crescimento urbano, bem como os elementos de 

permanência nesse Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC.  

Procuramos analisar, através do Vetor de estudo, os processos de 

expansão urbana e as transformações que consolidaram as mudanças no tecido 

urbano e que formam hoje essa nova maneira de ocupação e uso apoiada na 

mobilidade urbana, visível na área de estudo desta tese e em diversas áreas com 

semelhantes dinâmicas.   

Para a análise desse tecido urbano e sua forma de crescimento, 

usaremos a divisão proposta por Panerai (2006), na qual temos a análise a partir de 

três elementos: a rede de vias, os parcelamentos fundiários e, por fim, as 

edificações. Esse método nos permite destacar os elementos da cidade que se 

alteram assim como manter uma clareza de estrutura e conjunto, mesmo que essa 

análise seja feita por um longo período histórico.  
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Cabe destacar que, dos três elementos, focaremos na análise da rede de 

vias e dos parcelamentos fundiários, sendo o elemento das edificações discutido em 

recortes espaciais menores para esclarecer alguns detalhes da escala intraurbana 

dos primeiros núcleos urbanos, pois entendemos que trabalhar com os elementos da 

edificação em todo o Vetor seria quase impossível em função do tempo e foco da 

tese. 

Então, para análise do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, 

optou-se pela escala metropolitana do Vetor e depois os municípios isolados, a fim 

de que as escalas de análise fossem suficientes para garantir a compreensão de 

sua formação histórica e de seu crescimento apoiado na rede urbana.  

3.1 Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC 

Como demonstrado no decorrer desta tese, o processo de formação do 

tecido urbano da RMC origina-se de diferentes modos, seja através de políticas de 

desenvolvimento econômico, como no caso dos núcleos coloniais, seja ainda em 

função da iniciativa espontânea de migração e imigração de população, como no 

caso de outros núcleos urbanos do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC. 

Tais processos de ocupação do território geram a necessidade de promover o 

deslocamento, criando os caminhos e posteriormente as estradas – essenciais para 

a consolidação da rede urbana e crescimento dos núcleos urbanos.  

Desse modo, a ideia de criar uma análise diacrônica do tecido urbano 

mostra-se como uma ferramenta de análise dos processos urbanos anteriores e 

atuais, além do reconhecimento da formação da rede urbana local.  

A síntese do processo de evolução urbana do Vetor Noroeste de 

Expansão Urbana da RMC, de 1901 até o ano de 2018, é utilizada nesta pesquisa 

como base para a análise da expansão urbana, seus processos de desenvolvimento 

e as características de permanência e consolidação de traçados, tanto na rede de 

caminhos quanto nos processos de divisão fundiária.  

Em todos os mapas, no primeiro momento, vamos destacar os elementos 

para análise da organização territorial existente conforme legenda a seguir: 
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Figura 22 – Legenda Utilizada na análise dos mapas 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Depois dessa primeira análise do território, considerando os dados 

presentes na cartografia histórica e sua comparação com outros dados primários, 

realizaremos a comparação com o tecido urbano atual através da sobreposição do 

mapa vetorizado em foto orbital, utilizando a técnica do georreferenciamento relativo. 

Como apresentado na segunda parte desta pesquisa, as cidades do Vetor 

Noroeste de Expansão Urbana da RMC têm a sua formação inicial a partir da 

primeira metade do século XVIII, com a criação dos caminhos durante o ciclo do 

ouro. Apesar disso, as cartografias utilizadas na pesquisa datam do início do século 

XX, pois o material cartográfico produzido anteriormente sobre a região, utiliza 

escalas e representação que não atendiam ao método de análise da ocupação 

efetiva desse território empregado na presente tese. 

Para facilitar a análise, num primeiro momento, examinamos os mapas de 

formas individuais, destacando os elementos de formação importantes para a 

compreensão e estudo de cada uma das áreas. Em um segundo momento, 

utilizamos a comparação entre distintos períodos e identificamos de forma mais 

detalhada as permanências nessa análise diacrônica.  

Dessa forma, o primeiro mapa a ser utilizado e que norteou muitas das 

escolhas metodológicas dessa pesquisa foi o Mapa 21, de 1901, o primeiro 

produzido pela CGG da região da área de estudo, sendo apresentado aqui com os 

elementos de análise destacados.  
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Mapa 21 - Recorte do Mapa de 1901 com destaques 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1901. Modificado pela autora. 
 

Cabe destacar que essa série histórica apresenta um mapa de 1901 e 

outro de 1905 da mesma região, sendo a mudança entre os dois mapas 

basicamente a inclusão da sede do Núcleo Colonial Nova Odessa no lugar da sede 

da Fazenda Pombal. Desse modo, comparando os dois mapas, verificando a 

similaridade entre eles, utilizaremos apenas a sobreposição do mapa de 1905 a fim 

de evitar repetições analíticas. A escolha pelo uso do mapa de 1905 se deu para 
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validar a posição do Núcleo Colonial Nova Odessa e assim observar seu 

crescimento na sequência dos mapas. 

Os primeiros itens a serem observados são a respeito da hidrografia, com 

os principais rios da região destacados em azul, sendo possível identificar o Ribeirão 

Quilombo sem retificações e como a sua área de várzea foi utilizada para o traçado 

da ferrovia. Além disso, podemos identificar que a Represa de Salto Grande ainda 

não foi construída, sendo demarcadas algumas das transposições do Atibaia para a 

ligação entre as suas margens. 

Ainda nos Mapas 21 e 22, é possível identificar a sede do Distrito de 

Rebouças, além dos povoados de Samambaia, Taquara Branca e Jacuba. A sede 

da Villa Americana é a que apresenta maior feição de ocupação com algumas 

quadras e arruamentos. Os três núcleos urbanos são ligados pela linha férrea do 

tronco da Companhia Paulista, todos com estações ativas no período da elaboração 

da cartografia. 
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Mapa 22 - Recorte do Mapa de 1905 com destaques 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1901. Modificado pela autora. 

 

Outros vínculos visíveis no território são as redes de caminhos, sendo 

possível identificar algumas ligações que sustentam as hipóteses levantadas nesta 

tese. A primeira evidência dessa conexão na rede de caminhos trata-se do Caminho 

dos Goyases, ou caminho do Anhanguera, destacado em roxo, sendo possível 

identificar sua ligação com a sede de Rebouças, além de uma ramificação com 

algumas sedes de fazenda próximas ao Rio Atibaia e, por fim, uma bifurcação com a 
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Villa Americana e a balsa de Salto Grande. Acredita-se que a bifurcação desse 

trecho do caminho do Anhanguera seja em função da topografia acentuada da 

região, além da dimensão e volume dos rios do trecho, sendo então a transposição 

dos rios mais viável no final do Rio Atibaia, trecho antes da junção com o Rio 

Jaguary e nascente do Rio Piracicaba, e por isso, a bifurcação e interrupção do 

caminho principal. 

Além do caminho do Anhanguera, podemos identificar algumas outras 

ligações nos núcleos urbanos, como o caminho principal, destacado em laranja, que 

conectava a sede da Villa Americana com Santa Bárbara, o caminho secundário 

ligando a sede da Villa Americana à Vila Operária de Carioba e dois caminhos 

secundários que ligavam a sede da Villa Americana à sede do Distrito de Rebouças, 

um desses caminhos passando pelo núcleo Colonial Nova Odessa e outro paralelo 

ao caminho do Anhanguera. 

Outro ponto de destaque, é a ligação da sede de Rebouças com os 

núcleos urbanos do seu entorno. Enquanto Samambaia e Taquara Branca têm 

ligação direta com Rebouças, o núcleo de Jacuba (atual Hortolândia), apesar de se 

ligar por meio de alguns caminhos bifurcados com Taquara Branca, tem ligação 

direta com Monte-Mor, destacada como caminho primário, sendo essa ligação 

consolidada ao longo dos anos e resultando atualmente no vetor de expansão 1, 

como apresentado anteriormente no Mapa 6.    

Continuando as análises dos mapas da série histórica produzida pelo 

CGG, temos o Mapa 23 do ano de 1913, que não apresenta mudanças significativas 

nas informações apresentadas, sendo similar aos mapas discutidos dos anos de 

1901 e 1905, sendo apenas alterado o nome da estação do Núcleo Colonial Nova 

Odessa, antes apresentada como Estação Pombal e que no mapa passa a constar 

como Estação Nova Odessa. Outra questão presente no mapa é que a Fazenda 

Quilombo, que aparece próxima à sobreposição do Caminho do Anhanguera e ao 

Ribeirão Quilombo no trecho atualmente pertencente à Sumaré, foi transformada em 

núcleo colonial em 1912, ou seja, apesar do mapa ser posterior a essa data, não 

apresenta essa atualização. 
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Analisando então as ligações e os tamanhos dos núcleos urbanos, 

entende-se que essas são as primeiras demonstrações da formação da rede urbana 

e do que seria futuramente esse Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC. 

Apesar disso, alguns desses núcleos não apresentaram expressividade no mapa. 

De acordo com o controle de população realizado de 1908 a 1912, nos núcleos 

coloniais, a população já começava a ser mais significativas, como no caso do 

núcleo de Nova Odessa que, em 1912, contava com uma população de quase 1.000 

colonos (IBGE, 1913), e o núcleo de Nova Veneza, que apesar de não ser 

mencionado no mapa, no mesmo levantamento, contava com uma população de 

468 colonos.   

O núcleo de Villa Americana apesar de ser o mais expressivo dos três, 

não apresenta o número certo de habitantes, pois como consta em seu pedido de 

emancipação (ALESP, 2015), o censo de 1890 e o recenseamento de 1900 não 

separam a população da Villa Americana de Campinas, sendo o dado mais próximo 

do recenseamento de 1920 que apontava 9.083 habitantes na Villa Americana 

(IBGE).  

Neste mapa, podemos identificar ainda que apesar de apresentar a 

mesma quantidade de habitantes, de acordo com o recenseamento de 1920, Santa 

Bárbara era representada como o maior núcleo urbano do recorte no mapa de 1913, 

com pouco mais de 20 quadras no Distrito Sede, enquanto o núcleo de Villa 

Americana aparece com cerca de 10 quadras. Devemos considerar que neste 

período, Santa Bárbara já tinha sido elevada à categoria de cidade36, com seu 

crescimento fortemente ligado à cultura canavieira, em especial, seu vínculo direto 

com Piracicaba37 no “quadrilátero do açúcar” (PETRONE, 1968), sendo seu 

desenvolvimento urbano mais significativo e consolidado neste período.  

                                                           
36 Pela Lei Estadual nº 1.038, de 1906, com a denominação de Santa Bárbara, sendo apenas em 
1944 alterado pelo Decreto-lei Estadual nº 14.334 para a denominação de Santa Bárbara d’Oeste 
(IBGE, 2020). 
37 Em 1842, foi criado o Distrito de Santa Bárbara, subordinado ao município de Constituição (atual 
Piracicaba), sendo em 1844 transferido para a subordinação do município de Campinas e em 1846 
voltando a pertencer ao município de Constituição (Piracicaba) (IBGE, 2020). Cabe destacar que a 
ocupação das sesmarias que resultariam no Distrito de Santa Bárbara data do ano de 1817, com a 
vinda de Dona Margarida da Graça Martins e seus 6666666s, e a formação de uma fazenda de 
engenho de açúcar (Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, 2020).  
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Mapa 23 - Recorte do Mapa de 1913 com destaques 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1901. Modificado pela autora. 

 

Com a sobreposição da vetorização dos Mapas 21, 22 e 23, em foto 

orbital atual, resultam os Mapas 24, 25 e 26, que apesar de ter pequenas 

imprecisões, demonstram a nítida permanência dos traçados dos caminhos, seja 

através do caminho do Anhanguera que se consolidou na Rodovia Anhanguera e é 

atualmente responsável pela maior parte do fluxo do Vetor Noroeste de Expansão 

Urbana da RMC, seja pelos caminhos principais entre os núcleos urbanos como a 
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ligação entre Santa Bárbara e Americana, que se consolida com a Avenida Campos 

Salles, e a ligação de Jacuba com Monte Mor se consolidando na Rodovia Jornalista 

Francisco Aguirre Proença. Os caminhos secundários também apresentam vestígios 

de seus traçados, sendo que alguns traçados originais foram incorporados pelos 

loteamentos e crescimento do tecido urbano, e outros caminhos secundários apenas 

desapareceram. 

 
Mapa 24 – Mapa de 1901 sobreposto em imagem orbital  

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1901 e Base ArcGis. Modificado pela autora. 
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Mapa 25 – Mapa de 1905 sobreposto em imagem orbital  

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1905 e Base ArcGis. Modificado pela autora. 
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Mapa 26 – Mapa de 1913 sobreposto em imagem orbital 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1913 e Base ArcGis. Modificado pela autora. 

 

A linha tronco da Companhia Paulista de Estradas de Ferro ainda existe e 

funciona hoje como transporte de carga, sendo seu traçado atual sem alterações 

significativas. Os mapas desse período demonstram através das ligações dos 

caminhos primários e secundários como as estações ferroviárias desempenhavam 

seu papel de centralidade, concentrando os fluxos e ligações entre os municípios. 

Ao final das análises dos três primeiros mapas, pudemos observar que 

apesar das informações apresentadas serem basicamente as mesmas, eles não 
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exibem equivalência em suas sobreposições, apresentando divergências quanto às 

posições da ferrovia, estações e núcleos urbanos, aplicada à correção no 

georreferenciamento relativo de cada uma delas, buscando minimizar as distorções 

e imprecisões dos mapas, sendo que o mapa que apresentou maior coincidência e 

menor distorção foi o mapa de 1905. 

A última cartografia da série histórica produzida pelo CGG data do ano de 

1942, mas é a mais controversa de todas, pois se as outras apresentavam pequenas 

distorções, as informações contidas na carta de 1942, como demonstradas no Mapa 

27, apresentam algumas imprecisões e não condizem com a legislação ou com o 

traçado executado. Além disso, alguns dos elementos mesmo após o ajuste de 

pontos no georreferenciamento relativo ainda se apresentam distorcidos em relação 

aos mapas anteriores e ao traçado atual (como a posição da ferrovia a partir de 

Sumaré, visível no Mapa 26).   

A primeira imprecisão identificada no mapa é o nome de Americana que 

ainda aparece como Villa Americana, sendo que o nome foi alterado em 1924 com 

sua elevação à cidade. O primeiro motivo desse erro poderia estar relacionado à 

data do início do levantamento de dados para elaborar a carta, mas em seu rodapé 

(vide mapa nos Anexos), o mapa tem início em 1925, ano que a alteração de nome 

já havia sido feita. Outro fato que torna a questão mais peculiar, é que Nova Odessa 

já aparece como distrito, sendo a que a alteração de núcleo colonial para distrito 

ocorreu apenas em 1938.  

A segunda imprecisão do mapa é referente ao traçado da Rodovia 

Anhanguera, que passava por pavimentação no período, sendo o traçado roxo 

contínuo o de acordo com o existente e executado, e o traçado em roxo tracejado 

representando aquilo que deduzimos ser um projeto ou proposta de trajeto. Nesta 

proposta de trajeto, temos a Estrada pavimentada passando pela Fábrica de tecidos 

Carioba e transpondo o Rio Piracicaba neste ponto. No entanto, a pavimentação da 

Rodovia Anhanguera seguiu outro traçado, mais próximo do caminho do 

Anhanguera representado nos mapas dos anos anteriores. 
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Mapa 27 – Recorte do Mapa de 1942 com destaques 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1942. Modificado pela autora. 

Ainda no Mapa 27 podemos identificar o crescimento do núcleo urbano 

central de Americana nos dois lados da ferrovia, estimulados pelos caminhos 

principais que a ligavam à Santa Bárbara e ao Caminho do Anhanguera. Outro 

núcleo já apresentado com aumento da área urbana é do então Distrito de Nova 

Odessa, representado com as quadras executadas da sede urbana do antigo núcleo 

colonial, tendo o seu crescimento limitado a um lado da ferrovia. Tais 
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representações coincidem com os dados apresentados pelos censos populacionais 

do período, sendo que em 1940 foi levantado o total de cerca de 10 mil habitantes 

em Americana, sendo 2.679 habitantes de área urbana; enquanto Nova Odessa 

apresentava cerca de 3.000 habitantes, sendo 564 habitantes na área urbana (IBGE, 

1940). Apesar de já exercer papel na articulação entre as cidades e de centralidade 

na região, o núcleo de Americana é representado como equivalente ao tamanho de 

Santa Bárbara, sendo antes o maior núcleo urbano do recorte territorial. 

No mapa, o Distrito de Rebouças é o que tem menos expressividade de 

ocupação da área central, sendo essa área representada por cerca de cinco quadras 

e com menos de um terço da área urbana de Nova Odessa. No entanto, os dados 

populacionais do período apontam para uma população de 5.188 habitantes, sendo 

1.299 habitantes da área urbana (IBGE, 1940). Consideramos então que esta seria a 

terceira imprecisão dessa cartografia, pois de acordo com o material levantado e 

com o Mapa 19 (Planta da Vila de Rebouças, 1939), comparado com o Mapa 16 

(Planta Cadastral de Nova Odessa Município de Americana, 1938), ambos 

apresentados anteriormente, identificamos 12 quadras ocupadas em Rebouças no 

ano de 1939, e sua área de pouco mais da metade da área ocupada pela sede 

urbana de Nova Odessa. Ou seja, os dados apresentados como área urbana de 

Rebouças, no Mapa 27, não estão de acordo com a quantidade populacional e com 

a área urbana do período quanto às outras cartografias e dados do distrito.  

Por fim, identificamos que o traçado da ferrovia ganha um novo ramal da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro que liga Campinas à Santa Bárbara, por 

meio de bifurcação do trilho após a estação de Nova Odessa, com a inauguração da 

estação de Santa Bárbara em 1917, e posteriormente a ligação com Piracicaba, 

inaugurada em 1922. Além desse novo ramal, é possível identificar algumas 

ramificações dos trilhos, sendo que esses trechos construídos pela iniciativa privada 

somavam cerca de 50km na região (Prefeitura de Santa Bárbara, 2018).  

Como pode ser observado no Mapa 28, com a sobreposição do vetor do 

Mapa 27, até o caminho principal que liga o Caminho do Anhanguera à Nova 

Odessa, o traçado coincide com a Rodovia Anhanguera atual, sendo a partir desse 

trecho uma proposta de traçado não executada. Os outros caminhos e estradas 
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apresentados são condizentes com as avenidas e rodovias atuais, e apenas a 

Rodovia Anhanguera apresenta essa imprecisão.   

 
Mapa 28 – Mapa de 1942 sobreposto em imagem orbital 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo, 1942 e Base ArcGis. Modificado pela autora. 

 

Um fato que ganha destaque na sobreposição desse mapa é como o 

traçado da ferrovia se apresentou como limite para a área urbana de Nova Odessa e 

a expansão urbana de Americana, tendo a bifurcação da linha tronco da Companhia 

Paulista para uma ligação com Santa Bárbara limitado à expansão do tecido urbano 

de Americana e uma possível área de conurbação entre os municípios. Esse ramal 
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se encontra em desuso, mas com partes remanescentes dos trilhos, sendo algumas 

partes do leito férreo ocupadas atualmente por assentamentos irregulares e 

vegetação, como é possível observar na Figura 23. 

 

 
Figura 23 – Imagem do Google Earth de trecho do Ramal da Companhia Paulista de Estradas 

de Ferro na divisa entre os municípios de Americana e Nova Odessa 

Fonte: Google Earth. 

 

O último mapa de análise dos traçados e elementos estruturadores foi 

criado por meio da combinação de quatro cartas desenvolvidas pelo IBGE entre os 

anos de 1969 e 1974. Buscando uma maior proximidade de comparação entre as 

cartas, através da combinação entre elas, recriou-se o mesmo tamanho de recorte 

territorial proposto nas cartas da CGG, buscando a mesma escala de análise, 

resultando no Mapa 29. As principais diferenças entre esse mapa e os anteriores 

são a qualidade de levantamento, pois os métodos e técnicas para a elaboração das 

cartografias tiveram melhoria significativa no período, e a escala dos mapas dessa 

série do IBGE permitem uma análise mais precisa.  

O primeiro elemento de destaque na análise do Mapa 29 é o crescimento 

urbano das cidades, sendo a partir dessa cartografia evidente o papel de 

centralidade e desenvolvimento de Americana, que passa a ser o maior núcleo 

urbano do recorte territorial com uma população de quase 67.000 habitantes, dos 

quais 62.000 habitantes se encontram na área urbana (IBGE). Ou seja, o 
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crescimento populacional de Americana está diretamente ligado à expansão urbana 

com duas características nesse momento: o crescimento urbano residencial, que se 

consolida e se expande próximo ao núcleo urbano central, e o crescimento urbano 

industrial, com a criação do distrito industrial e a instalação das fábricas nas 

proximidades da Rodovia Anhanguera. 

 Nova Odessa e Sumaré também apresentam crescimento nos núcleos 

urbanos, mesmo que de forma não tão expressiva, mas as três cidades começam a 

apresentar novos focos de ocupação, distantes do núcleo urbano principal, estando 

mais claro no Mapa 30, com a sobreposição da imagem orbital atual. As populações 

das cidades também refletem esses processos de crescimento e a expansão 

urbana, com Nova Odessa atingindo 8.386 habitantes, sendo 6.277 habitantes de 

área urbana, e Sumaré alcançando 23.611 habitantes, e 8.167 na área urbana, 

sendo esta a segunda cidade com o maior número de habitantes em área rural do 

recorte territorial, perdendo apenas para Santa Bárbara d’Oeste. 

Em outras palavras, o crescimento populacional, resultado dos processos 

de migração, estimulado pela oferta de empregos na cidade em função da 

industrialização e o esvaziamento da área rural, gera um impacto no tecido urbano 

da região, com o começo da urbanização dispersa e espraiada. Sumaré é a cidade 

que mais sofrerá impacto desses processos, em função da sua formação já estar 

apoiada em mais de um núcleo urbano, e também por sua proximidade de 

Campinas. No Mapa 29, já é possível começar a identificar um processo de 

dispersão urbana no município, especialmente quando observamos a distribuição da 

população nos distritos de Sumaré em 1970, com o Distrito Sede com 13.996 

habitantes, Hortolândia com 4.630 habitantes, e Nova Veneza com 4.440 habitantes 

(IBGE, 1970), chegando a uma população total de 101.834 habitantes no ano de 

1980, tendo cada distrito cerca de 30.000 habitantes, originando um tecido urbano 

polinucleado e disperso. 
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Mapa 29 – Recorte do Mapa de 1969 e 1970 IBGE com destaques 

Fonte: IBGE, 1969-1970. Modificado pela autora. 
 

Outro fator que é alterado no mapa 29 é com relação aos Caminhos e 

Estradas que passam a ser diferenciados pela sua dimensão (faixas) e 

pavimentação, com os processos de modernização do modelo de transporte, 

estimulados pela industrialização e o aumento de frota automotiva. Tais processos 

são visíveis também no aumento de caminhos e ligações entre núcleos e 

aglomerados urbanos, com a ramificação de diversos caminhos e suas ligações 

entre as cidades.  
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Mapa 30 – Mapa de 1969-1970 sobreposto em imagem orbital 

Fonte: IBGE, 1969-1970 e Base ArcGis. Modificado pela autora. 
 

No Mapa 30, observando a área urbana, até o começo da década de 

1970, em relação à área urbana atual, podemos identificar que o crescimento urbano 

mais significativo de Sumaré e Nova Odessa foi posterior a essa primeira fase de 

expansão urbana estimulada pela industrialização. A maior evidência disso é que ao 

observarmos os núcleos e aglomerados urbanos de Sumaré, na sobreposição, eles 

representam menos de um décimo da área ocupada atualmente, fato que corrobora 

a Tabela 3, apresentada anteriormente, e reforça que o auge de crescimento urbano 
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da cidade se dá entre 1970 e 1982, com o aumento de mais de 40 mil lotes urbanos 

(TOLEDO, 2009). 

Buscando então identificar os processos de crescimento da área urbana 

das três cidades do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, elaborou-se o 

Mapa 31, com a consolidação dos dados de Evolução Urbana dessas cidades. No 

caso de Americana, foi necessário a consolidação dos dados de evolução urbana 

através do trabalho de Pasquotto et al. (2014) e pelos dados do Sindicato da 

Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP)38, em comparação com a imagem 

área atual. A cidade de Sumaré apresentava uma cartografia específica de evolução 

urbana em seu Plano Diretor de 2019, sendo então utilizados os dados 

apresentados nessa cartografia temática. A única cidade que não tinha dados 

consolidados de evolução urbana era Nova Odessa, sendo então utilizado o 

levantamento de dados nos cartórios da cidade de Americana e Nova Odessa, e 

dados recentes da Secovi-SP.  

Cabe destacar que alguns loteamentos do recorte territorial não aparecem 

nesse mapa, pois apresentam ocupação irregular, sendo que os dados utilizados 

para a sua elaboração foram obtidos a partir de dados de registro nos cartórios da 

região ou aprovação no Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais 

(GRAPROHAB).  

Diante desses dados coletados e do mapeamento produzido a partir da 

sua junção, é possível destacar alguns elementos e características dos processos 

de crescimento e expansão urbana dessas cidades, sendo aqui discutido no âmbito 

regional e, em seguida, abordado por município, considerando as dinâmicas 

intraurbanas.  

                                                           
38 O Sindicato da Habitação de São Paulo foi fundado em 1946, tendo como principal objetivo 
observar o desenvolvimento do setor urbano ao lado de parceiros públicos, corporativos e da grande 
mídia, através da compilação de dados, promoção e defesa da atividade imobiliária em seus diversos 
segmentos. (SECOVI-SP, 2020). 
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Mapa 31 – Evolução urbana do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC 1950 - 2019 

Fonte: Pasquotto et al., 2014; Prefeitura Municipal de Sumaré; Oficial de Registro de Imóveis e 
Anexos de Americana; Oficial de registro de imóveis, títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas 
e civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da comarca de Nova Odessa e Secovi-SP. 
Modificado pela autora. 

O primeiro ponto que chamou a atenção nos processos de evolução 

urbana do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC é a diferença na 

consolidação urbana das cidades até o ano de 1950, usando como base o que era 

apontado nos mapas de 1901 e 1905 da CGG, pois temos Americana como uma 

área urbana central consolidada e em expansão, além de novas ocupações 

dispersas do tecido original, mas apoiadas nas dinâmicas da rede urbana, com foco 

na ligação com Santa Bárbara e próximas à Rodovia Anhanguera. Por outro lado, 
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temos Nova Odessa e Sumaré com áreas urbanas sem crescimento significativo, 

sendo que Nova Odessa exibe a mesma área desde a criação da sede urbana do 

núcleo colonial, e Sumaré apresenta um pouco de expansão no tecido do Distrito 

Sede e em Nova Veneza, esse último apoiado no eixo da Rodovia Anhanguera. 

 Para facilitar a análise dos crescimentos e dos processos urbanos, 

derivou-se do Mapa 31 o Mapa 32, da evolução urbana com a observação das 

manchas urbanas por ano.  

 
Mapa 32 – Evolução urbana do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC 1950 - 2019 

Fonte: Pasquotto et al., 2014; Prefeitura Municipal de Sumaré; Oficial de Registro de Imóveis e 
Anexos de Americana; Oficial de registro de imóveis, títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas 
e civil das pessoas naturais e de interdições e tutelas da comarca de Nova Odessa e Secovi-SP. 
Modificado pela autora.  
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Até a década de 1950, é claro como o crescimento dos núcleos dos 

tecidos urbanos eram contínuos e as sedes urbanas eram polos de crescimento 

(PANERAI, 2006), responsáveis pela organização da expansão do tecido urbano, 

sem áreas dispersas ou descontínuas. Em Americana, temos o início de uma linha 

de crescimento na ligação da área central e a Rodovia Anhanguera, mas que será 

consolidado no período seguinte. 

No período de 1950 a 1970, temos diferentes processos de crescimento 

urbano na região, sendo o primeiro a ser observado o crescimento contínuo 

secundário das áreas centrais das três cidades, com a expansão dos núcleos 

urbanos principais. Cabe destacar o crescimento em algumas cidades, como Nova 

Odessa que expande o núcleo urbano principal, mas que a ferrovia ainda se 

apresenta como barreira dessa expansão, sendo seu crescimento mais concentrado 

na porção sudoeste dessa região. 

Enquanto isso, a cidade de Americana consolida a expansão da área 

central, através do adensamento com a ocupação dos vazios urbanos, além de 

contar com dois trechos de crescimento linear: a ligação com Santa Bárbara 

d’Oeste, na porção oeste, e a ligação da área central com a Rodovia Anhanguera, 

na porção leste. Essas duas áreas demonstram a intensidade e a importância 

desses fluxos para o crescimento e expansão desse tecido urbano. 

Temos, nesse período, o início do crescimento descontínuo do tecido 

urbano, sendo notória em Americana a ocupação de áreas no entorno da Represa 

Salto Grande. Os processos de dispersão urbana também são perceptíveis em 

Sumaré, sendo essa região induzida pela dinâmica da Rodovia Anhanguera com a 

ligação a Campinas, e essa ocupação é muito significativa em Sumaré. 

No período de 1970-1990, podemos notar que Americana passa por uma 

maior consolidação dos tecidos urbanos existentes, inclusive com a expansão da 

ocupação próxima à Represa Salto Grande. Nova Odessa, apesar de não ter um 

crescimento muito expressivo em comparação com Americana e Sumaré, dobra 

suas áreas de ocupação, com o crescimento da porção leste da área central, 

ultrapassando a barreira da linha férrea, além de desenvolver uma área conurbada 

com Sumaré. 
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ultrapassando a barreira da linha férrea, além de desenvolver uma área conurbada 

com Sumaré. 

No entanto, o destaque do período de 1970-1990 é o crescimento brutal 

da ocupação de Sumaré, com diversas áreas dispersas dos tecidos urbanos 

existentes e apoiadas nos fluxos metropolitanos, seja no seu entorno imediato da 

Rodovia Anhanguera, seja na Avenida de ligação da área central com ela.   

Podemos então considerar que tanto entre 1970-1990 quanto entre 1990- 

2019 temos dois períodos de crescimento em extensão, com o preenchimento de 

alguns vazios urbanos e o início da ligação entre os tecidos urbanos dispersos, ou 

como em Sumaré em que os tecidos urbanos do Distrito Rebouças e Nova Veneza 

se conectam através da expansão do tecido da área central. 

Atualmente, podemos observar como a região passa por novos processos 

urbanos, intensificados pelo crescimento urbano residencial, como demonstra a 

Tabela 5 de Aprovações de Loteamentos de 2010 a 2019. 

 

Tabela 6 - Relatório de Aprovações de Loteamentos de 2010 a 2019 Por Município do Vetor 
Noroeste de Expansão Urbana da RMC 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Americana 

Número de 
Loteamentos  

0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 

Área Média 
do Lote (m²) 

- *** - *** - - - - 155 - 

Número de 
Lotes  

- 502 - 187 - - - - 539 - 

Nova 
Odessa  

Número de 
Loteamentos  

1 0 1 0 0 2 3 4 2 1 

Área Média 
do Lote (m²) 

180 - *** - - 225 450 300 425 325 

Número de 
Lotes  

745 - 192 - - 1.129 659 2.099 1.062 112 

Sumaré 

Número de 
Loteamentos  

2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 

Área Média 
do Lote (m²) 

*** *** 400 265 - - - 250 - - 

Número de 
Lotes  

329 277 772 297 - - - 270 - - 
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 Apesar de Americana ser a cidade com menor aprovação de loteamentos 

nos últimos 10 anos, 3 dos últimos 4 loteamentos apontados no levantamento se 

apresentam como processos de adensamento urbano, com lotes de dimensão 

média superior a 500m² e aprovações no Grupo de Análise e Aprovação de Projetos 

Habitacionais (GRAPROHAB) de edifícios.  

A cidade de Nova Odessa é a cidade que mais apresenta crescimento 

urbano, na forma de expansão, seja em área, seja em número de lotes, tendo 

levantado no período a aprovação de mais de 14 loteamentos com mais de 4.800 

lotes.  

Sumaré apresentou no período a aprovação de quase 2.000 lotes, no ano 

de 2010 e 2011, com loteamentos visando o adensamento urbano, com a aprovação 

de loteamentos ou de pequenos edifícios ou de condomínios de casas, ambos 

dentro dos moldes do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). 

De modo geral, podemos observar mediante as análises das cartografias 

históricas o caráter ordenador dos primeiros traçados, sendo os caminhos e a 

divisão fundiária dos núcleos elementos de persistência da forma do tecido urbano 

ao longo do crescimento e desenvolvimento das cidades. 

Entende-se então que a ferrovia foi a protagonista inicial desses 

elementos ordenadores e de suas permanências, pois as sedes urbanas se 

formaram ou foram definidas em função da localização das estações. Esse papel de 

polo de crescimento e seu traçado inicial foram mantidos nas três cidades e são 

desenvolvidas na tese a seguir na escala intraurbana. 

O segundo elemento ordenador e de permanência identificado é a 

Rodovia Anhanguera, que mantendo o sentido de fluxo estabelecido pela ferrovia 

passa a desempenhar o papel de articulador e de indutor de crescimento, e a partir 

da década de 1970, torna-se responsável pela maior expansão do tecido urbano.  

Por fim, temos que citar os caminhos e estradas secundários 

responsáveis pela ligação das cidades do Vetor Noroeste de Expansão da RMC em 

âmbito intraurbano e local, responsáveis pelas áreas de conurbação e de 

consolidação de dinâmicas urbanas locais.  
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Dessa forma, a seguir analisaremos os processos de crescimento e 

expansão urbana das cidades no âmbito intraurbano, considerando o seu núcleo 

urbano original, e as atuais características do seu tecido urbano.  

 

3.2 Americana 

A cidade de Americana, como apresentada anteriormente, exerce papel 

articulador na hierarquia funcional da RMC, sendo seu subcentro responsável por 

um dos maiores fluxos dos movimentos pendulares da região, junto à Nova Odessa 

e Sumaré (CUNHA; FALCÃO, 2017). Como exposto anteriormente, sua economia 

está baseada nas atividades do setor terciário, apresentando em 2017 um PIB de R$ 

10.382.872,90 (IBGE), sendo que o desenvolvimento econômico do município foi 

intensificado na década de 1970, a partir de sua progressiva dinâmica urbana ligada 

à rede urbana local e paulista.  

O tecido urbano de Americana apresenta forte segregação espacial, 

resultado de seu crescimento intenso impulsionado pelo desenvolvimento industrial 

e baseado nos fluxos regionais, mas que ocorreu de modo fragmentado. Apesar de 

uma área central consolidada, alguns elementos se apresentaram como limites da 

expansão urbana, como a presença da Rodovia Anhanguera e da Rodovia Luiz de 

Queiroz que atravessam o município, e, inicialmente, a dificuldade nessas 

transposições limitaram o crescimento urbano.  

Como consequência dessas barreiras, as áreas que dependiam do 

acesso pela transposição das Rodovias, como a região nordeste do município, eram 

desvalorizadas e tiveram a sua ocupação com a consolidação de bairros populares. 

No entanto, os novos processos de regionalização do cotidiano aliados à 

auto segregação das classes mais altas vêm tornando alguns desses locais antes 

considerados desvalorizados em áreas de interesse imobiliário, com a implantação 

de condomínios horizontais, principalmente na região próxima à Represa Salto 

Grande, que privilegiam exatamente as características de baixo fluxo de carros e 

pessoas, a distância do centro e a proximidade à rodovia.  



149 
 

  

Atualmente, a cidade é dividida pelo Plano Diretor em duas macrozonas: 

a Macrozona de Uso Predominante Urbano (MPU), que corresponde a maior parte 

do município como a área urbanizada, e a Macrozona de Uso Predominante 

Ambiental (MPA), área do entorno da Represa do Salto Grande (Rio Atibaia) e limite 

municipal com as cidades de Limeira, Cosmópolis, Paulínia e Nova Odessa. 

Cabe destacar que a MPA é a área que coincide com a Área de Proteção 

Ambiental Municipal de Americana (APAMA), com baixa ocupação e os projetos de 

expansão urbana na área motivo de muita discussão, pois a sua ocupação depende 

de regulamentação específica e aprovação por meio de Plano Diretor, além de 

considerações quanto às leis ambientais.   

Em outras palavras, entendemos a cidade de Americana como grande 

parte do seu território com áreas urbanas consolidadas e poucas áreas de 

expansão. No entanto, identificamos que algumas das características do tecido 

urbano no município de Americana vêm passando por alterações, sendo 

identificados quatro processos de crescimento e adensamento urbano desse tecido 

urbano, resultado do desenvolvimento econômico do município e apoiados nas 

dinâmicas urbanas e intraurbanas. Destacamos no Mapa 33 as regiões desses 

processos: Área urbana central consolidada (A); Área de conurbação e consolidação 

urbana com Santa Bárbara d’Oeste (B); Áreas de expansão urbana residencial de 

baixa renda (C); e Áreas de dispersão urbana residencial de condomínios fechados 

e loteamentos de alto padrão (D). 
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Mapa 33 - Mapas de 1969-1970 sobreposto em imagem orbital – Destaque Americana 

Fonte: IBGE, 1969-1970 e Base ArcGis. Modificado pela autora. 
 

Apesar de muito consolidada e com poucas áreas de vazios urbanos, em 

especial, ao analisarmos o Mapa 33 em comparação ao Mapa 34 que representa o 

atual zoneamento da cidade, fica clara a predominância de áreas de Zona Mista, 

com pequenas áreas de Zona Residencial. Além disso, algumas áreas que no Mapa 

33 poderiam ser interpretadas como vazios urbanos aparecem no mapa de 

zoneamento como áreas de atividades econômicas, ocupadas por empresas e 

indústrias.  

No mapa também fica visível como a Rodovia Anhanguera impacta a 

configuração urbana da cidade, sendo sua margem destacada como zonas de 

atividades econômicas e cria uma separação entre os tecidos urbanos mistos, 

tornando-se então uma barreira entre a conexão desses tecidos e resultando em 

tipologias e ocupações bem distintas.  
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Mapa 34 – Mapa de Zoneamento do município de Americana conforme Lei nº 5.997/2016 

Fonte: Prefeitura Municipal de Americana. Modificado pela autora. 

 

Observando o Mapa 34, podemos identificar que a MPA (Macrozona de 

Preservação Ambiental), localizada à direita da Represa Salto Grande, não 

apresenta ocupação significativa visível. A sobreposição com as cartas do IBGE de 

1969 e 1970 demonstra o crescimento com a expansão do tecido urbano da área 

central e uma nova área dispersa na região noroeste próxima à represa.    

    

3.2.1 Área urbana central consolidada 

Apesar de que em sua formação, a cidade de Americana conta com dois 

núcleos urbanos inicias, a área que se estabeleceu como área central do município 

é a área da antiga Fazenda Machadinho e no entorno da estação ferroviária, sendo 

que a região que se consolidou e se expandiu a partir desse núcleo foi identificada 

no Mapa 33 com a letra A.  
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imagem área atual, buscando observar suas permanências e características de 

crescimento e expansão.  

 

 
Mapa 35 - Mapa da retificação do Ribeirão Quilombo de 1917 sobreposto em imagem orbital 

Fonte: Prefeitura Municipal de Americana e Base ArcGis. Modificado pela autora. 

A primeira observação que pode ser feita do Mapa 35, refere-se quanto à 

aplicação metodológica, sendo esse mapa o que menor apresentou erro na 

sobreposição e com grande quantidade de elementos de permanência, tanto no 

traçado quanto na forma urbana.  

Identifica-se a linha férrea como elemento determinante na organização 

territorial de Americana, pois é ela a responsável pela consolidação do núcleo 

urbano da Fazenda Machadinho como área central do município em vez do núcleo 

urbano de Carioba; o marco zero do município está localizado na praça em frente à 

estação, como destacado no Mapa 35. 
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Como assinalado nas legadas do mapa original (Mapa 12), o tema desta 

cartografia é a retificação do Ribeirão Quilombo, sendo possível identificar o traçado 

original, e através da imagem orbital verificar como seu leito sofreu alterações com a 

redução dos seus meandros, ficando praticamente paralelo à ferrovia. Apesar dessa 

retificação no Ribeirão Quilombo, a transposição à direita da estação é mantida e 

visível até os dias atuais como a Rua Carioba, destacada em laranja, e que era 

responsável pela ligação da área central até o núcleo urbano de Carioba.  

Podemos identificar na sobreposição do mapa em imagem orbital – além 

da ferrovia –, dois elementos de permanência principais: as ruas e as quadras. 

Neste mapa, ainda, podemos observar como a divisão das quadras e lotes eram 

heterogêneos, com muitas diferenças de áreas e formatos, destacando uma grande 

quadra na parte norte do mapa e que ampliamos no Mapa 36. 

 
Mapa 36 - Trecho da área central de Americana 

Fonte: Prefeitura Municipal de Americana e Base ArcGis. Modificado pela autora. 
 

No Mapa 36, nota-se que essa grande quadra foi dividida em sete novas 

quadras, no entanto, mantendo a configuração das ruas de seu entorno. A primeira 

que destacamos é a localizada no canto direito que se trata da Antiga matriz, sendo 

menor dessa nova divisão. Esta quadra foi dividida de forma a criar uma pequena 

praça na frente da matriz, e a região revitalizada em 2003 (SILVA, 2007). 
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 A subdivisão ainda resultou uma quadra mais alongada na parte leste, 

sendo que sua dimensão acompanha o comprimento da que se encontra na frente, e 

representa a área com mais lotes ocupados da quadra original. A concentração de 

construções nesse trecho chama muito a atenção, pois, ao contrário das outras as 

quais a ocupação acontece em apenas um dos lados da rua, neste trecho, ambos os 

lados da Rua Capitão Corrêa Pacheco estão ocupados. 

Atualmente, a Rua Capitão Corrêa Pacheco, destacada no mapa 36, não 

tem muita circulação, apesar de estar na área central, pois ela é uma rua estreita e 

de sentido único, sendo mantidas aquelas testadas dos lotes em ambos os lados da 

rua e algumas das construções permanecem até os dias atuais, como as casas da 

Figura 24. 

 
Figura 24 – Casas da Rua Capitão Corrêa Pacheco em Americana 

Fonte: Google Street View, 2019. 
 

Por fim, a subdivisão resultou outras cinco quadras, apresentando 

dimensões distintas, mas responsáveis atualmente pela maior concentração de 

edifícios residenciais na área central, com 7 torres distribuídas em cerca de 1.500m². 

Além disso, podemos destacar na área do núcleo urbano da antiga 

Fazenda Machadinho a centralidade estabelecida quanto às dinâmicas econômicas 

e sociais da região, contendo a maior concentração de comércios, além das 
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principais áreas de lazer da Villa Americana, como o Cine Brasil e o Parque Ideal 

(BRYAN, 1967).  

Outro elemento que podemos identificar na área central de Americana 

são os seus diversos processos de expansão e adensamento ao longo dos anos, 

sendo possível verificar na porção noroeste até a Avenida Rafael Vitta uma tentativa 

de homogeneização da dimensão das quadras, enquanto a porção sudoeste já tem 

quarteirões menos homogêneos, possivelmente pela topografia mais acidentada. 

Esses processos são resultados da divisão fundiária, que, ao contrário do que 

observamos no restante do município, na área central tínhamos pequenos sítios 

desmembrados da Fazenda Machadinho e ocupadas pelas famílias de imigrantes 

americanos (BRYAN, 1967), e que foram sendo loteadas e incorporadas 

gradativamente ao tecido urbano central. 

Por fim, identificamos tanto na análise diacrônica dos processos de 

crescimento e expansão urbana iniciados no núcleo urbano da Fazenda 

Machadinho, com a série cartográfica da CGG e mapas do IBGE, quanto pelo mapa 

da área central de 1917, que essa região se consolida e se expande de forma a se 

tornar uma centralidade e uma área muito consolidada, com alta taxa de ocupação e 

grande valorização urbana.  

Atualmente, apesar da região central ser consideravelmente ocupada, 

alguns novos processos de adensamento vêm ocorrendo. Isso é notório nos últimos 

5 anos devido ao número de novas construções na região que começaram com a 

ocupação dos lotes vazios, mais recentemente com processos de remembramento 

de lotes e a troca de construções antigas por novos projetos residenciais de 

edifícios. Como exemplo disso, temos em um dos quarteirões dessa área central 

original a construção do edifício Residencial 7 de Setembro, da Construtora Anagro 

e que será entregue ainda este ano, com 2 torres e totalizando 120 unidades de 

60m². Tais processos só reforçam o papel de centralidade ainda exercida pela 

região e seus constantes processos de crescimento e adensamento urbano.  

Entende-se então que a área urbana central consolidada de Americana 

tem a sua formação com a subdivisão da Fazenda Machadinho para a ocupação dos 

imigrantes americanos, sendo esse primeiro loteamento em fazendas menores um 
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facilitador do seu crescimento radial, pois temos um crescimento urbano gradual; à 

medida que a população urbana começa a crescer e o núcleo urbano a se 

desenvolver, temos o loteamento dessas fazendas da área central.  

Os processos de adensamento urbano que ocorrem na região se apoiam 

nas dinâmicas da rede urbana, em especial a de centralidade exercida pela região. 

 

3.2.2 Área de conurbação e consolidação urbana com Santa 
Bárbara d’Oeste 

Ao olharmos para o Mapa 33, inicialmente, podemos ver similaridades 

entre as áreas (A) e (B), em especial quanto às suas características de ocupação, 

tipologia ou zoneamento urbano. Além disso, as duas regiões apresentam o tecido 

urbano interligado; no entanto, elas são o resultado de processos diferentes de 

expansão e de crescimento urbano. Enquanto o crescimento da área (B) é o 

resultado das dinâmicas urbanas exercidas entre o núcleo urbano central de 

Americana (A) e o núcleo central de Santa Bárbara d’Oeste, a região (A) é o 

resultado de crescimento em função de sua centralidade. Ou seja, enquanto a região 

(A) teve a expansão do seu tecido urbano ocorrendo praticamente de forma radial e 

baseado num polo de crescimento, a região (B) teve o seu crescimento linear 

apoiado na Avenida Campo Salles, eixo principal de deslocamento entre os dois 

centros urbanos da cidade. 

Na Figura 25, destacamos o limite municipal entre as duas cidades e 

podemos ver a Avenida Campo Salles no sentido horizontal e concentrando, 

essencialmente em suas margens, os comércios e as grandes indústrias, sendo um 

trecho do distrito industrial de Santa Bárbara d’Oeste perceptível na parte superior 

da Avenida.   
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Figura 25 – Detalhe da Avenida Campo Salles e a divisa entre Americana e Santa Bárbara 

d’Oeste 

Fonte: Google Maps, 2020. Modificado pela autora. 
 

Dessa forma, os fluxos de troca e deslocamentos estabelecidos nessa 

avenida criaram uma especialização para a consolidação da área comercial e 

industrial, sendo a sua expansão apoiada nessas dinâmicas socioeconômicas e com 

um crescimento linear e com essas áreas conurbadas. 

A conurbação desse tecido é tão intensa e de tipologia tão similar que 

observando os mapas e imagens orbitais, como a Figura 26, é praticamente 

impossível separar os tecidos urbanos dessas cidades, e se não fosse pela Avenida 

Iacanga – destacada em laranja e que acaba dividindo as duas cidades neste trecho 

–, seria indissociável que parte pertence a qual cidade. 

Dos bairros que formam a região (B) no território de Americana, vamos 

destacar os dois mais expressivos na área: Vila Frezzarin (Loteamento 1, 2, 3 e 4), 

que contou com cerca de 400 lotes que variavam de 300m² a 800m², e o Jardim 

Ipiranga, com cerca de 1.500 lotes de tamanho entre 350m² e 1.000m². 
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Figura 26 – Trecho da Avenida Iacanga com detalhe do tecido urbano conurbado entre as 

cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste 

Fonte: Google Maps, 2020. Modificado pela autora. 
 

Analisando esses dados obtidos junto ao cartório de imóveis de 

Americana, pudemos identificar que a região (B) se deu pelo resultado de um 

processo de expansão diferente da área central, pois foi sendo loteada 

majoritariamente na década de 1950, em dois momentos especificamente: pela 

subdivisão de glebas pertencentes às famílias tradicionais da cidade como a Vila 

Frezzarin, ou pela junção de várias pequenas propriedades e seu loteamento 

conjunto, conforme pode ser verificado no Mapa 37 do loteamento do Bairro Jardim 

Ipiranga. 

O loteamento do Bairro Jardim Ipiranga é o que resultou em parte do 

tecido urbano da Figura 26, tornando-se o mais expressivo, em número de lotes e 

área total, enquanto os outros loteamentos do entorno são menores e feitos por 

etapas, como o Bairro Vila Frezzarin, aprovado em 4 fases distintas. 
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Mapa 37 – Planta de Loteamento do Bairro Jardim Ipiranga de Americana, 1953 

Fonte: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Americana/SP. Disponível em: 
http://www.riamericana.com.br/__Documentos/Plantas/IPIRANGA_(JARDIM).pdf. Modificado pela 
autora. 
 

Podemos identificar ainda no Mapa 37 que a maioria das quadras 

apresenta as mesmas dimensões, tendo apenas um trecho do loteamento com 

formas mais orgânicas em função da topografia da área e alinhadas aos princípios 

dos bairros jardins, então, em voga. 

Entende-se que as dimensões do lote e sua localização privilegiada, com 

proximidade à avenida de ligação entre Americana e Santa Bárbara e da área onde 

seria instalado o Parque Ecológico de Americana, além do zoneamento que não 
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permitia o uso multifamiliar ou desmembramentos dos lotes, fazia com que a área se 

tornasse um bairro mais elitizado.  

 
Figura 27 – Trecho do Loteamento do Jardim Ipiranga e comparação com imagem orbital da 

área 

Fonte: Google Earth e Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Americana/SP. Disponível em: 
http://www.riamericana.com.br/__Documentos/Plantas/IPIRANGA_(JARDIM).pdf. Modificado pela 
autora.  
 

Nota-se que os lotes maiores que se concentram ao longo da Avenida 

Armando Salles de Oliveira tinham como previsão o uso comercial, característica 
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predominante até os dias de hoje, com algumas empresas e comércio ocupando 

mais de um lote. No entanto, em alguns lotes da avenida foram construídas casas 

geminadas ou com outras subdivisões, como mostram a Figura 27 e 28, a divisão do 

Lote 1 da quadra 29, que passou por vários processos de divisão, não mantendo a 

dimensão original do lote. 

 
Figura 28 – Casas desmembradas do Lote 1, quadra 29, na Avenida Armando Salles de Oliveira 

esquina com Rua Itapuã 

Fonte: Google Street View, 2019. 
 

Além disso, muitos lotes de 350m² foram subdivididos de forma 

clandestina, sendo então necessária a adoção de três leis de anistia municipal para 

o desdobro que permitisse a regulação da área e de situações similares, conforme 

aponta o relatório dos estudos realizados para a elaboração do novo projeto de 

recadastramento e regularização de imóveis, realizado pela Câmara Municipal de 

Americana em 202039. 

Atualmente, essa área é bastante valorizada e alvo de processos de 

adensamento similares ao da área central, com o remembramento de lotes e 

construção de edifícios residenciais. Esse processo fica claro ao observarmos a 

Figura 29, em que é possível identificar a construção do Edifício Jardins de Monet, 

da construtora Sega, localizado na quadra 31 do loteamento Jardim Ipiranga e que 
                                                           
39 Disponível em https://www.camara-americana. 
sp.gov.br/Arquivos/Uploads/estudo_elaboracao_anistia.pdf). 
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remembrou os Lotes 4, 5 e 6. O Edifício Jardins de Monet conta com 56 

apartamentos de 70m² aproximadamente, sendo que a construtora responsável pelo 

projeto e construção está finalizando este ano (2020) outro Edifício, o Terrazzo Van 

Gogh, localizado na mesma avenida, sendo sua área o remembramento dos Lotes 

4, 5 e 6 da quadra 29, também demonstrado na Figura 27. 

 

 
Figura 29 – Trecho do Loteamento do Jardim Ipiranga e comparação com imagem orbital da 

área 

Fonte: Google Earth e Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Americana/SP. Disponível em: 
http://www.riamericana.com.br/__Documentos/Plantas/IPIRANGA_(JARDIM).pdf. Modificado pela 
autora. 
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Ao contrário da formação inicial da área central, que ocorre de forma 

gradativa e radial, a formação do tecido urbano dessa região de conurbação ocorre 

de forma intensa e acelerada na década de 1950, em função do crescimento 

populacional e desenvolvimento urbano de Americana, e apoiada na rede urbana e 

dinâmicas socioeconômicas existentes na ligação da cidade de Americana e Santa 

Bárbara d’Oeste.  

Por fim, com a consolidação desse tecido urbano conturbado, e ainda 

apoiado nessas relações e fluxos, nota-se que os processos de adensamento 

urbano nessa região ainda serão intensificados, pois ainda existem alguns lotes 

vazios e com grande especulação imobiliária de construtoras da região.  

 

3.2.3 Áreas de expansão urbana residencial de baixa renda 

Diferentemente da área central (A) e das áreas de conurbação urbana 

com Santa Bárbara, a região que identificamos como (C) tem o seu processo de 

crescimento urbano em função do difícil acesso e segregação socioespacial que a 

região apresenta.   

Apesar da ligação entre o tecido urbano da região (C) com parte da 

expansão da região (B), e algumas áreas de conurbação com bairros de Santa 

Bárbara d’Oeste, as características de criação e ocupação dessa área são bem 

distintas das anteriores, fundamentada na construção de loteamentos populares, 

com auxílio de políticas públicas.  

Para melhor compreender a formação dessa região, utilizou-se o 

Diagnóstico Habitacional do Município de Americana, elaborado em 2008 pela 

Prefeitura Municipal de Americana (PMA), extraindo dele a Tabela 7. Nessa tabela, 

podemos identificar que as políticas habitacionais municipais se iniciam na década 

de 1970 com a implantação dos conjuntos habitacionais feitos pela COHAB - 

Campinas, sendo que o primeiro a ser executado, em 1978, foi o Conjunto 

Habitacional Antônio Zanaga I, com 709 casas, e, posteriormente, o Conjunto 

Habitacional Antônio Zanaga II, em 1980, com 1.806 casas.  

Ao analisarmos todos os dados da tabela, notamos que é a partir da 

década de 1990 que temos um aumento significativo de lotes e construções de 



164 
 

  

habitação popular no município, sendo suas localizações concentradas nas áreas 

periféricas da cidade, algumas ocupadas por pequenas favelas que foram 

regularizadas, como o caso do Jardim dos Lírios. No entanto, ao cruzar as 

informações de projeto de habitação, que totalizam 11.684 unidades/lotes, e sua 

localização no território, destacamos em vermelho os projetos localizados na região 

(C) – que representam 4.262 lotes/unidades neste período – mais de 1/3 dos 

projetos. 

 

Tabela 7 - Projetos de habitação popular desenvolvidos em Americana com destaques feitos 
pela autora 

Nome do Conjunto Habitacional 
Total de 

Unidades 
Conclusão Órgão Responsável 

Conj. Habitacional Antônio Zanaga I 709 casas 1978 COHAB - Campinas 

Conj. Habitacional Antônio Zanaga II 1806 casas 1980 COHAB - Campinas 

Lotes urbanizados Profilurb 683 lotes 1982 PMA 

*Cidade Jardim 38 1990 PMA 

*Vila Mathiensen 22 1990 PMA 

*Jardim Guanabara 60 1990 PMA 

*Balneário Rivieira 16 1990 PMA 

*São Jerônimo 103 1990 PMA 

Mutirão Lilazes 110 casas 1990 PMA 

Lotes Urb. Jardim Brasil 142 lotes 1990 PMA 

Lotes Urb. São Jerônimo I 64 lotes 1990 PMA 

Lotes Urb. Vila Bela 254 lotes 1990 PMA 

Mutirão Jardim Brasil 52 casas 1991 PMA 

Lotes Urb. Jardim da Paz 103 lotes 1991 PMA 

Parque Residencial Guaicurus 450 apartamentos 1992 PMA 

Mutirão Jardim da Paz 234 casas  1992 PMA 

Lotes Particulares Jardim da Paz 637 lotes 1992-1993 PMA 

Lotes Particulares Pq. da Liberdade 731 lotes 1992-1994 PMA 

Lotes Urb. Jardim das Flores 168 lotes 1992-1995 PMA 

Mutirão Vila Bela 128 casas 1993 PMA 

Conj. Habitacional Jardim do Lago 234 casas  1993 CEF 

Conj. Habitacional Pq. da Liberdade 700 casas 1994 CDHU - São Paulo 

Conj. Habitacional Jardim da Paz 401 casas 1994 COHAB - Ribeirão Preto 

Conj. Habitacional São Jerônimo II 543 casas 1995 COHAB - Ribeirão Preto 

Abrigo Transitório – Pq. da Liberdade 32 abrigos 1996 PMA 

Lotes Urb. Pq. da Liberdade 14 lotes 1996 PMA 

Módulos Jardim dos Lírios 132 módulos 1996 PMA 

Lotes Particulares Jardim dos Lírios 455 lotes 1997 PMA /Cooperteto 

Mutirão Jardim dos Lírios 108 casas 1997-1998 PMA 

Mutirão Jardim dos Lírios 136 casas 1999 PMA/CEF 

Mutirão Pq. da Liberdade 156 casas 1999 PMA/CEF 
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Mutirão Jardim dos Lírios 143 sobrados 2000-2002 PMA/CEF/ Cooperteto 

Mutirão Jardim dos Lírios 41 casas 2000-2002 PMA/CEF/ Cooperteto 

Mutirão Vila Bela 48 sobrados 2000-2003 PMA/CEF/ Cooperteto 

Conj. Vitória I - Mathiensen 66 lotes 2000-2002 ASTA/PMA 

Conj. Conquista II - Jd. Brasil 78 lotes 2000-2002 ASTA/PMA 
Conj. Novo Paraíso III - Praia 
Namorados 

350 lotes 2002-2003 ASTA/PMA 

Conj. Nova Esperança IV - Remanso 
Azul  

100 lotes 2003-2004 ASTA/PMA 

Conj. Hab. Mário Covas (287 
casas/160 apto) 

447 unidades 2003-2004 CDHU/PMA 

Lotes Urb. - Jardim da Mata - Praia 
Azul 

416 lotes 2000-2004 PMA /Cooperteto 

Lotes Urb. - Jardim Novo Horizonte 197 lotes 2004 PMA /Cooperteto 

Mutirão Pq. da Liberdade 34 casas 2006 PMA /CEF 

Lotes Urb. Pq. da Liberdade 47 lotes 2006 PMA /Cooperteto 

Mutirão Casa e Muro de Arrimo - 
Jardim dos Lírios  

104 casas 2007 PMA /CEF 

Mutirão Casa Pq. da Liberdade 16 casas 2007 PMA /CEF 

Apartamentos Vila Dainese 176 apartamentos 2008 CEF 
Fonte: Prefeitura Municipal de Americana. Disponível em: 
https://www.americana.sp.gov.br/download/habitacao/D030_diagnostico_habitacional_Americana.pdf. 
 

Em outras palavras, a maior concentração de projetos de habitação 

popular do município está na região (C), fazendo com que essa região tenha 

características distintas do tecido da área urbana central e da área da conurbação 

com Santa Bárbara. Diferentemente da área central, o crescimento dos loteamentos 

da região (C) não ocorre de forma contínua ou radial, aproximando-se mais do 

modelo de crescimento da região (B), apesar de descontínuo em relação ao tecido 

urbano preexistente, ele ocorre de forma mais linear, apoiado na circulação da 

Avenida da Amizade e da Estrada da Balsa. 
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Mapa 38 – Projeto do Loteamento Residencial Popular Jardim da Paz  

Fonte: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Americana/SP. Disponível em: 
http://www.riamericana.com.br/__Documentos/Plantas/CONJUNTO_HABITACIONAL_JARDIM_DA_P
AZ.pdf. Modificado pela autora. 

 

Como exemplo dos loteamentos da região (C), usaremos o Mapa 38 do 

Loteamento Residencial Popular Jardim da Paz, que apresenta lotes e tipologias 

muito similares aos outros implantados na região. O primeiro elemento a ser 

destacado são as quadras dos loteamentos da região (C), que, diferentemente das 

quadras das outras áreas analisadas, são feitas a partir da dimensão do lote, 

buscando o maior aproveitamento em quantidade de lotes e não tem qualquer ajuste 

à topografia do local. Ainda quanto à distribuição, observamos quadras mais longas, 

ruas mais estreitas e poucas áreas de lazer ou praças no projeto. 

A identificação dessa região como área de expansão urbana residencial 

de baixa renda é, então, o resultado de três elementos visíveis no tecido urbano e 

seus processos de expansão.  

O primeiro elemento se refere ao crescimento desse tecido urbano, que 

ocorre de forma linear, apoiado na Estrada da Balsa, com processos que envolvem 
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a mesma tipologia ao longo dos anos, tendo como exemplo recente a criação do 

Conjunto Habitacional Mário Covas, com predominância na região lotes de 150m² e 

construções unifamiliares. O segundo elemento que identificamos é que a região 

ainda conta com uma área de expansão, pois os outros bairros com características 

de ocupação similar chegaram a seu limite, podendo apenas sofrer processos de 

adensamento. Como mostra a Figura 30, podemos identificar os bairros Conjunto 

Habitacional Mário Covas e Jardim da Paz à direita, separados por um vazio urbano 

dos novos loteamentos na Estrada da Balsa, que se consolidam no limite do 

município, representado pelo Rio Piracicaba à esquerda.  

 

 
Figura 30 – Imagem orbital da área (C) com os bairros Conjunto Habitacional Mário Covas e 
Jardim da Paz à direita e a expansão dos loteamentos na Estrada da Balsa na parte superior 

esquerda 

Fonte: Google Earth, 2019.   
 

E, por fim, o terceiro elemento é a segregação socioespacial, com a 

consolidação da região com moradias para baixa renda, condomínios populares e 

com poucos equipamentos de lazer e infraestrutura básica (NANDIN, 2013). Apesar 

dessas questões, é perceptível na Figura 30 novos loteamentos sendo criados na 

região, e algumas áreas de vazio urbano de especulação imobiliária.  
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3.2.4 Áreas de dispersão urbana residencial de condomínios 
fechados e loteamentos de alto padrão 

A cidade de Americana é a cidade com maior taxa de urbanização do 

Vetor de expansão noroeste da RMC, com 99,53% (SEADE, 2020), tendo seu 

território poucas áreas de expansão e com um tecido urbano bem consolidado. 

No entanto, o crescimento populacional do município aliado aos 

processos de urbanização recente, com Americana como subcentro da RMC e 

responsável por grande parte dos movimentos pendulares, permitem uma 

regionalização do cotidiano (REIS, 2006) e criam modelos de ocupação e tecido 

urbano, como os condomínios fechados e bairros de chácaras de alto padrão.  

Entendemos que a mobilidade urbana e as novas formas de organização 

do mercado imobiliário – seja com os empreendimentos de usos múltiplos, seja com 

condomínios e bairros residenciais isolados – facilitam os processos de dispersão 

urbana, sendo seus impactos visíveis no tecido urbano atual. 

Esses processos são identificados em Americana em parte da região (D), 

que por muito tempo foi uma região desvalorizada por sua dificuldade de acesso, 

tendo a Rodovia Anhanguera e a Represa Salto Grande como barreiras de 

crescimento e ligação com o tecido urbano existente, sendo ocupada 

essencialmente por casas de veraneio. 

No entanto, na última década podemos identificar que a maioria dos 

condomínios fechados e loteamentos de alto padrão do município se instalou na 

região (D) e não são parte da expansão de nenhum tecido urbano, são novos tipos 

de tecido urbano que se apresentam dispersos em relação à área central do 

município, mas com acesso aos principais fluxos metropolitanos e providos dos 

serviços básicos pelos bairros vizinhos. 

 Na Figura 31, pode-se verificar que há apenas 2 acessos aos 

condomínios Villagio e Philippson Park, o principal pela Avenida Comendador 

Thomáz Fortunato, que liga os condomínios à Rodovia Anhanguera, e o secundário 

pela Rua Valter Minozi e Rua Antonieta Bertini Cordenonsi, ligando a região com os 

Bairros Jardim Brasil e Antônio Zanaga.  
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Figura 31 – Imagem Orbital de trecho da área (D), com destaque para as ligações com os 

bairros vizinhos 

Fonte: Google Earth, 2019. 
 

Assim, o aumento expressivo de áreas de loteamento fechado e 

processos de urbanização dispersa se apoiam nos dois principais fatores 

socioeconômicos do município: a regionalização do cotidiano, resultado da intensa 

movimentação pendular dos habitantes do município, e com a ocupação de áreas 

antes desvalorizadas e a auto segregação das classes mais altas.  

 

3.3 Nova Odessa 

A cidade de Nova Odessa, como apresentado anteriormente, é a cidade 

com menos tempo de emancipação do Vetor Noroeste de Expansão urbana e tem a 

sua formação baseada na criação de núcleo colonial, sofrendo ainda reflexos da 

dependência administrativa que Americana exerceu sobre ela durante o seu período 

de distrito do município. Ao observamos os processos de crescimento urbano de 

Nova Odessa a partir de sua consolidação de núcleo colonial à município, por meio 

dos processos de transformação das glebas rurais em loteamentos urbanos, 
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conseguimos melhor compreender as relações e dinâmicas urbanas desenvolvidas 

pelo município, em especial as de criação de áreas urbanas dispersas e a 

permanência de grandes áreas de lotes rurais e áreas de vazio urbano atualmente 

no município.  

O primeiro mapa a ser discutido é o Mapa 14, que aqui é apresentado 

com algumas demarcações para facilitar a sua análise como Mapa 39, sendo ele o 

mapa do planejamento e divisão fundiária do Núcleo Colonial Nova Odessa, 

expondo sete seções em sua elaboração: Fazenda Velha (A), Cachoeira (B), Nova 

Odessa(C), Engenho Velho (D), Sertãozinho (E), Paraizo (F) e Pinheiros(G). Além 

dessas seções, temos a demarcação da área do Campo de Experimentação e da 

Sede Urbana. 

 
Mapa 39 - Planta do Núcleo Colonial Nova Odessa, 1913  

Fonte: Assembleia Legislativa de São Paulo. Modificado pela autora. 
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De modo a facilitar a compreensão para a sobreposição do Mapa 39 em 

imagem orbital, primeiramente foi ajustado quanto à sua orientação e identificação 

do norte, sendo, a partir desse dado, o início da identificação de alguns elementos 

de permanência. Partindo desse ajuste inicial, elementos como caminhos e lotes 

rurais começaram a coincidir com traçados do tecido urbano atual, facilitando o 

ajuste para o georreferenciamento relativo e dando origem ao Mapa 40. 

 
Mapa 40 – Sobreposição de Planta do Núcleo Colonial Nova Odessa, 1913  

Fonte: Assembleia Legislativa de São Paulo. Modificado pela autora. 

 

A elaboração do Mapa 40 abrange todo o núcleo colonial, apresentando 

aqui a primeira dificuldade, pois, num primeiro momento, acreditou-se que toda a 

sua extensão estaria contida dentro do território atual de Nova Odessa. No entanto, 

após o seu georreferenciamento relativo e a identificação de seus elementos de 

permanência, foi possível identificar como apresentado no Mapa 40 que as seções 

Sertãozinho (E), Paraizo (F) e Pinheiros (G) fazem parte de Sumaré, e atualmente 

estão conurbadas nesse trecho com Nova Odessa, demonstrando a permanência da 

ligação entre essas áreas em sua formação original.  
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estão conurbadas nesse trecho com Nova Odessa, demonstrando a permanência da 

ligação entre essas áreas em sua formação original.  

Partindo dos dados obtidos no Mapa 40 e observando o crescimento 

urbano de Nova Odessa através dos dados do Grupo de Análise e Aprovação de 

Projetos de Habitação do Estado de São Paulo (GRAPROHAB), e compilados pelo 

Sindicato do Mercado Imobiliário de São Paulo (Secovi-SP), identifica-se o recente 

desenvolvimento da cidade, e nos dois últimos anos foi a sexta cidade com maior 

aprovação de loteamento no estado de São Paulo.  

No período de 2017 e 2018, o município de Nova Odessa teve a 

aprovação de 3.111 novos lotes urbanos, com os dois últimos loteamentos 

apontados em 2018: o loteamento Parque Fortaleza, com 478 lotes de 

aproximadamente 300m², e o loteamento Residencial Jardim Florença, com 584 

lotes de aproximadamente 500m². Tais dados demonstram um novo processo de 

expansão urbana, pois contrastam com os dados anteriores do município, que teve 

no ano de 2016 a aprovação de apenas 659 novos lotes residenciais.  

Além disso, pode-se identificar que esse novo processo de expansão 

urbana está disperso do núcleo urbano consolidado, tendo a localização dos novos 

loteamentos concentrada a nordeste da cidade, entre a linha férrea e a rodovia 

Anhanguera, área que não fazia parte do núcleo colonial original e tinha como uso 

anterior áreas de pastagem ou de pequenas produções agrícolas.  

Desse modo, foram identificados quatro processos de crescimento urbano 

do tecido urbano de Nova Odessa apoiados nas dinâmicas urbanas e intraurbanas: 

a área central consolidada, a área de expansão urbana em função da conurbação 

com Sumaré, áreas de vazio urbano e de veraneio e, finalmente, áreas com 

processos de urbanização metropolitana, como apresentadas a seguir. 

 

3.3.1 Área central consolidada 

A área central do município de Nova Odessa corresponde à sede urbana 

do núcleo colonial original. Essa área e seu entorno expandido se consolidaram 

como centralidade. Assim, para a sua análise foi criado o Mapa 41, com a 
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sobreposição da Planta Cadastral de Nova Odessa Município de Americana de 1938 

(Mapa 16) em imagem orbital atual, buscando observar suas permanências e 

características de crescimento e expansão.  

Ao compararmos a área central de Nova Odessa com a sobreposição da 

planta cadastral, identificamos a permanência do traçado e a divisão de quadras 

apresentado desde o primeiro projeto Sede do Núcleo Colonial Nova Odessa de 

1920 (Mapa 17), sendo notória a expansão que ultrapassa a antiga sede urbana 

para os lotes rurais adjuntos da seção Nova Odessa (C), seguindo, em grande parte 

da expansão, o mesmo modelo e dimensão de quadra, tornando o tecido urbano 

dessa região bastante homogêneo.  

 

 
Mapa 41 - Mapa Sede Nova Odessa  

Fonte: ArcGis e Arquivo do Estado de São Paulo. Modificado pela autora. 

 

No entanto, ao observamos a divisão dos lotes e sua ocupação atual, nos 

deparamos com muitas diferenças de áreas e formatos, o que divergia da divisão 

original da retícula e do desenho das quadras. Por isso, ao observamos com mais 

atenção o Mapa 15, que mostra o primeiro projeto Sede do Núcleo Colonial Nova 

Odessa de 1920, podemos entender que, de fato, as quadras foram divididas em 4 
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partes, e ocupadas e desmembradas ao longo do tempo, sendo ainda perceptíveis 

alguns traços dessa divisão, como destacado em amarelo na Figura 32. 

 
Figura 32 – Quadras do Entorno da Estação Ferroviária de Nova Odessa 

Fonte: Google Street View, 2019. 
 

Podemos ainda compreender a consolidação e a expansão dessa região 

mediante as dinâmicas estabelecidas com a área central de Americana, sendo essa 

ligação um ponto de conurbação dos tecidos urbanos dessas cidades. A rede 

urbana se apoia no fluxo estabelecido desde o antigo caminho de ligação entre a 

sede do núcleo colonial e a cidade de Americana, atualmente consolidado na 

Rodovia Astrônomo Jean Nicolini, sendo possível identificar a importância dessa 

dinâmica e a relação através dos dados de deslocamento, como os apontados pela 

pesquisa Origem Destino de 2011, realizada pela Secretaria de Transportes 

Metropolitanos (STM), em que quase 14% de todo o deslocamento da cidade de 

Nova Odessa se destina ao município de Americana.  
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Apesar da importância desse fluxo e da dinâmica estabelecida entre os 

dois municípios, a porção leste da rodovia não teve o mesmo adensamento, 

possivelmente em função dos ramais da linha férrea que, em um primeiro momento, 

representavam uma barreira/limite para a expansão urbana à leste da sede de Nova 

Odessa.  

Ainda quanto à área da sede urbana original, cabe destacar que o entorno 

da estação se consolidou como área comercial, com a localização de bancos e lojas, 

e apesar da desativação da Estação Ferroviária, seu prédio se mantém conservado. 

No Mapa 41, podemos identificar a área sede praticamente toda ocupada, com 

poucos lotes vazios ou com baixa ocupação, sendo predominante a tipologia de 

prédio térreo, em sua maioria casas remanescentes do período de núcleo colonial 

adaptadas, como demonstrado na Figura 33. Podemos verificar que os prédios 

remanescentes são predominantes de casa com telhado de quatro águas e uma 

varanda alpendrada ou puxada. 
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Figura 33 – Trechos da Rua Duque de Caxias em Nova Odessa e as casas de tipologia colonial 

remanescente 

Fonte: Google Street View, 2019. 

Essa tipologia de casa aparece nos registros iniciais do núcleo colonial, 

conforme comparação da Figura 34, estando ainda presente em grande parte da 

área central de Nova Odessa. 
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Figura 34 – Comparação entre Casa Colonial da Seção Paraizo e casa da Quinze de Novembro 

com tipologia colonial remanescente 

Fonte: Acervo Museu da Imigração e Google Street View, 2019. 
 

Um trecho que aparece com baixo adensamento e ocupação e que 

podemos destacar como elemento de permanência é o Instituto de Zootecnia do 

Estado de São Paulo, aparecendo no Mapa 39 à norte da sede urbana e destacado 

em amarelo como “campo de experimentos”. Atualmente, ocupa a mesma área, 

desenvolvendo pesquisas e experimentos quando da produção de animais, e por 

isso considerada área institucional, apesar de uma primeira impressão o classificar 

como área rural. 

 

3.3.2 Áreas de vazios urbanos e de veraneio  

Em contrapartida a esses processos de crescimento urbano, temos o 

bairro Cachoeira (B), que não fazia parte dos lotes rurais do núcleo colonial Nova 

Odessa e que separava a seção Nova Odessa (C) da seção Fazenda Velha (A), 

como identificado no Mapa 39, e que ainda hoje representa um vazio urbano.  

O bairro identificado como Cachoeira (B), então, não apresenta até os 

dias atuais características urbanas, com a maioria das glebas ligadas por estradas 

de terra e com áreas de pasto. Como podemos observar no Mapa 42, a seção 

Cachoeira continua sem ocupação significativa, separada do tecido urbano da área 

central à direita pelo córrego Recanto, e do tecido urbano de Americana na parte 

superior pelo remanescente do ramal da ferrovia de Santa Bárbara. 
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Mapa 42 - Sobreposição de Planta do Núcleo Colonial Nova Odessa, 1913 - Trecho das Seções 

Engenho Velho, Sertãozinho e Paraizo 

Fonte: Assembleia Legislativa de São Paulo. Modificado pela autora. 
 

Desse modo, entendemos que o limite para a expansão do tecido urbano, 

causado pelo vazio urbano da seção do bairro de Cachoeira (B), afeta a seção 

Fazenda Velha (A) que ainda não tem processos de urbanização significativos. A 

seção Fazenda Velha (A) apresenta alguns loteamentos, mas em sua maioria são 

conjuntos de chácaras e lotes usados para veraneio.  

Recentemente, a seção passou pela venda de um novo loteamento 

fechado, com lotes de 350m2, e a construção de um conjunto de prédios 

habitacionais de 4 andares e apartamentos de 50m2. Contudo, a distância e a falta 

de conexão com a área central, visível pela falta de transporte coletivo adequado e 

alguns trechos de vias ainda sem pavimentação, faz com que a área se mantenha 

com baixa densidade.  

Ainda quanto à seção Fazenda Velha (A), apesar de estar muito próxima 

da Rodovia dos Bandeirantes, a falta de conexão ou de processos de urbanização 

no trecho de Sumaré em que está próxima acaba por ser mais um dos fatores que 

mantém a área com características de uso rural e de veraneio.  
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Ou seja, apesar de aparentemente próxima à área central e à Rodovia 

dos Bandeirantes, a seção Fazenda Velha (A) não conta com ligações significativas 

ao tecido urbano, especialmente quanto aos fluxos e dinâmicas metropolitanas e 

intraurbanas, podendo ser considerada uma área com núcleos urbanos, mas de uso 

predominantemente rural com áreas de reserva de expansão.  

 

3.3.3 Áreas de Processos de Urbanização Metropolitana  

A ideia ao analisarmos os processos de urbanização por meio das 

características de formação e expansão do tecido urbano foi o de compreender as 

mudanças no território em função das dinâmicas sociais e físicas, e suas diferentes 

escalas de abordagem e análise, permitindo uma compreensão mais ampla sobre o 

município de Nova Odessa. 

Apesar da parte mais urbanizada da cidade se localizar na seção Nova 

Odessa (C), que corresponde atualmente a mais consolidada dentro do território do 

município, o crescente número de novos loteamentos não fazem parte da expansão 

contínua desse tecido urbano, sendo parte de novas áreas urbanas, dispersas da 

área central do município.  

Um ponto importante para o entendimento desse processo de 

urbanização recente de Nova Odessa é que a população atual do município é de 

aproximadamente 51.242 habitantes (IBGE, 2018), com um crescimento de 1,99% 

médio ao ano, não condizendo com o alto volume de novos loteamentos 

apresentados nos últimos anos.  

A hipótese então para esse aumento de áreas loteadas e processos de 

urbanização dispersos é a sua relação, não com a escala intraurbana, mas com a 

escala metropolitana. Cerca de 70% dos novos loteamentos aprovados em Nova 

Odessa, em 2017 e 2018, como citado anteriormente, têm em comum aspectos 

como: loteamentos fechados e acesso pela Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg que se 

liga diretamente à Rodovia Anhanguera na altura do quilômetro 118.  

Assim, os loteamentos não estabelecem relação com o tecido urbano 

existente, nem participam do processo de consolidação da área central do 
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município, estando ligados às dinâmicas e processos metropolitanos de 

deslocamento, como podemos ver na Figura 35.  

 

 
Figura 35 – Destaque dos Novos Loteamentos ao longo da Rodovia Arnaldo Júlio Mauerberg 

em Nova Odessa 

Fonte: Google Earth, 2019.  
 

Essa hipótese fica ainda mais plausível ao compreender a localização 

estratégica de Nova Odessa, próxima às rodovias Anhanguera e Bandeirantes, com 

as duas cidades vizinhas, Sumaré e Americana, com processos de crescimento 

intenso e conurbadas, e com processos de expansão do tecido urbano também em 

escala metropolitana. 

 

3.1.1. Área de expansão urbana em função da conurbação com 
Sumaré  

A área da seção Engenho Velho (D) é uma das áreas que mais se difere 

do restante da cidade de Nova Odessa, pois apesar de sua proximidade da área 

central, ela não teve seu processo de ocupação decorrente da expansão direta da 

área central, e sim das dinâmicas com a franja urbana de Sumaré que ocupa a 

seção Sertãozinho (E).  
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Podemos identificar essa diferença quando olhamos a tipologia da 

ocupação da área de Engenho Velho (D), que se manteve em grande parte como 

área rural e somente recentemente vem passando por um processo de urbanização, 

causado pela conurbação com o município de Sumaré em função de sua 

proximidade com a seção Sertãozinho (E). Tais áreas podem ser consideradas 

como dispersas em relação ao tecido urbano da área central de Nova Odessa e 

ligadas a bairros de Sumaré.  

Um elemento que pode explicar esse processo de ocupação e dinâmica 

com o município de Sumaré, é que a seção Engenho Velho (D) era uma das 

menores a ser ocupada e com pequenos pontos de ligação com a seção Nova 

Odessa (A), além de ter alguns limites naturais e barreiras de crescimento, como o 

Ribeirão Quilombo e a Ferrovia na porção leste e uma área não loteada em sua 

porção oeste. Ou seja, a região Engenho Velho (D) tentava fazer a ligação da área 

urbana com outras seções Sertãozinho (E), Paraizo (F) e Pinheiros (G), no entanto, 

em função de suas barreiras de expansão e da falta de ligação com as demais 

seções, resultou numa ocupação intermeada por vazios urbanos e dispersa da área 

central, como mostra o Mapa 43. 

 
Mapa 43 – Sobreposição dos Lotes da Planta do Núcleo Colonial Nova Odessa, 1913 - Trecho 

das Seções Engenho Velho, Sertãozinho e Paraizo 

Fonte: Assembleia Legislativa de São Paulo. Modificado pela autora. 
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Cabe destacar que essa área de conurbação é umas das maiores 

densidades demográficas de Nova Odessa, chegando a quase 12.000 

habitantes/km2. Os bairros de Sumaré localizados na região, como o Jardim Picerno 

e Jardim Brasilicata, se consolidaram como as áreas de maior densidade 

demográfica do município, com setores ultrapassando 17.000 habitantes/km² 

(Sinopse do Censo 2010 – IBGE, 2010),  

Além disso, no Mapa 43, podemos identificar que essa região, 

diferentemente da área central adjunta à sede, teve seus loteamentos com um 

padrão diferente das quadras da sede original, podendo ser visto através da 

sobreposição dos mapas e do georreferenciamento relativo, como as novas ruas e 

divisas de loteamento derivam do traçado dos lotes rurais, demonstrando as 

diferentes etapas e os processos de loteamento dessa região.  

O fator de maior destaque nos vazios urbanos é que alguns deles são 

lotes remanescentes da primeira divisão do núcleo colonial, permanecendo com as 

mesmas dimensões dos lotes rurais iniciais, sem uso propriamente rural e alguns 

com pequenas áreas de pasto ou simplesmente vazios urbanos, esperando a sua 

valorização.    

 

3.2. Sumaré 

Das cidades do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, Sumaré é 

que apresenta mais especificidades na formação de seu tecido urbano. Como 

exposto anteriormente, Sumaré teve a sua formação baseada em quatro povoados, 

sendo um deles um núcleo colonial, e que teve grande parte do seu crescimento e 

desenvolvimentos em função de sua proximidade à Campinas e de suas relações 

estabelecidas na rede urbana do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC. 

Hoje, o desenvolvimento de Sumaré é evidente, com a sua economia 

fundamentada no setor terciário, apesar de manter um setor secundário significativo, 

tem como resultado um PIB de R$ 13.744.576,16 (IBGE, 2017) e um grau de 

urbanização de 98,82% (SEADE, 2020). Na última revisão do PDDI, foram 

elaboradas cartografias temáticas para o diagnóstico e planejamento urbano do 
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município, como no Mapa 44, em que a cidade foi dividida em sete regiões 

administrativas. 

 
Mapa 44 - Mapa Diagnóstico do Plano Diretor de Sumaré – Regiões Administrativas 

Fonte: Prefeitura Municipal de Sumaré. 

Observando as cartografias temáticas elaboradas e as análises feitas no 

âmbito regional do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, é notório como o 

desenvolvimento urbano, o crescimento populacional e a falta de políticas públicas 

adequadas fizeram com que o tecido urbano de Sumaré apresentasse grandes 

áreas de dispersão urbana, espraiamento e segregação socioespacial, como mostra 

o Mapa 44, com as áreas de vazio urbano destacadas em roxo, como áreas de 

expansão.  

Cabe destacar, também, que apesar de uma grande área demarcada em 

verde no Mapa 45 como Zona Rural, o setor primário de Sumaré é responsável por 

menos de 10% do PIB (IBGE, 2017), estando grande parte dessa área sem uso, 

apenas uma área de reserva urbana.  
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Mapa 45 - Mapa Diagnóstico do Plano Diretor de Sumaré – Perímetro Urbano e Zona Rural 

Fonte: Prefeitura Municipal de Sumaré. 
 

Ou seja, a cidade de Sumaré apesar de ter um altíssimo grau de 

urbanização e uma população estimada de 282.441 pessoas (IBGE, 2019), tem 

cerca de 50% do seu território para uso rural ou sem uso definido, mesmo com o 

fluxo da Rodovia Bandeirantes cortando o trecho, além de diversas áreas de vazio 

urbano.  

Considerando as análises feitas quanto à formação, crescimento e 

expansão urbana da cidade de Sumaré, identificaram-se três processos atuais de 

transformação e consolidação do tecido urbano existente, destacados no Mapa 46 

como: Área urbana central consolidada (A); Área de expansão e adensamento 

urbano residencial com conurbação urbana com Paulínia e Hortolândia – Nova 

Veneza (B); e Áreas de vazio urbano e uso rural (C). 



185 
 

  

 
Mapa 46 - Mapas de 1969-1970 sobreposto em imagem orbital – Destaque Sumaré e 

Hortolândia 

Fonte: IBGE, 1969-1970 e Base ArcGis. Modificado pela autora. 
 

3.2.1. Área urbana central consolidada 

 Apesar da cidade de Sumaré ter a sua formação inicial baseada em 

quatro núcleos urbanos, atualmente tem a sua divisão oficial em dois distritos: 

Sumaré e Nova Veneza. O Nova Veneza é o mais populoso, no entanto, é o Distrito 

de Sumaré que é considerado como área urbana central do município, concentrando 

a maior área comercial, administrativa pública e de infraestrutura.  

Para análise da região urbana central consolidada (A), temos como base 

a sua formação, com a sobreposição do mapa da Planta da Vila de Rebouças, de 

1939 (Mapa 19), em imagem orbital atual, sendo realizada através dessa primeira 

análise e a busca por permanências e características de crescimento e expansão.  
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Mapa 47 - Planta da Vila de Rebouças de 1939 sobreposto em imagem aérea 

Fonte: Arquivo do Estado de São Paulo e Base ArcGis. Modificado pela autora. 
 

O primeiro elemento de destaque na mapa 47 é quanto à permanência do 

traçado das quadras e ruas, com pouco erro na sobreposição por 

georreferenciamento relativo, demonstrando como essa região manteve o seu 

traçado urbano ao longo do tempo. Apesar da mudança da localização da matriz 

para a quadra da frente, vemos a manutenção dessa praça alongada e que 

ordenava o espaço dessa área central. 

Identifica-se a ferrovia aqui também como elemento determinante na 

organização dessa área central, pois a instalação da estação ferroviária consolida 

esse núcleo urbano de Rebouças como área central do município, mesmo ele não 

sendo o mais antigo, nem o mais populoso (TOLEDO, 2009). E, por sua vez, a 

barreira formada pela ferrovia, aliada à dificuldade de transposição do Ribeirão 

Quilombo, dificulta a ocupação da porção noroeste do município e ajuda a ordenar 

as expansões urbanas, com expansões mais radiais e concentradas.   

O principal elemento de permanência identificado com a sobreposição do 

mapa em imagem orbital são as quadras e, consequentemente, as ruas. Inclusive 

alguns elementos de ordenação das ruas já são visíveis nesse mapa, como os 
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canteiros da Avenida José Mancini e o traçado da Rua José Maria Miranda, 

destacados em amarelo no Mapa 48, sendo possível observar ainda a demarcação 

dessas áreas que ainda não estavam consolidadas em quadras loteadas, mas 

tiveram o seu traçado de divisão mantido.  

 
Mapa 48 - Trecho da área central de Americana 

Fonte: Prefeitura Municipal de Americana e Base ArcGis. Modificado pela autora. 
 

Além da permanência das dimensões de quadras e os traçados mantidos 

nessa área do núcleo urbano, temos também ao final da Avenida José Mancini a 

permanência da chamada Vila dos Ferroviários, anexa à área da Subestação de 

Energia Elétrica da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, com seu conjunto 

tombado, mas todas as casas se encontram ocupadas irregularmente (PRÓ- 

MEMÓRIA, 2020). Apesar disso, as construções se mantêm bem conservadas como 

é possível notar na Figura 36.  
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Figura 36 – Casas da Vila dos Ferroviários e Prédio da Subestação de Energia Elétrica da 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro ao fundo 

Fonte: Google Street View, 2019. 

As edificações da região central, em sua maioria, passam a ter 

características de uso comercial, com alterações na fachada e algumas construções 

substituídas, mas ainda é possível identificar tipologias da formação inicial da 

cidade, como a sede da Associação Pró-Memória, ou como na Figura 37 a Sede da 

Secretária de Desenvolvimento Econômico, ambas na Praça da República.  

 
Figura 37- Sede da Secretária de Desenvolvimento Econômico de Sumaré 

Fonte: Google Street View, 2019. 
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Outro elemento que podemos identificar na área central de Sumaré é que, 

diferentemente das outras cidades analisadas, no crescimento e expansão do tecido 

urbano não houve uma tentativa de homogeneização da dimensão das quadras, 

sendo abandonado o traçado da retícula e utilizadas quadras mais alongadas e sem 

tanta regularidade em suas expansões. 

Por fim, identificamos que os processos de consolidação da região central 

são voltados ao uso comercial e de serviços, com o adensamento realizado pela 

ocupação de lotes ociosos e não através do adensamento por verticalização, como 

Americana, sendo identificadas poucas construções com mais de dois pavimentos 

ou uso residencial.  

Entende-se então que essa região urbana central consolidada de Sumaré 

tem a sua formação inicial apoiada nos processos de desenvolvimento econômico 

possíveis com a instalação da ferrovia, sendo o seu traçado e a sua organização 

baseados nas atividades socioeconômicas que passam a ser desenvolvidas com a 

centralidade que começa a ser exercida.  

Por fim, esses processos de adensamento urbano que ocorrem na região 

se apoiaram inicialmente nas dinâmicas da rede urbana exercidas pela ferrovia, 

consolidando a centralidade da região, e fazendo com que esse papel seja, hoje, 

estabelecido através do comércio e organização do transporte municipal e 

metropolitano.  

 

3.2.2. Área de expansão e adensamento urbano residencial com 
conurbação urbana com Paulínia e Hortolândia – Nova 
Veneza 

A região discutida neste item é aquela que se originou em função da 

fundação do núcleo colonial Nova Veneza, com sua extensão essencialmente 

localizada na região noroeste de Sumaré, com sua conurbação com Paulínia, além 

de uma pequena extensão chegando à Hortolândia. A centralidade da região é bem 

significativa, sendo atualmente Nova Veneza um dos distritos de Sumaré, 

apresentando grande poder de atração e desempenho econômico.  

Para análise da região, temos como primeiro mapa a ser discutido o da 

implantação do Núcleo Colonial Nova Veneza, apresentado anteriormente como 
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Mapa 18, que aqui é explicado com algumas demarcações para facilitar a análise 

como Mapa 49. Neste mapa, podemos identificar o planejamento e divisão fundiária 

do Núcleo Colonial Nova Veneza, e como já observamos no mapa do Núcleo 

Colonial Nova Odessa, esse núcleo também foi dividido em seções, com lotes rurais 

e uma pequena sede urbana.  

Pode-se identificar nessa região cinco seções, sendo elas destacadas 

como: seção São Bento (A), dividida pela seção (B), que são as terras de Eliseu de 

O. Telles e que não foram loteadas; seção São Luiz (C), a seção Quilombo(D), e a 

seção Barreiro (E), além de mais uma pequena área, destacada em amarelo, junto à 

sede, sem lotes e sem especificação de uso ou dono entre as seções Quilombo e 

Barreiro.  

 
 

 
Mapa 49 - Planta do Núcleo Colonial Nova Veneza, 1913 

Fonte: Assembleia Legislativa de São Paulo. Modificado pela autora. 
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O procedimento para a análise da região foi o mesmo aplicado 

anteriormente: primeiramente, foi identificado a posição do norte, e a partir desse 

dado, o início da identificação de alguns elementos de permanência. Partindo desse 

ajuste inicial, com a sua sobreposição em imagem orbital, temos o Mapa 50, com a 

identificação dos elementos de formação desse núcleo, como caminhos e lotes 

rurais que começaram a coincidir com traçados do tecido urbano atual e a elucidar 

os processos de urbanização da região.  

Ao observamos os processos de crescimento urbano e algumas das 

áreas de conurbação de Sumaré com os municípios de Hortolândia e Paulínia, 

notamos como a transformação dessa área rural em área urbana se apoiou nas 

divisões fundiárias dos lotes rurais desse núcleo colonial, com a permanência de 

caminhos e das dinâmicas entre as seções originais, sendo perceptíveis as 

coincidências de traçados no Mapa 50. 
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Mapa 50 – Sobreposição de Planta do Núcleo Colonial Nova Odessa 

Fonte: Assembleia Legislativa de São Paulo. Modificado pela autora. 
 

Vale ressaltar que a região conta com um misto de usos, densidades e 

tipologias, sendo muitas das áreas ocupadas intermeadas por vazios urbanos e com 

diversas barreiras de crescimento, como a sua divisão pela Rodovia Anhanguera e 

grande número de rios e córregos.  
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Pode-se identificar que os lotes que estavam mais próximos à Rodovia 

Anhanguera, como a parte sul da seção Quilombo (D) e a parte norte da seção 

Barreiro (E), consolidaram-se como áreas industriais, concentrando nessa região o 

maior pátio industrial da cidade de Sumaré. No entanto, as partes mais afastadas da 

Rodovia Anhanguera dessas duas seções, e também da seção São Bento (A), 

consolidaram-se como loteamentos residenciais populares, dispersas do tecido 

urbano dos centros das cidades de Sumaré e Paulínia, com conurbações que 

reforçam a manutenção das dinâmicas urbanas estabelecidas desde a sua 

formação.  

 

Figura 38 - Destaque da região de conurbação entre Sumaré e Paulínia 

Fonte: Google Earth, 2019.  
 

O trecho destacado na Figura 38 trata-se da região de conurbação urbana 

entre Sumaré e Paulínia, com o Bairro Bom Retiro de Paulínia na parte superior 

direita da imagem, e o bairro Jardim dos Ipês II na parte inferior direita, e o bairro 

Parque Itália na lateral esquerda. Nota-se que apesar da barreira apresentada pelo 

córrego São Bento dificultar a ligação entre os dois municípios, a ligação entre os 

Bairros Parque Itália e Bom Retiro se dá por estradas de terra, passando por uma 

favela que ocupa a área de várzea do córrego. No entanto, a ligação do bairro Bom 
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Retiro com o Jardim dos Ipês II é mais urbanizada e com fluxo mais intenso, pois 

essa ligação se conecta à Rodovia Anhanguera.   

Cabe destacar que apesar de pouca homogeneidade no tecido urbano da 

área, é possível identificar que a região das seções Quilombo (D) e Barreiro (E) 

passam por processos de expansão e adensamento urbano, por meio da criação de 

novos loteamentos residenciais populares e ocupações nas áreas de vazio urbano 

da região. Esses dados ficam mais visíveis quando analisamos loteamentos 

aprovados na cidade de Sumaré nos últimos 10 anos, nos quais de 9 loteamentos 

aprovados em Sumaré, 6 estão nessas seções ou em áreas adjuntas a elas.  

Como amostra desses loteamentos, tomamos dois exemplos na seção 

Quilombo (D), buscando analisar a sua ocupação, tipologia e derivação do traçado 

urbano para analisar quais são os processos de crescimento urbano nessa região. O 

primeiro loteamento analisado foi o de Porto Belo, aprovado em 2010, um projeto da 

construtora HM Engenharia, sendo construído em forma de condomínio vertical, com 

20 torres de 4 andares e apartamentos de 67m² (Mapa 51). Além desse loteamento, 

a construtora possui outro loteamento de mesma planta e pavimentos aprovado em 

frente a esse, o Porto Feliz, com 25 torres. 

 
Mapa 51 – Sobreposição de Planta do Núcleo Colonial Nova Veneza, 1913 - Trecho da Seção 

Quilombo com destaque Jardim dos Ipês 

Fonte: Assembleia Legislativa de São Paulo. 
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Figura 39 – Condomínio Porto Belo em Sumaré 

Fonte: Google Street View, 2019. 
 

Quando fizemos a comparação dos Mapas 49 e 50 e buscamos a localização 

desses dois loteamentos, foi possível identificar que ela é o resultado da subdivisão 

do Lote 12 do Núcleo Colonial Nova Veneza, como demonstra o Mapa 51, sendo as 

laterais dos dois loteamentos limitadas à largura original do lote, demonstrando 

como as ruas e quadras ainda seguem as dimensões da divisão fundiária inicial.  

 

O segundo loteamento foi o Jardim dos Ipês II, que já citamos anteriormente 

como área de conurbação com Paulínia, sendo sua aprovação no ano de 2013, com 

297 lotes de cerca de 250m². Como podemos ver no Mapa 52, o loteamento Jardim 

dos Ipês II é limitado nas partes laterais e superior por córrego afluente do Ribeirão 

Quilombo, com o seu formato e dimensão como resultado da divisão fundiária 

original do núcleo colonial, identificado no Mapa 49 como lote rural 35. 
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Mapa 52 - Sobreposição de Planta do Núcleo Colonial Nova Veneza, 1913 - Trecho da Seção 

Quilombo com destaque Jardim dos Ipês 

Fonte: Assembleia Legislativa de São Paulo. 
 

 No entanto, um elemento a ser destacado é o fato de que a área 

destinada à sede urbana do Núcleo Colonial Nova Veneza não foi construída de 

acordo com o projeto, não tendo as quadras reticuladas, nem divisão semelhante a 

que ocorreu em Nova Odessa. Além disso, a região que era destinada à sede 

urbana, não exerce atualmente nenhum tipo de centralidade na região, sendo 

ocupada apenas por construções unifamiliares, sem usos para fins comerciais ou de 

serviço.  

Por fim, podemos compreender que o processo de crescimento e 

consolidação do núcleo colonial Nova Veneza ocorre em dois momentos: o primeiro 

com a consolidação dos distritos industriais e instalação das empresas nas margens 

da Rodovia Anhanguera, e o segundo com o crescimento e desenvolvimento urbano 

de Sumaré e os processos migratórios de Campinas, resultando na criação de 

bairros populares periféricos.   
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Atualmente, a região passa por um processo de adensamento urbano, 

tanto com processos de verticalização por meio da construção de condomínios 

residenciais populares quanto pelo adensamento urbano pela ocupação dos vazios 

urbanos.  

Dois fatores podem explicar a velocidade e intensidade desses processos 

na região: a sua proximidade da Rodovia Anhanguera e a divisão fundiária existente 

na região que, por ter a sua divisão em lotes rurais menores, facilita o processo de 

venda e de loteamento da região.  

 

3.2.3.  Áreas de vazios urbanos e uso rural 

Em contrapartida aos processos de adensamento e expansão urbana que 

acontecem no Distrito de Nova Veneza e no Bairro Maria Antônia, temos a porção 

oeste do território de Sumaré (C), que apesar de ser servida por uma das rodovias 

mais importantes do país – a Rodovia dos Bandeirantes –, ainda tem o uso rural e 

áreas sem uso.  

 
Figura 40 - Trecho de Sumaré da Rodovia dos Bandeirantes 

Fonte: Google Street View, 2019. 
 

A região é identificada no PDDI do município como área rural e conta com 

somente alguns núcleos urbanos sem ligação com o tecido urbano do município. 
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Como podemos verificar no trecho da Figura 41, a região não tem ocupação 

expressiva, nem demonstra uso rural significativo, demonstrando ser apenas uma 

região não ocupada do município. 

 
Figura 41 - Destaque da Área Rural de Sumaré 

Fonte: Google Earth, 2019.  
 

Desse modo, entendemos que essa região é uma reserva da expansão 

urbana, pois a sua demarcação como área rural é somente uma forma de controle 

da expansão do tecido urbano e serve para evitar possíveis ocupações 

desordenadas e novos polos de dispersão urbana.  

Dessa forma, apesar de aparentemente próxima às cidades de Monte-

Mor e Hortolândia, e servida pela Rodovia dos Bandeirantes, a região não apresenta 

ligações significativas ao tecido urbano, especialmente quanto aos fluxos e 

dinâmicas metropolitanas e intraurbanas, aguardando os próximos processos de 

expansão urbana e metropolitana.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta tese teve como principal objetivo analisar os processos de 

crescimento e expansão urbana do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, 

desde a sua formação até dos dias atuais, buscando compreender o papel da rede 

de caminhos na consolidação da rede urbana local e a hierarquia estabelecida entre 

cada um desses núcleos urbanos, além de identificar os elementos de permanência 

dos traçados do tecido urbano atual.   

Fica evidente que para a compreensão da urbanização recente, é 

necessário lembrar o papel da rede urbana, baseada nos fluxos e dinâmicas 

socioeconômicas, inicialmente apoiada na rede de caminhos, que depois se 

estabeleceram através da ferrovia, e, por fim, se consolidaram como as rodovias, 

desempenhando um importante papel na articulação do desenvolvimento econômico 

da região, especialmente quanto à criação de corredores econômicos de 

desenvolvimento urbano, através da metropolização e expansão urbana. 

As análises das cartografias históricas, apoiadas nos referenciais teóricos 

e aliadas a outras fontes primárias, permitiram a elaboração de mapas temáticos 

quanto à evolução urbana e à análise diacrônica e detalhamento dos processos de 

urbanização recente na região, bem como as novas dinâmicas estabelecidas no 

âmbito do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC. 

Nesse sentido, a pesquisa buscou, em um primeiro momento, estabelecer 

os aspectos teórico-conceituais referentes aos conceitos e processos urbanos da 

tese utilizando-os como apoio para a análise do crescimento e consolidação urbana 

do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC, estudando com maior ênfase a 

influência da divisão fundiária e a rede de caminhos nesse processo.   

Observou-se como o tecido urbano passou por diversas transformações – 

de uso, apropriação e consolidação – apoiadas na rede urbana e nos fluxos 

estabelecidos no Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC e que resultaram em 

novas formas de ocupação e uso do solo, estabelecendo novos arranjos territoriais 

em um modelo polinucleado e com processos dispersos e adensamentos diversos.  
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Em conjunto com essas análises, buscou-se validar a hipótese formulada 

no início da pesquisa, que através dos padrões de crescimento e ocupação desse 

território, seria possível compreender o desenvolvimento desse tecido urbano em 

diferentes escalas, seu processo de gênese e a relação com os caminhos e a 

ocupação territorial.  

No primeiro momento, na escala metropolitana, observa-se como a 

organização do território foi baseada nos fluxos, iniciado na rede de caminhos, com 

o Caminho dos Goyazes como ordenador desse fluxo, depois reforçado pelo vetor 

criado pela instalação da linha tronco da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

e, finalmente, consolidado pela dinâmica estabelecida pela Rodovia Anhanguera. 

Dessa forma, foi possível identificar em cada uma das cidades analisadas do Vetor 

Noroeste de Expansão Urbana da RMC o crescimento e desenvolvimento ligado a 

esses processos, bem como novos padrões de tecido e de crescimento urbano. 

Efetuada essa primeira análise na escala metropolitana, ficou 

comprovada a hipótese da compreensão do tecido urbano por meio da análise 

diacrônica da formação e do crescimento urbano das cidades no âmbito 

metropolitano do Vetor Noroeste de Expansão Urbana da RMC. Essa primeira etapa 

demonstrou que os processos de formação e evolução urbana desses núcleos se 

baseiam na rede urbana estabelecida no âmbito desse vetor, com os fluxos e 

traçados dos caminhos como elementos de permanência e indutores de 

crescimento, sendo essas dinâmicas mais evidentes na consolidação das áreas 

centrais e nos processos de crescimento lineares. 

Além disso, a análise dessa dinâmica em escala metropolitana permitiu 

maior entendimento sobre o crescimento do tecido sob a ótica dos processos de 

urbanização, considerados aqui em constante mudança e reflexos de ações 

complexas e do resultado do desenvolvimento da região. Evidencia-se como o uso 

do georreferenciamento relativo para a sistematização dos dados e cruzamento de 

diferentes fontes cartográficas e históricas permite a reconstituição dos processos de 

ocupação e urbanização da região, com a possibilidade de análise da evolução 

urbana e ocupação do território. 
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Tão importante quanto à análise das permanências e das origens dos 

traçados urbanos, mostrou-se de fundamental relevância os processos de 

transformação de algumas áreas, com o apagamento ou brevidade de alguns 

elementos da fundação dessas cidades. Cabe destacar que aqui não se trata sobre 

julgar se os processos de permanência ou transformação têm aspectos mais 

positivos ou negativos sobre os processos de crescimento, mas sim entender que 

nessa ideia de palimpsesto urbano não temos apenas sobreposições ou 

permanências, temos processos de desaparecimento de características como 

atração e importância urbana.  

Na pesquisa, isso fica evidente nas cidades de Americana e Sumaré que 

se originaram com mais de um núcleo urbano, mas que ao longo do crescimento 

urbano e desenvolvimento econômico tiveram um gradativo apagamento da 

importância dessa outra centralidade exercida por um desses núcleos. Em 

Americana, o núcleo de Carioba passou por esse processo e hoje, apesar de sua 

relevância histórica e permanência de muitas de suas construções e traçados 

urbanos, não exerce nenhum tipo de centralidade. 

Assim como Americana, a cidade de Sumaré teve a sua formação original 

baseada em mais de um núcleo urbano, dividida em quatro ocupações: Rebouças, 

Taquara Branca, Jacuba e Nova Veneza. Sendo Rebouças, consolidado como 

Sumaré, e Nova Veneza os dois distritos atuais do município, e Jacuba se 

emancipando e se transformando no município de Hortolândia. O núcleo urbano de 

Taquara Branca não se desenvolveu, sendo hoje uma área sem ocupação 

expressiva.  

A caracterização e o reconhecimento desses elementos foram 

indispensáveis para subsidiar o segundo momento da pesquisa, quando a análise 

diacrônica passou para a escala intraurbana, apoiado nos resultados obtidos por 

meio da escala metropolitana, buscou-se observar elementos conclusivos sobre a 

hipótese desta tese: a permanência dos traçados, em especial a dos elementos da 

divisão fundiária das terras rurais como geradoras das formas urbanas atuais.  

No recorte territorial proposto, temos duas áreas fundadas a partir do 

planejamento e desenho de núcleos coloniais, sendo a permanência dos traçados 
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desse primeiro projeto evidentes no território com os processos de ocupação, sejam 

nas sedes que se estabeleceram como centros urbanos, seja através dos processos 

de parcelamento dos antigos lotes rurais em lotes urbanos menores.  

A análise do tecido urbano por meio da sobreposição das bases 

cartográficas nessa escala revela a consolidação dos tecidos urbanos dos núcleos 

centrais, com a manutenção, em grande parte das quadras e ruas, ficando claro 

como a divisão fundiária se converte em desenho urbano, seja através de barreira 

ou limites para as áreas de expansão, seja como formas determinantes de 

loteamentos que se originam do traçado de glebas rurais.  

Todas essas considerações indicam que a discussão proposta no 

presente estudo permitiu um aprofundamento sobre as questões da morfogênese 

das cidades, da rede urbana e dos elementos de permanência, com contribuições 

sobre os processos de urbanização, e abrindo possibilidades de aprofundamento na 

discussão das características e transformações desse Vetor Noroeste de Expansão 

Urbana da RMC.  
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