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              RESUMO 

 

              As mudanças ocorridas em Guarulhos nas últimas décadas provocaram 

transformações espaciais profundas nas tradicionais estruturas territoriais. Desde a 

década de 1970, com a intensificação da ocupação de áreas periféricas do 

município, a relação centro-periferia tem sido profundamente alterada por estas 

novas dinâmicas urbanas, que respondem às transformações econômicas, sociais e 

políticas da sociedade, criando novos subcentros e redefinindo as relações que se 

tecem no espaço intraurbano. O presente estudo busca analisar as transformações 

na estrutura urbana de Guarulhos e seus efeitos a partir das mudanças ocorridas no 

seu território ao longo das últimas décadas. Busca também verificar em que medida 

elas contribuíram para fortalecer os subcentros regionais e estimular o surgimento 

de novas áreas de centralidade no bairro dos Pimentas. Diante da complexidade 

envolvida no tema que trata não só dos aspectos relacionados à estrutura urbana, 

mas também das periferias urbanas, periferias consolidadas, centros, subcentros e 

de áreas de centralidade, traçamos um breve percurso analítico que toma por base 

uma análise desses fenômenos, levando em conta os processos sociais envolvidos 

na urbanização do espaço periférico de Guarulhos e seus reflexos na configuração 

socioespacial do município. Por meio da análise do estudo de caso do subcentro dos 

Pimentas, buscou-se investigar os fatores que desencadearam o surgimento e a 

consolidação desses subcentros periféricos, e em que medida o subcentro do bairro 

dos Pimentas, se constitui num subcentro forte e capaz de desempenhar boa parte 

das funções do centro principal, tendo, portanto, características de uma centralidade 

na periferia de Guarulhos. 

 

 

 

 

 

Palavras Chave: Guarulhos. Centralidades. Subcentros, Periferias. 

Planejamento Urbano. Estrutura Urbana.  
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               ABSTRACT 

               The changes that have taken place in Guarulhos in the last decades have 

provoked profound spatial transformations in the traditional territorial structures. 

Since the 1970s, with the intensification of the occupation of peripheral areas of the 

municipality, the center-periphery relationship has been profoundly altered by these 

new urban dynamics, responding to the economic, social and political 

transformations of society, creating new sub-centers and redefining relationships that 

are woven in the intra-urban space. The present study seeks to analyze the 

transformations in the urban structure of Guarulhos and its effects from the changes 

that have occurred in its territory over the last decades. It also seeks to verify the 

extent to which they have contributed to strengthen the regional sub-centers and 

stimulate the emergence of new areas of centralities in the district of Pimentas. 

Faced with the complexity involved in the theme that deals not only with the aspects 

related to the urban structure, but also the urban peripheries, consolidated 

peripheries, centers, sub-centres and areas of centrality, we draw a brief analytical 

course based on an analysis of these phenomena, leading Taking into account the 

social processes involved in the urbanization of the peripheral space of Guarulhos 

and its reflexes in the socio-spatial configuration of the municipality. Through the 

analysis of the case study of the Pimentas sub-center, we sought to investigate the 

factors that triggered the emergence and consolidation of these peripheral sub-

centers, and to what extent the sub-center of the Pimentas neighborhood constitutes 

a strong and capable sub-center part of the functions of the main center, having, 

therefore, characteristics of a centrality in the periphery. 

 

 

 

 

Keywords: Urban Planning, peripheries, centralities, Guarulhos, sub-center, urban 

structure 
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INTRODUÇÃO 

As mudanças ocorridas na sociedade no último século, associado ao 

fenômeno da urbanização provocaram transformações espaciais profundas nas 

tradicionais estruturas territoriais. Desde as primeiras décadas do século XX, no que 

diz respeito à urbanização, a relação centro-centralidade tem sido profundamente 

alterada por estas novas dinâmicas urbanas, que respondem às transformações 

econômicas, sociais e políticas da sociedade, criando novas espacialidades e 

redefinindo as relações que se tecem no espaço intraurbano. 

No Brasil, esta reestruturação ocorreu sob forte influência do movimento de 

industrialização que ditou a dinâmica econômica, principalmente, a partir da década 

de 1930. Este processo iniciou-se nas principais regiões metropolitanas, acarretando 

intensas modificações na estrutura urbana das mesmas. 

O processo de globalização ocorrido na década de 1970 e seu rebatimento 

físico territorial favoreceu, segundo Fonseca, entre outras coisas, o deslocamento do 

eixo da produção do setor industrial para o de serviços, consequência “das novas 

tecnologias de comunicação, de informação e de transporte, assim como o sistema 

viário metropolitano, que possibilitaram a crescente dissociação ente as diferentes 

funções da vida cotidiana – trabalho, compras, entretenimento, saúde, educação, 

serviços públicos, governo, etc.”. O que se reverteu, em muitos casos, no surgimento 

de novos centros especializados em áreas periféricas e desconectados da malha 

urbana. (FONSECA, 2011, p. 4). 

Em meio à abordagem conceitual relativa ao tema, são diversos os autores e 

disciplinas que procuram descrever e analisá-lo, sendo que diversos conceitos e 

métodos de identificação foram desenvolvidos e consolidados ao longo dos anos. 

Em geral, tais disciplinas enfocam a questão da desigualdade na distribuição de 

atividades, além de abordarem aspectos relacionados aos equipamentos urbanos, 

levando em conta também o nível de concentração desses elementos no espaço 

urbano. 

O tema centralidade, especialmente, envolve uma questão conceitual a ser 

aprofundada, pois se trata de um conceito em construção. As indefinições 

conceituais que recaem sobre a centralidade se dão, principalmente, conforme 

afirma Tourinho (2007), “devido à simultaneidade entre ruptura na continuidade 
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interpretativa de seus significados e continuidade terminológica, ou seja, são os 

mesmos termos para novas situações” (TOURINHO, 2007, p. 12-13).  

A discussão sobre o processo de reestruturação do espaço urbano vem 

ganhando novas nuances, com as mudanças na configuração espacial e o 

surgimento de novas áreas de centralidades, onde o antigo modelo centro-periferia 

vem sendo substituído por um sistema de redes (Fonseca, 2011). Neste sentido a 

criação de áreas de centralidade apresenta-se como estratégica no estabelecimento 

de novas relações entre as partes do território. 

No caso de Guarulhos, o Intenso crescimento periférico e os problemas 

históricos gerados em virtude da ausência e desarticulação de políticas públicas 

eficazes para seu ordenamento provocaram um padrão de ocupação cujo 

crescimento se dá em territórios cada vez mais afastados, formado por núcleos 

periféricos e novos aglomerados destinados à habitação ou emprego, o que 

aumenta a sua descontinuidade espacial. 

Buscando ter um melhor entendimento sobre os novos padrões de expansão 

periférica que marcam a dinâmica de expansão urbana do município de Guarulhos, 

apresentamos a seguir os principais objetivos do trabalho, bem como resumo das 

principais questões que serão abordadas na pesquisa.  

O objeto central do estudo é analisar as transformações na estrutura urbana 

de Guarulhos e seus efeitos a partir das mudanças ocorridas no seu território ao 

longo das últimas décadas, 

Busca também verificar em que medida elas contribuíram para fortalecer os 

subcentros regionais e estimular o surgimento de novas centralidades na periferia do 

município.  

Por meio da análise do estudo de caso do subcentro do bairro dos Pimentas 

pretende-se investigar os fatores que desencadearam o surgimento e a 

consolidação desses subcentros periféricos, e em que medida o subcentro do bairro 

dos Pimentas em Guarulhos, se constitui num subcentro forte e capaz de 

desempenhar boa parte das funções do centro principal, tendo, portanto, 

características de uma centralidade na periferia. 

Para o alcance do objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos 

específicos que orientam o desenvolvimento da investigação: Contribuir para o 

reordenamento urbano do bairro dos Pimentas e a requalificação do seu centro de 
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bairro. Busca também traçar diretrizes para orientar o uso e ocupação do solo em 

outros importantes subcentros regionais de Guarulhos. 

 

Vale destacar aqui o principal problema cuja busca por soluções norteiam a 

pesquisa:  As características existentes no subcentro dos Pimentas bem como o seu 

conjunto de funcionalidades, dão a ele o status de uma centralidade nesta região da 

periferia de Guarulhos? 

Diante da complexidade envolvida no tema que trata não só dos aspectos 

relacionados à estrutura urbana; mas também das periferias urbanas; periferias 

consolidadas; centros, subcentros e de áreas de centralidade, admitimos a 

dificuldade em lidar com este processo em toda sua magnitude. Traçamos neste 

caso, um breve percurso analítico que toma por base uma análise desses 

fenômenos, levando em conta os processos sociais envolvidos na urbanização do 

espaço periférico de Guarulhos e seus reflexos na configuração socioespacial do 

município.  

Quanto ao referencial teórico utilizado tomamos por base os seguintes 

autores: para fazer a análise do processo de transformação da estrutura urbana de 

Guarulhos nos remetemos aos estudos do geógrafo Jurgen Langenbuch, Jorge 

Wilheim e de Flávio Villaça. Suas pesquisas foram essenciais para entendermos a 

formação da estrutura urbana na região metropolitana de São Paulo, bem como 

seus reflexos em Guarulhos.  

Adotamos os conceitos extraídos da obra Espaço Intraurbano no Brasil (2001) 

de Flávio Villaça, sublinhando os temas relacionados não só à “estrutura urbana”, 

mas também sobre “localização”, “deslocamentos” “acessibilidade”, “fluxos”, “o 

centro principal e subcentros”, bem como as “áreas de centralidade”, entre outros.  

Em relação à discussão sobre a periferia metropolitana de São Paulo, nos 

remetemos principalmente aos estudos do CEBRAP, desenvolvidos em meados da 

década de 1970.  “São Paulo – 1975 crescimento e pobreza." 

Outros importantes estudos relacionados ao chamado “Padrão periférico de 

urbanização” se tornaram referências na nossa pesquisa. Autores como Lúcio 

Kowarick (1979), José de Souza Martins, Juegen Langenbuch (1971), Ermínia 

Maricato (1982), Raquel Rolnik (1982) e também Nabil Bonduki (1982), entre outros, 

contribuíram para um melhor entendimento do tema em questão.   
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Os estudos mais recentes realizados pela equipe de Eduardo Marques e 

Haroldo Torres no Centro de Estudos da Metrópole-CEM contribuíram também para 

analisar as transformações socioespaciais ocorridas ao longo das últimas décadas e 

um melhor entendimento sobre o processo de consolidação das periferias. 

A metodologia apresentada neste trabalho tomou por base os aspectos 

conceituais desenvolvidos por Tourinho (2004) e Villaça (2001) que buscaram em 

suas análises identificar os elementos definidores das noções de centro, subcentro e 

centralidade. Para fins metodológicos de estudos de caso, utilizamos como 

referência os trabalhos de Fonseca (2011), também utilizado por Held (2016), que 

pesquisaram as centralidades urbanas no município de São Paulo e na zona leste 

do município respectivamente. Por fim complementamos as variáveis utilizadas 

pelas autoras tomando por base também a metodologia utilizada por Kneib (2008) e 

Cavalcante (2009) que incluíram em seus estudos, além da concentração de 

atividades produtivas, indicadores relacionados à geração de viagens e 

acessibilidade para identificação de centralidades em Brasília. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa foram seguidos procedimentos 

metodológicos, que envolvem: realização de pesquisa bibliográfica e entrevistas 

sobre o processo de metropolização e formação das periferias em Guarulhos bem 

como a estruturação do espaço urbano municipal e sobre os conceitos de centro e 

centralidade intraurbana, que apoiam o desenvolvimento da temática no trabalho; 

levantamento de dados secundários sobre as variáveis empregadas na 

caracterização atual da centralidade além dos procedimentos para pesquisa de 

campo, conforme registrado no capítulo 3, onde se encontra detalhado o método 

empregado no estudo de caso; levantamento de dados em relatórios de atividades, 

legislação, pesquisas na internet, documentos de planejamento e outros 

documentos oficiais, além da elaboração de mapas, tabelas e gráficos com 

informações complementares sobre o tema. 

No desenvolvimento da dissertação, adotamos as seguintes unidades 

espaciais de análise para observação dos fenômenos urbanos: para analisar o 

processo de expansão urbana e a ocupação das periferias de Guarulhos, adotamos 

o bairro dos Pimentas como unidade de análise a ser pesquisada, conforme indicado 

na Figura 1; para o estudo de caso sobre as centralidades na periferia de 

Guarulhos, adotamos o subcentro dos Pimentas, cuja localização e perímetro serão 

apresentados no Capítulo 3. 
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Figura 1 - Mapa com identificação dos bairros de Guarulhos. Destaque para o bairro dos Pimentas. 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SDU – PMG. 

 

Para uma análise mais precisa do tema pesquisado, se fez necessário 

contextualizar e entender o processo de urbanização da metrópole de São Paulo e 

em particular de Guarulhos. Para tanto, foi feita uma análise histórica sobre o 

processo de expansão urbana, formação e consolidação das periferias no município, 

através do registro dos principais períodos históricos do século passado, a começar 

pela construção do Ramal Ferroviário da Cantareira que ligava o centro de São 
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Paulo ao centro de Guarulhos. A explicação que justifica a adoção dos recortes 

temporais encontra-se adiante no desenvolvimento do presente estudo. 

Para discutir esses assuntos, o trabalho foi estruturado em três capítulos 

seguidos das considerações finais, conforme descrição abaixo: no primeiro capítulo 

é abordado o processo de metropolização e a formação das periferias de Guarulhos, 

com destaque para o período compreendido entre as décadas de 1950 até 1970, 

cuja análise se fez necessária para apreensão do processo de expansão urbana e 

das transformações na estrutura urbana que ocorreram naquele período.  

O primeiro capítulo registra também a expansão das atividades industriais e 

as primeiras propostas de planejamento urbano feitas no final da década de 1960 

para Guarulhos. O primeiro capítulo reúne ainda uma breve revisão teórica sobre o 

conceito de estrutura urbana, periferias e loteamentos periféricos. 

O capítulo 2 se volta à transformação da periferia e seu processo de 

consolidação, dessa maneira, procurou-se apresentar as características do processo 

de consolidação das periferias apontadas, bem como as mudanças ocorridas, a 

partir das mobilizações da sociedade civil organizada e dos investimentos que 

começaram a ser realizados pelo Estado na região dos Pimentas. 

O Capítulo apresenta também de forma breve, as transformações no arranjo 

produtivo, com a queda da produção industrial e o incremento das atividades de 

logística e serviços, faz uma análise sobre a implantação do Aeroporto Internacional 

de Guarulhos e seus reflexos na reestruturação urbana do território e das áreas 

periféricas do município. O capítulo se encerra com uma reflexão sobre os conceitos 

de centro, subcentro e centralidades a fim de apresentar o entendimento adotado 

pelo autor na abordagem do assunto e instruir os procedimentos metodológicos do 

estudo de caso contido no capítulo 3. 

O capítulo 3 trata do possível surgimento de uma nova centralidade na 

periferia de Guarulhos, para tanto apresenta um breve diagnóstico sobre o subcentro 

dos Pimentas bem como o resultado do estudo de caso realizado naquele território. 

A realização deste estudo fez parte do método utilizado para avaliar as hipóteses 

apresentadas na pesquisa.  

As considerações finais registram as conclusões sobre o desenvolvimento da 

pesquisa abordando os principais destaques do estudo de caso. Constam, ainda, do 

capítulo, uma breve exposição com recomendações e propostas identificadas ao 

longo do trabalho, bem como possíveis desdobramentos da investigação. 
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CAPÍTULO 1 

O PROCESSO DE METROPOLIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DA PERIFERIA DE 

GUARULHOS 

Guarulhos tem sua história intimamente ligada ao processo de expansão 

urbana da região metropolitana de São Paulo1 e intensifica seu intenso crescimento 

urbano a partir da implantação dos loteamentos periféricos instalados ao longo do 

seu território. A dinâmica de expansão de Guarulhos se deu em grande parte, 

impulsionado por projetos estratégicos de inserção metropolitana e Guarulhos vem, 

ao longo das últimas décadas, de certa forma, prestando-se aos interesses da 

metrópole.   

Quando tratamos dos principais elementos estruturadores do Município de 

Guarulhos e suas relações com o processo de metropolização é possível identificar 

pelo menos quatro marcos fundamentais que contribuíram para estruturar os vetores 

de expansão urbana do município: o primeiro foi no eixo de acesso da principal 

ligação com São Paulo: a Estrada da Conceição (futura av. Guarulhos), que ligava o 

centro de Guarulhos ao bairro da Penha em São Paulo, promovendo o início da 

urbanização na direção sudoeste do município. 

O segundo marco foi a construção do ramal ferroviário da Cantareira, em 

1915, ligando o centro de São Paulo ao centro de Guarulhos; o terceiro elemento 

importante foi a construção da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), aqui tratada 

como Rodovia Presidente Dutra, que contribuiu para a consolidação das atividades 

industriais e de núcleos de urbanização no seu entorno, a partir da década de 1950, 

                                                           
1 Os debates sobre a criação da Região Metropolitana de São Paulo começaram ainda no final da 

década de 1960, quando o então governador do Estado, Roberto Costa de Abreu Sodré, além dos 

grupos sociais e econômicos a ele vinculados, atentos à metropolização que também atingia outros 

municípios da região, buscando atuar sobre esse processo, estabelecia a criação da “área 

metropolitana paulistana”, incluindo Guarulhos. Segundo o texto do Decreto Estadual nº 47.863, o 

Governo do Estado criava o “Conselho de Desenvolvimento da Grande São Paulo, do Grupo 

Executivo da Grande São Paulo – GEGRAN”, com a justificativa de considerar necessário, além da 

constituição da infraestrutura econômica e administrativa, um maior controle estatal sobre o 

desenvolvimento da “Grande São Paulo”, “fundamental ao progresso do País”. Posteriormente ela foi 

instituída a nível federal por uma lei federal de 1973. No entanto, sua existência legal e política 

dependia da aprovação de uma lei estadual específica, de acordo com a Constituição Federal de 

1988, no 3º parágrafo do artigo 25, que atribuiu aos Estados a responsabilidade pela criação das 

regiões metropolitanas. (SANTOS, 2003) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal
https://pt.wikisource.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_de_1988_da_Rep%C3%BAblica_Federativa_do_Brasil/T%C3%ADtulo_III#Artigo_25
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e o quarto marco ocorreu na década de 1980, com a instalação do complexo do 

Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – Governador André Franco 

Montoro, (aqui tratado como Aeroporto Internacional de Guarulhos) e da Rodovia 

Ayrton Senna (SP-70), que será tratada neste estudo como Rodovia Ayrton Senna, 

que induziram a novos vetores de expansão, além de potencializar a atividade 

econômica da região através da demanda por grandes investimentos ligados aos 

setores de transporte aéreo, hoteleiro, imobiliário e de logística. 

Neste sentido dedicamos este capítulo a analisar o processo de expansão 

urbana da metrópole de São Paulo e seus reflexos em Guarulhos a partir da análise 

destes elementos com vistas a entender o processo de expansão urbana de 

Guarulhos e a conformação dos loteamentos periféricos.  

 

1.1 Guarulhos e sua inserção na urbanização metropolitana de São Paulo 

A análise da inserção de Guarulhos no espaço metropolitano objetiva 

compreender qual o posicionamento estratégico do município no contexto da 

dinâmica metropolitana. Dessa forma, procura-se aqui contextualizar as 

transformações socioespaciais ocorridas em Guarulhos relacionando-as com o 

processo de metropolização a partir da expansão urbana de São Paulo.  

Vale aqui destacar que a formação territorial da periferia urbana da metrópole 

paulistana, foi tema fundamental de pesquisas no âmbito dos estudos urbanos. 

Entre as décadas de 1970 e 1980 foram desenvolvidas importantes contribuições 

teóricas que se tornaram clássicos da literatura daquele campo de estudos2. 

Burgos (2008), afirma que, no que tange a análise das transformações dos 

subúrbios paulistanos em periferias urbanas, diversas pesquisas contribuíram para o 

conhecimento de aspectos econômicos, políticos e sociais da produção destes 

espaços.  Tais como as lutas populares direcionadas à melhoria das condições de 

vida nestes territórios, as políticas estatais e a ação da iniciativa privada, centrada 

no setor imobiliário e na construção civil, bem como a violência generalizada, a 

exclusão, a segregação e a fragmentação socioespaciais, entre tantos outros 

enfoques (BURGOS, 2008). 

                                                           
2
 Entre as décadas de 1970 e 1980 foram desenvolvidas importantes contribuições teóricas que se 

tornaram referências desta literatura. Autores como Lúcio Kowarick (1979), José de Souza Martins, 
Juegen Langenbuch (1971), Ermínia Maricato(1982), Raquel Rolnik (1982) e também Nabil 
Bonduki(1982), entre outros.  
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Kowarick (1979, apud BURGOS, 2008), destaca que o padrão de crescimento 

periférico esteve relacionado a um determinado período histórico diretamente 

vinculado à reprodução da classe trabalhadora no processo de industrialização sob 

o modelo fordista de produção.  

Estes espaços foram sendo produzidos segundo um padrão periférico de 

crescimento3, conforme cita Kowarick, como sendo o fora e distante da cidade 

propriamente dita:  

“(...) A partir de então [meados da década de 50] surge no cenário urbano o 

que passou a ser designado de “periferia”: aglomerados distantes dos 

centros, clandestinos ou não, carentes de infraestrutura, onde passa a 

residir crescente quantidade de mão de obra necessária para fazer girar a 

maquinaria econômica” (KOWARICK, 1979, p. 31). 

 

Quando tratamos da inserção de Guarulhos no contexto metropolitano, vale 

citar também os estudos realizados por Langenbuch (1971) sobre a estruturação da 

metrópole de São Paulo. Langenbuch divide em dois períodos o processo de 

metropolização de São Paulo e sua relação com Guarulhos. O primeiro deles vai de 

1915 a 1940 e é tratado como a primeira fase da metropolização. Langenbuch 

entende que esta fase se caracteriza por mostrar uma fraca influência de São Paulo 

sobre Guarulhos. Segundo ele, a principal característica deste período foi a 

expansão de loteamentos residenciais que se transformaram em bairros localizados 

principalmente nas franjas entre São Paulo e Guarulhos.  

Já no segundo período, que vai de 1940 a 19704 o autor classifica como o 

início de outra fase do processo de metropolização de São Paulo, cuja característica 

principal foi o aumento da influência da cidade de São Paulo sobre os municípios 

vizinhos, provocada especialmente pela expansão da atividade industrial.  

                                                           
3 O padrão periférico de crescimento foi determinado pela consolidação da casa própria em 

loteamentos irregulares ocupados por moradias precárias construídas pelos próprios moradores 
(autoconstruções), implantados em áreas periféricas desprovidas de serviços, equipamentos e 
infraestruturas urbanas e, geralmente, conectadas com as porções centrais da cidade por meio de 
linhas de ônibus de longo percurso e com desempenho de baixa qualidade. (BONDUKI, 1998; 
MARICATO, 1982; SACHS, 1999; SZMRECSÁNYI, 2004; ROLNIK, 1994; SINGER, 2004; 
CALDEIRA, 2000; BOTELHO, 2007). 
4
 Santos (2003) reconhece duas fases de desenvolvimento da indústria primária (aquela que  explora 

os recursos naturais da terra) em Guarulhos. A primeira datada entre o final do século XIX até 
meados da década de 1940. A outra fase, a partir da segunda metade dos anos 40, com o 
predomínio das olarias, cerâmicas e portos de extração de areia na Zona Norte e, principalmente, 
Leste no município, vinculada à construção da Dutra e à periferização da população guarulhense e 
paulistana. 
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O crescimento urbano no município de São Paulo durante este período 

extrapolou os limites do seu território passando a ocupar espaços dos municípios 

vizinhos, em especial, Guarulhos. A proximidade entre estes dois municípios 

colaborou para que a espacialidade guarulhense fosse incorporada ao padrão 

periférico de crescimento, determinando uma nova lógica de reprodução do espaço 

urbano no município, conforme veremos mais adiante. 

Segundo Meyer, Grostein e Biderman (2004), o crescimento populacional da 

metrópole, que entre as décadas de 1970 e 1980 varia de 8.172.542 hab. para 

12.575.655 habitantes, começou a se espraiar para as áreas de expansão urbana, 

ocupando loteamentos irregulares, clandestinos e favelas, formando uma mancha 

urbanizada que provoca um processo de conurbação com as cidades vizinhas, 

conforme demonstrado na Figura 1.1. Na década seguinte, embora as taxas de 

crescimento anual tenham sido menores o incremento populacional continua a 

ocupar as áreas periféricas da metrópole, agravando as condições urbanas que já 

se observavam na década anterior. Para os autores, tais estudos revelam um 

crescimento periférico em torno de 35,89% ao ano, indicando que entre as décadas 

de 1960 e 1970 o maior incremento se dava na direção leste da metrópole. 

 

Figura nº 1.1: Expansão da mancha urbana do município de São Paulo. Destaque para o município 

de Guarulhos. 

 

Fonte: SANTOS, 2009a, adaptado pelo autor. 
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Na Figura 1.1 é possível observar que o crescimento da área urbanizada da 

metrópole avança no sentido Nordeste, seguindo o eixo da Rodovia Presidente 

Dutra. A ocupação da porção oeste de Guarulhos encontra-se consolidada desde a 

década de 1940, notando-se a formação de manchas urbanas dispersas próximas à 

rodovia. 

Ao analisar as informações contidas no quadro Gráfico 1.1, verificamos que, 

embora a população urbana de Guarulhos aumentasse a taxas elevadas, desde os 

anos 1940, foi entre 1950 e 1980 que ocorreu a aceleração do processo de 

urbanização. A taxa de variação da população urbana entre 1960 e 1970 foi de 

11,05 %, década que Guarulhos passa por um intenso processo de urbanização e 

de 8,92% entre 1970 e 1980. A partir dos anos 1980 o ritmo da urbanização diminui 

um pouco, ficando em 8,4% entre 1980 e 1991. 

Esse crescimento significativo se deu por várias motivos e dentre eles 

podemos destacar a consolidação da atividade industrial no município 

principalmente ao longo do eixo da Rodovia Presidente Dutra, atraindo as classes 

operárias em busca de melhores oportunidades de emprego. Soma-se a isto a 

existência de vastas áreas não urbanizadas possíveis de serem loteadas e com 

baixos valores imobiliários, conforme cita Wilheim (1969), nos estudos do Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Guarulhos (PUG) 1969, que será abordado mais 

adiante. 

 

Gráfico n º 1.1 – Evolução populacional total de Guarulhos 1940 – 2010 

 

Fonte: IBGE e Prefeitura de Guarulhos (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano). 
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Vemos, portanto, como afirma Lasalvia (2006), que os efeitos da 

periferização5 da metrópole encontram em Guarulhos as condições necessárias para 

a absorção do contingente populacional, que não encontrando condições de moradia 

nas áreas próximas aos centros urbanos, se estabelece nas áreas mais distantes do 

centro histórico de Guarulhos, localizadas nos bairros de Cumbica, Bonsucesso, 

Presidente Dutra, Pimentas, entre outros locais situados a leste do município 

desprovidos de infraestrutura urbana. 

Segundo Gama (2009), o município de Guarulhos tornou-se um dos principais 

meios de reprodução da força de trabalho, tendo como um dos elementos indutores 

de sua reprodução a habitação, uma vez que, através da autoconstrução como 

técnica de edificação, o trabalhador não só viabilizou a materialização da casa 

própria como encontrou meios para liberar-se dos altos custos do aluguel e compor 

a base do seu salário, a fim de reduzir os custos da cesta básica de reprodução. Na 

prática, os loteamentos periféricos na região Leste de Guarulhos, onde está 

localizado o bairro dos Pimentas foram determinantes para este processo, pois foi 

nesta região e nas áreas contíguas a Base Aérea que se concentraram boa parte da 

produção doméstica de habitação popular de Guarulhos. 

Carvalho (2010) classifica Guarulhos neste período como cidade dormitório6, 

condição que seria modificada, segundo ele, principalmente a partir da década de 

1950, com a abertura da rodovia Presidente Dutra e a implantação da Cidade 

Industrial Satélite de Cumbica (CIS Cumbica) o que permitiu uma franca expansão 

da atividade industrial no município e a absorção de mão de obra local, reduzindo os 

deslocamentos para o município de São Paulo. 

Wilheim (1969) ao lançar mão de dados quantitativos para elaborar o PUG 

1969, considera que grande parte da população total do município se desloca 

diariamente para São Paulo - 27,4% - e em particular para trabalho. Para o autor, 

pode-se considerar que, não obstante, seu elevado emprego industrial (24.701 

empregos em 1967), Guarulhos era ainda, em boa parte, cidade-dormitório. O autor 

                                                           
5 No presente estudo, adotamos o mesmo entendimento de Nakano (2015) quanto ao termo 

“periferização”. O autor utiliza o termo como sinônimo de “padrão periférico de urbanização”. Termo 
este já apresentado no presente estudo.  

 
6 O termo cidade-dormitório está associado àquelas cidades que apresentam uma economia pouco 

dinâmica e cuja parcela significativa da população residente trabalha ou estuda em outra cidade, e 
que partilha de precárias condições de vida e está sujeita a algum processo de degradação 
ambiental.  
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chama a atenção para o elevado percentual de movimento pendular, quando afirma 

que dentre os principais municípios da Área Metropolitana de São Paulo, Guarulhos 

alcança o mais elevado coeficiente de viagens diárias a São Paulo sobre a 

população do município. (WILHEIM 1969, P. 153) 

Em sua análise Wilheim faz uma breve estimativa desses deslocamentos para 

avaliar o grau de dependência de Guarulhos em relação a São Paulo. Para ele: 

 “Considerando uma percentagem média de 30% da população 

economicamente ativa, cerca de 90% dessa população se deslocaria a São 

Paulo, se o motivo único do deslocamento fosse o trabalho. Sabe-se, 

contudo, que São Paulo é também grande centro comercial supridor da 

população de Guarulhos. Mas pode-se calcular que pelo menos 40% dos 

empregos da população ativa de Guarulhos se encontra fora do município 

(conforme pesquisa domiciliar efetuada pela S.D.), caracterizando, pois sua 

sede como cidade dormitório, condição que a Administração Municipal 

pretende modificar” (WILHEIM 1969 P. 154). 

Segundo as estimativas apresentadas por Wilheim, fica evidente o alto grau 

de dependência de Guarulhos em relação a São Paulo. Nesse contexto, Gama 

(2009) destaca outros aspectos importantes que, segundo ele influenciaram para 

consolidar Guarulhos como cidade dormitório. Para o autor a disponibilidade de 

terras e o importante fluxo de circulação, que é a Rodovia Presidente Dutra 

contribuíram para que grandes parcelas populacionais encontrassem em Guarulhos 

uma localização para sua moradia. Vale destacar ainda a proximidade destas terras 

com o então promissor distrito industrial de Guarulhos ao longo da rodovia, o que 

provocou um intenso crescimento populacional e a absorção da mão de obra local. 

Guarulhos tornou-se assim um espaço estratégico para a reprodução do 

capital industrial, não só por conta da expansão destas atividades, mas também pela 

vinculação com projetos estruturantes de inserção metropolitana que se iniciaram 

em meados da década de 1940 com a implantação da Base Aérea de Cumbica e da 

Cidade Industrial Satélite de Cumbica e posteriormente com a abertura das 

Rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias até a implantação do Aeroporto 

Internacional de São Paulo/Guarulhos (AISP/GRU), definindo o município como um 

lócus privilegiado da industrialização paulistana a partir da segunda metade do 

século XX.  Ao mesmo tempo em que Guarulhos passa a se inserir nesta nova 
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dinâmica econômica, a cidade não se beneficia destes recursos, que são aplicados 

de maneira residual, conforme explica Gama:  

 

“A configuração socioespacial do município segue determinantemente os 

direcionamentos da reprodução do capital que insere no espaço urbano de 

Guarulhos investimentos de capitais a fim de ampliar a taxa de acumulação 

e a promoção de infraestrutura que aumente a fluidez da circulação. 

Embora, Guarulhos receba a inserção de capitais, a reprodução do espaço 

urbano não se beneficia dos recursos investidos, uma vez que o 

direcionamento é estrategicamente conduzido ao interesse do capital. Para 

a população guarulhense, os recursos ocorrem de maneira residual 

proporcionando uma inclusão precária das camadas operárias ao urbano”. 

(GAMA, 2009, p. 135) 

 

A estrutura urbana do município, que será tratada a seguir, em particular o 

espaço periférico, incorporou novos processos de reprodução. Os equipamentos de 

escala regional, instalados na espacialidade de Guarulhos, contribuíram 

consideravelmente para as alterações intraurbanas7. Por outro lado, não houve em 

Guarulhos nenhum grande plano de interferência urbanística8 que viesse alterar as 

características da espacialidade do município, conforme veremos mais adiante.  

 

1.2 O processo de estruturação urbana em Guarulhos de 1915 a 1980  

1.2.1 Breve reflexão sobre estrutura urbana  

Com vistas a compreender as transformações socioespaciais ocorridas em 

Guarulhos nas últimas décadas, que marcam a organização do espaço urbano do 

município, buscamos aqui preliminarmente, esclarecer alguns conceitos importantes 

que dizem respeito à estrutura urbana. Nesse sentido o presente capítulo expõe 

inicialmente argumentos teóricos e conceituais que orientam a reflexão da pesquisa 

necessários à compreensão do processo de estruturação urbana da cidade de 

Guarulhos. 

                                                           
7
 Em relação ao termo intraurbano, utilizaremos o conceito adotado por Villaça, que explica que o 

termo foi utilizado para diferenciar o espaço urbano regional do espaço urbano local, apesar de 
considerar uma redundância desnecessária, acreditando que a expressão espaço urbano está mais 
vinculada atualmente ao espaço regional. 
8
 Em 1969 foi elaborado o Plano Urbanístico de Guarulhos (PUG), pelo escritório do urbanista Jorge 

Wilheim, que previa uma série de intervenções urbanas incluindo a implantação de um novo centro 
de alcance metropolitano na região de Cumbica, cujas proposições, em grande parte, não saíram do 
papel. Este plano será apresentado no final de capítulo. 
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Nessa direção, adotamos como referencial teórico os conceitos de Flávio 

Villaça extraídos da obra Espaço Intraurbano no Brasil (2001), sublinhando os temas 

relacionados não só à “estrutura urbana”, mas também sobre “localização”, 

“deslocamentos” “acessibilidade”, “fluxos” entre outros. Buscamos com isto ter um 

entendimento mais preciso sobre a problemática do processo de expansão 

intraurbana, bem como sobre o fortalecimento dos subcentros e o possível 

surgimento de uma nova centralidade na periferia de Guarulhos. 

Villaça (2001) dá uma importante contribuição sobre o tema quando destaca 

os cuidados que devemos ter quando aplicamos o conceito de estrutura urbana 

associado à análise da cidade. Segundo ele, a estrutura, quando se refere ao 

espaço urbano, diz respeito à “[...] localização relativa dos elementos espaciais e 

suas relações, ou seja, dos centros de negócios (não só o principal, mas também os 

demais) das áreas residenciais segregadas e, finalmente, das áreas industriais” 

(VILLAÇA, 2001, p. 33). A estrutura urbana seria constituída, portanto, de um todo 

formado de elementos que se relacionam entre si de tal forma que a alteração de um 

elemento ou de uma relação altera todos os demais elementos e todas as demais 

relações.  

O autor, ao tratar das áreas residenciais segregadas, entende que “[...] a 

segregação é a mais importante manifestação espacial-urbana da desigualdade que 

impera na sociedade”. Chama a atenção, no caso das metrópoles brasileiras para o 

enorme desnível que existe entre o espaço urbano dos mais ricos e o dos mais 

pobres. Destaca ainda que, nenhum estudo do espaço urbano será satisfatório se 

não entender a segregação espacial urbana. (VILLAÇA 2001. p. 37). 

Villaça considera ainda como elementos da estrutura espacial urbana o centro 

principal da metrópole (a maior aglomeração de empregos ou de comércio e 

serviços), os subcentros de comércio e serviços (aglomerações diversificadas de 

comércios e serviços, réplicas menores do centro principal), os bairros residenciais, 

tratado aqui pelo autor como o conjunto de bairro residenciais segundo as classes 

sociais e as áreas industriais. Esta estrutura estaria incorporada a outras estruturas 

territoriais, como os sistemas de transportes e de saneamento, bem como a outras 

dimensões não territoriais, como a econômica, política e ideológica (VILLAÇA, 

2001). Assim, Villaça conclui que, como o espaço intraurbano é formado por partes 

distintas que se inter-relacionam entre si, então esse espaço é composto, antes de 

tudo, por uma estrutura urbana. 
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O autor complementa sua análise afirmando que as relações entre as partes 

componentes da estrutura da cidade – que permitem, assim, a noção do todo – 

apenas são possíveis a partir dos diversos fluxos que compõem a vida cotidiana 

urbana. Esses fluxos, por sua vez, acontecem por meio de redes técnicas na malha 

ou tecido da cidade e podem ser compostos tanto pelos transportes físicos, quanto 

pelas linhas de informação. Os fluxos, portanto, dão suporte à estrutura urbana e 

materializam as localizações na cidade, o que, consequentemente, define o grau de 

acessibilidade das diferentes frações do espaço urbano. 

Para o autor, a acessibilidade à cidade corresponde ao fornecimento de 

“localizações” dentro do processo construtivo da cidade e “[...] revela a quantidade 

de trabalho socialmente necessário, despendido em sua produção. Quanto mais 

central o terreno, mais trabalho existe despendido na produção desta centralidade, 

deste valor de uso. Os terrenos da periferia têm menos trabalho social incorporado 

em sua produção do que os centrais” (VILLAÇA, 2001, p.74). 

Villaça (2001) reconhece que a classe média baixa, sem acesso, inclusive 

social e econômico, ao centro principal, acaba por desenvolver subcentros de 

comércio e serviços para seu próprio uso. Portanto, podemos entender a análise da 

estruturação intraurbana9 como uma investigação a respeito das localizações do 

conjunto da cidade e suas funções, como por exemplo, as residências das camadas 

de alta renda, atividades de comércio e serviços e as atividades industriais e como 

elas se articulam com o sistema viário e de transporte. Para o autor, esse é o fator 

determinante no processo de estruturação da cidade, conforme podemos observar 

no texto abaixo: 

“Ao analisarmos os centros de nossas metrópoles, destacaremos que o 

estudo da estrutura intraurbana não será satisfatório se não der conta das 

localizações dos elementos da estrutura nem das correlações entre eles e 

outros elementos e/ou partes da metrópole. [...]. Ao estudo da estrutura 

urbana interessa saber por que esses bairros e centros exibem certo arranjo 

territorial, e não outro qualquer, e qual a inter-relação espacial entre esses 

bairros e centros, ou quais são seus papéis espaciais” (VILLAÇA, 1998, p. 

35). 

 

                                                           
9
 A análise do rebatimento sobre a estruturação intraurbana em Guarulhos será tratada adiante no 

desenvolvimento do presente estudo. 
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Um dos grandes estudiosos da estruturação urbana da Grande São Paulo foi 

o geógrafo Jurgen Langenbuch (1971). Para Langenbuch, algumas pesquisas 

dedicadas aos estudos urbanos demonstram como neste período de 1940 a 1970 

predominou a expansão da periferia sob o binômio loteamento-ônibus10.  Esta 

relação loteamento-ônibus passou a ser a forma predominante do padrão periférico 

de urbanização, numa lógica espacial estruturada em função do deslocamento de 

trabalhadores dos “bairros dormitórios” para os locais de trabalho. (LANGENBUCH, 

1971 apud BURGOS, 2008). 

As pesquisas desenvolvidas por Langenbuch11 contribuíram também para 

conhecermos quais foram as primeiras e mais importantes centralidades da região 

em estudo e os bairros-dormitório correspondentes e como estas se formaram e se 

desenvolveram a partir da oferta de acessibilidade oferecida pelos diversos meios de 

transporte disponíveis em cada período histórico, como veremos no subtítulo 

seguinte. 

De acordo com Villaça (2001) tais condições ressaltam o poder estruturador 

intraurbano das áreas comerciais e de serviços, pois geram e atraem as maiores 

quantidades de deslocamentos. Para Villaça, a produção dos objetos urbanos só 

pode ser explicada a partir das localizações, pois a localização também faz parte de 

um produto do trabalho, associando e especificando o espaço intraurbano, na 

medida em que compreende as relações entre determinados pontos do território 

urbano. 

Assim, para explicarmos o processo de formação de novos subcentros, com 

destaque para o do bairro dos Pimentas em Guarulhos, considerando-se elementos 

como a expansão dos loteamentos periféricos, os vetores de crescimento, a 

dinâmica da mancha urbana, a densidade, verticalização, entre outros, faz-se 

necessário considerar as relações entre determinados centros de bairro localizados 

no espaço urbano. Os pontos dos centros e subcentros com maior grau de 

acessibilidade passam a concentrar as principais zonas de serviços e comércio nas 

cidades. 

                                                           
10 O binômio loteamento-ônibus será tratado mais adiante quando forem abordados aspectos 

relacionados à expansão dos loteamentos periféricos. 

 
11

 Veja: LANGENBUCH, Juergen R. - A estruturação da metrópole de São Paulo – Estudo de 
Geografia Urbana, tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Rio Claro, da Universidade de Campinas, Rio de Janeiro, Fundação IBGE, 1971. 
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Ao analisarmos o caso de Guarulhos no período compreendido entre as 

décadas de 1970 e 1980 nos deparamos com a questão da centralidade a que 

Villaça se refere. As porções do território mais valorizadas são as porções que estão 

mais próximas ao centro da cidade. A expansão da periferia provocada pela 

influência da mobilidade urbana através do binômio loteamento-ônibus se deu 

viabilizado principalmente pela implantação da Rodovia Presidente Dutra, a Estrada 

Guarulhos-Nazaré e a av. Monteiro Lobato, que ampliaram a capacidade de 

circulação da população operária.  

Gama (2009) afirma que a instalação de sistemas viários e a presença de 

transportes públicos foram indutores para permitir que os trabalhadores pudessem 

optar pela moradia em lotes distantes da área central. Nesse sentido, o binômio 

loteamento-ônibus permitiu que o trabalhador em Guarulhos buscasse a 

consolidação de sua moradia em espaços cada vez mais distantes do centro urbano, 

“lugar onde seu salário o permitia adquirir um o lote” (GAMA 2009 p. 93). 

 

Kowarik, ao tratar do tema, chega a seguinte conclusão:  

 

Se a periferização decorre do avanço da industrialização, ela só seria 

possível com a alteração do sistema de transporte: a linha de ônibus passa 

a viabilizar longínquas zonas habitáveis ao unir a moradia ao local de 

emprego e a consistir fator de intensa especulação imobiliária, na medida 

em que áreas brutas são transformadas em “lotes” a serem vendidos ao 

crescente número que se avoluma com a ampliação e diversificação do 

parque fabril. (KOWARICK E ANT.1994, p.80 apud GAMA, 2009 p. 93). 

 

Podemos concluir então que a estrutura urbana está diretamente relacionada 

ao uso do solo urbano, na sua dimensão territorial, a partir do desenvolvimento de 

certas atividades urbanas, especialmente comerciais, de serviços, industriais ou 

residenciais. Neste sentido, Villaça complementa sua análise afirmando que a 

grande diferença entre espaço regional e espaço intraurbano deriva, portanto, dos 

transportes e da comunicação: quer no espaço intraurbano, quer no regional, o 

deslocamento de matéria e do ser humano tem um poder estruturador bem maior do 

que o deslocamento da energia ou das informações. Essa análise interna evidencia 

“as condições de deslocamento casa/trabalho – seja enquanto consumidor [...], 

deslocamento casa/compras, casa/lazer, escola, etc.” (VILLAÇA, 1998, p. 20). 
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O processo de estruturação urbana em Guarulhos passou por intensas 

transformações quanto ao crescimento populacional e a expansão urbana a partir da 

década de 1960, que vieram acompanhados de problemas urbanos típicos das 

regiões metropolitanas. A estrutura urbana do município, já naquela época era 

classificada como irregular e desordenada, sem um plano urbanístico que 

conseguisse orientar seu crescimento. A tendência de crescimento do município 

revelava, segundo Wilheim (1969) um acúmulo de problemas demográficos e 

sociais, com riscos de inibir a própria expansão industrial, fonte principal das receitas 

locais e base para a “recuperação do atraso e adequação do habitat urbanos às 

necessidades da população” (WILHEIM, 1969, p. 7). 

A configuração espacial e urbana de Guarulhos já era caracterizada pela 

coexistência de um centro tradicional, ainda muito dependente economicamente da 

cidade de São Paulo e de pequenos núcleos urbanos, o que dificultava a 

implantação, na mesma velocidade do crescimento urbano, de um mínimo de 

equipamentos urbanos de infraestrutura básica e social (água, esgotos, escolas 

etc.), ao mesmo tempo em que reduzia o grau de utilização dos poucos 

equipamentos disponíveis. Por outro lado, tal desarticulação internúcleos, não 

propiciava as condições mínimas para a ampliação dos serviços, estabelecendo-se 

verdadeiro circulo vicioso de subdesenvolvimento urbano (WILHEIM, 1969). 

A fragmentação dos diversos núcleos urbanos de Guarulhos que se 

caracterizavam pela “coexistência de núcleos urbanos menores, isolados e 

desarticulados”, somada, como já foi dito por uma forte relação com a cidade de São 

Paulo, enfraqueciam a articulação internúcleos e esta desarticulação reforçava as 

ligações diretas com a capital. (WILHEIM, 1969, p.39). Este isolamento e 

desarticulação não propiciavam condições mínimas para implantação de serviços de 

atendimento global da população, ficando o seu dimensionamento e localização 

restritos à área da zona central. 

 Esta centralização de equipamentos e serviços urbanos provocou a 

intensificação das vinculações dos demais núcleos à metrópole a procura de 

equipamentos, desencorajando a instalação destes equipamentos nestes núcleos e 

enfraquecendo, gradativamente, as ligações internúcleos. 

O início da estruturação urbana na zona central se deu pela necessidade de 

interligação dos núcleos surgidos em função da implantação da Estrada de Ferro da 

Cantareira, que será tratada adiante e da pavimentação de determinados eixos que 
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atendessem às linhas de transportes coletivos ligando-os ao centro de Guarulhos, 

como veremos no próximo subtítulo. 

Do ponto de vista das atividades econômicas e o seu rebatimento territorial, a 

estrutura urbana de Guarulhos apresentava-se da seguinte maneira: 

a) concentração de indústrias independentes de matéria prima local, ao longo da via 

Dutra, que além de ser o eixo rodoviário de maior importância nacional passa por um 

terreno plano, com condições propícias a esta instalação; 

b) localização de indústrias dependentes (cerâmica, curtumes, extração de areia, 

pedreiras, etc.), de matéria prima local mais afastadas deste eixo, sendo 

progressivamente absorvidas pela expansão da trama urbana. 

c) O comércio teve sua localização condicionada ao sistema de transporte coletivo e, 

consequentemente, formou-se, ao longo das principais artérias e nos pontos de 

embarque de ônibus e, primitivamente, no entorno das estações, notando-se, 

claramente, a formação dos núcleos, com grande concentração no centro, exceção 

feita à forma linear do uso comercial, ao longo da Av. Guarulhos, porém sem 

significado do ponto de vista de qualidade de atendimento. 

O setor de infraestrutura urbana, a pavimentação vem em decorrência da 

nucleação e a necessidade de interligação. Assim, concentram-se maiores áreas 

pavimentadas em Vila Galvão, Gopoúva, Ponte Grande e já formando uma área 

relativamente continua os bairros do Macedo, Centro e Vila Augusta. 

 A polinucleação, a centralização de serviços e equipamentos urbanos 

deficientes gerou uma estrutura urbana mista, de formação histórica concêntrica e 

de evolução linear, procurando atingir as duas rodovias de escoamento mais rápido 

para o principal centro de atendimento - São Paulo. 

A expansão urbana em Guarulhos foi fortemente influenciada pelos principais 

eixos de ligação com a cidade de São Paulo. Neste sentido, as análises sobre a 

evolução urbana aqui apresentadas tomaram por base estudos desenvolvidos por 

Lasalvia (2006) que ao associar a história da formação de Guarulhos aos meios de 

transporte e a acessibilidade a partir do surgimento de novos vetores de expansão, 

identifica três momentos distintos que marcam as direções das principais manchas 

de crescimento urbano da cidade.  

Ao buscarmos entender este processo de estruturação urbana e o surgimento 

de novos vetores, nos deparamos com a questão da acessibilidade a que Villaça se 
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refere, quando afirma que a acessibilidade à cidade corresponde ao fornecimento de 

"localizações”' dentro do processo construtivo da cidade e "revela a quantidade de 

trabalho socialmente necessário, despendido em sua produção. Quanto mais central 

o terreno, mais trabalho existe despendido na produção desta centralidade, desse 

valor de uso. Os terrenos da periferia tem menos trabalho social incorporado em sua 

produção do que os centrais."(Villaça, 2001, p.74). Este entendimento prévio nos 

ajuda a compreender as questões relacionadas à estruturação urbana do território 

de Guarulhos, que será abordado a seguir. 

A propósito da expansão urbana em Guarulhos, a primeira fase identificada 

por Lasalvia (2006), com base em estudos de Romão e Noronha se constitui na 

formação dos núcleos urbanos sob a influência dos caminhos pioneiros. “Se 

identifica o primeiro eixo de crescimento urbano que se refere à principal via de 

ligação entre Guarulhos e a cidade de São Paulo: a antiga estrada da Conceição 

(hoje av. Guarulhos)”. Esta estrada vinha do Bairro da Penha em São Paulo e se 

estendia em direção ao centro de Guarulhos, cruzando o Rio Tietê pela antiga Ponte 

Grande, no bairro que dá nome à travessia. (ROMÃO e NORONHA, 1980, Apud, 

LASALVIA 2006). 

Com a chegada da ferrovia, deu-se então o início da segunda fase, fase esta 

que marcou a reorientação do crescimento urbano da cidade, que passou a seguir a 

direção das estações ferroviárias a partir do ano de 1915, até a inauguração da 

Rodovia Presidente Dutra, em 1951. (LASALVIA, 2006) 

A terceira fase se destaca por provocar mais uma nova mudança nos vetores 

de crescimento urbano da cidade de Guarulhos, desta vez rumo no sentido leste-

oeste, seguindo paralelamente à Rodovia Presidente Dutra, a partir de 1951, quando 

esta rodovia é inaugurada. Lasalvia (2006) destaca que a influência desta rodovia 

sobre o crescimento urbano de Guarulhos ainda é observada até os dias de hoje, 

porém demarca o ano de 1980, com o objetivo de delimitar o período de estudo que 

antecede a implantação do Aeroporto Internacional de Guarulhos12. Neste subtítulo, 

abordaremos os principais aspectos relacionados à evolução urbana e suas relações 

                                                           
12 A autora classifica a fase de implantação do Aeroporto Internacional de Guarulhos como a quarta 

fase e reserva em sua dissertação dois capítulos para tratar da implantação DO aeroporto e sua 
interação com o território de Guarulhos. 
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com a estrutura urbana da cidade até o final da década de 1970. Trataremos das 

fases posteriores a década de 1970 no capítulo 2. 

Ao analisarmos as fases propostas por Lasalvia (2006), observamos que, no 

que tange à fase 1, segundo os estudos de Romão e Noronha, o início da fixação 

das principais aglomerações no território de Guarulhos se fez promovendo o início 

da urbanização na direção sudoeste do município, conforme é possível observar na 

Figura 1.2. 

Figura 1.2: Mapa de Guarulhos com mancha da área urbanizada em 1938. 

 

Fonte: Lasalvia (2006), adaptado. 

 

Conforme afirma Langenbuch (1971) era intenso o trânsito de carregamentos 

e insumos que percorriam as estradas e caminhos entre os arredores paulistanos e 

o centro da cidade. Romão e Noronha afirmavam que a ligação entre São Paulo e 

Guarulhos era feita atravessando-se a região da Penha, por onde se cruzava o rio 

Tietê pela Ponte Grande, conforme indica a Figura 1.3. (Romão e Noronha, 1980). 
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Figura 1.3: Ponte sobre o rio Tietê, ligando o bairro da Ponte Grande, Guarulhos, ao bairro da Penha 

em São Paulo, 1959. 

         

Fonte: Arquivo Histórico Guarulhos.  Autor desconhecido 

 

Em conjunto com a região central de Guarulhos conforme indicado na Figura  

1.4, o bairro da Ponte Grande foi onde também se instalou as primeiras indústrias 

não oleiras e extrativistas da cidade. O poder público priorizou sua atuação nessa 

área e entorno que também era a porta de entrada, saída e passagem principal para 

quem ia e vinha da Capital. Segundo Santos (2003), era como se fosse um cartão 

de visitas do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

Figura 1.4: Vista aérea do centro de Guarulhos em 1940. 

 

Fonte: Arquivo Histórico Guarulhos. Autor desconhecido-adaptado. 

O prefeito José Maurício de Oliveira justificava os investimentos na região 

cortada pela Avenida Guarulhos, dizendo que se tratava da principal artéria que 

ligava à capital. (ROMÃO e NORONHA, 1980). Desta forma, pode-se compreender 

que as porções do território mais valorizadas, aquelas que agregam mais trabalho 

social são exatamente as porções mais próximas a São Paulo e dela derivadas 

(VILLAÇA, 2001). 

Sobre a relação de Guarulhos com São Paulo, Wilheim afirmava que:  

“A estreita vinculação de Guarulhos com São Paulo condicionou seu 
desenvolvimento ao da Capital, gerando sistemas de vida dependentes e 
interligados a São Paulo. Inicialmente, esta vinculação se exerceu através a 
atual Av. Guarulhos com o bairro da Penha, o qual representava o centro de 
atrações da população de Guarulhos, surgindo, desta maneira, os bairros 
situados ao longo desta ligação” (WILHEIM, 1969, p.7). 

Em oposição a essas melhorias, os antigos núcleos populacionais com forte 

característica do “modo de vida caipira”, apesar da importância da produção de sua 

lavoura e de suas tradições, foram colocados em segundo plano nas ações dos que 

estavam à frente do poder local, criando uma sensação de abandono (SANTOS 
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2003, p. 126). Esta fase se estendeu até 1915, quando a primeira estação do ramal 

ferroviário da Cantareira foi construída no centro de Guarulhos, conforme se observa 

na Figura 1.5. 

 

Figura nº 1.5: Trem Ramal da Cantareira 

        
     

Fonte: Acervo Alberto Del Bianco 

 

Sobre a importância do Ramal Ferroviário para a estruturação do território, 

Santos (2003) afirma que foi a partir de 1915, com a inauguração das estações de 

trem de Guarulhos, Vila Galvão, Vila Augusta, conforme Figura 1.6 e a implantação 

dos loteamentos particulares existentes ao longo deste trajeto que Guarulhos 

ganhou impulso de desenvolvimento. Posteriormente foram inauguradas as 

estações de Gopoúva em 1922, Torres Tibagi em 1931 e por fim a estação Cumbica 

em 1945, cujo objetivo era o de ligar a cidade de São Paulo à Base Aérea de 

Cumbica em Guarulhos (Lasalvia 2006). O ramal do trem da Cantareira13 que ligava 

o centro de São Paulo a Guarulhos, passou a integrar a Linha Sorocabana, sendo 

desativada em 196514.  

                                                           
13 A hipótese defendida por Langenbuch (1971) quanto à desativação da linha férrea, estava 

relacionada à concorrência exercida pelo modal rodoviário, que tornara mais atraente para o 
transporte de cargas e passageiros, frente às limitações impostas pelo transporte ferroviário.  
14 Com a desativação do Ramal da Cantareira foi implantado um corredor viário, atualmente 

conhecido como anel viário, formado por várias avenidas. Os governos municipais nas três últimas 
gestões defenderam a proposta de que fosse estendido o traçado da linha 2 do Metrô até Guarulhos 
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Segundo Langenbuch (1971), o trem do ramal da Cantareira, visto na Figura 

1.6, que se implantou em Guarulhos visava atingir os hospitais que se instalaram 

próximos à região serrana em São Paulo, um asilo de inválidos e um leprosário. 

Anos mais tarde essa atividade hospitalar se estendeu também à Guarulhos para 

atender ao antigo hospital de leprosos Padre Bento, próximo a estação Gopoúva. 

(LANGENBUCH 1971, apud LASALVIA 2006). 

Romão e Noronha (1980) avaliam que o Ramal Ferroviário da Cantareira 

também foi decisivo para o início do processo de industrialização do município. 

Segundo eles, a construção do ramal ferroviário até o centro de Guarulhos 

possibilitou a diversificação da economia local e o deslocamento do eixo produtivo 

para outros bairros da cidade, principalmente para as regiões atendidas pelo trem. 

“Integrando Guarulhos pela Zona Norte da Capital, o trem tornou-se a principal via 

de transporte de passageiros e de mercadorias do município” (ROMÃO E 

NORONHA 1980, apud GAMA 2006). 

Uma característica importante do ramal ferroviário em Guarulhos era que, o 

fato de ter desenvolvido o seu traçado sobre as regiões mais baixas e planas, fez 

com que as estações ficassem relativamente distantes do centro histórico de 

Guarulhos, que se encontrava em terrenos mais elevados. Deste fato decorre que 

deveria ser vencida uma distância em aclive entre a estação e o centro da cidade, 

fazendo com que o crescimento urbano que estabeleceu ao redor das estações 

tivesse um caráter suburbano (LANGENBUCH 1971, apud LASALVIA 2006). 

A configuração destes novos loteamentos, conforme se observa na Figura 

1.6, além de outros equipamentos urbanos implantados ao longo das estações 

ferroviárias faz lembrar, mesmo nos dias atuais, características típicas de subúrbios 

paulistanos15.  Langenbuch (1971) classificava este fenômeno de “povoados-

estações” ou mesmo de “subúrbios-estações”.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
aproveitando este traçado, que corresponde ao antigo leito ferroviário do trem da Cantareira. A 
solução adotada pelo Governo Estadual foi a de implantar um corredor metropolitano de ônibus 
(recém-inaugurado) ligando a estação do Metrô Tucuruvi à região do Taboão, próximo ao aeroporto 
Internacional de Guarulhos.   
15 Santos (2003) classifica as casas de subúrbio como casas localizadas em regiões com 

infraestrutura, próximas a estação de trem, implantadas em centro de lote, com espaço de passeio e 
lazer. Diferente de casas de periferia, caracterizadas como pequenos sobrados ou com laje para 

futura ampliação, autoconstruídas, sem quintal, sem afastamentos laterais e sem infraestrutura. 
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Figura 1.6: Mapa de Guarulhos, 1938 com traçado da Estrada de Ferro Tramway da Cantareira. 

                     

 
Fonte: Livro: Guarulhos, espaço de muitos povos, 2008. (sem escala). 

 

 
Trata-se de um processo, segundo Santos (2003), denominado de 

“urbanização e modernização suburbana”, onde o poder público local capacitava o 

município, requalificando alguns de seus espaços e “removendo ou deixando em 

segundo plano, antigas reminiscências, buscando o apoio da prefeitura paulistana, 

do Governo do Estado e de investidores particulares” consolidando suas relações 

sociais, culturais e econômicas como subúrbio paulistano e não como subúrbio de 

Guarulhos (SANTOS, 2003, p. 137). 
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A construção da extensão do Ramal Ferroviário da Cantareira até Guarulhos, 

reordenou o tecido urbano no entorno das estações ferroviárias em Guarulhos, 

induzindo o crescimento urbano dessas localidades. O que se nota é que a 

implantação da linha férrea ao longo destes bairros interferiu diretamente na 

estrutura urbana desta região de Guarulhos, alterando as relações do centro com o 

seu entorno. O surgimento de novos bairros como Gopoúva, Vila Augusta, Vila 

Endres, Itapegica, entre outros, ao longo da ferrovia provocou uma nova dinâmica 

no espaço intraurbano da região, fazendo surgir novos subcentros atrelados às 

novas localizações, favorecendo a fragmentação espacial.  

Um fato importante destacado por Langenbuch é que a antiga Estrada São 

Paulo - Rio de Janeiro já cruzava o território de Guarulhos há época da ferrovia, 

porém, segundo Langenbuch (1971. p.154) até o final da década de 1940, a 

contribuição das estradas paulistas para o desenvolvimento de novos subúrbios 

ainda não era expressiva, pois, a ferrovia ainda se configurava como o melhor meio 

de transporte, provavelmente devido às péssimas condições das estradas16. 

As formações urbanas oriundas do período da ferrovia são agora as porções 

onde se consolidou o uso de comércios e de serviços, ainda que precariamente. 

Wilheim (1969) afirma que estes corredores comerciais às margens das poucas vias 

arteriais e coletoras como a Av. Marechal Castelo Branco, Dr. Timóteo Penteado, 

Av. Emílio Ribas ligam principalmente os bairros da Vila Galvão, Gopoúva, Vila 

Augusta, Itapegica e conduzem às vias de ligação regional. O autor prossegue sua 

análise, afirmando que nestas vias circulavam as principais linhas de ônibus, onde 

predominavam os trajetos de acesso a São Paulo. Alguns destes corredores de 

comércio e serviços deram origem aos subcentros importantes como os da Vila 

Galvão, Gopoúva e Ponte Grande, conforme veremos no capítulo 3.  

Em meados da década de 1960, a extinção do ramal da Cantareira e a 

construção da Rodovia Fernão Dias provocaram um desligamento quase total de 

Vila Galvão com o Centro de Guarulhos e o enfraquecimento de suas ligações com 

a zona norte de São Paulo, favorecendo relações diretas com zonas centrais da 

Capital. 

                                                           
16

 Somente mais tarde, a Estrada São Paulo-Rio teve seu traçado retificado em alguns trechos e 
passou à condição de rodovia, recebendo pavimentação asfáltica. A estrada foi reinaugurada com a 
denominação de Rodovia Presidente Dutra em janeiro de 1951. (Langenbuch 1971, apud Lasalvia, 
2006). No ano de 1965, quando ocorreu a desativação do Ramal Ferroviário da Cantareira, a Rodovia 
Presidente Dutra, já se constituía como um importante indutor de crescimento urbano.  
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Com a extinção da ferrovia e a abertura das vias para viabilização do sistema 

de transporte coletivo através dos ônibus o comércio começou a se formar, ao longo 

dessas principais avenidas, com destaque para a av. Marechal Castelo Branco, 

implantada sobre o antigo leito ferroviário, além dos pontos de embarque de ônibus 

e, primitivamente, em torno das estações ferroviárias, criando corredores lineares de 

uso comercial, ao longo das avenidas, porém sem significado do ponto de vista de 

qualidade de atendimento.  

A década de 1950 marca o início da terceira fase de importantes 

acontecimentos na cidade de Guarulhos, ancorada pela implantação da Rodovia 

Presidente Dutra, em 1951, conforme Figura 1.7, que provoca uma nova mudança 

nos vetores de crescimento urbano da cidade, redirecionando a expansão urbana 

para a zona leste de Guarulhos, permitindo a consolidação do parque industrial de 

Guarulhos e ampliando a demanda por áreas habitacionais na região. 

Com a implantação da rodovia, esta passa a se constituir num novo eixo 

industrial de grande porte para a região metropolitana de São Paulo, provocando 

uma mudança no perfil das atividades industriais de Guarulhos que até então 

sediava indústrias de pequeno porte e passou então a absorver inúmeras plantas 

industriais às margens da rodovia, especialmente as ligadas aos ramos de metal-

mecânica e eletrônicos (WILHEIM, 1969). 

 

Figura 1.7. Rodovia Presidente Dutra. Jardim Nova Cumbica, 1960. 
 

 
 Fonte: Arquivo Histórico de Guarulhos 
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Desta forma, a rodovia passa a reorientar a ocupação urbana em Guarulhos, 

constituindo-se no terceiro vetor de crescimento da cidade, atraindo esse novo perfil 

de indústrias, juntamente com os novos loteamentos residenciais, que passaram a 

absorver a classe operária, em busca de trabalho (LASALVIA 2006).  

A partir da inauguração da Rodovia Presidente Dutra e de sua consolidação 

como um importante eixo industrial, o crescimento urbano da Cidade de Guarulhos 

se concentrou em regiões localizadas nos arredores desse eixo, e as razões da 

concentração de ocupações urbanas nessas regiões se devem, sobretudo à 

consolidação da atividade industrial nesse município. (WILHEIM, 1969 apud 

LASALVIA, 2006). 

Wilheim (1969), ao analisar o sistema viário de Guarulhos em 1969 já tinha 

uma visão crítica da capacidade da Rodovia Presidente Dutra em absorver a 

demanda de deslocamentos da época, pois, a mesma havia sido construída e 

dimensionada para um tráfego regional, e segundo ele, acabou gerando diversos 

tipos de sistemas “de vida urbana” que atualmente se superpõem e se chocam. Na 

análise de Wilheim, a rodovia, já naquela época, suportava todos os sistemas de 

vida urbana tanto Guarulhos quanto de grande parte da região leste, além do 

crescimento das atividades industriais e comerciais ao longo dela, acrescida de um 

sistema de ligação com Guarulhos, devido à “atomização do aglomerado urbano e à 

falta e precariedade de vias” (WILHEIM, 1969).  

“Por esta reiteração de uso, a via Dutra tem que suportar um excesso de 

atividades que se tornaram conflitantes. A separação do trafego regional 

do local e a criação de novas estruturas que possam absorver ou 

canalizar alguns desses sistemas, poderá agir como um novo impulso 

para o desenvolvimento do município e da região” (WILHEIM, 1969, 

p.28). 

Vários loteamentos de Guarulhos se constituíram a partir das décadas de 

1950 e 1960 ao leste do centro a partir da implantação da rodovia, abrigando a 

grande parcela da população. Segundo Langenbuch (1969), a concentração urbana, 

que até então se restringia à porção oeste do município, começou a se espraiar 

tomando a direção oposta, ocupando novos loteamentos, Bonsucesso, Cumbica, 

Jardim Presidente Dutra, e Pimentas, etc. (LANGENBUCH, 1971, p. 206 e 207). 
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No entanto, vale lembrar que, muito embora houvesse um intenso processo 

de ocupação destes novos territórios durante este período, os bairros mais antigos e 

centrais de Guarulhos, também passavam por um processo de adensamento, 

atraindo, porém, camadas de renda mais elevada, dado o alto custo dos terrenos. 

 

1.3  A expansão urbana e a  formação dos loteamentos periféricos  

Ao iniciarmos as pesquisas sobre as transformações na estrutura urbana do 

município de Guarulhos e o intenso processo de periferização, constatamos que o 

termo periferia, apesar da vasta documentação e análises feitas especialmente na 

década de 1970, ainda é um tema pouco explorado quando se propõe a avançar pra 

além dos aspectos relacionados ao uso e ocupação do solo. Neste sentido cremos 

ser importante apresentar aqui alguns entendimentos de alguns pesquisadores e 

apresentar qual a visão de periferia que adotamos neste trabalho.  

 

1.3.1 Breves reflexões sobre o conceito de Periferia 

O conceito de periferia urbana, no seu sentido clássico buscava evidenciar e 

compreender os chamados “problemas urbanos” bem como as grandes diferenças 

que ocorriam nas cidades que passaram por um intenso crescimento urbano nas 

décadas de 1950 e 1960, como foi o caso de São Paulo. Algumas linhas de 

pesquisa buscavam mostrar as grandes diferenças encontradas nestas regiões. 

Assim como, diversos pesquisadores17 entendiam que os problemas encontrados 

não poderiam ser considerados como anomalias, mas sim partes de um único 

movimento que passava a se consolidar nestas áreas.  

Vemos também importantes estudos produzidos pela equipe de 

pesquisadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) que 

tratam da relação entre o crescimento econômico e a pobreza na cidade de São 

                                                           
17 Nesta vertente, diversos estudos que tratam sobre as características dessa periferia urbana foram 

produzidos. Vale citar aqui o importante livro organizado por MARICATO (1982), “A produção 

capitalista da casa (e da cidade) no Brasil Industrial”, que conceitua e caracteriza a periferia como: 

áreas distantes do centro, aonde ainda não chegaram serviços urbanos e por isso a terra é mais 

barata e a população pobre pode pagar por ela (SINGER, 1982, p. 33); áreas com baixa renda 

diferencial (BONDUKI e ROLNIK, 1982, p. 147). (...) áreas onde não houve ainda entrada do capital 

imobiliário e por isso se mantém com valores mais baixos (LEFÈVRE, 1982, p. 104 e 115); 

“proletarização do espaço urbano”, “espaço de residência da classe trabalhadora ou das camadas 

populares” (MARICATO, 1982, p. 82-83). 
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Paulo, registrada no livro São Paulo, 1975: Crescimento e Pobreza (CAMARGO ET 

al., 1975). O livro discute questões como a “lógica da desordem” no processo de 

urbanização da cidade e sua relação com uma lógica econômica estruturada pelo 

interesse dos industriais na redução de custos da reprodução da força de trabalho, 

por meio da transferência dos custos de moradia para os trabalhadores, que, 

impossibilitados de morar em regiões mais próximas dos locais de trabalho e 

dotadas de infraestrutura, acabam ocupando regiões periféricas e adotando a 

autoconstrução como forma de provimento de sua própria habitação.  

Nestes estudos o termo “periferia” tinha dupla conotação: de um lado foi 

identificada com a “noção de marginalização e exclusão social” e de outro lado com 

“aglomerados, clandestinos ou não, carentes de infraestrutura, onde vai residir a 

mão-de-obra necessária para o crescimento da produção”. (NAKANO 2015, apud 

CAMARGO et al., 1975). 

Maricato (1982), ao responsabilizar a política de investimentos urbanos feita 

pelo Estado, pelo aparecimento das chamadas periferias urbanas, classifica a 

periferia “como o espaço de residência da classe trabalhadora ou das camadas 

populares, espaço que se estende por vastas áreas ocupadas por pequenas casas 

em pequenos lotes, longe dos centros de comércio ou negócios, sem equipamento 

ou infraestrutura urbanos, onde o comércio e os serviços particulares também são 

insignificantes enquanto forma de uso do solo” (MARICATO, 1982, p. 82-83). 

Marques e Torres (2005), também compartilham desta visão ao afirmar que 

se trata de áreas em permanente expansão que constituíam vastas porções urbanas 

cada vez mais distantes dos serviços e empregos geralmente localizados nos 

centros metropolitanos. Naqueles espaços, as condições de vida eram muito 

precárias e nelas imperava uma baixíssima presença do Estado.  

A propósito da insuficiência ou da ausência de serviços e dos equipamentos 

urbanos, Rolnik (2010) 18 afirma que a periferia é marcada muito mais pela 

precariedade e pela falta de assistência e de recursos do que pela localização.  

 

Não temos aqui a pretensão de buscar uma definição rigorosa para o 

conceito de periferia, até porque, conforme afirma Rolnik, não se trata de 

algo homogêneo, o que se percebe é que, ao longo das últimas décadas 

este entendimento tem sido revisto. Segundo Rolnik, “A noção de periferia, 

no entanto, largamente utilizada com sentido distinta pelos estudiosos do 

                                                           
18

 Entrevista para revista Continuum/Itaú Cultural, Junho de 2010. 
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urbano, exige uma definição mais precisa [...]”. (BONDUKI; ROLNIK, 1982, 

p. 118) 

 

(...) não existe uma única periferia uniforme, mas muitas, com 

características diferentes, pois mesmo dentre os territórios da cidade mal 

servidos, há uma graduação e uma hierarquização muito grande, desde o 

que não tem ruas até o que tem água e não asfalto, etc., nas mais diversas 

localizações. (BONDUKI; ROLNIK, 1982, p. 148)  

 

A autora também afirma que, hoje há condomínios de alta renda em áreas 

periféricas que, evidentemente, não podem ser considerados da mesma forma que 

as construções em seu entorno, assim como há periferias em áreas nobres da 

cidade.  

Nakano (2015), ao estudar o fenômeno da “urbanização dispersa” nos 

períodos de 1980 e 1990, observa que “há uma ruptura pontual em relação àquele 

padrão de segregação socioespacial baseado na estrutura centro-periferia em favor 

do padrão baseado em “enclaves fortificados”, também discutido por Caldeira 

(2000)." Segundo Nakano (2015), é possível perceber a implantação de loteamentos 

e condomínios fechados residenciais de médio e alto padrão implantados em alguns 

municípios localizados na periferia da Região Metropolitana de São Paulo ou até 

mesmo fora dela. 

Kowarick (1979) também trata da questão ao afirmar que a periferia urbana já 

não se apresenta mais tão homogênea quanto em seu processo de formação, como 

pôde ser compreendida sob o predomínio do “padrão periférico de crescimento” 19.  

Porém a essência do conceito de periferia enquanto o lugar de moradia da 

população de baixa renda permanece. Ou seja, a periferia continua sendo 

reconhecida enquanto lugar onde há uma dificuldade de acesso a equipamentos 

urbanos. 

No caso de Guarulhos, esse “padrão periférico de crescimento” estimulou o 

surgimento de vários bairros populares ainda marcados por déficits na oferta de 

                                                           
19

 Esse “padrão periférico de urbanização”, estudado por pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento, como (BONDUKI, 1998; MARICATO, 1982; ROLNIK, 1994), foi determinado pela 

consolidação da casa própria em loteamentos precários, sem infraestrutura, instalados em áreas 

distantes ao centro urbano e, geralmente, conectadas com as porções centrais da cidade por meio de 

linhas de ônibus de longo percurso e com desempenho de baixa qualidade. A base de 

fundamentação do padrão periférico consistiu na produção domestica da moradia, sendo o 

proprietário o responsável pela construção da casa-própria, e, assim, reduzindo o custo de 

reprodução ao deixar de arcar com o aluguel. 
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infraestrutura básica, bem como, foi responsável pela produção de vastos 

assentamentos precários e informais ocupados predominantemente pelas moradias 

dos trabalhadores de menor renda implantadas em locais distantes das áreas com 

maior concentração de oportunidades de trabalho, como veremos adiante.  

A revista Espaço & Debates em 2001, na edição de número 42, que tem 

como título a Periferia revisitada20, com coordenação editorial de Maria Cristina da 

Silva Leme e Sarah Feldman, resgata a problemática da periferia. As autoras 

afirmam na introdução da publicação que o tema periferia foi relegado ao segundo 

plano nos anos 90. A revista registra através de um conjunto de artigos e 

depoimentos, contribuições de três importantes estudiosos no assunto, José de 

Souza Martins, Juergen Langenbuch e Nabil Bonduki que fazem uma abordagem 

conceitual sobre o tema, recuperando seu sentido histórico; a visão atual sobre o 

tema e como ele foi incorporado pela sociologia urbana, pela geografia e pelos 

estudos urbanísticos. 

Em seu depoimento, Langenbuch (2001) observa que diversos termos têm 

sido utilizados, no linguajar leigo e naquele empregado por geógrafos, para se referir 

às formas de implantação urbana incipiente, entrecortada de trechos ainda rurais, 

que surgem nas bordas das cidades, tais como: subúrbio e derivados (suburbano, 

suburbanização, em francês banlieue); periferia e derivados (periférico, 

periferização); periurbano (geralmente como adjetivo); franja urbana; urbano 

(geralmente como adjetivo). 

Bonduki (2001) por sua vez, faz uma importante análise sobre os avanços no 

entendimento do tema periferia e destaca que existem investimentos na periferia. 

Segundo ele nós estávamos nos distanciando da ideia da periferia como um lugar 

homogêneo, um lugar que tem apenas carências, rumo a uma percepção de que as 

periferias são locais em transformação, que apresentam estágios diferenciados em 

função dos investimentos que vão sendo realizados pelo Estado e pela própria 

população, “investimentos que tem a ver com políticas – mais e menos populistas, 

mais e menos clientelistas: a periferia que tem água, asfalto, transporte; a periferia 

que tem água, mas não tem asfalto; a periferia que só tem transporte, que muitas 

vezes é o primeiro equipamento que chega”. (BONDUKI, 2001) 

  

                                                           
20

 Periferia Revisitada. ESPAÇO & DEBATES – Revista de Estudos Regionais e Urbanos. Ano XVII, 
n.42, São Paulo: NERU, 2001. 
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“Quando começamos o trabalho Periferias, o conceito de periferia estava 

muito ligado ao do loteamento periférico, tanto que o nosso objeto de 

pesquisa, nossa unidade, era o loteamento (...). Achávamos que a cidade 

estava crescendo através de loteamentos que se formam que deixam 

vazios, ideia muito presente naquela época. (...) Nosso trabalho pretendia 

mostrar que o modelo econômico que foi implantado no regime militar 

gerava uma precarização das condições de vida da população.” (BONDUKI, 

2001, p. 84).  

 

O autor continua sua reflexão destacando que logo em seguida, 

”desenvolvemos a ideia do trinômio sobre o qual se baseia a expansão da cidade: 

loteamento periférico, casa própria e autoconstrução." (...) O trabalho ‘Periferias’ 

questionava a ideia de periferia como um local geográfico, a franja periurbana. 

Loteamento para nós era loteamento precário, sem infraestrutura. (...) no limite, a 

periferia poderia estar no centro, na precariedade habitacional dos cortiços. Mas, ao 

mesmo tempo, a ideia de periferia estava também muito ligada à ideia dos 

loteamentos periféricos.  

Nakano (2015) ao comentar estudos realizados por Marques e Torres (2005) 

sobre as realidades urbanas e sociais da metrópole paulistana no início da década 

de 2000, afirma que: “A “periferização” foi e continua sendo um dos processos 

fundamentais de estruturação dos espaços intraurbanos paulistanos, seja na escala 

municipal, seja na escala metropolitana. Não à toa as análises sobre os processos 

de produção dos espaços urbanos periféricos e as moradias precárias da população 

de baixa renda se constituíram como os principais objetos de estudos da sociologia 

urbana nas décadas de 1970 e 1980, como foi bem colocado por Maricato (2011) e 

no texto de Marques (2005a) que abre o livro citado” (NAKANO 2015, p. 101). 

Segundo o autor, muitos desses estudos sobre a produção das periferias 

urbanas realizados na década de 1970 continuam sendo referências para contribuir 

numa análise mais rigorosa sobre o tema, tendo inclusive estimulado novos estudos 

e abordagens mais detalhados sobre os fenômenos da desigualdade e segregações 

socioespaciais na Região Metropolitana de São Paulo (NAKANO, 2015). 
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1.3.2  A formação dos loteamentos periféricos em Guarulhos 

Conforme já observado no subtítulo anterior a expansão dos loteamentos 

periféricos em Guarulhos acompanhou predominantemente o trajeto dos principais 

eixos viários de ligação com a cidade de São Paulo. Devido às condições de relevo, 

bastante acidentadas ao norte do município, associadas às legislações que 

restringem a ocupação do solo neste vetor, a urbanização de Guarulhos inicialmente 

esteve concentrada principalmente a oeste e sudoeste, no limite com São Paulo, 

conectando-se à capital, formando mancha  conurbada com este trecho de São 

Paulo.        

Segundo Santos (2003) vimos que vários bairros de Guarulhos também se 

constituíram a partir das décadas de 1950 e 1960 em regiões distantes do núcleo 

central de Guarulhos, com fortes características periféricas e a partir da atuação dos 

agentes imobiliários, abrigando a grande parcela da população de Guarulhos. Muitos 

até incorporam no nome a denominação dos agentes imobiliários que loteavam as 

terras. Um exemplo citado por Santos (2003) é o Parque Continental cujo nome é o 

mesmo de uma famosa imobiliária da cidade. 

Segundo Bonduki (1998) e Kowarick (1994), a implantação deste perfil de 

loteamentos, implantados na periferia de Guarulhos, foram imprescindíveis para a 

conformação da espacialidade urbana do município. À medida que se ampliava a 

demanda por novas moradias, o setor imobiliário residencial articulava-se com o 

planejamento de novos loteamentos cada vez mais distantes da região central. O 

amplo espaço na periferia do município incorporou o que se convencionou chamar 

de “padrão periférico de crescimento”, constituído, sobretudo, com a organização de 

loteamentos destinados a classe operária. Na Figura 1.8 é possível observar a 

expansão dos loteamentos na periferia de Guarulhos, nas décadas de 1960 e 1970. 
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Figura 1.8– Evolução da expansão urbana em Guarulhos. 

 

 

Fonte: Prefeitura de Guarulhos, 2002. Adaptado 

 

O que se percebe é que com a existência de grandes propriedades no 

município, a constituição da periferia deu-se com a comercialização de lotes aos 

operários da indústria local e também da capital. As características que moldaram a 

periferia de Guarulhos baseiam-se eminentemente na autoconstrução da moradia, 

conforme visto anteriormente. Era o trabalhador quem construía todas as etapas de 

edificação. 

 

A expansão desenfreada dos loteamentos periféricos ocorreu ancorado na 

promoção da ideologia da casa própria, que permitiu a comercialização de 

lotes em áreas recém parceladas e desprovidas de infraestrutura urbana. A 
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casa própria como um dos anseios da população trabalhadora ganhou 

corpo a partir da segunda metade do século passado e consequentemente, 

traduziu-se como um patrimônio da classe trabalhadora (BONDUKI; 

ROLNIK, p. 1982). 

 

A instalação dos loteamentos atendia a uma estratégia muito comum ao 

parcelamento do solo. Os proprietários de extensas glebas de terras, que outrora 

administravam chácaras e olarias, com a queda da produção destas atividades e o 

grande aquecimento do mercado imobiliário residencial para produção de habitação 

de baixa renda nas áreas periféricas, passaram a utilizar de alternativas para 

produzir riqueza. A implantação de loteamentos caracterizou-se como um 

investimento de amplas vantagens econômicas para o incorporador e o proprietário 

dos lotes.  

Gama (2009) explica que para a instalação do loteamento era estabelecida 

uma parceria entre o proprietário e o empreendedor. Por meio de concessão, o 

proprietário concedia suas terras para que o loteador desenvolvesse o plano de 

loteamento a ser comercializado, conforme é possível observar na Figura 1.9. Neste 

caso, o proprietário não tinha nenhum gasto efetivo para a realização do processo 

de parcelamento de suas glebas. A única preocupação do proprietário era com a 

disponibilização de suas terras para que fossem loteadas, e, posteriormente, 

colocadas à venda. 

Por outro lado, o empreendedor, que negociava o lote diretamente com o 

comprador e era responsável pelo planejamento, execução da divisão da gleba em 

lotes, investia o mínimo possível, para poder auferir uma renda muito maior com a 

comercialização dos lotes.  

Tratava-se do que Bonduki e Rolnik (1982) costumavam chamar de sistema 

de concessão. Que consistia numa associação do proprietário da terra com o 

loteador, cabendo a este de 40 a 50 por cento das carteiras relativas ao loteamento. 

Nesta parceria, o proprietário entrava no negócio apenas com a gleba, enquanto 

todas as demais despesas cabiam ao loteador.  
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Figura 1.9 -  Esquema de abertura de loteamentos irregulares. 

 
Fonte: Montagem feita a partir de Bonduki; Rolnik, 1982 apud Gama (2009). 

 

Por conta disso, surgiram no município de Guarulhos vários processos de 

parcelamento do solo, em loteamentos periféricos destinados à construção, da casa 

própria. Estes loteamentos eram, em geral, implantados nas áreas de expansão 

urbana, localizadas a leste do município. Assim, a ocupação da terra nos bairros 

Cumbica, Presidente Dutra, São João, Lavras, Bonsucesso e Pimentas, passaram a 

ser definidas pela existência deste tipo loteamentos.  

              Beneficiados pela inoperância do poder público, os loteadores agiam de 

acordo com os seus interesses, comercializando lotes sem nenhuma infraestrutura 

urbana. Muitos sequer passavam pelo crivo da administração municipal, sendo 

implantados de forma clandestina21, outros se beneficiavam da lenta ação do Estado 

comercializando loteamentos irregulares, cujos licenciamentos ainda estavam em 

análise e não haviam sido autorizados pelo poder público.   Os loteamentos 

irregulares passaram então a configurar a conformação da periferia, 

Em 1969, após a elaboração do PUG, as áreas periféricas do município 

passaram a integrar o perímetro urbano com a aprovação da lei nº 1503 de 17 de 

setembro de 1969, ampliando os limites demarcados na lei de zoneamento de 1957 

conforme se pode observar na Figura 1.10. A referida lei criou quatro zonas de 

                                                           
21

 Vale aqui esclarecer a diferença entre loteamentos clandestinos e irregulares. O loteamento 

clandestino constitui-se de parcelamento executado sem qualquer reconhecimento por parte do poder 
público municipal. Tal loteamento sequer existe para o poder público. O loteamento irregular é aquele 
que já possui algum reconhecimento por parte do poder público, mas que, não teve o seu processo 
de regularização concluído por não ter atendido às exigências burocráticas. Em muitos casos, tais 
exigências impedem que o andamento do processo prossiga, inviabilizando a sua aprovação. 
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expansão urbana e reconheceu uma urbanização já consolidada nas novas 

espacialidades que se formavam no município, com os bairros do Seródio, São 

João, Lavras e Presidente Dutra e do Bonsucesso. O bairro dos Pimentas estava 

localizado na Terceira Zona de Expansão Urbana.  

Segundo Santos (2003), o poder público, apesar de reconhecer, estas novas 

Zonas de Expansão Urbana, assumindo que muitos dos bairros periféricos já se 

apresentavam consolidados, não destinava a esta periferia da zona leste de 

Guarulhos recursos e investimentos que permitissem uma integração com o urbano. 

 

Figura 1.10 – Zonas de Expansão Urbana de Guarulhos entre 1957e 1969. 

 

Fonte: Prefeitura de Guarulhos, 2004 - adaptado. 

 

A partir da década de 1980, com a redução na oferta dos loteamentos, houve 

um crescimento significativo no número de ocupações irregulares e clandestinas no 

município, provocando um processo de ocupação de áreas públicas e particulares 

por meio de submoradias, estimulando a formação de inúmeras favelas no 

município. “A casa própria materializada na favela veio se consolidando como 

processo de assentamentos informais das populações mais carentes do município”. 

(GAMA, 2009, p. 172). 
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Neste mesmo período, o fortalecimento dos movimentos populares22 forçou o 

poder público a reorganizar-se para enfrentar a questão da regularização de 

loteamentos. Grostein (1987) avalia que o Estado, por conta dessa pressão dos 

movimentos populares, teve que estruturar-se para atender as demandas por 

infraestrutura e pela escritura definitiva dos lotes, privilegiando então, na política de 

regularização, os aspectos jurídico-administrativos. 

O que se percebe é que a regularização em massa ao focalizar os aspectos 

jurídico-administrativos e relegar os aspectos urbanísticos a um segundo plano, 

“eliminou” a separação entre cidade formal e informal. As periferias ao longo de 

décadas, tiveram as suas condições físico-urbanísticas melhoradas por 

investimentos dos próprios moradores e do poder público, ainda que o investimento 

desse último tenha ficado aquém do realizado na cidade formal. 

Quem conseguia comprar e ocupar um pedaço de terra num loteamento 

qualquer, ingressava em um processo que, lhe permitiria, mais cedo ou mais tarde, 

garantir o direito de propriedade da casa e o acesso aos serviços urbanos.  

Além das demandas de regularização fundiária, outros problemas 

relacionados à infraestrutura urbana e a acessibilidade, ainda se constituíam como 

entraves para a melhoria das condições de vida da população periférica. 

 
“Os poucos ônibus que serviam aos bairros da zona leste de Guarulhos não 

conseguiam atender a população, devido às péssimas condições das 

estradas de acesso. Sem a infraestrutura necessária para a melhoria do 

sistema de transportes, os poucos empresários que exploram os serviços 

na periferia de Guarulhos não se sentiam estimulados a estenderem os 

serviços e tão pouco promover alterações nas precárias condições de 

transporte oferecidas aos loteamentos periféricos” (GAMA, 2009, p. 105). 

 

Gama (2009) ao tecer uma breve análise sobre os loteamentos precursores 

da ocupação nestes vetores descreve que a população que se propunha a morar 

nessas áreas do município, tinha que buscar alternativas próprias para garantir as 

condições mínimas de moradia e salubridade, pois não havia comércio, as ruas 

eram improvisadas, o esgoto a céu aberto, sem água e o transporte praticamente 

                                                           
22

 Em Guarulhos a ação dos movimentos populares foi articulada principalmente por meio do Centro 

do Trabalhador para Defesa da Terra “Paulo Canarin” e lideranças locais que explicitou a questão 
habitacional junto à sociedade civil levando o poder público a reconhecer e atuar de forma mais 
efetiva no problema habitacional do município 
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inexistente, conforme se pode observar na Figura 1.11. Segundo ele, o comércio 

era mantido pelos moradores instalados nos loteamentos, sendo eles responsáveis 

por manter o abastecimento de itens básicos a toda a população residente, uma vez 

que era extremamente penoso o acesso às áreas centrais para a realização de 

compras domésticas.  

 

Figura 1.11 - Loteamento Jardim São João em 1979. 

 
Fonte: Arquivo Histórico de Guarulhos – Autoria desconhecida 

 
 

O sistema de vias e transportes não conseguiu acompanhar o mesmo ritmo 

de expansão da cidade, o que gerou a falta de ligações entre diversos bairros, 

sobrecarregando as vias que dela partem. A área periférica, ao se expandir, ficou 

mais distante da área central, que é a principal concentração de empregos, 

resultando assim, em maior tempo em deslocamentos e maiores gastos em 

transportes, tanto da população, em tarifas, como do poder público, em 

investimentos.  

Os dados do início dos anos 80 indicavam a insuficiência quanto à 

capacidade do sistema viário de alguns dos principais corredores ligados ao Centro 

de Guarulhos, entre eles a Av. Monteiro Lobato, a Rua Papa João XXIII a Brigadeiro 

Faria Lima e a av. Guarulhos. Os problemas nesses corredores refletiam na Rodovia 
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Presidente Dutra que acabou se transformando na principal via de ligação da região 

dos Pimentas para São Paulo e o centro de Guarulhos. 

Uma reportagem publicada em jornal Folha Metropolitana de 1979, sob o 

título "Moradores do Jardim Alvorada pedem iluminação pública para o bairro", relata 

os problemas enfrentados pelos moradores deste loteamento localizado no bairro 

dos Pimentas. A matéria relata a visita de uma comissão de moradores ao então 

prefeito Néfi Táles, no Paço Municipal, onde reivindicam a instalação de luminárias 

para aquele loteamento. Segundo os moradores, face ao aumento indiscriminado da 

população, “cresceu surpreendentemente o número de assaltos, roubos e agressões 

por parte de marginais”. Para os moradores o problema foi motivado pela falta de 

iluminação pública. Segundo o Presidente da associação dos moradores “o índice 

de fatos ligados ao crime é de dois a cada hora, um dos mais altos de Guarulhos”. A 

matéria registra ainda a entrega de um abaixo assinado contendo oitocentas 

assinaturas, reforçando os pedidos da comissão. (Folha Metropolitana, 1979). 

Santos (2003), em uma série de entrevistas realizadas para sua Tese de 

doutorado, após ouvir dezenas de lideranças locais, chega à conclusão que: 

 
“Os novos bairros que surgiam e os bairros mais distantes do chamado 

núcleo central de Guarulhos e suas adjacências eram zonas periféricas que 

não pertenciam ao município, apesar da localização político-administrativa 

dessas áreas no município. Constituíram-se mais como periferias 

metropolitanas do que de Guarulhos” (Santos 2003, p. 166). 

 

            O autor exemplifica tal situação, citando o jornal Estado de São Paulo ao 

publicar matéria sobre o movimento de emancipação política e a proposta de se criar 

um novo município na região dos Pimentas, Cumbica e Bonsucesso no final da 

década de 1970. Segundo o jornal, este movimento perdurou até o final da década 

de 1990. 

As análises apresentadas neste subtítulo permitem perceber que Guarulhos 

passou por um processo de mudança na estruturação do seu espaço urbano, 

principalmente entre as décadas de 1950 e 1970, em função das profundas 

transformações provocadas, sobretudo, pela abertura da Rodovia Presidente Dutra e 

o respectivo incremento das atividades industriais, que induziram o adensamento e a 

expansão urbana para novos vetores de expansão, convergindo para a constituição 

de um novo processo de estruturação do espaço intraurbano.  
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A intensificação da expansão do tecido urbano da cidade provocou também o 

surgimento de novos espaços de (re) produção do consumo (subcentros) nas áreas 

mais afastadas do centro. Este processo (ainda que de forma tímida) modificou o 

papel do centro da cidade, da mesma forma que acarretou na constituição de novas 

funcionalidades para os subcentros que começaram a se constituir na periferia de 

Guarulhos. Estas transformações poderão ser observadas por meio da análise dos 

estudos que serão apresentados no último capítulo deste trabalho. 

 

1.4 O processo de industrialização em Guarulhos de 1951 a 1980 

O histórico de industrialização em Guarulhos pode ser dividido em duas fases 

de desenvolvimento. A primeira datada entre o final do século XIX até meados da 

década de 1940, marcada pela produção nos bairros da Ponte Grande, Vila 

Augusta, Porto da Igreja e região, e que se insere no contexto paulista como 

fornecedora de produtos para a construção civil, produtos agrícolas, alimentícios e 

bens de consumo quase toda enviada para São Paulo. A outra fase, a partir da 

década de 1950, provocada pela construção da Rodovia Presidente Dutra e o início 

da implantação de um parque industrial, ancorado pela implantação do loteamento 

Cidade Industrial Satélite de Cumbica – CIS Cumbica. 

Segundo Oliveira (2008) a implantação do ramal do trem da Cantareira, bem 

como, a implantação das primeiras fábricas ao longo das imediações da linha da 

rede ferroviária na cidade, corresponde ao primeiro momento da industrialização. 

Conforme apresentado anteriormente, o trem da Cantareira foi um dos principais 

facilitadores da indústria neste primeiro período. A primeira indústria a se instalar em 

Guarulhos foi a Cerâmica Paulista em 1915, implantada no bairro de Vila Galvão e 

as indústrias produtoras de bens de consumo na região do centro antigo e 

expandido por onde passava o trem da Cantareira, posteriormente chamada de 

Rede Ferroviária Sorocabana.  

Wilheim (1969) divide em duas fases distintas a evolução industrial de 

Guarulhos. Para o autor: 

 “(...) a primeira fase caracteriza a predominância quase absoluta de 

empresas industriais de pequeno porte, de expressão local, voltadas para 

um mercado restrito de âmbito também local. A segunda fase é marcada 

pela implantação de indústrias de grande porte, cujo marco básico é a 

tecnologia relativamente moderna e extroversão para o mercado nacional - 
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em particular a região economicamente mais pujante do País, ou seja, a 

área metropolitana de São Paulo” (WILHEIM, 1969, p. 8). 

 

A indústria têxtil foi uma das primeiras atividades industriais a se instalar no 

município, como a Tecelagem Carbonell. No entanto, em 1923 já havia em 

Guarulhos a presença da indústria metalúrgica23, que nos anos seguintes cresceriam 

em números expressivos (SANTOS, 2003). 

Já em meados da década de 1940 as indústrias começaram a chegar à 

região de Cumbica em função de alguns equipamentos que foram importantes para 

o desenvolvimento do processo de industrialização-urbanização de Guarulhos, com 

destaques para: a implantação da Base Aérea de Cumbica-BASF24, assim como a 

implantação da estrada de rodagem Rio - São Paulo (embrião da futura Rodovia 

Presidente Dutra) e do loteamento Cidade Satélite Industrial de Cumbica, que se 

constituíam como os principais projetos catalizadores do processo de expansão das 

atividades industriais.  

É a partir deste período que o parque industrial do município começa a se 

expandir, estimulado tanto pela facilidade de transporte, envolvendo as duas 

maiores cidades do país (São Paulo e Rio de Janeiro), quanto pela proximidade em 

relação ao parque industrial de São Paulo. Guarulhos, neste contexto histórico, é 

favorecida por sua localização geográfica na grande Paulo e por estar no principal 

eixo industrializado, entre Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.  

A partir da implantação da Rodovia Presidente Dutra na década de 1950, 

Wilheim (1969) afirma que, "o município de Guarulhos, que até este momento 

sediava indústrias de pequeno porte, passou a absorver inúmeras plantas 

industriais, cujas localizações se deram às margens da rodovia, constituindo esta o 

novo eixo industrial de grande importância para São Paulo." (WILHEIM, 1969, p. 7). 

Grandes empresas transnacionais como Phillips, Ollivetti, Asea. Pfizer, Microlite, 

                                                           
23 Santos (2003) reconhece duas fases de desenvolvimento da indústria primária em Guarulhos. A 

primeira datada entre o final do século XIX até meados da década de 1940, marcada pela produção 
na Ponte Grande, Vila Augusta, Porto da Igreja e região, quase toda enviada para São Paulo e com 
uma forte presença italiana. A outra fase, a partir da segunda metade dos anos 40, com o predomínio 
desse tipo de indústria na Zona Norte e, principalmente, Leste no município, vinculada à construção 
da Dutra e à periferização da população municipal e paulistana, com a participação de outros 
contingentes populacionais, destacadamente migrantes nordestinos e mineiros. 
24

 A transferência da Base aérea do Campo de Marte em São Paulo para Guarulhos, fez parte do 
Plano Quinquenal de Desenvolvimento do governo Getúlio Vargas. 
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Borlem, entre outras, se instalaram em áreas às margens da Rodovia Presidente 

Dutra, conforme pode ser observado nas Figuras 1.12 e 1.13. 

 

Figura 1.12 - Unidades fabris ao longo da Rodovia Presidente Dutra na década de 1970. 

 

Fonte: Arquivo Histórico de Guarulhos. Autoria desconhecida 

Wilheim (1969), em seus diagnósticos com vistas à elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Guarulhos, apresenta dados surpreendentes sobre a 

dinâmica de crescimento industrial em Guarulhos. Segundo ele, o período que vai de 

1940 a 1950 marca um aumento superior a duas vezes e meia (163,9%) do número 

de indústrias no município. Nesta mesma razão, os anos de 1950 a 1960 se 

encarregam de manter o padrão anterior: taxa equivalente a 181,4%. Nos anos 

seguintes a 1960, observa-se um ritmo menos acentuado no incremento do parque 

industrial, apresentando um crescimento de 25,8% no último quinquênio. 

Oliveira (2008) destaca que o sucesso deste modelo de desenvolvimento 

pode ser observado através da grande quantidade e velocidade da instalação do 

parque industrial na cidade. O autor cita que em 1953, eram 27 grandes indústrias; 

em 1956, eram 90 grandes fábricas e 80 pequenas. O processo de implantação das 

indústrias de grande porte nas décadas de 1950, 1960 e 1970 correspondeu a uma 

aceleração do processo migratório para a cidade de Guarulhos, provocando 
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profundas mudanças na sua estrutura urbana e social conforme pudemos analisar 

anteriormente. 

Figura 1.13 Fábrica da Olivetti na Rod. Presidente Dutra 

. 

 
Fonte: Massami 1958 

 

Conforme indicado no Gráfico 1.2, observa-se que o setor metal-mecânico foi 

o setor que mais cresceu ao longo da década de 1950, representando 39% das 

unidades identificadas pela pesquisa e que foram construídas na década de 1950. 

Esse fenômeno pode ser visto, também, como resultante do processo de 

substituição das importações, iniciado na década de 1930 e concluído apenas na de 

1970, visto que grande parte do que era produzido voltava-se ao mercado interno 

(MARQUES e REGO, 2003, p. 249-250). 
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Gráfico 1.2 Indústrias instaladas em Guarulhos por setor, na década de 1950. 

 
Fonte: Dados coletados por grupo PET-História/Unifesp. 

 

Vários fatores contribuíram para o avanço industrial da cidade a partir da 

década de 1950, entre eles podemos citar:  

1. A manutenção de um polo de fabricação de tijolos, fornecendo-os, principalmente, 

para a capital paulista, período em que fora construído um porto com a finalidade de 

atracar barcaças que por intermédio do Rio Tietê levava tijolos para a região de São 

Paulo, atualmente denominada Ponte das Bandeiras; 

2. Isenção de tributos municipais em 1952, 1956 e 196125;  

3. Novo Modelo Desenvolvimentista implantado pelo Governo Juscelino Kubitschek 

em 1956, que acelerou o desenvolvimento da região com a entrada maciça de 

capital estrangeiro na implantação da chamada indústria pesada. 

Segundo o autor, os principais aspectos que favoreceram o crescimento da atividade 

industrial no município são os seguintes: 

• o valor imobiliário reduzido, comparado aos outros municípios da Grande São 

Paulo, permitindo a aquisição de terrenos de grandes dimensões, apropriados para 

futuras expansões;  

                                                           
25

 A Lei nº. 171 de 04 de outubro de 1951 concedeu isenção tributária municipal às indústrias que se 
instalassem em Guarulhos até 31 de dezembro de 1952, pelo prazo de 3 a 6 anos. A Lei nº. 215, de 
12 de novembro de 1952, concedeu isenção tributária municipal às indústrias de 3 a 15 anos a todas 
as indústrias que se instalassem no Município até a data de 31 de dezembro de 1956, similar 
benefício também foi concedido pela prefeitura no ano de 1961. Em geral, as empresas tinham 
isenção de Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU e Imposto Sobre Serviços - ISS por 5 anos. 
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• a presença da Rodovia Dutra e da Rodovia Fernão Dias;  

• a proximidade com São Paulo;  

• o número de olarias, permitindo o baixo custo das construções;  

• mão-de-obra disponível para a indústria e  

• água de superfície e subsolo para o uso industrial  

Os aspectos que eram considerados negativos eram a ausência de 

infraestrutura urbana, com poucas condições de saneamento básico, sistema viário 

inadequado ao transporte de carga, baixa acessibilidade a algumas indústrias, daí a 

preferência pelas áreas marginais às rodovias (WILHEIM, 1969). Embora houvesse 

aspectos negativos, estes não foram suficientes para inibir a polarização exercida 

pelo município à atividade industrial. 

Wilheim (1969) afirma ainda que a localização industrial, que passou a 

permitir à população guarulhense à oportunidade de trabalho no próprio município, 

contribuiu para diminuir gradativamente a dependência em relação aos bairros 

industriais do município de São Paulo, permanecendo, no entanto, ainda uma forte 

ligação com o setor terciário da capital metropolitana. Isto estimulava cada vez mais 

os deslocamentos através da Rodovia Presidente Dutra para atingir o centro 

comercial da Capital. 

 

1.4.1 A implantação da Cidade Industrial Satélite de Cumbica – CIS Cumbica 

O Loteamento Cidade Industrial Satélite de Cumbica – CIS Cumbica foi 

idealizado para ser um condomínio industrial, na época, o maior do estado de São 

Paulo conforme Figura 1.14. O bairro possui a maior concentração de indústrias de 

Guarulhos e uma das maiores do estado de São Paulo. O terreno foi comprado pela 

administração municipal das famílias Guinle e Chaves. 

A implantação do projeto sofreu inúmeros contratempos, o que fez com que o 

mesmo não se efetivasse conforme o esperado. Por conta disso, até hoje o bairro 

sofre com essas consequências, como um grande número de vias sem asfalto, e 

posteriormente a ocupação ilegal e desordenada de famílias mais pobres nas áreas 
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remanescentes do loteamento26. A implantação do loteamento Cidade Industrial 

Satélite de Cumbica, e a respectiva infraestrutura vinda da Base Aérea, mudaram o 

eixo de implantação de indústrias e a logística na cidade.  

 

Figura 1.14 - Planta do Loteamento Cidade Industrial Satélite de Cumbica. 

 

 
Fonte: Prefeitura de Guarulhos – adaptado. 

 

O eixo produtivo da cidade, que era localizado na região central, definido pela 

estrada de ferro sorocabana, transfere-se para Cumbica, nas proximidades da 

Rodovia Presidente Dutra. A Figura 1.15 mostra um recorte do Jornal A Folha da 

Noite, de 1945, em que já se anunciava a Cidade Industrial Satélite de Cumbica 

como a mais importante do estado. 

                                                           
26 A Prefeitura de Guarulhos, ao longo dos últimos anos tem viabilizado uma série de ações com 

vistas a reurbanizar o loteamento. Com destaque para as remoções e reassentamentos de milhares 
de famílias que ocupavam as áreas remanescentes dos lotes industriais da região, que foram 
removidas para o bairro dos Pimentas. 

 



66 

 

De acordo com Nobre (2000), este modelo de urbanização, que se baseia na 

concentração de grandes complexos industriais, foi fruto da economia de escala 

capitalista, onde a concentração diminuía os custos de produção, pois a proximidade 

física do município de Guarulhos com a cidade de São Paulo reduzia os gastos 

como transporte de matéria-prima e mão-de-obra, além de maximizar o uso da 

infraestrutura instalada. 

 
Figura 1.15 - Anúncio de venda de lotes da Cidade Industrial Satélite de Cumbica. 

 
Fonte: Jornal A Folha da Noite, 1945. 

 

Segundo explica Gama (2009), o planejamento do loteamento CIS - Cumbica 

e da Rodovia Presidente Dutra além das instalações da Base Aérea de São Paulo 

consolidaram a formação de um corredor estrategicamente concebido ao plano 

desenvolvimentista da política brasileira, integrando urbanização-industrialização.  

Vemos que o interesse do governo do Estado de São Paulo frente ao 

município de Guarulhos durante as décadas de 1960 e 1970 reflete a importância da 

espacialidade do município de Guarulhos para a reprodução dos interesses do 

capital. 
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Com a implantação da Cidade Industrial Satélite, outro grande desafio 

precisava ser superado com vistas a garantir o pleno desenvolvimento industrial da 

região, que era a retificação do rio Tietê a abertura de uma via marginal à várzea do 

rio.  

A execução do projeto de retificação do Tiete, na visão de Wilheim, iria 

representar para o município de Guarulhos obra de grande dimensão, do ponto de 

vista de recuperação de áreas alagadiças, tornando-as ocupáveis por atividades 

urbanas e também pela eliminação do maior obstáculo à conurbação com a região 

leste do município de São Paulo. Facilitaria, também, a integração metropolitana, 

como consequência da construção das avenidas marginais. Esta obra, a cargo do 

Estado, seria fundamental para que a expansão de Guarulhos e a realização do 

Novo Centro pudessem atingir todas as suas finalidades. 

Segundo o autor a retificação do rio Tietê permitiria a ampliação da área 

industrial, atualmente descontinua ao longo da via Dutra, e a implantação de nova 

área industrial na área de expansão urbana até o bairro dos Pimentas, aumentando 

as potencialidades do município como área alternativa para localização industrial da 

região metropolitana. 

O estímulo à atividade industrial e a expectativa de expansão de áreas com a 

retificação do rio Tietê não serviram somente à reprodução do capital industrial, mas 

também, à população operária. A população, seguindo o caminho das indústrias e a 

procura de ocupação aos novos postos de trabalho começou a buscar um lugar para 

morar em regiões próximas do trabalho e de fácil acesso a São Paulo, pois o modelo 

de desenvolvimento industrial adotado não incluía soluções de provisão habitacional 

para os trabalhadores.  

Entre as décadas de 1970 e 1980, os índices demográficos elevaram-se 

consideravelmente, provocados, em grande parte, pela alta do fluxo migratório no 

município que alcançou números expressivos. Durante essas décadas a população 

do município de Guarulhos cresceu a 8,4% conforme já demonstrado no subtítulo 

anterior. 

O loteamento Cidade Industrial Satélite em Cumbica é um exemplo 

importante que fundamenta nossa percepção sobre a ocupação das áreas rurais 

com o deslocamento das atividades industriais para novas espacialidades. Portanto, 

como subúrbio/periferia da capital paulista o município de Guarulhos passou a 



68 

 

concentrar o ordenamento da industrialização nas regiões de antigas fazendas e 

chácaras, reproduzindo novas formas espaciais.  

As transformações ocorreram com o intenso processo de especialização do 

espaço urbano guarulhense, estabelecendo novas funções ao município, 

estrategicamente, direcionadas pela fluidez da circulação com as rodovias 

presidente Dutra, Fernão Dias e posteriormente, Ayrton Senna. 

Apesar da dinâmica de crescimento industrial em Guarulhos ter sido intensa 

naquele período, este crescimento não proporcionou a criação de políticas urbanas 

que pudessem reverter parte dos dividendos do desenvolvimento econômico às 

necessidades da população operária. A urbanização não acompanhou o aumento do 

número de operários demandados pela indústria, que num processo crescente atraiu 

um número significativo de trabalhadores para as grandes cidades. A capital paulista 

como principal polo de industrialização foi uma dessas cidades a estimular a 

migração operária. 

Guarulhos passou a receber populações de diferentes lugares, conforme 

Gráfico 1.3 do estado, aumentando consideravelmente a população do município 

durante este período. A proximidade da Rodovia Presidente Dutra e a consolidação 

da atividade industrial nessa região, que em 1980 já somava 1516 plantas que 

empregavam em torno de 90.000 trabalhadores, (ROMÃO e NORONHA, 1980), 

provocaram uma forte atração demográfica. 

 
Gráfico 1.3 - Composição demográfica do Município de Guarulhos, 1980. 

 
Fonte: Secretaria Planejamento, PMG 1984 Apud Gama. 
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O interior do Estado de São Paulo foi o principal espaço a ceder mão de obra 

ao centro industrial de Guarulhos, sendo que 44% da população migrante no 

município eram proveniente de outras localidades do próprio Estado paulista 

conforme se observa no Gráfico 1.4. No mesmo período em que os dados 

populacionais atingiram taxas expressivas, bem como o número de instalações de 

indústrias, as áreas com maior quantidade de empresas, como, Bonsucesso, 

Cumbica, Taboão, começaram a passar por um processo de urbanização periférica, 

sobretudo, com a instalação de loteamentos destinados à classe operária. 

 

Gráfico 1.4 - Origem da migração em Guarulhos por estados. 

 
Fonte: SIGEO - Prefeitura Municipal de Guarulhos. 

 
Parte desse crescimento populacional deveu-se essencialmente a presença 

de grupos migratórios do interior do estado de São Paulo e do nordeste do Brasil, 

que em virtude do aquecimento industrial na espacialidade do município de 

Guarulhos e por estar localizado na região metropolitana de São Paulo, bem como 

pelos eixos rodoviários que interligam Guarulhos aos principais centros urbanos do 

sudeste, fizeram com que o município se tornasse um importante polo de atração de 

operários recém chegados de outras localidades.  

No decorrer da década de 1970, período de intensificação das instalações 

das plantas industriais no município, a taxa de crescimento da população por 

migração, superou o crescimento vegetativo em mais de 50% do incremento total. À 
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medida que a espacialização do espaço urbano guarulhense sofre intensificações 

mediante a transferência de grandes grupos industriais ao município, o número de 

habitantes tende a acompanhar ao crescimento do setor industrial.  

O alto índice populacional alargou a necessidade por moradia e contribuiu 

para a instalação de loteamentos periféricos, além do processo de favelização27 por 

aqueles que não conseguiram recursos para obterem um lote na periferia. Dar-se-ia 

também, em 1970, o surgimento de áreas de ocupação, com o registro da primeira 

favela no município. Posteriormente, o processo de periferização tornou-se gradual e 

as favelas foram se espraiando e ocupando outras áreas do município, 

principalmente, próximo aos corredores industriais.  

Logo o aumento da população e a concentração industrial em áreas 

estratégicas do município trouxeram a necessidade de reprodução da força de 

trabalho, refletindo diretamente na demanda por moradia. Deste modo, novas 

espacialidades foram produzidas para atender as necessidades do capital 

responsáveis pela dinâmica de reprodução do espaço urbano. 

Muito embora Guarulhos tenha se destacado pela dinâmica da atividade 

industrial, o mesmo não se pode dizer em relação ao setor terciário. Estudos e 

diagnósticos conduzidos por Wilheim (1969) e que serviram de base para a 

elaboração do PUG 69 indicam que as atividades de comércio e serviços na década 

de 1970 tendiam a se manter de maneira bastante tímida. O autor justifica esta 

característica por conta da proximidade com São Paulo, cujo efeito polarizador 

neutraliza o fortalecimento destas atividades em Guarulhos.   

A atração exercida pela cidade de São Paulo teria o efeito de "absorver 

algumas funções urbanas", inibindo assim a formação destas atividades no 

município (WILHEIM, 1969. p.148). Este fator de inibição talvez se justifique pela 

intensa movimentação diária da população que se desloca entre as duas cidades, 

por motivos de trabalho: em torno de 27%, segundo Wilheim, o que contribui para a 

utilização das atividades comerciais e serviços na metrópole, com relação aos bens 

duráveis, restando à cidade atividades de primeira necessidade. 

                                                           
27 No livro São Paulo 1975 – Crescimento e Pobreza, pesquisadores do CEBRAP afirmam que “a 

localização das favelas tende a seguir a trilha da industrialização, amontoando-se os barracos em 
áreas próximas ao mercado de mão-de-obra qualificada” (CEBRAP, 1982, p.36).  
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 É possível perceber também que, durante este período, em se tratando das 

atividades terciárias, Guarulhos ainda está fortemente dependente da região central 

de São Paulo, que assume uma forte centralidade regional. 

 

1.5 O PUG-Guarulhos e as propostas de uso e ocupação do solo para o 

Município 

A primeira tentativa do Município em buscar soluções para a ordenamento 

urbano ocorreu em 1969, quando foi elaborado o primeiro plano urbanístico para 

Guarulhos, tendo sido contratado o escritório do arquiteto e urbanista Jorge Wilheim 

para desenvolver o Plano de Desenvolvimento Integrado de Guarulhos, também 

conhecido como PUG Guarulhos.  

A orientação básica do Plano era a de explorar as “potencialidades positivas” 

da inserção de Guarulhos na área metropolitana de São Paulo e “minimizar os 

impactos negativos dessa situação”, buscando melhorar os padrões reias de vida da 

população local. O autor chamava a atenção para o fato de que os problemas do 

município têm âmbito regional e sua solução poderá ter “operacionalidade apenas 

em âmbito mais amplo – o metropolitano” (WILHEIM, 1969, p. 7). 

Essa premissa serviu de linha mestra para elaboração do diagnóstico do 

município e, para definir os parâmetros metodológicos. Permitiu também definir as 

formas de integração de Guarulhos, em termos de competitividade e 

complementaridade, quer com referência ao polo principal (cidade de São Paulo), 

quer em relação aos demais polos secundários da região.  

O PUG também trouxe subsídios para a aprovação da lei de zoneamento. A 

periferia passa a se incorporar ao planejamento urbano a partir da lei de 

zoneamento decretada em 1969, que tratava os distritos dos Pimentas e Dutra como 

zona Leste do município como zona de expansão urbana. 

Quanto à interface metropolitana, o PUG de Guarulhos, ao mesmo tempo em 

que buscava estar articulado ao Plano Urbanístico Básico-PUB de São Paulo, 

entendia que, quanto ao enfoque local, enquanto unidade socioeconômica, territorial 

e política, era importante reconhecer e potencializar a função polarizadora, com 

vistas a adequar as suas necessidades internas - em termos de estrutura viária, 

infraestrutura urbana, equipamentos sociais e serviços - sempre referidos à 

capacidade administrativa e financeira da Prefeitura (WILHEIM, 1969). 
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Wilheim (1969) entendia que Guarulhos, era um município estratégico dentro 

da área metropolitana mais dinâmica do país e seu planejamento implicaria no 

“equacionamento dos requisitos necessários ao preenchimento de suas funções de 

centro de moradia, trabalho, recreação e circulação, condição fundamental para o 

exercício de seu papel de polo secundário da conurbação e para seu próprio 

desenvolvimento” (WILHEIM, 1969, p.7). 

 

1.5.1 O PUG-Guarulhos e as propostas para o novo Aeroporto Internacional 

Na mesma época em que Wilheim desenvolvia o PUG de Guarulhos, o 

Ministério da Aeronáutica, através do consórcio formado pelas empresas 

HIDROSERVICE, ACRES E PARKIN elaborava os Estudos de Viabilidade Técnica e 

Econômica para implantar o principal aeroporto do Brasil. Esses dois trabalhos 

foram desenvolvidos de forma simultânea, o que levou o Wilheim em suas 

propostas, a delimitar uma ampla área com cerca de 30 km2 para implantação do 

aeroporto internacional de São Paulo. Essa área era formada pelo território da Base 

Aérea de São Paulo com 9.572.600 m2 somado a área complementar que deveria 

ser desapropriada futuramente. (DUARTE, 2011) Muito embora as propostas iniciais 

de desapropriação de áreas para o aeroporto previssem também áreas incluídas no 

cone de aproximação do sítio aeroportuário, a área efetivamente desapropriada foi 

bem menor, perfazendo uma área total de pouco mais de 14 km2.  

O “aeroporto metropolitano”, na visão do autor, deveria se constituir num 

agente dinamizador da economia em vista do número de empregos que poderia 

atrair para região. Segundo Wilheim “as condições encontradas e a implantação do 

novo aeroporto levam Guarulhos a orientar sua expansão urbana para a faixa entre 

a Via Dutra e o rio Tietê” conforme pode ser observado na Figura 1.16. “Esta área é 

propícia para a implantação urbana e permite o crescimento mais que suficiente 

para abrigar a população prevista” (WILHEIM, 1969, P. 30). 
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Figura 1.16 - Propostas para zona aeroportuária, futuro Centro e novo zoneamento de Guarulhos. 

 

Fonte: PUG 1969 - adaptado 
 

Com relação à ligação do aeroporto com a cidade de São Paulo, Wilheim 

propõe a criação de uma via expressa independente da estrutura viária urbana da 

cidade conforme é possível observar na figura 1.17.  

O Plano Urbanístico Básico de São Paulo prevê uma via expressa 

atravessando a zona aeroportuária no sentido norte-sul, a leste da pista, ligando a 

cidade de São Paulo ao aeroporto de Guarulhos, atendendo a instalações ligadas às 

funções aeroportuárias que se instalarão, eventualmente, nesta área e ao sistema 

viário expresso com destino a “área recreacional da Cantareira”. (Wilheim 1969, 

p.30). 
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Figura 1.17: Alternativa de traçado de ligação ao aeroporto  de Guarulhos                          

 
                                                      Fonte: PUG, 1969 

 

1.5.2 O PUG e as propostas para o novo centro de Guarulhos  

Além de definir as diretrizes e apresentar estudos de impacto da futura 

operação aeroportuária, o plano urbanístico previu a criação de uma hierarquia e a 

expansão da malha viária no sentido leste do município conforme figura 1.18 

corrigiria os problemas viários que já haviam sido identificados na época. 

Figura 1.18: Estrutura viária proposta no PUG 1969. 

 

                                  Fonte: Plano Urbanístico Guarulhos  

 

 



75 

 

O plano identificou e manteve o vetor de desenvolvimento urbano do município 

seguindo o eixo da Rodovia Presidente Dutra, que nessa ocasião já era um 

importante eixo industrial e rodoviário, e extremamente estratégico para a economia 

de Guarulhos. Além disso, o plano destacou outros pontos estratégicos para o 

desenvolvimento integrado de Guarulhos tais como: 

 O Conjunto residencial CECAP28 (“Zezinho Magalhães”) que atenderia a 

cerca de 10.500 famílias a serem lá instaladas, além de uma série de 

equipamentos de apoio. Sua implantação interessou a Guarulhos pela 

capacidade de induzir uma ocupação espontânea naquele setor e fomentar 

empreendimentos similares, conforme se observa na Figura 1.19. 

 Outra ação importante estava relacionada à identificação do interesse em 

obter maior instalação de indústrias. A ocupação da Rodovia Presidente Dutra 

já era considerável. Neste caso Wilheim propõe, além de reservar o uso 

industrial (ao sul), entre o sítio aeroportuário e a rodovia, “conquistar e ocupar 

o lado sul da rodovia, até o futuro canal do Tietê, que adquirirão importância 

crescente na conurbação paulistana” (WILHEIM, 1969, p.45).  

 Outro aspecto destacado no plano relacionava-se com a mobilidade e 

também com a escassez de vias pavimentadas. Diversas recomendações 

constantes de um plano de obras prioritário permitiriam solucionar pequenas 

dificuldades de trafego e adoção de medidas visando o aumento da 

capacidade das principais vias, modificações para o itinerário dos ônibus, 

bem como a localização das paradas. 

 

 

 

 

 

                                                           

28 Construído na segunda metade da década de 1960 pelos arquitetos João Vilanova Artigas, 

juntamente com Fábio Penteado e Paulo Mendes da Rocha, o Conjunto Habitacional Zezinho 
Magalhães Prado, foi solicitado pela Caixa Estadual de Casas do Povo – CECAP, uma autarquia do 
Governo estadual para abrigar 10.560 famílias, com equipamentos como posto de saúde, escola, 
comércio, cinema, igreja, áreas esportivas, etc. (Santos 2003). 
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Figura 1.19: Vista aérea do Conjunto Residencial Zezinho Magalhães – CECAP. 

 

Fonte: Arquivo Histórico de Guarulhos 

Além de manter o vetor de desenvolvimento ao longo da Rodovia Presidente 

Dutra, o plano previa a criação de um novo centro de alcance metropolitano, 

adequado à instalação de importantes empresas e serviços terciários. Neste sentido, 

o PUG definia, entre outras propostas, que a estrutura urbana do município de 

Guarulhos seria formada por um novo centro principal, com suas funções reforçadas 

pelo adensamento residencial do seu entorno, e por subcentros. Além disso, a 

estrutura urbana seria marcada por alguns equipamentos de grande porte: parques 

regionais e de bairro, áreas para implantação do futuro aeroporto, além de linhas de 

metrô e estações rodoviárias, conforme veremos mais adiante. 

Wilheim (1969) justificava a proposta dizendo que: 

 “a situação atual do centro é resíduo de ocupação histórica, tendo cessado 

completamente os motivos que resultaram na implantação sobre uma colina 

cercada de vales e ladeiras íngremes. A topografia acidentada dificulta 

expansões e onera demasiadamente o poder público no que diz respeito à 

adequação a novos usos” (WILHEIM, 1969, p. 30). 



77 

 

Segundo o autor as funções centrais urbanas deveriam se desenvolver 

linearmente, ao longo do trecho urbano da Rodovia Presidente Dutra, formando um 

sistema linear paralelamente ao vale. Dentro desta alternativa, apresentou três 

hipóteses de localização do novo centro principal, que desempenharia o papel de 

polo regional da zona leste da região metropolitana:  

A primeira proposta previa a extensão do atual Centro, apresentando, contudo 

pouca probabilidade de poder suportar todas as funções necessárias. 

A segunda proposta previa a utilização de área adjacente ao futuro conjunto do 

CECAP, aproveitando e complementando os equipamentos propostos para este 

conjunto e ainda servindo de apoio aos sistemas, gerados pela sua localização, 

contígua ao aeroporto internacional. 

A terceira proposta previa a implantação de uma nova centralidade na região 

ao sul do município, em posição oposta à ocupada pelo centro histórico de 

Guarulhos, entre a Rodovia Presidente Dutra e o rio Tietê e ao lado de um amplo 

setor definido como Zona Mista, destinada ao futuro crescimento populacional 

previsto, conforme podemos observar na Figura 1.17.  Para o autor, esta proposta 

seria a mais adequada, pois os valores dos terrenos eram baixos, além de permitir 

maior liberdade ao planejamento do novo centro. Na Figura 1.20, observa-se as 

etapas propostas para implantação do novo centro administrativo. 

Esta alternativa possibilitaria a reserva de uma área destinada à concentração 

urbana de maior densidade, protegida das restrições impostas pelas curvas de ruído 

do aeroporto. Além disso, esta nova posição permitiria a verticalização da nova zona 

central, livre da área de influência das rampas de aproximação dos aviões. Esta 

nova posição, situada entre a Rodovia Presidente Dutra e o rio Tietê, estaria próxima 

á área reservada para a expansão da ocupação urbana (zona mista), destinada ao 

futuro crescimento populacional previsto. Segundo Wilheim: 

 

 "As condições encontradas e a "implantação do novo aeroporto levam 

Guarulhos a orientar sua expansão urbana para a faixa entre a via Dutra e o 

Rio Tietê." Esta área é propícia para a implantação urbana e permite o 

crescimento mais que suficiente para abrigar a população prevista" 

(Wilheim, 1969, p.30). 
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     Figura 1.20: Diagrama das etapas de implantação da nova centralidade proposta por Wilheim. 

 

Fonte: PUG 1969 – PMG 

As áreas propostas para implantação do novo centro de Guarulhos, muito 

embora buscassem, do ponto de vista geográfico localizar-se próxima à Rodovia 

Presidente Dutra e do futuro aeroporto de Guarulhos, mantinha uma distância 

considerável do bairro dos Pimentas, que, como já observado anteriormente, era 

reconhecido neste período como zona de expansão urbana. 

Além das propostas apresentadas para o novo centro o arquiteto buscava 

através das propostas apresentadas no PUG a integração urbana dos diversos 

núcleos atualmente bastante desintegrados, e que no seu relativo isolamento 

possuíam certa autossuficiência, que não se completava, porém no aspecto de 

qualidade de atendimento. 

A estrutura proposta objetivava alcançar uma maior aproximação dos núcleos 

“no tempo e no espaço”. Pela redução do tempo de percurso entre os diversos 

núcleos, tornando-os mais acessíveis pelo sistema de transportes urbanos e pela 

linearização das funções e atividades, distribuindo-as ao longo destes eixos, 

propiciando maior alcance em áreas de atendimento. O plano visava, portanto, um 

“perfeito entrosamento entre os sistemas viários e as atividades e funções as quais 

oferece apoio, configurando-se numa real estrutura do uso do solo” (WILHEIM, 

1969, p. 45). Neste sentido o plano propôs uma malha viária ortogonal buscando 

beneficiar o parque industrial e conectar todos os setores da cidade, principalmente 

com a nova centralidade proposta. 
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Segundo Wilheim (1969), as condições encontradas na época e a 

implantação do novo aeroporto levam Guarulhos a orientar sua expansão urbana 

para a faixa entre a via Dutra e o rio Tietê. Para o autor esta área é “propícia para a 

implantação urbana e permite um crescimento mais do que suficiente para abrigar a 

população prevista29”. 

Para o autor, a Prefeitura deveria usar dos seguintes estímulos para viabilizar 

esta proposta: 

 Lançamento de uma estrutura viária contínua ligando o atual centro ao 

futuro centro novo; 

 Manutenção do atual limite norte da zona urbana;  

 Criação de uma zona de expansão urbana; 

 Orientação da estrutura viária e dos estímulos de adensamento, entre o 

atual centro e o conjunto da CECAP;  

 Solicitação do apressamento das obras de retificação do rio Tietê e a 

construção de pontes e avenidas marginais. (Wilheim, 1969, p.122) 

Diante do exposto, vemos que o Plano de Wilheim traçava uma serie de metas 

que orientavam desde uma nova estruturação viária, o deslocamento do centro 

administrativo para a outra margem da Rodovia Dutra e uma nova organização 

funcional conforme ilustrado na Figura1.21. 

 

 

 
                                                           
29 Wilheim, em seus estudos, estimava que a população de Guarulhos fosse passar dos 215.000, em 

1969 para 392.000 em 1980. No entanto o que se observou é que o crescimento urbano nessa 
década avançou e acompanhou o aumento significativo de sua população, que passou de 235.865 
em 1970 para 532.724 habitantes. Números bem superiores àqueles estimados por Wilheim. 
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Figura 1.21: Áreas prioritárias para intervenções do PUG, 

 
Fonte: Plano Urbanístico Guarulhos – PUG – adaptado. 

 

Wilheim (1969), nos diagnósticos do PUG Guarulhos, ao perceber a tendência 

de adensamento, rumo aos vetores leste e norte, recomenda uma série de restrições 

para as ocupações ao norte do município por conta das áreas de preservação. Por 

outro lado, reconhece as potencialidades de adensamento e urbanização da área ao 

sul da Rodovia Presidente Dutra. Para o urbanista, esta alternativa de 

desenvolvimento seria a solução mais “obvia”: 

 

“(...) a localização do novo aeroporto de São Paulo, em Cumbica, a 

topografia acidentada ao norte e a convidativa planície ao sul permitem uma 

única solução: a gradativa, ordenada e estimulada ocupação da área entre 

a Dutra e o Tiete, no sentido leste. Esta solução sublinha a importância e 

urgência do Estado proceder à retificação do rio Tietê e viabilizar a 

infraestrutura necessária para dar suporte ao plano de expansão urbana”. 

(Wilheim, 1969, p.106). 

Para o autor, esta área deveria merecer especial atenção por parte do poder 

público municipal no sentido de transformá-la em “local de boas condições de 

habitabilidade”, servindo como alternativa para a localização habitacional da Grande 

São Paulo, bem como para atender à demanda de habitações provocada pelo 

grande número de empregos gerados com as instalações do aeroporto internacional 
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e a implantação do centro regional. (WILHEIM, 1969, p.45). Para o autor: “(...) a 

estrutura e o uso do solo proposto para esta área deverá criar as mesmas 

características urbanas da área de adensamento, conferindo ao todo urbano 

guarulhense a homogeneidade necessária para um desenvolvimento harmônico” 

(WILHEIM, 1969, p.45). 

O Plano subdividiu para fins de planejamento e investimento em infraestrutura 

as seguintes zonas urbanas, a saber: 1) Centro, Vila Augusta e Macedo; 2) Vila 

Galvão e Picanço; 3) Ponte Grande; 4) Itapegica; 5) Gopoúva e Tranquilidade; 6) 

Taboão e Morros. 

 

1.5.3 O PUG e as propostas para as zonas de expansão urbana e o bairro dos 

Pimentas 

O bairro dos Pimentas estava localizado na zona de expansão urbana 

proposta pelo PUG. Segundo as divisões administrativas apresentadas no PUG, o 

atual bairro dos Pimentas estava localizado nos distritos Dutra e Pimentas, conforme 

é possível observar na Figura 1.22, como já foi descrito anteriormente esta zona 

estava fora das áreas prioritárias definidas pelo plano. Apesar disso, as diretrizes 

para expansão urbana previam a ocupação da área ao sul da Rodovia Presidente 

Dutra, nas regiões de Cumbica e Pimentas. Wilheim justifica esta escolha para 

expansão urbana pela localização do novo aeroporto de Guarulhos, a topografia 

acidentada ao norte com áreas de proteção ambiental e a ampla planície ao sul. 

Segundo ele, seria uma “gradativa, ordenada e estimulada ocupação da área entre a 

Dutra e o Tiete”. Esta solução reforçava a proposta apresentada no plano para 

proceder à retificação do rio Tietê neste trecho. 
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Figura 1.22: Divisões Administrativas do município de Guarulhos. 

 

Fonte: Plano Urbanístico Guarulhos – PUG – adaptado. 
 

Outro objetivo da proposta era a integração urbana dos diversos núcleos 

existentes na região dos Pimentas e Bonsucesso desarticulados do tecido urbano 

com certa autossuficiência, mas com baixa qualidade de atendimento. O plano 

previa a expansão urbana a partir do novo centro regional proposto, ao longo do vale 

do Tietê, entre este rio e a Rodovia Presidente Dutra, contemplando as regiões de 

Cumbica e Pimentas. 

O plano previa uma atenção especial por parte do poder público municipal 

para estas áreas, no sentido de transformá-las em local de “boas condições de 

habitabilidade, servindo como alternativa para a localização habitacional da Grande 

São Paulo”. Tinha como objetivos também, atender à demanda de habitações 

provocadas pelo grande número de empregos que seriam gerados com as 

instalações do aeroporto internacional e a implantação do novo centro regional.  

No que tange ao perfil do público alvo a ser atendido nesta região, o plano 

previa que: 

“Em vista do baixo índice de ocupação desta área, poderá a Prefeitura, 

apoiada pela legislação de uso do solo e regulamentação de abertura de 

novos loteamentos, conseguir melhores padrões de ocupação e edificações, 

criando paisagem e nível de vida urbanas compatíveis com as aspirações 
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da população de Guarulhos e do Grande São Paulo” (WILHEIM 1969, p. 

30).··. 

A estrutura e o uso do solo proposto para esta área, segundo Wilheim, 

deveriam criar as mesmas características urbanas da área de adensamento, 

conferindo a toda cidade a “homogeneidade necessária para um desenvolvimento 

harmônico”. 

O PUG incorporou propostas para os corredores de comércio e serviços nos 

centros de bairro, como a implantação de recuos que permitissem facilitar as 

atividades econômicas, em consequência de alargamento das vias e calçadas, e 

prever um adensamento dos usos e atividades, principalmente ao longo dos 

principais corredores nos subcentros, muitas destas recomendações não foram 

formalizadas em lei municipal, o que acabou por dificultar uma ação preventiva do 

poder público.  

Wilheim propôs medidas para incentivar a ocupação em alta densidade ao 

longo dos principais corredores viários, nos centros de bairro, incluindo o centro do 

dos Pimentas, com vistas a contribuir para a intensificação das atividades e impedir 

a ociosidade das estruturas a serem implantadas, bem como consolidar a tendência 

de algumas vias já existentes como corredores de comércio e serviços.  (PUG 69).  

Nas áreas fora do centro de bairro, deveria ter um adensamento menor. 

Wilheim propôs inclusive que tais áreas não fossem ocupadas por conjuntos 

habitacionais, pois, segundo ele, isto provocaria, em virtude de sua extensão, “o 

deslocamento de outras funções ou usos, diminuindo os fatores dinâmicos que 

reforçam e enriquecem os sistemas de vida urbana e desequilibrando a densidade 

de ocupação desta área prejudicando, inclusive, o atendimento em infraestrutura” 

(WILHEIM, 1969, p.31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

CAPÍTULO 2 

As intervenções e transformações ocorridas a partir da década de 1980 e breve 

reflexão sobre Centros, subcentros e centralidades 

 

No capítulo anterior, vimos que Guarulhos passou por um intenso processo 

de mudança na estruturação do espaço urbano, especialmente entre as décadas de 

1950 e 1970.  Processo este, fortemente influenciado pelo movimento de 

industrialização que ditou a dinâmica econômica nas últimas décadas, o que 

convergiu para a constituição de uma nova configuração socioespacial, 

caracterizada, sobretudo pela expansão do tecido urbano para as áreas periféricas, 

estimulado pelo surgimento de novos vetores de expansão ao longo dos principais 

corredores viários.  

Concomitante a este fato houve uma intensificação da expansão e 

adensamento do tecido urbano da cidade, provocando forte demanda pelo 

atendimento dos serviços básicos de infraestrutura urbana. Percebe-se também o 

surgimento de novos espaços de (re) produção do consumo nas áreas mais 

afastadas do centro. Processo esse, que acarretou o surgimento de novos centros 

de comércio e serviços locais que começaram a se formar na periferia de Guarulhos.  

A partir da década de 1980, novos fatores começam a influenciar as periferias 

de Guarulhos, fazendo com que comece a surgir um processo de consolidação 

destes loteamentos periféricos e o fortalecimento desses subcentros regionais. O 

presente capítulo aborda alguns aspectos relevantes relacionados às mudanças 

ocorridas durante as décadas de 1980 a 2000 nestas áreas e mostra em que medida 

a região dos Pimentas passou por essas transformações consolidando-se como um 

polo regional com forte poder de atratividade.  

O capítulo faz ainda uma breve análise da implantação do Aeroporto 

Internacional de Guarulhos e seus reflexos na reestruturação urbana do território, 

especialmente quanto às áreas periféricas. Faz uma breve exposição das 

transformações no arranjo produtivo do município com a queda da produção 

industrial e o incremento das atividades de logística e serviços. O Capítulo se 

encerra com uma abordagem sobre o conceito de centro, subcentros e 

centralidades, bem como sua relação com a estrutura espacial urbana em 

Guarulhos. Assim, inicialmente apresenta-se uma breve reflexão sobre suas 

principais definições e características, de modo a possibilitar uma compreensão 
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coerente dos elementos que conformam o espaço de análise, de maneira a apoiar 

as etapas posteriores do presente estudo. 

 
 
2.1 O processo de consolidação das periferias de Guarulhos 

 
Ao direcionar os nossos estudos para entender as mudanças recentes pelas 

quais vem passando a periferia de Guarulhos, em especial a região dos Pimentas, 

verificamos que o processo de consolidação das periferias ainda é um fenômeno 

que carece de um estudo mais rigoroso. O que se percebe é que, a dicotomia 

presente na relação existente entre centro-periferia, discutida nos estudos urbanos 

das décadas de 1970 e 1980 vem cedendo lugar a arranjos e padrões espaciais 

muito diversificados (Burgos, 2008). Segundo Burgos há um esforço muito grande 

no sentido de uma melhor compreensão, sobre o entendimento destas 

transformações urbanas. Neste contexto, surgiram novas noções que buscam 

explicar as mudanças no processo de urbanização.  

Saraiva (2008), após fazer um apanhado geral com especialistas em 

planejamento urbano sobre as periferias consolidadas, concluiu que:  

 
A consolidação das periferias resulta de uma dinâmica que 

combina valorização da terra e aumento da densidade construtiva, 

provocadas por investimentos públicos e privados ao longo do 

tempo, com a possível mobilidade social ascendente dos primeiros 

moradores e/ou a expulsão "branca" destes. (SARAIVA, 2008, p.7) 

 

A autora, ao comparar periferias consolidadas com a categoria periferia, 

entende que o termo “periferia consolidada” compreende “áreas originadas de 

maneira precária e irregular, que possuem razoáveis ou boas condições urbanas de 

infraestrutura e acesso a serviços, com baixo crescimento populacional e população 

pobre” (SARAIVA, 2008, p. 73).  

Dessa maneira, a autora entende que a criação da categoria periferia 

consolidada pode ser justificada pela necessidade de distinguir loteamentos 

periféricos bem equipados e com crescimento populacional estabilizado, de 

periferias mais recentes e outros tipos de moradia da população de baixa renda, tais 

como favelas, conjuntos habitacionais e cortiços. (SARAIVA 2008) 
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Lúcio Kowarick compreende por periferia consolidada zonas distantes do 

centro, que receberam serviços urbanos básicos – água, esgoto, coleta de lixo, 

pavimentação e iluminação pública – e que, nos anos 1970, "eram absolutamente ou 

muito desprovidas desses serviços". Dessa maneira, "tanto essas áreas como as 

casas construídas em terrenos clandestinos foram se aprimorando no sentido de ter 

níveis de habitabilidade melhor". (Kowarick apud Saraiva 2008). 

Torres (2005), ao analisar a dinâmica demográfica intraurbana de São Paulo 

subdividiu a região metropolitana em três sub-regiões – a cidade consolidada, a 

periferia consolidada e a fronteira urbana-- e as classificou segundo a taxa de 

crescimento da população por áreas de ponderação do Censo Demográfico. 

Para o autor, tanto a fronteira urbana como a periferia consolidada são áreas 

pobres que, contudo, poderiam ser diferenciadas não apenas pelo crescimento 

demográfico como também pela oferta de bens de consumo coletivo. Assim, 

enquanto na periferia consolidada “grande parte dos equipamentos sociais está 

presente e a política social tende a implicar outros elementos, como melhoria do 

ensino básico e das condições de moradia e acesso ao mercado de trabalho e ao 

crédito”, na fronteira urbana “tudo está por construir” (TORRES, 2005, p. 108).  

O processo de consolidação das periferias segundo Torres estaria neste 

caso, relacionado ao tempo de ocupação: “muitas das “periferias mais antigas” são 

áreas mais consolidadas, onde o Estado está presente, regularizando a ocupação e 

estendendo a rede de serviços”. (TORRES 2005. P. 106) 

 
(...) a utilização da categoria periferia consolidada se faz apenas no 

sentido de distinguir áreas resultantes do padrão periférico de 

crescimento, bem equipadas e com crescimento populacional 

estabilizado, de periferias mais recentes. Não encontramos nenhum 

estudo específico sobre a morfologia e as formas sociais que 

singularizam as denominadas periferias consolidadas. (SARAIVA, 2008, 

p. 136). 

 
Em Guarulhos, no início da década de 1980, começa a surgir uma pressão 

maior frente ao poder público em busca de melhorias nas condições de moradia, 

além da regularização dos loteamentos. O governo municipal, sob pressão dos 

movimentos de moradia passa a investir cada vez mais na melhoria de seus padrões 
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de urbanização. Neste período, a insatisfação com as condições de vida urbanas no 

período da ditadura militar gerou uma série de mobilizações populares.   

Diversos estudos realizados durante este período associam as melhorias 

urbanas à organização das classes populares e aos movimentos sociais urbanos. A 

forte pressão dos movimentos populares a partir da década de 1980 gera alteração 

na postura dos governos na medida em que denunciavam, para a opinião pública, a 

precariedade da vida na periferia. A administração pública, neste período, já era 

sensível à necessidade de novas políticas sociais quando foi alvo das reivindicações 

desses movimentos. 

Houve de fato uma progressiva melhora das condições de vida nos bairros 

periféricos, resultado da pressão popular que provocou a viabilização de 

investimentos públicos ao longo das décadas seguintes a sua ocupação.  

Apesar de haver uma ligeira queda no crescimento populacional do município a 

partir da década de 1980, o bairro dos Pimentas continuava mantendo altos índices 

de crescimento populacional, passando de 28.466 habitantes em 1980 para 72.991 

habitantes em 1991. Enquanto a taxa de crescimento populacional do município, 

durante este período era de 3,99%, o bairro dos Pimentas atingia a incrível taxa de 

9,8%. Segundo dados do IBGE. 

O que se percebe em Guarulhos é que após a ocupação e a autoconstrução 

da casa, iniciar-se-ia uma fase de investimentos realizados pelo Estado, motivada ou 

não pela pressão exercida pelos moradores, os quais, por sua vez, executam uma 

série de melhorias em suas casas.  

A melhoria das condições urbanas de vida provocaria uma valorização da 

terra. Data deste período o fortalecimento dos centros de bairro, com destaque para 

o centro dos Pimentas, na Estrada Juscelino Kubistchek, que já começa a despontar 

como um importante centro de comércio e serviço local. Ao mesmo tempo em que 

atrairia o capital imobiliário formal, aumentando, portanto, a densidade construtiva 

das áreas inicialmente ocupadas pelos loteamentos. 

Os promotores de loteamentos clandestinos apoiavam, muitas vezes, 

reivindicações por melhorias nas periferias, porque via nestas mobilizações uma 

oportunidade para a ampliação de seus ganhos, com a valorização de seus terrenos, 

resultante dos investimentos públicos. Rolnik e Bonduki relatam esta prática 

oportunista adotada pelos promotores imobiliários na periferia de São Paulo, 

sobretudo na década de 1980. 
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Por conta disso começaram a surgir durante esta década vários grupos 

organizados que reivindicavam todos os tipos de melhorias urbanas. Muitos deles 

motivados pelos próprios loteadores que contavam com os investimentos públicos 

para gerar uma valorização dos lotes ainda não comercializados (Rolnik e Bonduki, 

1987 apud Tanaka e Pereira, 2011, p.199). 

Parte destas melhorias, conforme acrescenta Maricato, resultaria “do velho 

clientelismo político: troca-se por votos a pavimentação de uma rua, a iluminação 

pública, uma unidade de saúde, uma linha de ônibus, etc.” (MARICATO, 2013, p.20). 

Como resultado deste processo, as antigas periferias da metrópole começaram a se 

consolidar, incorporando importantes benfeitorias de infraestrutura urbana. Os 

movimentos sociais organizados ganharam notoriedade no município de Guarulhos, 

dada à questão fundiária e a elevada necessidade de moradia devido ao 

crescimento populacional.  

No caso dos Pimentas, a transformação urbana em assentamentos e bairros 

construídos sem nenhuma infraestrutura começa a receber sinais de relativa 

melhora nas condições de vida dos seus moradores. A despeito das situações 

deficitárias ainda existentes em algumas periferias mais distantes, nota-se a 

disseminação da pavimentação viária, de equipamentos urbanos, de infraestruturas 

de saneamento básico, de redes de fornecimento de energia elétrica, linhas de 

ônibus, entre outros itens.  

No entanto, é importante destacar que esses benefícios ainda se mostram 

insuficientes para atender às demandas que garantam uma boa qualidade no 

ambiente construído, como pode se observar na Figura 2.1. Muitos desses bairros 

ainda carecem de boa acessibilidade, bons espaços públicos, boas calçadas, áreas 

verdes, espaços de lazer, equipamentos culturais, entre outros aspectos, conforme 

vai ser possível observar no capítulo 3. 

Em 1987 foi decretada a Lei municipal 3283/87 que tratou da regularização 

fundiária e criou áreas de interesse social. Pela Lei 3283/87 as áreas selecionadas e 

determinadas como de interesse social, passaram a receber a implantação de 

infraestrutura, com planejamento e projetos de implantação e reformas das moradias 

existentes. Ao morador cadastrado pela Secretaria de Habitação passou a ser 

atribuído a Concessão do Direito Real de Uso - CDRU por um período de 90 anos. 
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No final da década de 1990, aliando oferta de terrenos baratos com certo 

nível de infraestrutura urbana, a região central do bairro dos Pimentas já podia ser 

considerada uma periferia consolidada, segundo definição de Saraiva. Já no início 

dos anos 2000, passados mais de quarenta anos do início de sua ocupação mais 

intensa, o bairro passou a ser servido por transporte coletivo, bancos, prestadoras 

de serviços públicos, hipermercados, hospital geral, Universidade pública e shopping 

Center, como veremos no próximo capítulo. O bairro dos Pimentas, outrora um 

loteamento precário de uma distante periferia, passou hoje a fazer parte do mapa de 

investimentos de Guarulhos. 

 
Figura 2.1: Loteamento Jardim Jandaia no bairro dos Pimentas, 1993. 

 

Fonte: Arquivo Histórico de Guarulhos. 

 
Pesquisas realizadas pelo Centro de Estudos da Metrópole-CEM sobre a 

periferia metropolitana a partir da década de 1990 indicam uma ampliação na oferta 

de serviços públicos e infraestrutura urbana, como a rede de saneamento básico e 

educação em nível básico.  

Com o incremento do mercado formal, o pequeno especulador, que durante 

anos protagonizou o processo de expansão urbana começa a perder lugar para as 
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empresas imobiliárias e construtoras, que, utilizando-se da estratégia do marketing 

imobiliário, começam a oferecer ao mercado esta “nova periferia”, evidenciando uma 

tendência de chegada do mercado imobiliário em bairros mais consolidados da 

periferia, por meio de uma produção imobiliária voltada para a classe média baixa. 

No centro do bairro dos Pimentas, vários lançamentos foram comercializados, 

oferecendo não só os itens básicos do pacote do empreendimento, mas 

especialmente os benefícios do Bairro, conforme podemos observar na Figura 2.2.  

 

Figura 2.2: Folheto promocional do Condomínio Residencial América do Sul, com indicação 

esquemática das principais funcionalidades locais. 

 

Fonte: ilustração Lopes corretora – adaptado. 

 

 
Nas últimas duas décadas, houve redução de algumas dimensões das 

desigualdades em Guarulhos. Segundo dados do Índice de Desenvolvimento 
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Humano Municipal-IDHM, que mede a renda a longevidade e a educação nos 

municípios brasileiros, Guarulhos passou de 0,544 em 1991 para 0,763, conforme 

indicado na Gráfico 2.1 confirmando a eficácia na implementação de políticas 

públicas. Na região dos Pimentas, por sua vez, a década de 2000 apresentou 

melhorias significativas no provimento de acesso a serviços e equipamentos 

públicos e infraestrutura urbana.  

 

      Gráfico 2.1 – Índice de Desenvolvimento Humano - Guarulhos 

 

 

Série histórica do IDHM de Guarulhos 

 
Fonte: PNUD, IPEA e FJP. http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/guarulhos_sp 

 
De acordo com Marques (2015), as políticas públicas, principalmente nas 

áreas de periferia, expandiram-se em período atual, tanto que se antes havia um 

problema de falta de políticas, pode-se dizer que atualmente o problema é a 

qualidade das mesmas. Porém, o autor ressalta que esse processo de provimento 

de infraestrutura pelo Estado não está completo, faltando ainda muito investimento 

para que as periferias se equiparem ao conjunto da cidade.  

Alguns benefícios gerados pelos investimentos se deram em bairros que 

ainda deixam muito a desejar do ponto de vista da qualidade do ambiente 

construído. São bairros onde há muitas edificações que não garantem salubridade e 

que carecem de bons espaços públicos, boas calçadas, áreas verdes, espaços de 

lazer, entre outros aspectos. Verificou-se que as áreas de favela e de loteamentos 

irregulares ainda sofrem com a menor penetração de serviços urbanos,  

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/guarulhos_sp
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2.2 A implantação do Aeroporto de Guarulhos e os impactos na estrutura 
urbana do município 
 

Conforme consta no Plano Diretor Aeroportuário, a escolha da Cidade de 

Guarulhos para abrigar o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos – 

Governador André Franco Montoro, aqui denominado Aeroporto de Guarulhos, se 

deu em razão da sua relativa proximidade com o centro da cidade de São Paulo; da 

sua boa acessibilidade viária; e da existência da Base Aérea de São Paulo que 

poderia ser utilizada na implantação desse empreendimento para diminuir os custos 

com desapropriações.  

No inicio da década de 1980, o governador Paulo Salim Maluf por meio do 

Decreto nº 14.089 de 1979 determinou a desapropriação das áreas próximas a Base 

Aérea para a construção do aeroporto internacional. Em 20 de janeiro de 1985, o 

Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos foi inaugurado. 

A implantação do aeroporto no município alterou consideravelmente a 

configuração espacial da periferia de Guarulhos. O aspecto social sofreu duro 

impacto com as desapropriações/reassentamento das famílias e, principalmente, 

com a sua construção e operação, por conta não somente do enorme contingente de 

operários envolvidos na obra, mas também pelas ocupações no seu entorno. (GAMA 

2009) 

Localizado fisicamente no centro do espaço territorial do município, o 

Aeroporto de Guarulhos, com 14 km² de área, isolou espaços na periferia, impedido 

o contato com outras áreas do município. As ligações existentes foram incorporadas 

pela construção do aeroporto, os bairros na proximidade ficaram segregados, sem 

vias de acesso para integrar a periferia ao centro urbano, conforme é possível 

observar na Figura 2.3 o recorte espacial determinou a reprodução do espaço 

urbano na periferia. Os acessos que interligavam ruas e moradias foram extintos, 

estabelecendo novas formas à espacialidade da zona Leste do município de 

Guarulhos. 
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Figura 2.3: Segregação de bairros com a construção do aeroporto. 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, PMG. 

 

A cidade de Guarulhos, durante as décadas de 1960 e 1970 já havia atraído a 

classe operária em busca de novas oportunidades de empregos nas fábricas aqui 

localizadas além de terrenos para a construção da sonhada casa própria. Na década 

de 1980 este fenômeno se acentuou, após a inauguração do Aeroporto de 

Guarulhos, resultando num crescimento populacional significativo nos bairros 

adjacentes ao aeroporto.    

Com a decisão da construção de uma zona aeroportuária na periferia do 

município, Gama afirma que “bairros inteiros foram submetidos ao desaparecimento, 

eliminando as atividades produtivas existentes no lugar e colocando as relações 

sociais em segundo plano.” (GAMA, 2009, p.147). 

Segundo ele, as áreas ocupadas passaram por um intenso processo de 

transformação, alterando ruas e avenidas que serviam os vários bairros existentes 

na região. Alguns inclusive, tendo sido totalmente suprimidos pelas construções do 

aeroporto, conforme se observa na Figura 2.4. 

A estrutura espacial do território no entorno do aeroporto foi alterada em 

vários trechos, valendo destacar aqui a interrupção da estrada de Nazaré, uma das 

principais ligações entre a periferia e o centro do município, que teve seu percurso 

interrompido abruptamente. A mudança alterou completamente o ciclo de vida dos 
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moradores que viviam nos bairros desta região e transferiu pra Rodovia Presidente 

Dutra, boa parte dos fluxos e deslocamentos que eram realizados por corredores 

locais, além de ampliar os problemas de congestionamentos na rodovia. Com o 

aumento do fluxo de veículos este fenômeno também trouxe prejuízos quanto aos 

deslocamentos dos moradores de Bonsucesso e Pimentas, que precisavam se 

deslocar rumo ao centro de Guarulhos ou de São Paulo através da citada rodovia.   

 

Figura 2.4: Demarcação de área pertencente à Base Aérea e indicação de área a ser 
desapropriada para construção do aeroporto internacional 

 
Fonte: Prefeitura de Guarulhos. 

 

Além da alteração do percurso da estrada de Nazaré, outras intervenções 

faziam-se necessárias para que a construção das pistas do Aeroporto Internacional 

fosse construída, dentre as quais, a retificação do rio Baquirivu–Guaçú. 

Com vistas a garantir o acesso da capital paulista e as áreas centrais do 

município até o aeroporto, foram feitas diversas outras intervenções para adequar a 

estrutura viária, o que contribuiu ainda mais para a fragmentação do espaço entre o 

centro e a zona Leste do município, especialmente as regiões de Cumbica e 

Pimentas. Para o acesso da capital, a Via Dutra e Ayrton Senna foram interligadas 

ao aeroporto com a construção da rodovia Hélio Smidt. Para o acesso à periferia, 

nenhum projeto foi executado, ou melhor, nenhum projeto foi apresentado para que 
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a estrutura urbana do município contemplasse suas áreas periféricas, 

principalmente, em torno do aeroporto. Pelo contrário, Guarulhos estava sendo 

plenamente dividido em seu espaço intraurbano, uma vez que a instalação do 

Aeroporto de Guarulhos determinou de maneira rígida a fragmentação do espaço 

urbano do município, separando a região de Bonsucesso, Jardim Presidente Dutra e 

Pimentas da região central do município. “A periferia isolou-se em seus limites 

espaciais conformando-se em áreas distintas das demais partes que compõem a 

municipalidade” (GAMA 2009, p. 8). 

O aeroporto tornou-se um dos espaços capitalizados de maior representação 

em Guarulhos. Para a reprodução e ampliação do capital, o aeroporto constituiu-se 

como fundamental equipamento de acesso ao capital globalizado, dinamizando a 

escala geográfica para que a mobilidade e fluidez do capital pudesse se reproduzir 

sem nenhuma barreira. 

Gama lembra ainda, que a rodovia Hélio Smidt principal sistema viário de 

acesso ao Aeroporto seria também uma das mais importantes vias de rodagem à 

periferia da zona Nordeste de Guarulhos. Por estar localizada no centro da 

espacialidade periférica, a circulação pela rodovia Hélio Smidt permitiria o acesso 

dos moradores dos bairros próximos ao Aeroporto, uma interligação entre a Avenida 

João Jamil Zarif e as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna. No entanto, a 

rodovia que poderia unir as diversas espacialidades do município, permitindo a 

população local uma maior mobilidade, simplesmente só permite o acesso até o 

terminal. (GAMA 2009). 

O desenvolvimento econômico alcançado com as instalações aeroportuárias 

no município não atingiu a reprodução do espaço urbano. O investimento em 

infraestrutura seguiu exclusivamente as vias de ligação entre os centros urbanos ao 

Aeroporto. As áreas periféricas ficaram restritas a segregação imposta pela 

fragmentação espacial intensificada com o terminal aeroportuário. 

Isto demonstra o quanto a reprodução do espaço urbano no município foi 

determinada pela influência do aeroporto. Concomitante a este fato houve uma 

intensificação da expansão do tecido urbano da cidade, provocando o surgimento de 

novos espaços de (re) produção do consumo nas áreas mais afastadas do centro. 

Este processo acarretou no surgimento de novos subcentros que começaram a se 

formar na periferia de Guarulhos. 
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2.3 As transformações nas atividades industriais após 1980  

Como vimos no capítulo anterior, quando tratamos do processo de 

industrialização no município de Guarulhos, observou-se que durante as décadas de 

1950 a 1970 o município era predominantemente industrial.  

Desde o início da década de 90, as transformações que vem ocorrendo com o 

esvaziamento do processo de industrialização de São Paulo tem ocasionado uma 

profunda reestruturação no território metropolitano. As transformações que 

ocorreram durante este período em função de uma mudança no processo de 

globalização, caracterizado por uma liberalização maior da economia nacional e a 

redução das atividades industriais na região metropolitana de São Paulo tem 

impactado diretamente o município de Guarulhos. 

Influenciado por essa crise e mudanças na estrutura produtiva Guarulhos 

passou por um processo de reestruturação produtiva que culminou com intensas 

transformações na estrutura urbana do município. Antigas indústrias que foram 

importantes na indução de polos de atratividade econômica da cidade deixam o 

município e cedem espaço para atividades de serviços e comércio. A reestruturação 

econômica e as transformações estruturais aprofundaram-se, no decorrer da década 

de 90, o que levou a constituição de um município especializado em logística e de 

serviços produtivos.  

A fragmentação das atividades industriais no território, o êxodo de importantes 

indústrias que tem procurado locais mais atrativos para se instalarem além da 

desativação de algumas plantas fabris que encerraram as suas atividades, como a 

fábrica de Casimiras Adamastor S.A., a Phillips do Brasil S.A., Olivetti industrial S. 

A., Hatsuta, Microlite do Brasil S.A. entre outras tem provocado uma reestruturação 

espacial. Algumas plantas industriais ficaram esvaziadas, outras foram 

transformadas em importantes equipamentos como a antiga fábrica da Philips, 

indicada na Figura 2.5, a fábrica Adamastor e o prédio onde está instalado o 

Shopping Bonsucesso no bairro dos Pimentas. No entanto, boa parte destes 

equipamentos, ou são utilizados como depósitos ou estão subutilizados, formando-

se grandes áreas ociosas, muitas delas ocupadas por população de baixa renda. 
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Nos últimos anos, o aparente futuro fadado ao abandono e a 

desvalorização dos espaços vagos gerados pela desocupação da 

atividade industrial estão se revertendo. Com a modificação do perfil 

econômico da cidade, essas áreas acabam se tornando alvos de 

grandes empreendimentos, como edifícios de condomínios 

residenciais para a classe média e alta, shopping centers, 

hipermercados, etc., atraídos principalmente pelas grandes 

dimensões e baixo custo relativo dos terrenos. (ARAKI, F. A., 2010) 

A transferência das atividades industriais de Guarulhos para o interior ocorreu 

em função da perda das vantagens comparativas da produção em função dos altos 

custos produtivos da metrópole, sem considerar outros fatores como valores dos 

terrenos e impostos. Assim sendo, as empresas transferiram-se para regiões que 

apresentavam rentabilidade e produtividade maiores ou equivalente e custos de 

mão-de-obra menores que os da Grande São Paulo, com intuito de baratear a 

produção.  

 

Figura 2.5: Área da antiga fábrica Philips, adquirida pelo Grupo Internacional e convertida e 

universidade, centro de eventos e shopping de veículos, 

 

Fonte: Google Earth, 2015. 
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Os reflexos deste fenômeno no bairro dos Pimentas faz-se notar 

principalmente pela dinâmica recente de transformação do uso e ocupação do solo 

de glebas antes predestinadas ao uso industrial, gravadas como zonas industriais 

(conforme veremos no capítulo 3), e que foram sendo paulatinamente ocupadas por 

galpões de logística e principalmente por condomínios residenciais para população 

de baixa renda. Estas transformações trazem reflexos diretos no subcentro do 

bairro, que, conforme veremos adiante, assumiu características bastante 

heterogêneas, por conta, não só da diversidade de usos de comércio e serviços, 

mas também por ainda registrar a presença de atividades industriais e de logística. 

 

2.4 Breve reflexão sobre centros, subcentros e centralidades. 

Buscando ter um melhor entendimento sobre os novos padrões de expansão 

periférica que marcam a dinâmica de expansão urbana do município de Guarulhos, 

bem como refletir sobre o possível surgimento de uma nova área de centralidade 

periférica, torna-se de suma importância o entendimento dos conceitos de centro e 

centralidades, bem como dos processos formadores de novas centralidades 

urbanas.  

Em meio à abordagem conceitual relativa ao tema, são diversos os autores e 

disciplinas que procuram descrever e analisá-lo, sendo que diversos conceitos e 

métodos de identificação foram desenvolvidos e consolidados ao longo dos anos. 

Em geral, tais disciplinas enfocam a questão da desigualdade na distribuição de 

atividades, além de abordarem aspectos relacionados aos equipamentos urbanos, 

levando em conta também o nível de concentração desses elementos no espaço 

urbano. 

O tema centralidade, especialmente, envolve uma questão conceitual a ser 

aprofundada, pois se trata de um conceito em construção. As indefinições 

conceituais que recaem sobre a centralidade se dão, principalmente, conforme 

afirma Tourinho (2004), “devido à simultaneidade entre ruptura na continuidade 

interpretativa de seus significados e continuidade terminológica, ou seja, são os 

mesmos termos para novas situações” (TOURINHO, 2004, p. 12-13). Segundo a 

autora a discussão do conceito de centralidade na cidade contemporânea passa 

necessariamente pela pergunta, sobre: 

“... o porquê do termo "centralidade" ter se tornado tão recorrente nos 

estudos e discursos acadêmicos e institucionais referentes à 
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dimensão intraurbana, a partir da última década do século 20. E, mais 

do que isto, o porquê da utilização daquele termo como lugar — 

especialmente quando nos referimos às chamadas "novas 

centralidades" — pois, até então, o mesmo se referia a um conjunto 

de qualidades que eram atributos do lugar centro.” (TOURINHO 2004, 

p. 256) 

 

Ciente da complexidade que envolve o termo e da multiplicidade de 

abordagens e estudos correlatos, este capítulo procura trazer algumas abordagens 

que definem os centros e centralidades, relacionando-os com a estrutura intraurbana 

de Guarulhos. Assim, é indispensável esclarecer o que é o centro para então 

entender as chamadas áreas de centralidades. Salientamos que o tema da 

centralidade é um campo aberto à investigação e ao debate. Envolve um fenômeno 

em transformação que requer definições conceituais e interpretações teóricas mais 

rigorosas, capazes de apoiar a sua compreensão.  

Reconhecendo-se os riscos de simplificação envolvidos na análise, buscamos 

aqui, eleger algumas concepções que permitam tanto a contraposição quanto a 

explicitação de nossas posições. 

 

2.4.1 O centro e as novas áreas de centralidades  

As mudanças ocorridas na sociedade no último século, associado ao 

fenômeno da urbanização provocaram transformações espaciais profundas nas 

tradicionais estruturas territoriais. Desde as primeiras décadas do século XX, no que 

diz respeito à urbanização, a relação centro-centralidade tem sido profundamente 

alterada por estas novas dinâmicas urbanas, que respondem às transformações 

econômicas, sociais e políticas da sociedade, criando novas espacialidades e 

redefinindo as relações que se tecem no espaço intraurbano. 

A Escola de Chicago de Sociologia Urbana já trabalhava com questões 

relativas à complexidade da urbanização e dos padrões de regularidade da estrutura 

urbana. A partir desses estudos, desenvolveram-se teorias que procuravam explicar 

a forma urbana tomando como referência o centro da cidade.   No entanto, Tourinho 

chama a atenção para o fato de que a partir dos anos 90, a concepção da 

centralidade como lugar “rompeu, de forma contundente”, com o discurso urbanístico 

que, desde Christaller (1933) até os anos 80, definia a centralidade como atributo do 

lugar central, ou seja, do Centro (TOURINHO, 2004). 
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O centro da cidade, que até então tinha um papel fundamental como 

elemento estruturador do espaço urbano, foi perdendo espaço nas últimas décadas, 

com o surgimento das novas lógicas de estruturação urbana nas cidades.  

O que se percebe é que o centro muda o seu sentido original e suas relações 

com os demais elementos da estrutura urbana, diante das novas exigências que 

lhes são impostas pela expansão do espaço urbano e passa a dividir a centralidade 

com outras áreas de concentração de atividades, vendo alterado o seu papel na 

estruturação do espaço urbano. (TOURINHO, 2004) 

No Brasil, esta reestruturação ocorreu sob forte influência do movimento de 

industrialização que ditou a dinâmica econômica, principalmente, a partir da década 

de 1930. Este processo iniciou-se nas principais regiões metropolitanas, acarretando 

intensas modificações na estrutura urbana das mesmas. 

Fonseca afirma que esse modelo se consolidou, sobretudo, no período 

posterior à segunda guerra mundial, que provocou uma crescente demanda por 

espaço urbano. Para a autora:  

[...] isso converteu as grandes cidades em metrópoles regionais, com 

uma estrutura espacial formada pelo centro em oposição a uma 

periferia suburbana espraiada. Se o núcleo (core) ou cidade central 

apresentava características semelhantes aos das metrópoles dos 

países desenvolvidos, ao reunir as principais atividades econômicas, 

políticas e culturais, a periferia, no entanto, era ocupada, 

majoritariamente, pela população de baixa renda, marcada pela 

irregularidade fundiária, a ausência de infraestrutura básica e dos 

serviços públicos” (FOSECA 2011, p. 4). 

 
O processo de globalização ocorrido na década de 1970 e seu rebatimento 

físico territorial favoreceu, segundo Fonseca, entre outras coisas, o deslocamento do 

eixo da produção do setor industrial para o de serviços, consequência “[...] das 

novas tecnologias de comunicação, de informação e de transporte, assim como o 

sistema viário metropolitano, que possibilitaram a crescente dissociação ente as 

diferentes funções da vida cotidiana – trabalho, compras, entretenimento, saúde, 

educação, serviços públicos, governo etc.”. O que se reverteu, em muitos casos, no 

surgimento de novos centros especializados em áreas periféricas e desconectados 

da malha urbana. (FONSECA, 2011 p. 4) 
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Desse processo resultou uma dispersão do tecido urbana e da centralidade, 

deixando o centro, de ser o seu lugar de referência para compartilhá-la com novas 

centralidades. Esta dispersão, de acordo com Cavalcante (2009), ocorre por um lado 

“pelas deseconomias de aglomeração geradas pela excessiva concentração”, em 

consequência, segundo a autora: do aumento dos preços de impostos e alugueis e 

dos custos da terra; de congestionamentos; da ausência de espaços para a 

expansão das atividades; das restrições legais; e de perdas de amenidades. E, por 

outro lado, por fatores atrativos como: a oferta de terras não ocupadas a baixos 

preços e custos de impostos; a existência de infraestrutura implantada; a facilidade 

de transportes; as qualidades atrativas do sítio urbano como a topografia; o controle 

de uso da terra e as amenidades físicas e sociais nas áreas não centrais. 

O estabelecimento de novas centralidades com a migração de algumas 

atividades do centro para a periferia acentuou a valorização desses espaços 

periféricos. Para Tourinho “[...] o centro perdeu centralidade para as novas áreas de 

centralidade, uma vez que não consegue continuar comandando ele só o complexo 

processo de construção metropolitano”. (TOURINHO 2004, p. 23).  

Ela complementa dizendo que o surgimento destas novas espacialidades, 

especialmente as criadas pelo capital imobiliário gerou muitas dúvidas sobre como 

defini-las e quais seriam suas consequências para a vida da cidade. O centro 

sempre foi um objeto de constantes estudos, mas até então a questão da 

centralidade, segundo Tourinho, ainda não havia sido abordada de maneira mais 

profunda, já que esta era uma característica única do centro e que o diferenciava de 

todo o restante da cidade (TOURINHO 2004). Neste contexto é que surgem os 

debates e reflexões teóricas acerca das centralidades, na busca de compreensão 

das novas situações urbanas que envolviam a expansão das áreas metropolitanas e 

sua dispersão pelo território (TOURINHO, 2004, p.278). 

 Para a autora, uma “cabal interpretação de sua significação” se faz 

necessário, primeiramente, na busca de uma definição de um referencial, que neste 

caso é o centro. É no centro onde a centralidade pode obter todas as partes (os 

atributos) que a compõem. "Uma vez identificadas estas qualidades é necessário 

compreender e avaliar suas capacidades para que elas possam vir a tornar-se um 

padrão de medida, isto é, um referencial específico". Feito isto, seria possível fazer 

uma comparação entre o centro e qualquer outra parte da estrutura urbana que 

queira ser estudada. A autora ressalta que se faz necessário também à 
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especificação de um território de relação onde localizar as partes estudadas, que 

seria neste caso o espaço intraurbano. (TOURINHO, 2004, p. 349) 

A autora afirma ainda que, por conta da estreita relação estabelecida entre 

ambos, os termos centro e centralidade sempre estiveram associados, sendo até 

utilizados de forma errada como tendo mesmo significados. Isso ocorria, pois a 

centralidade significava a “somatória das características que identificavam o centro 

como tal e que, ao mesmo tempo, o diferenciavam do restante da cidade”. 

(Tourinho, 2004, p. 359) Tourinho também afirma que não há centralidade sem 

centro, nem centro sem centralidade e nenhum dos dois sem território. Todas estas 

definições se sustentam, basicamente, na premissa de que o "grau de centralidade" 

do centro é máximo. (TOURINHO, 2004, p. 359) 

Villaça afirma que nenhuma área é ou não é centro, mas torna-se centro, ou 

seja, um ponto transforma-se em centro quando a cidade assim o permite; um não 

existe sem o outro, da mesma forma que não existe círculo sem centro e centro sem 

círculo. VILLAÇA, 2001, p. 238. A propósito, Villaça (2001), complementa chamando 

a atenção para a importância de evitar a ruptura da dialética que constitui a 

compreensão do que é (ou não é) um centro, revelando que, como produto de um 

movimento, este não é, mas se torna centro. Significa dizer que os centros só 

podem ser compreendidos enquanto constituintes da cidade. Ademais, que estes 

são fruto da disputa pelo uso do solo urbano, portanto, “pontos estratégicos de 

dominação” (Villaça, 2001, p. 238). Fica claro, portanto, que o termo “centralidade” 

remete a uma característica atribuída à região central da cidade.  

Outro aspecto importante a destacar diz respeito aos atributos da 

centralidade. Nesse aspecto Tourinho deixa claro que a centralidade não é uma 

característica física, mas sim a somatória de atributos que beneficiam o centro. Isto 

faz com que a sua manifestação se dê no território da cidade de uma forma física, a 

partir da interrelação que cada uma das partes do território tem com o centro, e por 

outro, a relação que esse centro tem com o território. 

Para Villaça (2001), a definição de centro e centralidade nem sempre 

remetem ao contexto de ponto geográfico. Para ele, a centralidade é conduzida pelo 

fator deslocamento. Villaça afirma que a origem da centralidade está na 

possibilidade de minimizarem o tempo gasto, os desgastes e os custos associados 

aos deslocamentos espaciais dos seres humanos. Por isso, Villaça (1998 p. 242-

243), considera o centro como construção histórica. O centro surge quando há 
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necessidade de deslocamentos de várias pessoas de locais diferentes na 

aglomeração para realização de um determinando objetivo. (VILLAÇA, 2001, p. 

238). 

Whitaker, por outro lado, entende que para se compreender a constituição da 

centralidade, os fluxos são os elementos determinantes, muito mais que a 

localização. Segundo ele, esses fluxos são incrementados pelas comunicações e 

telecomunicações que são traduzidas em trocas, decisões, gestão, controle e 

irradiação de valores. A centralidade não se define pela localização, mas pelas 

articulações entre localizações, uma vez que expressa relações espaciais. 

(WHITAKER 2003, p. 137) 

Fonseca (2011) afirma que determinados pontos do território, sobretudo 

àqueles que têm potencial para concentrar os fluxos e atividades, tornaram-se, 

potencialmente, focos de centralidades. Segundo a autora, isto tem feito com que as 

áreas metropolitanas venham se transformando em estruturas espaciais 

multinucleares e multifuncionais que, aos poucos, substitui o esquema radial-

cêntrico anterior. 

Essas novas centralidades são geralmente de baixa densidade, 

formadas por edifícios dispersos, ocupando grandes áreas, onde 

os automóveis e os estacionamentos dominam a cena. 

Inicialmente dedicados ao consumo de massas, lentamente 

passaram a agregar outras atividades de serviços mais 

inovadores como hotéis, escritórios, lugares de lazer, instalações 

produtivas e serviços variados, que servem aos diversos 

condomínios fechados de classe média e alta que proliferaram 

nas periferias. (FONSECA, 2011, p. 5) 

 
Quanto às terminologias utilizadas, Tourinho, ao tratar da formação destas 

áreas, argumenta, que essas novas formas urbanas não deveriam ser chamadas de 

“novas centralidades”, tendo em vista que conceitualmente não existem “velhas 

centralidades”. Ela defende a utilização da denominação “novas áreas de 

centralidade”, resultado de novos sistemas de produzir centralidade. A formação de 

novas áreas de centralidade está relacionada ao próprio crescimento urbano, que 

impulsiona a descentralização de equipamentos e atividades, que se deslocam do 

centro tradicional para diversos espaços na cidade e seu entorno. (TOURINHO 

2004, p. 23). 
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Para Tourinho o entendimento mais difundido da expressão novas áreas de 

centralidades é aquela que as definem, conforme resume Meyer, como "novos polos 

geograficamente distribuídos no território metropolitano, cumprindo, sobretudo 

funções ligadas ao setor de serviços, antes concentrados no centro", que se 

organizam "seja para atender a um legítimo desenvolvimento das funções urbanas 

ou apenas para responder a duros interesses imobiliários" (MEYER, 1999 p.36). 

Fonseca afirma que a localização desses novos centros no Brasil, obedece a 

alguns fatores. O primeiro está relacionado às características da nossa sociedade 

que é marcada por grande desigualdade social. Isto faz com que a distribuição das 

pessoas e atividades no espaço urbano se dê segundo a lógica de separação das 

populações pelo status social. Os bairros mais nobres seja na área central ou 

periférica tendem a atrair para o seu entorno, as atividades de comércio e serviços 

de que necessitam, recriando, dessa forma, os elementos de centralidade 

(VILLAÇA, 2001). Por outro lado, os bairros mais pobres, localizados na periferia, 

estes permanecem sem infraestrutura, sem serviços e comércio mais diversificado. 

A autora conclui que, por esta razão, ”[...] o processo de formação de centralidades, 

deve ser analisado também, no caso das cidades brasileiras, em relação ao padrão 

de localização das diferentes classes sociais no território metropolitano.” 

(FONSECA, 2011, p.5). 

Segundo Fonseca, apesar de alguns autores terem se ocupado em estudar o 

processo de formação de novos centros, ou subcentros na cidade de São Paulo, 

como Villaça (2001) e Frúgoli Jr. (2000), “a maioria desses estudos focam-se nos 

subcentros localizados nas áreas de concentração das elites e pouco se conhece 

sobre os localizados no restante da cidade” (FONSECA, 2011 p. 5). 

A autora, em sua pesquisa sobre o “estudo das áreas de centralidade no 

município de São Paulo.” 30 levanta então a hipótese de que um dos fatores que 

inibe a formação de subcentros fortes é o baixo poder aquisitivo da população, que 

não é suficiente para induzir ou estimular o surgimento deste padrão de subcentros, 

capazes de desempenhar parte das funções do centro principal. Para a autora, 

esses novos centros tendem a surgir apenas nas proximidades dos locais de 

                                                           
30

 Pesquisa realizada em nível de pós-doutorado, em 2009, no Centro de Estudos da Metrópole – 

CEM/Centro Brasileiro de Análise e Planejamento – CEBRAP, e contou com apoio do CNPq, por 
meio de bolsa de PDJ. O estudo das áreas de centralidade no município de São Paulo buscou 
identificar, localizar e analisar o padrão de distribuição dessas áreas, verificando em que medida eles 
suprem as necessidades da população. 
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concentração das classes média e alta, visto que, em muitos setores das regiões 

metropolitanas, o baixo poder aquisitivo da população, apesar de numerosa, não é 

suficiente para induzir ou estimular o surgimento de subcentros fortes, capazes de 

desempenhar parte das funções do centro principal. (FONSECA, 2011, p. 5) 

No caso de Guarulhos e de seu processo de formação de subcentros para 

população de baixa renda, essas constatações quanto aos novos padrões de 

expansão periférica que marcam a dinâmica de expansão urbana do município nos 

leva a refletir não só sobre o surgimento de subcentros fortes na periferia, mas 

também sobre, em que medida a atuação do estado contribuiu na formação e 

transformação desses subcentros intraurbanos. Para tanto, vale aqui registrar o 

entendimento adotado neste trabalho para subcentro. 

Conforme já visto anteriormente, com o crescimento das cidades e o 

adensamento dos bairros mais distantes do centro que passam a concentrar 

população e atividades econômicas, começam a surgir pequenos centros de 

comércio e serviços para a população local. Formam-se espaços que são similares 

ao centro em seu caráter funcional, mas não reúnem outros atributos de identidade 

do centro tradicional que historicamente o diferenciam do resto do tecido urbano e 

não são capazes de apresentar a mesma diversidade de atividades e funções que o 

caracteriza. 

Villaça define estes espaços como subcentros. Para ele, subcentros são 

elementos da estrutura espacial das cidades, aglomerações diversificadas e 

equilibradas de comércio e serviços, que não o centro principal; ou ainda uma 

réplica, em tamanho menor do centro principal, com o qual concorre em parte sem, 

entretanto, a ele se igualar.  Por ser uma reprodução em dimensão menor do centro 

tradicional, ele concentra grande parte das atividades que servem à população de 

um setor da cidade. (VILLAÇA, 2001). 

Para Villaça o poder polarizador do subcentro vem da complementaridade de 

atividades, uma vez que, quanto maior a variedade de comércio e serviços 

existentes, menor o número de viagens que um consumidor necessita fazer para ter 

todas as suas viagens atendidas. Assim, por definição, "ele está relacionado ao 

setor terciário, não guardando, necessariamente, relação com a distribuição das 

atividades industriais, visto que essas têm outra lógica de distribuição no espaço 

urbano” (FONSECA, 2011). 
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Para fins de desenvolvimento desta pesquisa, trataremos os centros de 

comércio e serviços regionais de Guarulhos como subcentros, onde tomamos por 

base o conceito de subcentro proposto por Villaça que, conforme já abordado, define 

subcentro como uma reprodução em dimensão menor do centro tradicional 

concentrando grande parte das atividades que servem à população de um setor da 

cidade. (VILLAÇA, 2001) A partir deste entendimento conceitual, é possível concluir 

que estes possuem as mesmas características atribuídas às áreas centrais.  

 

2.4.2 O Centro e os Subcentros de Guarulhos 

A estrutura urbana de Guarulhos foi basicamente formada pelo centro e por 

seus subcentros regionais, caracterizados como polos de comércio e serviços, 

conforme podemos observar na Figura 2.6, e que desempenhavam algumas 

funções centrais nas principais regiões da cidade, complementando assim o centro.  

Várias são as razões para o aparecimento destes subcentros, entre elas a 

grande extensão territorial do município e a grande concentração populacional em 

áreas afastadas da área central, além das deficiências no transporte público urbano 

que liga a região periférica ao centro da cidade, somado ao crescente 

congestionamento das vias de acesso à área central. 
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Figura 2.6: Mapa com os principais subcentros de Guarulhos. 

 
 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, PMG 

 
Estes subcentros urbanos tradicionais passaram por um intenso processo de 

transformação e consolidação. Por um lado, mudaram seu conteúdo, na medida em 

que passaram a incorporar comércio e serviços que se descentralizaram do centro 

(serviços bancários, serviços administrativos, etc.) ou foram implantados nesses 

locais, visando atender a população da região.  

Os reflexos na estrutura urbana puderam ser verificados não só pelas 

modificações na dinâmica e no perfil do centro tradicional e pelas transformações 

dos antigos subcentros como os da Vila Galvão31 e Ponte Grande, que se formaram 

ainda nas décadas de 1930 e 1940, mas também pelo surgimento de novos 

subcentros nas áreas periféricas da cidade.  

Os subcentros mais distantes do centro foram consolidados em áreas de 

habitação popular, como resultado do crescimento populacional e da expansão do 

                                                           
31 No período entre 1960 e 1970, a Vila Galvão já era de fato um subcentro importante. De acordo 

com os dados do PUG 69, o bairro apresentava concentração de atividades terciárias, equipamentos 
na área de educação, saúde e lazer, além da estação de trem e do terminal de ônibus que geravam 
intenso fluxo de pessoas. Assim, havia diversidade de atividades na Vila Galvão, apenas com graus 
diferentes de polarização, mas que, no entanto, não competiam com o Centro.  
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tecido urbano metropolitano. Correspondem a essas áreas o subcentro do bairro dos 

Pimentas, São João, Bonsucesso, Taboão, Cumbica, localizadas nas principais 

regiões da periferia de Guarulhos, conforme se observa na Figura 2.6. 

Villaça (2001) reconhece que a classe média baixa, sem acesso, inclusive 

social e econômico, ao centro principal, acaba por desenvolver subcentros de 

comércio e serviços para seu próprio uso. Como Guarulhos é marcada ainda por 

uma intensa desigualdade entre as classes sociais, conforme é possível observar na 

Figura 2.7, suas novas expressões da centralidade urbana, especialmente em 

regiões mais periféricas de subcentros, reproduzem tal lógica, materializando-se, 

sobretudo, na oferta de serviços básicos e com pouca diversidade, o que faz com 

que o município, apesar dos inúmeros serviços prestados pelos subcentros, ainda 

possua uma estrutura urbana dependente do chamado Centro Histórico32 e Centro 

Expandido33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 O Centro Histórico de Guarulhos, que compreende o núcleo central do bairro chamado centro, 

abriga a maior concentração de atividades, vê-se estrangulado por uma estrutura tímida, ainda hoje 
representada principalmente pela calçadão da rua D. Pedro II e ruas adjacentes, não permitindo o 
pleno desempenho das funções que ali se manifestam muito menos o suporte de um incremento 
quantitativo e qualitativo das atividades chamadas centrais (administrativas, comércio, Hotéis, etc.), 
provocando uma dispersão para o entorno, pois além da falta de espaço, a situação é agravada pelas 
características da topografia em que se situa o atual centro. 
33 Embora a expressão Centro Expandido seja amplamente utilizada na literatura, não se encontrou 

uma definição claro de seu conceito. Este limite varia conforme os diferentes tipos de análise e 
estudos. O chamado Centro Expandido em Guarulhos ocupa uma enorme região mesclada, com 
residências, shoppings, comércio e serviços, hotéis, escritórios de profissionais liberais, restaurantes, 
butiques etc. Esse novo centro apresenta características diversas do antigo, pois é mais disperso e 
abrange uma região muito maior da cidade. Para fins desta pesquisa, definimos o centro expandido 
de Guarulhos o trecho que compreende o polígono formado pelas seguintes bairros: Centro, Porto da 
Igreja, Vila Augusta, Gopoúva, Maia e Macedo. Conforme Figura 2.8. 
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Figura 2.7 Mapa com espacialização do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

 

Fonte: Fundação SEADE - 2010 

 

No centro expandido de Guarulhos, conforme se observa na Figura 2.8, 

localiza-se grande parte dos estabelecimentos comerciais e de serviços da cidade. 

Isto faz com que esta região exerça uma forte ação polarizadora em relação às 

demais regiões da cidade a despeito da existência de outros subcentros comerciais 

importantes, como é o caso do subcentro de São João e Pimentas. Conforme 

podemos observar nos estudos sobre Diagnóstico de Centralidade Guarulhos 

(2005), apesar da relativa autonomia de comércio e serviços que alguns centros 

regionais conquistaram o centro de Guarulhos ainda permanece como um grande 

provedor, em quantidade de serviços e atividades comerciais, em função do alto 

número de estabelecimentos cuja variedade de produtos é ampla. Igualmente, a 

oferta do comércio de varejo e do mercado informal também se desenvolve de modo 

significativo.  
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Figura 2.8: Mapa de Guarulhos com divisão de bairros e indicação do centro expandido 

 

                            Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SDU - PMG 

 

O bairro dos Pimentas, no período entre 1960 e 1990, sob a influência da 

Rodovia Presidente Dutra, desenvolveu um certo grau de acessibilidade e 

mobilidade, caracterizando-se assim como um discreto subcentro. Porém, não 

poderia ser classificado ainda como um subcentro de fato, por possuir poucas 

atividades geradoras de fluxo – empregos na área de serviços. Desta forma o bairro 

continuava altamente dependente do centro de Guarulhos ou do centro de São 

Paulo, desempenhando apenas parte das funções de um subcentro, não possuindo 

ainda uma diversidade de atividades de alto grau de polarização. 
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CAPÍTULO 3 
 
As hipóteses sobre o surgimento de uma nova centralidade no bairro dos 
Pimentas 
 
        O capítulo 3 apresenta as metodologias e modelos associados à definição e 

identificação de centralidades, sendo a seguir apresentado o estudo de caso do 

subcentro do bairro dos Pimentas, quando serão analisadas as variáveis e 

funcionalidades presentes na área objeto de estudo. Após estes procedimentos será 

feita a checagem das hipóteses levantadas e apresentadas as possíveis evidências 

quanto à existência ou não de uma nova área de centralidade no bairro dos 

Pimentas. 

Para um melhor entendimento dos novos padrões de expansão periférica que 

marcam a dinâmica do município de Guarulhos, este capítulo busca analisar a 

configuração socioespacial do subcentro do bairro dos Pimentas e refletir sobre o 

papel que ele exerce na estrutura urbana do município de Guarulhos.  

Busca também verificar se as funcionalidades exercidas pelo subcentro dos 

Pimentas credenciam-no a ser classificado como uma nova área de centralidade 

regional, ou mesmo intermunicipal34. Neste sentido, será analisado o padrão de 

distribuição das atividades e equipamentos comunitários deste subcentro. A 

pesquisa se propõe também a checar as características do subcentro, verificar em 

que medida elas suprem as reais necessidades da população e discutir se os usos e 

atividades presentes na área de estudo são capazes de gerar a referida 

centralidade.   

Vale ressaltar que este estudo, em se tratando de uma dissertação de 

mestrado profissional, não tem a pretensão de esgotar o tema, mas levantar 

questões que possam contribuir para um entendimento mais preciso das áreas de 

estudo, bem como para futuras pesquisas e ações do poder público na região. 

 

 

 

 

                                                           
34 No presente estudo considera-se equipamentos de caráter local àqueles com impacto no bairro dos 

Pimentas. Considera-se equipamentos de caráter regional aqueles com influência nas regiões dos 
Pimentas, Bonsucesso e Cumbica. Considera-se equipamentos de caráter intermunicipal àqueles 
com influências nos municípios do entorno 
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3.1 Procedimentos Metodológicos na Identificação da centralidade dos 
Pimentas  
 

Conforme analisado anteriormente, existem diversas abordagens, para a 

identificação de subcentros intraurbanos. A metodologia apresentada neste trabalho 

tomou por base os aspectos conceituais desenvolvidos por Tourinho (2004) e Villaça 

que buscaram em suas análises identificar os elementos definidores das noções de 

centro, subcentro e centralidade. Para fins metodológicos de estudos de caso, 

utilizamos como referência os trabalhos de Fonseca (2011) 35, também utilizado por 

Held (2016) 36, que pesquisaram as centralidades urbanas no município de São 

Paulo e na zona leste do município respectivamente. Por fim complementamos as 

variáveis utilizadas pelas autoras tomando por base também a metodologia utilizada 

por Kneib (2008) 37 e Cavalcante (2009) que incluíram em seus estudos, além da 

concentração de atividades produtivas, indicadores relacionados à geração de 

viagens e acessibilidade para identificação de centralidades em Brasília. 

Cavalcante, em seus estudos, ao considerar a concentração de atividades 

utiliza, assim como Fonseca, a variável número de empregos como um dos 

indicadores de centralidade. Cavalcante e Kneib utilizam também a variável 

acessibilidade, materializada pela rede viária estrutural, bem como os 

direcionamentos dos fluxos de pessoas, por meio da variável geração de viagens, 

que indica os destinos dos deslocamentos diários de pessoas no espaço urbano.  

                                                           
35

Projeto de pesquisa que teve por objetivo o estudo das áreas de centralidade na Região 

Metropolitana de São Paulo. Buscou também: identificar, localizar e analisar o padrão de distribuição 
dessas áreas; caracterizar as áreas de centralidade existentes nas zonas de concentração de 
população de baixa renda, verificando em que medida eles suprem as necessidades da população; 
perceber o padrão de deslocamentos que essas centralidades produzem no interior da metrópole e 
como elas se relacionam com a estrutura viária e de transporte e determinar os fatores indutores da 
formação dessas centralidades. 
36 Para checar a consistência da centralidade, a metodologia utilizada por Fonseca e posteriormente 

utilizada por Held buscou num primeiro momento georreferenciar os endereços das empresas de 
comércio e serviços com dez ou mais empregados, disponíveis na Rais Identificada, pois, segundo as 
autoras, esse tipo de estabelecimentos é um bom indicador para as áreas de maior dinamismo na 
malha urbana. Estas pesquisas buscavam verificar como as diversas centralidades se localizam na 
cidade de São Paulo e quais as características que elas assumiram nas diversas regiões da cidade. 
37 A metodologia proposta por Kneib (2008) combina os conhecimentos propostos por diversos 

autores e baseia-se na análise espacial urbana a partir do conhecimento destes especialistas em 
relação ao espaço urbano com o qual se relacionam. Cabe ressaltar que, apesar da grande 
contribuição desta autora, o trabalho por ela desenvolvido é focado na identificação de centralidades 
a partir das especificidades relativas ao planejamento de transportes, neste sentido, ela emprega em 
suas análises inúmeras variáveis relacionadas ao tema e identifica na geração de viagens uma 
variável, que segundo as suas análises, reflete as demais. 
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Para a autora: 

[...] o número de empregos por localidade, que constitui indicador associado 

à concentração de atividades no espaço urbano, permite a identificação das 

localidades que concentram atividades produtivas. Já a variável geração de 

viagens, que corresponde a um indicador dos deslocamentos de pessoas 

como consumidoras e portadoras de força de trabalho, permite apontar as 

localidades que atraem fluxos não só pelos empregos, mas também devido 

aos serviços que oferecem, ou seja, pelas possibilidades de consumo da 

população. (CAVALCANTE, 2009, p. 103). 

 
 

A autora entende que há necessidade, quanto à formação de centralidades, 

de que ambos venham a ser atendidos. A análise dessas variáveis possibilita tanto a 

identificação como a caracterização de centralidades intraurbanas. Assim sendo, 

tem-se que a variável geração de viagens é uma variável importante, pois contribui 

para definir e identificar subcentros, uma vez que consegue refletir uma das 

características de centralidade de uma determinada área. 

 

3.1.1 Definição de variáveis e da escala de abordagem para o estudo de caso 

A partir das justificativas apresentadas acima, foi possível utilizar uma 

metodologia que permitiu checar a existência de centralidades urbanas no bairro dos 

Pimentas focada no contexto do planejamento urbano. 

         Com o intuito de detalhar os procedimentos metodológicos adotados na 

identificação da centralidade intraurbana dos Pimentas, estão descritas abaixo as 

variáveis empregadas nesse estudo e definida a escala da abordagem. Com relação 

à acessibilidade é apresentada a rede viária estrutural da região dos Pimentas e 

verificado os direcionamentos dos fluxos de pessoas por meio da variável geração 

de viagens, que indica os destinos dos deslocamentos diários de pessoas no espaço 

urbano.  

          Em função dos objetivos do trabalho e do enfoque metodológico adotado, a 

pesquisa limitar-se-á a análise do subcentro dos Pimentas, pensado com base na 

reprodução dos espaços de consumo na cidade, portanto, não destacando o papel 

dos espaços voltados para a indústria ou ao uso residencial, sendo tratado nesta 

dissertação, principalmente, na escala territorial intraurbana, enfocando as suas 

formas de expressão territorial e espacial. 
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         Nesta pesquisa, as “centralidades” serão denominadas como novas áreas de 

centralidade, segundo definição proposta por Tourinho (2004) que entende que é o 

termo mais correto para definir essas novas espacialidades, pois, para a autora, não 

existem “velhas centralidades”; o espaço onde a centralidade ocorre que é, de fato, 

novo.  

O estudo não privilegiou as análises sobre a renda da população, pois os 

dados levantados demonstraram que há uma homogeneidade grande no que tange 

ao perfil socioeconômico dos moradores do subcentro. Ademais o estudo não tem 

como objetivo fazer análises comparativas entre subcentros. O que neste caso se 

justificaria. 

Tomando por base o entendimento acima citado, apresentamos a Figura 3.1, 

onde elencamos a estrutura da metodologia utilizada nesta pesquisa. Conforme 

indicado na figura indicada, definimos no estudo, dois eixos estruturantes: O primeiro 

que trata da concentração de atividades produtivas no espaço urbano e o segundo 

que trata da acessibilidade e o sistema viário. O primeiro eixo foi desdobrado na 

variável relacionada às funcionalidades e ao uso e ocupação do solo, que nos 

permitiu identificar e analisar as funções existentes no subcentro através da 

concentração das principais atividades presentes na área e também o número de 

empregos gerados, avaliado aqui como um importante indicador de centralidade. O 

segundo eixo diz respeito à acessibilidade e tratou dos fluxos e deslocamentos. Este 

eixo nos permitiu verificar os direcionamentos dos fluxos de pessoas, e tem como 

principais indicadores a geração de viagens, e a infraestrutura viária. A escolha 

destes critérios se baseou na compatibilidade com o conceito de centralidade 

adotado e na disponibilidade de dados para consulta. 
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Figura 3.1: Variáveis e elementos componentes dos procedimentos metodológicos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Para verificarmos se as principais funcionalidades constituídas na área de 

estudo condizem com funções centrais que definem o subcentro dos Pimentas como 

uma centralidade, o ponto de partida foi o mapeamento de equipamentos que são 

aglutinadores de atividades. Para a identificação dos usos do solo predominantes, 

utilizamos manchas de atividades, contendo classificações e grupamentos destes 

usos, através da identificação das empresas registradas no município constantes no 

cadastro de empresas da prefeitura de Guarulhos e nos grupos de atividades do 

Cadastro Nacional de Atividades Econômicas-CNAE. Os usos atuais foram 

levantados também através dos cadastros imobiliários da Prefeitura, permitindo sua 

classificação pelos seguintes parâmetros: Residencial (unifamiliar, multifamiliar); 

industrial; comercial; serviços; institucional (público, privado); lazer (público, 

particular).  

A fim de verificar os aspectos urbanísticos relativos à tipologia das edificações 

e identificar as atividades predominantes no subcentro, foi realizado levantamento 

“in loco” de suas reais condições de uso e ocupação do solo, apoiado em 

verificações feitas no Google Earth (street view). Foram então pesquisados os 

estabelecimentos cuja abrangência extrapola a escala estritamente local, tais como 

bancos, supermercados, shopping center, hospital regional, teatro, cinemas, terminal 

de ônibus, Central de abastecimento, Universidades, etc., bem como demais 

equipamentos e serviços públicos e privados com capacidade de atração de 

pessoas e outras atividades para o seu entorno.  
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Para o levantamento das atividades, tomou-se por base as principais vias 

estruturadoras do subcentro, identificadas como Estrada Presidente Juscelino 

Kubistchek e Av. Jurema. Tais vias foram escolhidas por serem também, segundo 

dados do Cadastro de Atividades Econômicas (CAE), as que mais se destacam em 

diversificação e concentração de comércio e serviços considerados significativos, o 

que pode também ser constatado pelo conjunto das atividades do subcentro, através 

do mapeamento do uso do solo e da caracterização das suas funções.  O objetivo foi 

verificar se esta área concentra de fato uma diversidade de funções urbanas 

suficiente para classificar o subcentro como uma centralidade.  

O passo seguinte foi o georreferenciamento dos equipamentos identificados, 

dessa forma, foi possível determinar o padrão do subcentro (nuclear ou linear) e a 

sua composição, levando-se em conta o número e a diversidade de tipos de 

estabelecimentos. Após o georreferenciamento dos equipamentos, foi então 

delimitado o polígono que contorna a área do tecido urbano que apresenta 

aglomeração destes estabelecimentos.  

Utilizou-se na pesquisa, para fins de verificação da concentração de 

atividades no espaço urbano a distribuição espacial de empregos os dados da 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS de 2008 (últimos dados 

desagregados disponíveis em Guarulhos). 

Avaliou-se com base nas referências bibliográficas citadas, que o 

levantamento do número de empregados se constitui como um importante indicador 

para a pesquisa. Neste caso, optou-se por pesquisar as empresas com 10 ou mais 

funcionários38. Desconsiderou-se na análise também as microempresas, uma vez 

que essas se encontram dispersas por todo o município e, portanto, não servem 

como indicadores de centralidade (Fonseca, 2011). 

Com relação à acessibilidade é apresentada a infraestrutura viária do bairro e 

da área de estudo e verificado os direcionamentos dos fluxos de pessoas, por meio 

da variável geração de viagens, que indica os destinos dos deslocamentos diários 

de pessoas no espaço urbano. Para tanto foram utilizados dados da pesquisa 

origem-destino-OD 2007, além de informações do Plano de Mobilidade Urbana de 

                                                           
38 A justificativa para considerar apenas os estabelecimentos com dez ou mais empregados é que os mesmos, 

segundo Fonseca, apresentam maior porte e melhores condições na disputa por localizações estratégicas na 

malha urbana da cidade.  
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Guarulhos-2009 e pesquisas periódicas realizadas pela Prefeitura de Guarulhos, que 

forneceram a identificação da distribuição espacial e temporal dos deslocamentos 

bem como dados sobre geração de viagens. Essa variável, associada ao número de 

viagens geradas, permitiu identificar a relevância do uso do solo, representado pela 

frequência de utilização de determinado uso identificado nas pesquisas. 

Com vistas a uma padronização da base de dados do subcentro, para fins de 

desenvolvimento do trabalho, adotou-se uma demarcação em setores censitários 

como escala de análise, conforme demonstrado na Figura 3.2.  

 

Figura 3.2: Setor Censitário com dados populacionais por setor 

 

Fonte: Censo, IBGE 2010. 

 
3.2 Caracterização do subcentro dos Pimentas em Guarulhos 
 

O centro de comércio e serviços do bairro dos Pimentas, aqui denominado 

subcentro dos Pimentas é o subcentro popular de maior diversificação e 

heterogeneidade funcional da periferia de Guarulhos. Além de sobressair-se como 

um subcentro de caráter local também desempenha papel relevante como polo 

comercial da região, por sua intensa quantidade de comércio e serviços e pela 
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ocorrência de uma grande diversidade de atividades como supermercados, 

shopping, bancos, lojas, bares e lanchonetes, universidades, concessionárias, 

empresas de telemarketing, etc. que serão apresentadas adiante. Isto faz com que 

ele exerça uma ação cada vez mais polarizadora em relação à região, a despeito da 

existência de outros subcentros comerciais de menor expressão no seu entorno. 

Aspectos como a situação geográfica, a proximidade com o trevo da Rodovia 

Presidente Dutra, além da infraestrutura instalada e do grande adensamento 

populacional, contribuíram para a dinamização econômica desse subcentro em 

Guarulhos. 

O bairro dos Pimentas apresenta alguns outros centros de comércio e 

serviços locais, com destaque para os corredores de comércio ao longo da Estrada 

Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, aqui denominada neste estudo como 

Estrada Presidente Juscelino Kubitschek, na confluência com a estrada da Água 

Chata e em alguns outros trechos dispersos do território onde existem alguns 

corredores comerciais, como na estrada do Sacramento, no Conjunto Marcos Freire; 

na Av. Miguel Ackel e no bairro do Itaim, conforme indicados na Figura 3.3.  

 

Figura 3.3: Subcentro do bairro dos Pimentas e demais corredores de comércio da região. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O subcentro do bairro dos Pimentas, aqui denominado subcentro dos 

Pimentas, compreende parte do bairro dos Pimentas, parte do bairro da Água Chata 

e parte do bairro Bonsucesso, conforme indicado na Figura 3.3. Pelo subcentro 

passam dois corredores viários importantes, conforme se observa na Figura 3.4, o 

primeiro no sentido Leste – Oeste, formado pela Av. Jurema, que liga a porção leste 

do bairro dos Pimentas ao bairro de Cumbica; o segundo, no sentido Norte - Sul, 

através da Estrada Presidente Juscelino Kubitschek, que liga o bairro dos Pimentas 

ao Município de São Paulo e conecta também a Rodovia Presidente Dutra à 

Rodovia Airton Senna. Por fim, na porção sudeste, a Estrada da Água Chata, que 

liga a Rodovia Presidente Dutra ao Município de Itaquaquecetuba. Estas vias 

formam em alguns trechos um conjunto integrado de corredores comerciais e de 

serviços, interligados por uma trama com importantes equipamentos urbanos, o que 

levanta a hipótese de que se trata de um subcentro nuclear39.  

 

Figura 3.4: Rede viária estrutural do subcentro dos Pimentas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

                                                           
39 As centralidades nucleares seriam mais desejáveis como polos dinamizadores da vida cotidiana 

dos bairros, pois conseguiriam prover comércios e serviços numa proximidade maior, encurtando 
distâncias, dispondo-os na escala do pedestre. Explicar melhor o que são centralidades nucleares 
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A importância desses corredores viários é cada vez mais evidente, sobretudo 

para o processo de expansão urbana da região e para a reestruturação do seu 

espaço municipal e regional. No caso específico dos Pimentas o eixo de expansão 

da Estrada Presidente Juscelino Kubitschek é um corredor viário que tem atraído 

uma série de investimentos de vários ramos econômicos, principalmente do mercado 

imobiliário residencial e comercial, conforme se pode observar na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Empreendimentos residenciais verticais – baixa renda 

 

                       Fonte: Secretaria Desenvolvimento Urbano, PMG. 

 

 
3.2.1 Caracterização do subcentro a partir da Concentração de Atividades 
 

Considerando, como já visto que a concentração de atividades no espaço 

urbano é um dos principais elementos necessários à formação e sustentação da 

centralidade intraurbana, tendo as variáveis uso e ocupação do solo e número de 

empregos como importantes indicadores, faremos a seguir uma breve análise dos 

aspectos relacionados ao uso e ocupação do solo no subcentro dos Pimentas. 
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3.2.1.1 O uso do solo e as legislações urbanísticas no subcentro dos Pimentas 

 
O subcentro dos Pimentas é classificado no Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social do Município de Guarulhos, aqui 

denominado Plano Diretor de Guarulhos, instituído pela lei nº 6.055 de 2004, como 

Macrozona de Urbanização em Desenvolvimento.  

As Macrozonas de Urbanização em Desenvolvimento são áreas localizadas 

na periferia do município que requerem melhorias urbanas significativas em vista de: 

“necessidade de infraestrutura básica; deficiência de equipamentos sociais, 

culturais, de comércio e de serviços; grande incidência de loteamentos clandestinos 

e/ou irregulares e favelas. Na Macrozona de Urbanização em Desenvolvimento, as 

ações têm como objetivos: complementar e qualificar a rede de infraestrutura 

urbana; incentivar a construção de habitação de interesse social; melhorar o acesso 

ao transporte coletivo; promover a regularização urbanística e fundiária das 

ocupações de baixa renda; implantar equipamentos públicos e comunitários”. 

(PLANO DIRETOR GUARULHOS) 

Além do Plano Diretor de Guarulhos que trata da política de desenvolvimento 

urbano e define o macrozoneamento municipal, a Lei de Uso e Ocupação do Solo - 

Lei nº 6253 de 2007, que trata do zoneamento municipal, classifica o subcentro dos 

Pimentas como Zona de Comércio e Serviço–ZCS; Zona de Uso Misto–ZMB; zona 

industrial-ZI; e Zona de Projetos Estratégicos ZPE-C. Parte deste território é 

reconhecido também como Zona de Uso Predominantemente Indústria-ZUPI pela 

Lei Estadual nº 1817, de 1978, conforme se pode observar na Figura 3.6.  

O subcentro dos Pimentas possui a parte central de seu tecido urbano 

classificado como ZPE-C, conforme se observa na Figura 3.6. Exceção feita para a 

área que integra a porção localizada entre a Estrada do Caminho Velho, Estrada da 

Água Chata e Rua Jorge Amado, que é classificada como ZCS pela lei municipal e 

mantém uma vocação de uso misto.  
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Figura 3.6 - Zoneamento municipal e Zona industrial – ZUPI gravada por lei estadual. 

 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, PMG. 

 

Com o aumento da acessibilidade ao subcentro e com o surgimento paulatino 

de antigas glebas industriais que foram sendo a ele incorporadas, deu-se constante 

modificação de usos com a implantação do shopping e pela presença do CEU e da 

Unifesp nestas novas áreas.  

O trecho compreendido como ZPE-C, concentra uma área que se caracteriza 

como orientada a uso misto e de desenvolvimento do comércio, localizada entre a 

Estrada Presidente Juscelino Kubitschek e a Av. Jurema. Esta zona faz divisa a 

leste com trecho residencial, vizinho ao subcentro, onde existe uma concentração de 

loteamentos irregulares com pontos dispersos de favelas em seu território, 

caracterizada como de média vulnerabilidade social. Nestas áreas já consolidadas, 

há forte pressão pela regularização dos assentamentos informais e pela titulação 

das moradias erigidas informalmente.  

O trecho compreendido entre a Rodovia Presidente Dutra e o shopping 

Bonsucesso, classificado como Zona Industrial por lei municipal e estadual, 

conforme mostra a Figura 3.7, apesar de ainda manter características de atividades 

industriais, já começa a passar por uma transformação de uso. O que se percebe é 

uma gradativa substituição das atividades industriais por atividades de logística e 



123 

 

serviços diversos ligados às atividades terciárias, como é o caso da empresa de 

telemarketing AlmaViva, que será tratada adiante, com cerca de 3000 funcionários, 

que se instalou em parte do prédio do Laboratório Stiefel. Esse fenômeno ocorre 

principalmente ao longo dos principais eixos viários.  

O movimento de renovação que vem ocorrendo no subcentro, somado a 

carência de grandes vazios urbanos além da pressão do mercado imobiliário 

residencial, indicam que as grandes indústrias, outrora dinâmicas neste trecho 

tendem a dar lugar a um novo perfil de atividades produtivas. 

 

Figura 3.7: Trecho do subcentro compreendido entra a rodovia e o shopping 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, PMG. 

 

Quanto à ocupação e adensamento do subcentro, o que se percebe é que, de 

uma forma geral, considerando os parâmetros da lei de zoneamento atual, há ainda 

um potencial de adensamento nesta área, uma vez que o Coeficiente de 

Aproveitamento - CA40 igual a quatro é alto em quase todas as zonas do território 

pesquisado, permitindo uma verticalização mais intensa. 

                                                           
40 O Coeficiente de Aproveitamento – CA é a relação entre a área edificada, excluída a área não 

computável, e a área do lote podendo ser: básico, que resulta do potencial construtivo gratuito 
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A Figura 3.8 indica a concentração da população por setores censitários na 

área de estudo segundo dados dos censos de 2000 e 2010. Observa-se que a 

população passou de 13.843 hab. no ano 2000 para 15.223 habitantes em 2010. 

Conforme indicado na Figura 3.8, é possível perceber que as áreas com maior 

densidade populacional se localizam nos trechos onde foram implantados os 

loteamentos populares nas décadas passadas, indicados no trecho sul do território. 

As manchas fora dos loteamentos, especialmente as localizadas do lado direito da 

Estrada Juscelino Kubitschek são remanescentes de zonas industriais e foram 

transformadas em Zonas de Comércio e Serviços pelo zoneamento municipal de 

2007. Tais áreas vêm passando por profundas transformações no uso do solo, com 

a implantação de equipamentos comunitários como o Terminal Rodoviário, o CEU, a 

Universidade, além de vários condomínios residenciais verticais fomentados pelo 

Programa Minha Casa Minha Vida- PMCMV, conforme já observado anteriormente. 

Vale destacar que os dados mais recentes contidos na Figura 3.2 e na Figura 3.8 

foram extraídos do censo 2010, período em que muitos condomínios ainda estavam 

em construção, não tendo sido computados os dados populacionais destes 

empreendimentos no levantamento do referido censo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
inerente aos lotes e glebas urbanos; máximo, que não pode ser ultrapassado; mínimo, abaixo do qual 
o imóvel poderá ser considerado subutilizado. 
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Figura 3.8 – Setores censitários com dados populacionais Censo 2000 e 2010. 

 

Fonte: Censo IBGE 2000 e 2010/Secretaria de Desenvolvimento Urbano, PMG. 

 

 

É possível observar na Figura 3.8 que a maior densidade populacional se dá 

justamente ao longo dos principais corredores viários, onde se concentra o setor 

mais dinâmico de atividades de comércio e serviços. 

O trecho ao sul do subcentro é formado por um conjunto de loteamentos 

implantados a partir da década de 1970, conforme observado na Figura 3.9 e é 

caracterizado pela alta densidade residencial e em alguns pontos pela boa qualidade 

das habitações. Destacam-se neste trecho, porções do território voltadas à 

promoção de atividades típicas de áreas centrais ou de subcentros regionais, 

destinadas principalmente aos usos mistos, com o objetivo de manter as atividades 

comerciais e de serviços existentes. Caracterizam-se também por serem áreas com 

ocupação consolidada, formada por lotes menores e de uso misto. Vale destacar 

que, apesar do predomínio de edificações de sobrados, já há a presença de 

condomínios verticais, estimulados por uma boa infraestrutura e acessibilidade.  

 
 



126 

 

Figura 3.9: Zoneamento municipal com loteamentos existentes no subcentro. 

 
 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, PMG. 

 
 

A área compreendida entre a Estrada Presidente Juscelino Kubitschek, a 

Estrada do Caminho Velho e a Estrada da Água Chata, apresentada na Figura 3.9, 

classificada como ZCS, concentra antigas glebas industriais, caracterizadas como 

porções do território que foram parceladas para implantação de importantes 

equipamentos públicos além de condomínios residenciais verticais financiados pelo 

PMCMV, como veremos adiante. 

Tais condomínios possuem um padrão de ocupação da malha urbana 

discutível quanto a sua implantação, uma vez que reforçam um padrão não 

permeável de ocupação a partir de sua implantação em antigas glebas, cujo 

parcelamento não permitem o ordenamento de seus lotes nem a integração da 

malha viária entre as duas principais vias da região, conforme observamos nas  

Figuras 3.10 e 3.12. 
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Figura 3.10: Principais condomínios do PMCMV localizados no subcentro dos Pimentas. 

 

Fonte: Sites e folhetos promocionais de venda com anúncios publicitários 

 

  

Na Estrada do Caminho Velho, importante corredor de ligação entre a Estrada 

Presidente Juscelino Kubistchek com a Estrada da Água Chata, localizam-se a 

Central de Abastecimento de Guarulhos-CEAG; o CEU Pimentas; a UNIFESP 

Guarulhos; o Teatro Adamastor Pimentas, além do Terminal Rodoviário Municipal, 

todos estes equipamentos tem como principal característica serem de abrangência 

regional, conforme descreveremos a seguir. Há também, no final desta via vários 

empreendimentos residenciais financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida – 

PMCMV, que estão sendo implantadas e que se espalham também por diversas 

outras áreas do bairro, onde já desponta uma paisagem com tendência a 

verticalização, conforme se pode perceber na Figura 3.11. 
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Figura 3.11 Vista aérea de parte do subcentro com destaque para a diversificação de equipamentos. 

 

                                Fonte:  Secretaria de Comunicação, PMG. 

 

Figura 3.12: Parcelamento feito em formato “irregular” e sem as conexões viárias que permitam a 
articulação da malha viária entre as vias estruturadoras. 

 

 
                                  Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano. PMG. 
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3.2.1.2 O uso do solo e as funcionalidades do subcentro dos Pimentas 
 

A partir da análise das principais atividades geradas no uso e ocupação do 

solo, busca-se aqui identificar as principais funcionalidades urbanas do subcentro, 

relacionadas ao conjunto de bens e serviços disponibilizados à população.  

Através do mapeamento do uso do solo e da caracterização das suas 

funções, pode-se observar que o subcentro concentra uma diversidade de funções 

urbanas, alcançando uma complexidade funcional razoável, o que pode ser visto 

através das ilustrações contidas nas Figuras 3.12a e 3.16.   

 

Para fins metodológicos e com vistas a facilitar o entendimento da estrutura 

desta seção, optamos aqui por organizar as funcionalidades da seguinte forma: 

inicialmente trataremos da funcionalidade institucional público e privada, onde 

abordaremos as principais funções relacionadas à educação, saúde e serviços 

administrativos. A seguir analisaremos as funcionalidades de comércio e serviços; 

por fim trataremos das funcionalidades ligadas à de geração de emprego e renda.   

Vale aqui destacar que serão feitos destaques em alguns equipamentos que, 

por sua natureza e relevância, serão apresentados aqui com maior grau de 

detalhamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Figura 3.12a – Mapa com as principais funcionalidades do subcentro 

 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, PMG. 
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A funcionalidade Institucional Público e privada 
 

A funcionalidade institucional, via de regra, está associada às intervenções 

feitas pelo poder público que atua também em atribuições que envolvem a regulação 

urbanística na produção de espaço para uso e ocupação do solo, utilizando-se de 

instrumentos que concorrem para a sustentação da centralidade intraurbana. É 

justamente a partir desses elementos que se torna possível interpretar em que 

medida os instrumentos de intervenção do poder público no espaço contribuem para 

promover e sustentar os subcentros intraurbanos. 

 

No caso do subcentro dos Pimentas, a incorporação de um conjunto de 

funcionalidades no território local foi capitaneada por uma série de intervenções do 

poder público, especialmente quanto aos equipamentos públicos e comunitários e 

aos investimentos em infraestrutura urbana, que equipam o espaço para o seu uso, 

além de investimentos no sistema viário e na melhoria de acessibilidades, conforme 

é possível observar na Figura 3.13 que espacializa as principais funcionalidades 

institucionais localizadas no território pesquisado. 
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Figura 3.13: Principais funcionalidades institucionais do subcentro. 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, PMG. 

 

No esquema apresentado na Figura 3.14, são apresentados os principais 

serviços públicos e privados relacionados às diversas funcionalidades existentes no 
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subcentro que exercem atração de pessoas e outras atividades para o seu entorno. 

Foram excluídos desta figura elementos relacionados à acessibilidade, tais como o 

Terminal Rodoviário e trevo de Bonsucesso, que serão tradados no título seguinte. 

Foi feito um destaque especial, (através de uma descrição mais detalhada) para os 

principais equipamentos institucionais que se caracterizam como importantes polos 

geradores de viagens e de emprego.  

 
Figura 3.14: Diagrama com as principais funcionalidades institucionais. 

 

Fonte: produzido pelo autor 

 

Funcionalidade educacional 

Uma das características do subcentro é a forte presença de equipamentos 

educacionais existentes no território e no entorno dele. Dentre eles vale destacar a 

presença de escolas municipais e estaduais, que se distribuem em vários trechos do 

subcentro; o Centro de Educação Unificado – CEU; o campus da Unifesp e a 

presença cada vez mais efetiva da Universidade de Guarulhos - UNG e da 

Faculdade Metodista, além de escolas particulares e cursinhos pré-vestibulares, são 

indicadores do potencial dessa área no setor educacional. Abaixo destacamos 

alguns dos principais equipamentos educacionais que se classificam também como 
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polos geradores de viagem, pelo poder de atração que exercem para usuários de 

outras regiões. 

 

Universidade Federal de São Paulo - Unifesp   

Criada em 2007, a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) 

da Universidade Federal de São Paulo-Unifesp constitui a unidade universitária do 

Campus Guarulhos, mostrada na Figura 3.15, cuja implantação decorreu do 

programa de expansão das universidades federais (Reuni).  

Com 3.200 estudantes matriculados, a EFLCH é o maior campus da Unifesp 

em número de alunos. Engloba ações de pesquisa e extensão universitária. Os 

cursos de graduação oferecidos são: Filosofia, Ciências Sociais, História, História da 

Arte, Pedagogia e Letras. 

Em nível de pós-graduação são ministrados sete programas de mestrado 

(Educação e Saúde na Infância e Adolescência, Educação, Filosofia, Ciências 

Sociais, História, História da Arte e Letras) e  dois de doutorado (Educação e Saúde 

na Infância e Adolescência e Filosofia), com 600 estudantes inscritos. Associados a 

esses programas, são desenvolvidos por docentes e estudantes diversos projetos 

mediante o financiamento das agências de fomento à pesquisa. O quadro de 

servidores é formado por 240 docentes, em regime de dedicação exclusiva, e 90 

técnicos administrativos. O campus conta com salas de pesquisa, auditórios, 

laboratórios de informática e de línguas e uma ampla biblioteca com mais de quatro 

mil m2.  

Devido à construção do novo prédio e à reforma das instalações do campus 

principal, as atividades acadêmicas funcionaram provisoriamente no centro de 

Guarulhos, no bairro Macedo. O Campus dos Pimentas foi reaberto no segundo 

semestre deste ano após dois anos e meio fechado para obras. 

Com a entrega da primeira etapa de expansão física do Campus, foram então 

iniciadas as obras de reforma e ampliação da parte antiga. Com estas obras a 

Unifesp Guarulhos poderá ampliar consideravelmente o seu atendimento, 

diversificando ainda mais os cursos oferecidos.   

Dentro do campus da Unifesp está localizado o teatro Adamastor Pimentas, 

fruto de parceria entre a Prefeitura de Guarulhos, que construiu o equipamento e a 

universidade que o administra. O teatro com capacidade para acomodar cerca de 
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600 pessoas, dispõe de recursos técnicos consideráveis. Nele são realizados 

eventos institucionais, apresentações artísticas e projetos culturais voltados à 

comunidade acadêmica e ao público em geral. 

Segundo dados fornecidos pela administração do Campus Guarulhos, do total 

de alunos matriculados, 25% moram em Guarulhos, perfazendo cerca de 800 

alunos. Aproximadamente 60% dos estudantes moram no município de São Paulo e 

os demais residem em outros municípios do estado. Muitos alunos do campus 

residem na zona leste de São Paulo. Atualmente a universidade não dispõe de 

serviço fretado de ônibus/vans para atender aos funcionários e alunos. De uma 

forma geral, os deslocamentos são feitos por ônibus municipais/intermunicipais de 

linha, que trafegam pela Estrada Juscelino Kubistchek ou pelo terminal rodoviário 

urbano dos Pimentas. A Unifesp Pimentas, pelo poder de atração que exerce para 

usuários de outras regiões e municípios, se constitui num dos principais polos 

geradores de viagens do subcentro.   

 

Universidade de Guarulhos (UNG) 

A Universidade de Guarulhos, com sede no centro de Guarulhos, atualmente 

pertencente ao grupo Ser Educacional, possui diversos campus espalhados pela 

região metropolitana de São Paulo. O campus Pimentas, que atendia nas 

dependências do Shopping Bonsucesso, foi transferido recentemente para outro 

prédio, pertencente à Faculdade Metodista, na Estrada da Água Chata. O campus 

Guarulhos oferece cursos de Administração de Empresas, Pedagogia, Ciências 

Sociais, Serviço Social, além de uma série de cursos na área tecnológica. 

Com a ampliação dos cursos e das instalações físicas, existe a expectativa 

por parte da administração da instituição de uma grande adesão de estudantes da 

região de Cumbica, Pimentas e Bonsucesso passarem a estudar neste campus. 

A UNG, bem como a Faculdade Metodista se constituem em importantes 

alternativas educacionais para fortalecer a centralidade dos Pimentas. 

 

Centro Educacional Unificado - CEU Pimentas 

Inaugurado em 2009 como parte de um conjunto de estratégias adotadas que 

buscavam elaborar um projeto de espaço público focado na comunidade utilizando 

os equipamentos educacionais como elementos não só de educação, mas também 

como integrador das diversas políticas públicas.  O Centro Educacional Unificado - 
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CEU Pimentas, mostrado na Figura 3.15, foi o primeiro equipamento com este 

modelo pedagógico, implantado nas periferias de Guarulhos, cujo objetivo era 

colocar a educação, a cultura e o esporte como possibilidades de enfrentamento da 

pobreza, da violência e das desigualdades sociais.  

Inspirado no programa político pedagógico implementado pela prefeitura de 

São Paulo na gestão Marta Suplicy, os CEUs – Centros de Educação Unificados de 

Guarulhos - se constituíram num espaço público de educação e inclusão social, 

fortalecendo os princípios de cidadania. Vivenciando a intersetorialidade, os CEUs 

mostraram como o poder público, de forma integrada, pode aproximar-se das 

comunidades locais compreendendo melhor suas necessidades permitindo otimizar 

os recursos públicos ao atender as demandas apresentadas integradamente. 

 

   Figura 3.15: Imagens dos equipamentos públicos descritos nas funcionalidades institucionais 

 
Fonte: Fotos do autor 

 

O CEU Pimentas é um equipamento público que oferece espaços para o 

desenvolvimento de atividades educativas, esportivas, de lazer, entretenimento e 

cultura. Construído em um amplo terreno, abriga também: auditórios, biblioteca, 

salas multiuso e tele-centro, conforme Figura 3.15, (salas com computadores 

conectados à internet para uso da comunidade); Ginásios, piscinas, música, dança, 

capoeira, ginástica, uma Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) e uma Escola 
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Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), que também oferece Ensino para Jovens 

e Adultos (EJA), etc.  

Enfim, resulta de uma proposta político-pedagógica estabelecida no 

fortalecimento da escola pública, articulada ao desenvolvimento comunitário, e que 

busca maximizar a utilização dos equipamentos, trazendo para o interior do 

equipamento não só alunos da rede pública municipal de toda a região dos Pimentas 

como também a população do entorno, para que dele façam uso e se apropriem. 

Trata-se, portanto, de um importante polo gerador de viagens, atraindo pais e alunos 

de toda a região dos Pimentas. 

 

Funcionalidade de saúde 

Hospital Municipal Pimentas – Bonsucesso – HMPB   

O Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso, mostrado na Figura 3.15, aqui 

denominado Hospital Pimentas-Bonsucesso, é um hospital geral, atualmente com 95 

leitos, que oferece assistência de urgência e emergência a mais de 500 mil 

habitantes da região, com uma média de 15 mil atendimentos mensais. Conta ainda 

com Centro Cirúrgico, a UTI, a Unidade de Cirurgia Ambulatorial (UCA) e 38 novos 

leitos. Recentemente foram inauguradas a Maternidade e a UTI Neonatal, que dão 

suporte ao pré-natal de dez unidades básicas de saúde. 

Seu Ambulatório atende cerca de cinco mil pacientes/por mês nas 

especialidades de cardiologia, fisiatria, endocrinologia, neurologia adulto e infantil, 

cirurgia vascular, ortopedia, gastrologia e otorrinolaringologia. Também oferece 

serviço de reabilitação para pacientes ortopédicos e neurológicos, adulto e infantil, 

com disponibilização de aproximadamente 2.500 vagas mensais. Atualmente é 

administrado através de uma parceria com instituição particular e possui cerca de 

1000 funcionários arrolados. 

Em breve será inaugurado setor de reabilitação virtual e será iniciado o 

serviço de cinoterapia (reabilitação com auxílio de cão hospitalar). Disponibiliza 

também setor de apoio diagnóstico com exames de mamografia, tomografia, 

ecodopler, eletroencefalograma, eletroneuromiografia e ultrassonografia. 

A gestão da unidade conta com a participação direta da comunidade representada 

pelos membros do Conselho Gestor Municipal. 
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. O hospital dos Pimentas é um dos principais indutores de viagens para a 

região, atraindo um fluxo intenso de moradores das regiões dos Pimentas, Cumbica 

e Bonsucesso, além de moradores dos municípios de Arujá, Itaquaquecetuba e 

Santa Isabel que, embora não cadastrados nos programas, se utilizam 

principalmente dos serviços emergenciais oferecidos pela instituição. O grande 

alcance de atendimento na região se dá, não só pelo porte do hospital, mas também 

por concentrar uma ampla diversidade de especialidades médicas. 

 
Funcionalidade administrativa 

 
Chamamos de funcionalidades administrativas outros serviços relevantes 

prestados pelo poder público, tais como: Fácil - atendimento ao cidadão; 

Administração regional; Junta de alistamento militar, Posto da Guarda civil municipal, 

etc. Vale destacar que próximo ao subcentro está instalado o Centro Integrado de 

Emprego, Trabalho e Renda-CIET, o Posto do Poupa Tempo, PROCON e o Centro 

Integrado da Cidadania - CIC41, que prestam serviços diversos à população da 

região, sendo classificados como importantes pelo poder de atração que exercem 

para usuários de outras regiões e municípios, se constituindo também num dos 

principais polos geradores de viagens do subcentro por conta da proximidade com o 

Terminal Rodoviário urbano e a Rodovia Presidente Dutra. 

Abaixo destacamos dois importantes serviços municipais que exercem poder 

de atração no subcentro. 

 

Fácil – Central de atendimento ao Cidadão 

O Fácil – atendimento ao cidadão é uma central de atendimento que 

disponibiliza mais de 700 serviços relacionados à Prefeitura e ao SAAE na Rede 

Fácil, como 2ª via de IPTU, levantamento e parcelamento de débitos, certidão 

negativa de tributos, atualização cadastral, solicitação de ligação de água, emissão 

de 2ª via da conta de água, protocolo e solicitações de serviços da Prefeitura, além 

                                                           
41 Estes equipamentos não foram incluídos no perímetro do subcentro por estarem localizados em 

setores censitários desconectados dos setores que pertencem à mancha do Subcentro. Esta opção 

se deu com o objetivo de não expandir em demasiado os limites do subcentro, o que tornaria o 

estudo mais complexo e com grande influência de áreas estritamente residenciais unifamiliares, que 

não agregariam valor ao objeto principal da análise. 
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dos serviços de manutenção oferecidos pela administração regional dos Pimentas, 

entre outros. Pelas características dos serviços prestados, a Central de atendimento 

ao cidadão recebe moradores de toda a região dos Pimentas, Bonsucesso e 

Cumbica, que se utilizam dos serviços disponibilizados pela prefeitura, fortalecendo 

seu papel polarizador do subcentro em relação à região. 

 

Administração Regional dos Pimentas 
 

As Administrações Regionais são instâncias descentralizadas da 

administração direta da prefeitura, que atuam no âmbito territorial para o 

atendimento de serviços de manutenção, conservação e limpeza da cidade. As 

regionais também têm o caráter de atuar de forma articulada com os demais 

prestadores de serviço, trabalhando, portanto em conjunto com outras secretarias. 

Os serviços regulares de limpeza e manutenção executados pelas regionais 

são: limpeza de ponto de descarte irregular, manutenção de guias e sarjetas, 

limpeza e manutenção de boca de lobo, roçagem e capina em córregos e áreas 

públicas, limpeza de travessias, limpeza de galeria de águas pluviais. 

A população interessada em solicitar algum serviço de manutenção ou 

reclamação normalmente entra com requerimento junto ao Fácil e este setor 

encaminha para a Administração Regional para apreciação.  

Pela natureza dos serviços prestados, este equipamento se constitui um forte 

indicador de centralidade urbana, exercendo um importante papel, sobretudo em 

relação ao atendimento às demandas das comunidades mais carentes da região. 

 

 

Funcionalidades de comércio e serviços 

 

O subcentro dos Pimentas é reconhecido como um importante subcentro 

popular, no qual a concentração de atividades produtivas somada à diversificação 

comercial e de serviços credencia este tradicional centro comercial de bairro a 

atender tanto à população local quanto a uma considerável parcela de moradores 

das regiões dos Pimentas, Cumbica e Bonsucesso. 

Cavalcante (2009), afirma em suas pesquisas que a concentração de 

atividades produtivas diversificadas com a convergência/divergência de fluxos de 

pessoas, são importantes indicadores para extrair a aplicabilidade das variáveis 
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selecionadas no reconhecimento das áreas de centralidade. Neste sentido será feita 

aqui uma breve caracterização das principais atividades econômicas do território 

pesquisado, buscando destacar aspectos relacionados não só à concentração de 

atividades produtivas em si, mas também ao poder de atratividade, pessoal 

envolvido e quanto à diversificação dos usos dos estabelecimentos. Para tanto 

apresentamos as figuras e tabelas abaixo que espacializam e quantificam as 

atividades, de modo a permitir uma visão mais integrada dos dados.   

Quando analisamos a localização das principais atividades produtivas no 

subcentro, podemos inferir pelas análises da Figura 3.16, que há uma concentração 

bastante diversificada de atividades comerciais ao longo dos principais corredores 

viários. 

Chama a atenção também, a grande penetração dos diversos equipamentos 

no tecido residencial, ocorrendo um espraiamento dos estabelecimentos por todo o 

polígono do território pesquisado, diferentemente do padrão de subcentros de 

periferias de baixa renda, que tendem a acompanhar os eixos viários. 
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            Figura 3.16 - Mapa de uso real do solo por atividades 

 
        Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, PMG. - Google Earth e dados do CNAE 

 

Por outro lado, há uma forte concentração de estabelecimentos de comércio e 

serviços que se localizam principalmente ao longo da Estrada Presidente Juscelino 

Kubitschek e a Av. Jurema, conforme se observa nas Figuras 3.16 e 3.17.  

Neste corredor localizam-se também diversos estabelecimentos de comércio 

varejista de âmbito regional, com atividades diversificadas, sendo o mais importante 

deles o Shopping Bonsucesso, o supermercado Tenda atacadista além dos 
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supermercados Seta e Nagumo42. Outros estabelecimentos também se destacam 

por suas dimensões, sendo destinados a outras atividades econômicas.  

 

              Figura 3.17 Vista geral da Estrada Juscelino Kubitschek 

 
                                             Fonte: Foto do autor 
 

A partir das informações contidas na Tabela 3.1, que registra dados do CNAE 

e da Prefeitura de Guarulhos-PMG sobre as atividades econômicas da Estrada 

Presidente Juscelino Kubitschek e Av. Jurema, é possível constatar que a 

composição do subcentro, por grupos de estabelecimentos, mostrou-se bastante 

heterogênea. Os dados apontam uma boa diversidade de atividades, uma vez que a 

tabela CNAE registra cerca de 100 grupos diferentes de descrições, o que denota 

uma boa capacidade de atendimento às diversas necessidades da população.  

De uma forma geral, as atividades econômicas do subcentro giram em torno 

de atividades comerciais, em grande parte de baixo valor agregado. Encontram-se 

ali lojas de móveis, de roupas, de tintas, ferragens e materiais de construção, 

concessionárias de automóveis, papelaria; bem como estabelecimentos de 

prestação de serviços como: bancos, oficina de bicicleta, relojoaria, assistência 

técnica em eletrodomésticos, loterias, etc. conforme demonstrado na Tabela 3.1. 

 

                                                           
42

 Esses supermercados, muito embora estejam localizados na Estrada Presidente Juscelino 

Kubistchek, possuem seus acessos oficiais por vias transversais, não tendo sido computados na 

tabela 3.2. 
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Conforme descrito na Tabela 3.1 é possível perceber que no subcentro 

prevalecem, em maior quantidade, as seguintes atividades varejistas de vestuário, 

seguidas de salões de beleza, cama, mesa e banho e de farmácias, são atividades 

que mais se destacam no território. 

Segundo dados contidos na referida tabela, além das atividades citadas 

acima, outro serviço que desponta em boa parte do subcentro é o de oficinas de 

veículos e agências de automóveis usados, além de loas de varejo de peças e 

acessórios automotivos. Por outro lado, a presença de estabelecimentos esportivos, 

de espaços públicos, de áreas de lazer e culturais foi muito pequena.  

Através do mapeamento do uso do solo e da caracterização das suas 

funções, pode-se verificar que a área central do bairro concentra uma ampla 

diversidade de funções urbanas, alcançando uma complexidade funcional bastante 

diversificada.  

Outro aspecto que foi observado em entrevista com moradores da região diz 

respeito à quantidade de agências bancárias, apesar de existirem quatro agências 

no subcentro, os usuários reclamam que este número é insuficiente para atender a 

toda à demanda da região. Segundo dados da Tabela 3.1 e Figura 3.16, além das 4 

agências e casas lotéricas, observa-se também uma boa quantidade de caixas 

eletrônicos. Vale aqui destacar que a concentração de bancos se dá em dois pontos 

específicos: dentro do shopping Bonsucesso e na área de influência do 

entroncamento da Estrada Juscelino Kubistchek com a Av. Jurema. 

Nas entrevistas, uma das perguntas feitas era sobre quais os principais 

motivos que os atraem para o centro do bairro dos Pimentas, os bancos e casas 

lotéricas foram uns dos mais citados, se apresentando como importantes 

indicadores de centralidade. Os principais motivos para a citação diziam respeito 

não só a relação que os bancos possuem com o comércio varejista, mas, sobretudo 

pela necessidade que a população mais carente tem de fazer o pagamento de suas 

contas. Foi possível observar, em visitas a campo longas filas de pessoas que 

vinham de diversos logradouros da região para fazerem pagamentos.   
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Tabela 3.1: Quantificação das principais atividades econômicas nos principais corredores viários 

 

Fonte: CNAE e Secretaria de Finanças PMG - 2016 
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De um modo geral, a partir da análise da Tabela 3.1, pode-se concluir que a 

composição deste subcentro por tipo de estabelecimentos comerciais e de serviços, 

mostrou uma tendência de aglomeração diversificada, visto que se apresenta não só 

de forma heterogênea, mas também, quantitativamente significativa. 

Muito embora as áreas comerciais representem os principais usos do 

subcentro dos Pimentas, é possível observar na Tabela 3.1 e nas Figuras 3.16 e 

3.18, uma forte presença de fábricas e atividades ligadas à transformação e 

beneficiamento de produtos, além do transporte de cargas e outras atividades 

ligadas à logística.  

Outro aspecto relevante percebido durante a análise das Figuras 3.16 e 3.18 

é a proximidade de certas atividades encontradas em alguns pontos específicos da 

via. A ocorrência desse fenômeno situa-se principalmente em alguns trechos da 

Estrada Presidente Juscelino Kubitschek, onde há um expressivo número de 

estabelecimentos de agências de automóveis, por exemplo. Por estarem localizados 

próximos uns aos outros, criam o chamado efeito de aglomeração. 
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Figura 3.18 Uso e ocupação do solo por setores no subcentro dos Pimentas. 

 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, PMG. 

 

Na análise da Tabela 3.2, que registra os principais logradouros do subcentro 

por quantidade de estabelecimentos com mais de 10 funcionários, percebe-se que, 

do total de estabelecimentos existentes em 2008, 36% deles estavam localizados na 
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Estrada Presidente Juscelino Kubistchek, perfazendo um total de 1071 empregados, 

comprovando a grande concentração de atividades de médio e grande porte neste 

corredor viário.  

 

 

Tabela 3.2: Número de estabelecimentos e empregados por logradouro 

Logradouro 
Nº 

Estabelecimentos* 
Nº empregados 

RUA JURAMENTO 1 13 

RUA TASSO FRAGOSO 1 42 

RUA JAGUAREMA 1 12 

RUA PEDRO VELHO 1 10 

RUA JANUARIO 2 34 

RUA LORETO 2 33 

GUMERCINDO DIOGO DE ALMEIDA 2 40 

RUA HUM 3 225 

RUA SAO JOSE DO PARAISO 3 646 

RUA MARIA DOS ANJOS AGOSTINHO 3 146 

RUA CRISTALINA 4 74 

AV JUREMA 7 377 

RUA NORALDINO ALVES DE LIMA 7 121 

RUA JOAO CAVALEIRO SALEM 13 1217** 

RUA EDUARDO FRONNER 13 479 

RUA AGOSTINHO JOSE RUIVO 13 456 

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 43 1071 

Total 119 4996 

* Os dados registram somente os estabelecimentos com mais de 10 funcionários. 

** A Rua João Cavaleiro Salem agrega grandes depósitos e transpostadoras, não tendo 

características de comércio e pequenos serviços 

 

Em relação ao comércio informal vale registrar que na esquina da Estrada 

Presidente Juscelino Kubitschek com a Av. Jurema, onde se encontra o 

supermercado Nagumo, foram observadas algumas áreas com concentração desse 

tipo de atividade, onde ambulantes, com barracas montadas nas calçadas, obstruem 

o fluxo de pedestres no local conforme é possível observar na Figura 3.19. 
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Figura 3.19: Vista do comércio ambulante ao longo da Estrada Presidente Juscelino Kubitschek 

 
Fonte: foto do autor. 

 

A seguir será apresentado dois dos principais equipamentos de comércio e 

serviços do subcentro, caracterizados como importantes polos geradores de 

viagens43 pela atração que exercem não só para o comércio local, mas também para 

atender aos usuários de outras regiões. 

 

Central de abastecimento de Guarulhos - CEAG  

Um dos equipamentos urbanos mais significativos existentes no bairro dos 

Pimentas é a Central de Abastecimento de Guarulhos - CEAG, localizada na estrada 

do Caminho Velho próximo a Estrada Presidente Juscelino Kubitschek, único 

entreposto destinado ao comércio atacadista de hortifrutigranjeiros na cidade de 

Guarulhos.  

Especializado em hortifrutigranjeiros e alimentos em geral, o CEAG conta 

atualmente com 148 boxes voltados para o atendimento aos consumidores finais, 

supermercadistas, restaurantes, hotéis e feirantes, oferecendo uma ampla estrutura 

de serviços costuma atrair um contingente grande de pessoas. 

 

O Shopping Bonsucesso  

Um dos grandes empreendimentos inaugurado nos últimos dez anos na 

região foi o Shopping Bonsucesso, o primeiro fora da região central de Guarulhos. O 

Shopping Bonsucesso, inicialmente construído em uma área de 23 mil m2, foi 

                                                           
43 Existem diversos estudos relacionados a polos geradores de viagens, ou PGVs, assim como 

conceitos e definições sobre o termo. Segundo Kneib (2004) são empreendimentos que causam tanto 
impactos nos sistema viário e na circulação, em curto prazo, como também impactos na estrutura 
urbana, com destaque para o uso, ocupação e valorização do solo, a médio e longo prazos. 
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inaugurado em maio de 2006 e contou, na fase inicial com 140 lojas, possuindo 5 

lojas âncoras, sendo o supermercado atacadista Tenda uma delas.  

A chegada do primeiro shopping no bairro dos Pimentas em 2006 fortaleceu 

ainda mais a proeminência do bairro como polo regional. Se antes, o bairro já era 

considerado um centro comercial importante devido as suas atividades, o shopping 

favoreceu o aumento da dinâmica econômica e de serviços na região, trazendo de 

forma desordenada a infraestrutura necessária, implantada pelo poder público. 

O shopping foi concebido e voltado para atender as classes populares e veio 

suprir uma carência desse tipo de comércio varejista, na periferia de Guarulhos. A 

localização estratégica ao longo da Estrada Presidente Juscelino Kubitschek 

permite ao shopping atender a um público de cerca de 800 mil pessoas por mês, 

entre moradores da região e de cidades vizinhas como Santa Isabel, São Paulo, 

Arujá e Itaquaquecetuba e São Miguel Paulista em SP, segundo dados fornecidos 

em entrevistas com gerente do shopping.  

A estratégia de trabalhar com um público de menor poder aquisitivo, com 

menores margens de lucro e maior volume de vendas, já observada nos anos 80 na 

prática de inúmeros lojistas como o do shopping Aricanduva, se reproduz em menor 

escala aqui, na região.  

O shopping Bonsucesso foi o primeiro grande empreendimento na região, 

inaugurando essa nova fase do mercado imobiliário, que se iniciou em meados do 

ano 2000. O pioneirismo desse tipo de atividade, aliado ao fato de ser uma atividade 

que atrai grande número de pessoas, fizeram do shopping um equipamento com 

grande importância para o comércio regional.  

Com o sucesso da implantação do empreendimento, o shopping passou por 

reformas de ampliação concluídas no início de 2009, ganhou um anexo na fachada 

principal que correspondeu a mais 40 lojas, conforme anúncio exposto na Figura 

3.20 Atualmente tem 8 salas de cinema – Confortplex e atende a mais de 3000 

empregos diretos, segundo dados da administração do shopping. 
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Figura 3.20: Folheto promocional Shopping Bonsucesso 

 

Fonte: Folheto promocional de venda de espaços no shopping 

Vale destacar que o shopping não só cresceu fisicamente, ampliando seus 

espaços, mas também mudou o padrão de atendimento, tornando-se mais moderno, 

com melhor acabamento e com uma carteira de lojas com diferencial para atender a 

um novo perfil socioeconômico da população, conforme é possível observar na 

Figura 3.21. 

Figura 3.21: Folheto promocional que registra as novas marcas das lojas do shopping 

 

Fonte: Folheto promocional de venda de espaços no shopping. 
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A implantação do shopping inaugurou uma nova fase no processo de 

reprodução dos espaços de consumo na região dos Pimentas, fortalecendo as 

atividades econômicas do subcentro. 

No entorno do shopping Bonsucesso, tem sido agregados outros 

empreendimentos de médio e grande porte como faculdades, supermercados como 

elementos atrativos, além de novos serviços como bancos, agências de correio, 

salão de beleza, entre outros.  

Dentre os motivos elencados pela administração do shopping para a sua 

ampliação no local, destacam-se: O bairro dos Pimentas como porta de entrada da 

região dos Pimentas e Bonsucesso; região com um dos maiores potenciais de 

expansão de Guarulhos; o alto crescimento demográfico da região, que potencializa 

o grupo de consumidores; a carência de empreendimento comercial de grande porte 

nesta região, a facilidade de acesso pelas rodovias presidente Dutra, além de estar 

próxima da alça de acesso ao rodoanel trecho leste. 

Vale destacar que a administração do shopping encaminhou recentemente à 

prefeitura de Guarulhos projeto para mais uma ampliação do empreendimento. A 

expectativa é que, com a inauguração do novo trevo de Bonsucesso, o shopping 

reconquiste parte do público alvo que migrou para a região central de Guarulhos, 

face às dificuldades de acesso ao bairro pela Rodovia Presidente Dutra. 

 

As funcionalidades na geração de emprego e renda 

 

Considerando como já observado, que a variável número de empregos é um 

importante indicador relacionado à concentração de atividades produtivas no espaço 

urbano, utilizamos em nossa pesquisa dados da RAIS de 2008, de empresas com 

10 funcionários ou mais.  As informações da RAIS posteriores a esta data, passaram 

a ser agregadas por município, o que dificultou um análise por bairros. Apesar da 

desatualização dos dados, entendemos que as informações obtidas, 

complementadas por pesquisas de campo, se mostraram bastantes consistentes 

para fundamentar os diagnósticos. 

Além dos dados contidos na RAIS, foram incorporados em nossos estudos 

alguns dados sobre estabelecimentos concentradores de atividades produtivas que 

foram implantados após 2008. Estas atualizações nos permitiram complementar 

informações importantes, especialmente quanto às maiores empregadoras da região 
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tais como: a ampliação do Shopping Bonsucesso em 2009; Implantação da UNG 

(Faculdade); Ampliação do campus da Unifesp Pimentas inaugurado recentemente; 

ampliação do atendimento e inauguração de outros alas do hospital municipal, 

construção do Supermercado Seta, inauguração do CEU Pimentas, além da 

inauguração de uma importante empresa de telemarketing chamada AlmaViva, com 

a abertura de cerca de 3000 vagas. Para fins metodológicos, trabalharemos com as 

informações complementares (posteriores a 2008) em separado para não 

comprometer os dados oficiais da RAIS 2008. 

 

Tabela 3.3: Total e porcentagem de estabelecimentos com mais de 10 empregados por atividade. 

CLASSE ATIVIDADE ESTOQUE 

(PESSOAL) 

Nº 

ESTABELECIMENTOS 

% 

873 Atendimento hospitalar*  669 3  

859 Educação**  33 2  

561 Restaurantes e serviços de 

alimentação 

119 7  

452/453 Comércio de peças e oficina de 

veículos 

195 5  

473 Comércio varejista de combustível 244 4  

471/472 Comércio varejista/atacadista de 

alimentos 

968 11  

477 Comércio varejista Produtos 

Farmacêuticos 

64 5  

478 Comércio varejista de vestuário 145 9  

474 Comércio varejista em geral 77 6  

464/467 Comércio atacadista em geral 115 6  

642 Serviços Bancários 59 2  

 Outros serviços 167 6  

493 Armazenamento e Transportes 390 8  

 Indústrias/Fábricas 1751 45  

 TOTAL 4996 119  

                                                                  Fonte: RAIS 2008 

*Não estão incluídos profissionais das Unidades Básicas de Saúde – UBS  

** Não estão incluídos profissionais das escolas estaduais e municipais e CEU 
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Segundo levantamento da RAIS, apresentado na Tabela 3.3, em 2008 o 

subcentro dos Pimentas já possuía 119 estabelecimentos com 10 funcionários ou 

mais, perfazendo um total de 4996 empregos diretos.    

Pode-se observar no Gráfico 3.1, que as atividades que mais empregavam 

em 2008 no subcentro, era a atividade industrial, com 1751 empregados. Outro dado 

relevante diz respeito ao número de estabelecimentos industriais que também se 

mostra bastante significativo. Essa é uma importante característica deste subcentro. 

Ser capaz de conciliar atividades distintas, adensadas num mesmo território, o que 

vale estudos mais detalhados sobre esse fenômeno.  

Uma questão que merece ser observada diz respeito ao porte dos 

estabelecimentos. Quando comparamos os dados da Tabela 3.1 com a Tabela 3.3, 

no que diz respeito à quantidade de estabelecimentos de comércio varejista. 

Percebe-se que apesar da grande quantidade de estabelecimentos existentes no 

subcentro, a maioria é de pequeno porte, visto que possui menos de 10 funcionários.   

Isto mostra também que boa parte destes estabelecimentos tem características de 

comércio local e gravitam em torno dos grandes estabelecimentos que se 

constituem, de fato importantes polos de atratividade. 

 

 Gráfico 3.1: Percentual de empregados envolvidos por atividades 

 
                                                      Fonte: RAIS 2008 
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3.2.2 Caracterização do subcentro a partir da acessibilidade 

 
A fim de se analisar os aspectos relacionados à acessibilidade no subcentro 

dos Pimentas, bem como a sua influência como variável na investigação de 

centralidades, vale aqui um alinhamento preliminar quanto aos conceitos e 

entendimentos adotados nesta pesquisa. Nesse sentido, é preciso compreender 

inicialmente o seu significado adotado. Segundo Cardoso (2007), a acessibilidade 

urbana é condicionada pela interação entre o uso do solo e o transporte e se 

constitui como um importante indicador de diferenciação socioespacial, ao lado, 

entre outros, da mobilidade, da habitação, da educação e da renda.  

Nesse sentido, a acessibilidade, ao ser parte integrante e fundamental da 

dinâmica e do funcionamento das cidades, passa a ser um elemento que contribui 

para a qualidade de vida urbana, na medida em que facilita o acesso da população 

aos serviços e equipamentos urbanos. A população se desloca na cidade não só 

como portadora de força de trabalho, em direção aos empregos, mas também como 

consumidora, em direção aos locais de comércio e serviços os mais diversos (Villaça 

2001).  

O autor considera a estrutura urbana como uma consequência exclusiva do 

espaço intraurbano, onde a escala utilizada para a análise deve necessariamente 

permitir a avaliação dos fluxos da população urbana no seu cotidiano sobre um 

território urbano e contínuo. O autor afirma que: 

Há de se considerar a acessibilidade como fator mais vital na produção de 

localizações do que a disponibilidade de infraestrutura, até mesmo quando 

a infraestrutura não está disponível, mas há acessibilidade, a terra pode ser 

considerada urbana, e ele reforça que a recíproca não é verdadeira. 

(VILLAÇA, 2001, p. 23). 

 
 Essa variável contempla de forma mais abrangente a centralidade 

intraurbana, uma vez que os deslocamentos diários da população não refletem 

unicamente o aspecto do emprego e sua distribuição, mas envolvem as relações de 

consumo, especialmente quanto aos serviços coletivos como saúde e educação.  

A centralidade intraurbana reflete o direcionamento de fluxos de pessoas, 

mercadorias, informações e recursos para nós do tecido urbano, conforme já 

mencionado anteriormente. Nas relações intraurbanas, no entanto, são os fluxos de 

pessoas, em seus deslocamentos diários, que especificam a estrutura espacial. 
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Villaça (2001, p.23) lembra que as relações que se estabelecem entre os diversos 

pontos da estrutura urbana - locais de trabalho, moradia, compras, serviços, lazer, 

etc. - são materializadas através dos deslocamentos dos seres humanos. 

Tourinho (2004) acrescenta que as centralidades são constituídas nas 

possibilidades e facilidades de acesso que os deslocamentos diários de pessoas 

encontram no espaço urbano, capazes de direcionar os fluxos para pontos de 

convergência/divergência. A acessibilidade, como atributo do espaço, permite que 

os consumidores e os trabalhadores cheguem aos locais de atividades na cidade, 

sustentando a concentração e a diversificação dessas atividades e constituindo em 

elemento necessário a formação das centralidades. Ela envolve, portanto, uma rede 

de fluxos, cuja relação não está apenas relacionada ao fator físico, mas também à 

intensidade dos fluxos, à capacidade para diferentes tipos de meios de transporte e 

aos custos sociais. (TOURINHO, 2004). 

Em Guarulhos, o investimento público, associado ao crescimento das 

atividades comerciais e de serviços e a uma maior dinâmica imobiliária residencial 

formal, resultou no fortalecimento de alguns subcentros, especialmente no bairro dos 

Pimentas. Essas áreas se potencializaram na medida em que aumentaram os fluxos 

de transporte público e a acessibilidade para estas localidades, tornando-se pontos 

de convergência/divergência dos moradores do próprio bairro e de bairros 

adjacentes menos dotados destes serviços.        

Nos últimos anos os investimentos municipais, principalmente em relação à 

infraestrutura viária e aos equipamentos públicos, associados a um maior 

investimento privado do mercado residencial formal e imobiliário comercial 

contribuíram para fortalecer o subcentro como um polo de comércio e serviços na 

região dos Pimentas. Por outro lado, este fortalecimento trouxe novos desafios que 

precisam ser superados, como os que dizem respeito à melhora da acessibilidade 

ao bairro. 

Diante desta problemática, buscamos a seguir fazer um breve diagnóstico da 

situação da rede viária do bairro dos Pimentas, com vistas a buscar elementos para 

avaliar as condições em que se apresentam. 
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3.2.2.1 A Rede Viária estrutural do Bairro dos Pimentas 
 

A rede viária estrutural de Guarulhos, ilustrada na Figura 3.22 é composta 

basicamente por importantes eixos de ligação que conectam os subcentros ao 

centro de Guarulhos. O sistema é complementado por algumas vias urbanas 

classificadas funcionalmente como arteriais44 1 e 2, que se destacam na malha viária 

da região.  

 
 

Figura 3.22: Rede viária estrutural de Guarulhos. 

 
Fonte: Plano de Mobilidade 2009. Adaptado pelo autor. 

 

 
Na região dos Pimentas a principal via estrutural é a Estrada Presidente 

Juscelino Kubitschek que estabelece importantes conexões com a Rodovia 

Presidente Dutra e os bairros situados a norte do subcentro dos Pimentas, como 

Bonsucesso e Presidente Dutra, e ao sul com a Rodovia Airton Senna, conforme é 

possível observar na Figura 3.22. 

A Estrada Presidente Juscelino Kubitschek, que corta o subcentro, apesar de 

se constituir na principal artéria de ligação da região, devido as suas características 

                                                           
44 Em Guarulhos, a Lei Municipal nº 4316/93, disciplina o sistema viário principal do município e cria 

sua hierarquização. 
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físicas e operacionais e ao intenso tráfego a que é submetida, apresenta problemas 

de baixa fluidez e capacidade reduzida. Este problema é agravado por conta da 

grande quantidade de linhas municipais e intermunicipais de transporte coletivo que 

a utilizam, além dos numerosos caminhões e carros que trafegam na região e 

contam com este importante eixo viário para se conectar com as rodovias. 

Não bastassem os problemas de baixa fluidez da via, existem também 

problemas de articulação entre o viário estrutural e o local. A Estrada Presidente 

Juscelino Kubitschek relaciona-se mal com a Estrada da Água Chata, importante 

corredor de ligação de Guarulhos com Itaquaquecetuba, conforme se observa na 

Figura 3.23. As estreitas ruas dos bairros não permitem a integração destas vias, 

dificultando a fluidez e a integração da malha viária do bairro. O tráfego intenso da 

Estrada Presidente Juscelino Kubistchek inibe a instalação de atividades de maior 

porte ao longo da via, causando prejuízos econômicos e à acessibilidade do 

subcentro. Vale destacar que os principais eixos viários do subcentro possuem 

sentido duplo de circulação, o que implica também em maiores conflitos de tráfego e 

redução da capacidade das vias. 

A Av. Jurema, por sua vez, estabelece ligações precárias com o bairro de 

Cumbica e a porção do bairro dos Pimentas a oeste do subcentro, conforme se 

observa na Figura 3.23. A via possui seção variável: no trecho compreendido entre 

a Estrada Presidente Juscelino Kubitschek e a Rua Turim apresentam duas faixas 

de tráfego por sentido e não há canteiro central. A partir da Rua Turim sua seção é 

ampliada, há canteiro central e o estacionamento é permitido nos dois lados da via.  

 Apesar da Av. Jurema se constituir numa importante alternativa de ligação 

entre o bairro dos Pimentas e a região de Cumbica, não há conexão entre os 

principais corredores viários da região, que são Av. Jurema e Estrada Pimentas – 

São Miguel, o que permitiria estabelecer uma ligação, não só, com o futuro 

prolongamento da Av. Jacu-Pêssego, mas também com a Cidade Industrial Satélite 

de Cumbica. 
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Figura 3.23 Malha viária estrutural da região dos Pimentas 

 

Fonte: Plano de Mobilidade 2009. Adaptado pelo autor. 

 

Quanto às condições de uso do viário do centro do bairro, observa-se que as 

principais ruas do subcentro apresentam pavimento asfáltico com grau de 

conservação heterogêneo: regular, como é o caso da totalidade do trecho vistoriado 

da Estrada Presidente Juscelino Kubitschek e o trecho inicial da Av. Jurema. 

Regular a bom, como é o caso da Av. Jurema, a partir da Rua Turim, e da Estrada 

do Caminho Velho. 

Dentre as vias analisadas, a via que mais sofre danos é a Estrada Presidente 

Juscelino Kubitschek, por apresentar os maiores volumes de tráfego, especialmente 

de veículos de transporte coletivo e de caminhões, especialmente no trecho 

compreendido entre a Estrada do Caminho Velho e o trevo da rodovia Presidente 

Dutra. O tráfego intenso na via implica em maiores danos em seu pavimento. 

As calçadas no subcentro são em grande parte revestidas por cimento e 

encontra-se em condições de conservação regular, especialmente na Estrada 

Presidente Juscelino Kubitschek e na Av. Jurema. Entre os principais problemas 

destacam-se a falta de manutenção e conservação do pavimento, a redução da área 
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útil de circulação devido ao posteamento de energia elétrica (que no caso da Av. 

Juscelino Kubitschek encontra-se nos dois lados da via) a existência de degraus e 

desníveis (rampas transversais para acesso aos estabelecimentos) ao longo dos 

passeios, conforme se observa na Figura 3.24. 

Há redução da área útil de circulação devido ao uso dos recuos para 

estacionamento de veículos e apropriação do passeio por comerciantes, além de 

irregularidades longitudinais e desníveis que tornam insegura a circulação de 

pedestres, conforme a Figura 3.24. Além disso, a apropriação indevida destes, 

pelos estabelecimentos comerciais ali instalados através de elementos de 

comunicação comercial e produtos, implica em maiores obstáculos para os 

pedestres na região. 

O estacionamento no leito carroçável não é permitido na Estrada Presidente 

Juscelino Kubitschek, em ambos os lados da via, no entanto, é comum encontrar 

veículos em situação irregular estacionados até mesmo nos passeios.  A restrição 

do estacionamento na via possibilita que haja um aumento relativo de sua 

capacidade de escoamento do tráfego, no entanto, o estacionamento a 90º implica 

em maiores conflitos na entrada e saída de veículos e prejuízos para a circulação de 

pedestres, conforme se observa na Figura 3.24. Além disso, esta restrição faz com 

que as vias locais adjacentes desempenhem a função de bolsões de 

estacionamento para usuários dos estabelecimentos comerciais da Estrada 

Presidente Juscelino Kubitschek. 

 No cruzamento da Estrada Presidente Juscelino Kubitschek com a Av. 

Jurema, onde há a maior concentração de estabelecimentos comerciais Junto ao 

Supermercado Nagumo a circulação de pedestres é dificultada pela presença de 

comércio ambulante que obstrui parte do passeio, conforme se observa na Figura 

3.23, já tratado anteriormente. 

Guias e sarjetas são encontradas em quase toda a extensão do viário local, 

porém, em grande parte do trecho vistoriado da Estrada Presidente Juscelino 

Kubitschek, a guia encontra-se rebaixada permitindo o acesso de veículos. De um 

modo geral, o estado de conservação das guias e sarjetas é regular nos corredores 

comerciais. 
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Figura 3.24: Vista da Estrada Juscelino Kubistchek com vistas do viário. 

 

Fonte: Google Earth, 2016. 

 

Deve-se considerar que nos horários em que há grande circulação de 

pedestres, especialmente de escolares, há perigo de ocorrência de atropelamentos, 

uma vez que estes costumam circular não só pelos passeios como também pelo 

leito carroçável, pois em alguns trechos há redução da área útil de circulação devido 

ao uso dos recuos para estacionamento de veículos e em alguns trechos há a 

apropriação dos passeios pelos comerciantes. O fluxo de pedestres é intenso 

especialmente na Estrada Presidente Juscelino Kubitschek, onde há a maior 

concentração de estabelecimentos comerciais e na Avenida Jurema, nas 

proximidades do Supermercado Nagumo, onde se localiza tradicional escola 

estadual. 

No que diz respeito à acessibilidade universal, a preocupação com relação ao 

conforto e segurança de pessoas portadoras de necessidades especiais é 

praticamente inexistente no subcentro. Com exceção de algumas rampas de acesso 

às calçadas e áreas de travessia em ilhas e canteiros centrais, no trecho da Av. 
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Jurema, não há qualquer outro elemento que facilite a mobilidade de portadores de 

necessidades especiais. 

Em todo o subcentro é também expressiva a circulação de ciclistas, que 

disputam junto aos automóveis, veículos de carga e transporte coletivo, o espaço no 

leito carroçável, devido à inexistência de ciclovias no bairro. 

Na Avenida Jurema o estacionamento paralelo à guia em ambos os lados é 

permitido em alguns trechos o que não implica em maiores prejuízos para a 

circulação viária, uma vez que a avenida possui pistas com canteiro central na parte 

alta da avenida. 

 

O Trevo de Bonsucesso e a Rede Viária Estrutural do Bairro dos Pimentas 
 
Conforme visto anteriormente, a acessibilidade se apresenta de três 

maneiras: vias de circulação, meios de transporte e infraestrutura que permitem 

interconexão de articulação de sistemas. A seguir trataremos dos principais 

aspectos relacionados à acessibilidade enquanto elemento indicador de 

centralidade. 

As condições de acessibilidade são construídas no espaço pelo sistema viário 

ao qual se associa o sistema de transporte intraurbano. Villaça (2001) ressalta que 

esses sistemas constituem estruturas territoriais incorporadas e subjugadas à 

estrutura urbana, uma vez que a infraestrutura pode ser produzida a qualquer 

tempo, adequando ou readequando os espaços a determinados usos. Cavalcante 

(2009) afirma que: 

 
O sistema viário materializa no espaço o direcionamento de fluxos no tecido 

urbano, consiste em uma infraestrutura territorial essencial ao 

desenvolvimento urbano, atuando tanto na manutenção de relações como 

na criação de novas. De um lado, as vias, artérias urbanas, garantem os 

deslocamentos diários de pessoas para os locais de comércio, de serviços e 

de empregos, sustentando nesse movimento os pontos de 

convergência/divergência do espaço urbano. Por outro lado, o sistema viário 

é indutor da distribuição de atividades no espaço urbano, conduzindo o 

processo de formação de outras centralidades e de expansão urbana. 

(CAVALCANTE, 2009, p. 47). 
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Para a autora, os investimentos na estrutura viária, são capazes de 

redesenhar os fluxos urbanos, fortalecendo ou enfraquecendo áreas de centralidade, 

na medida em que podem aumentar a fluidez dos deslocamentos ou criar opções 

para seu redirecionamento.  

Cavalcante conclui que o sistema viário corresponde a uma das estruturas 

físicas que aparelham o espaço urbano, influindo no seu uso e ocupação. “As vias, 

juntamente com o sistema de transporte, possibilitam a mobilidade das pessoas no 

espaço urbano, bem como estabelecem fluxos de bens e de recursos. As vias 

urbanas que estão associadas às principais conexões na cidade, que ligam a 

totalidade da mancha urbana às áreas de atração de fluxos, evidenciam a estrutura 

espacial urbana e configuram o que denominamos de rede viária principal ou 

estrutural” (Cavalcante 2009). 

No caso específico dos deslocamentos centro-periferia em Guarulhos, 

durante muitos anos o desenvolvimento urbano da região dos Pimentas foi 

prejudicado pela dificuldade de acesso ao bairro. As investigações históricas 

identificaram que a evolução urbana só foi alavancada quando a região adquiriu 

algumas características, como a acessibilidade através da construção do trevo de 

Bonsucesso em 2004; a mobilidade, (pela expansão do sistema de transportes entre 

o centro e os bairros da região) e o adensamento populacional, gerado pela 

infraestrutura implantada no bairro e que alavancou a economia e o aquecimento do 

mercado residencial na região. 

Apesar das melhorias alcançadas nos últimos anos e do bairro dos Pimentas 

ser reconhecido hoje como um importante polo regional, os problemas de 

acessibilidade ainda são crônicos, agravados pela dificuldade de acesso à Rodovia 

Presidente Dutra e pela saturação do trevo de Bonsucesso, gerado pelo grande 

afluxo de veículos, como veremos a seguir.  

Desde a chegada do Shopping Bonsucesso, o tráfego sofreu alterações 

consideráveis, acentuando-se nos últimos anos. Mesmo com a construção do trevo 

de Bonsucesso em 2004 e as obras de ampliação em curso, os moradores 

reclamam do fluxo intenso de veículos, que por vezes triplica o tempo de 

deslocamento. Um fator agravante é a ausência de corredores exclusivos de ônibus, 

que dificulta os deslocamentos entre o bairro e o centro de Guarulhos. 

Inaugurado em 2004, o Trevo de Bonsucesso foi construído com o objetivo de 

melhorar o acesso à região dos Pimentas e Bonsucesso. A sua inauguração, 
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naquele momento, viabilizou a implantação de uma série de outros equipamentos 

importantes, tais como o Shopping Bonsucesso, o Hospital Regional, a universidade, 

entre outros. Serviu também para incrementar as atividades econômicas, 

especialmente as ligadas à logística e indústria, facilitando o escoamento de 

mercadorias aos corredores rodoviários.  

Com o intenso crescimento populacional e econômico da região, 

impulsionado também pela dinâmica do mercado imobiliário residencial de baixa 

renda, o trevo de Bonsucesso, que durante os seus primeiros anos, conseguiu 

garantir a fluidez necessária para a região, nos últimos anos, com o crescimento 

urbano, voltou a ser um entrave e hoje se tornou o principal gargalo para a expansão 

urbana e desenvolvimento econômico da região.   

Em 2014 a prefeitura iniciou as obras de construção do novo trevo, com a 

promessa de fazê-lo bem mais amplo e confortável, conforme podemos observar na 

Figura 3.25. O projeto prevê a construção de novas alças de acesso, a implantação 

de dois viadutos marginais à Rodovia Presidente Dutra, e um viaduto na alça de 

acesso à Rodovia Presidente Dutra, no sentido bairro do Bonsucesso, com duas 

faixas de tráfego. 

 

Figura 3.25: Situação atual e proposta para o trevo de Bonsucesso. 

     

Fonte: Secretaria de Transporte e Trânsito, PMG. 

 

Com a obra, a prefeitura estima resolver os problemas viários da região, já 

que serão criados acessos independentes para cada destino. Além da ampliação do 

trevo, está em curso obras de alargamento da Estrada Presidente Juscelino 

Kubistchek no trecho compreendido entre a Rodovia Presidente Dutra e o Terminal 
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de ônibus na Estrada Presidente Juscelino Kubistchek, para viabilizar um corredor 

expresso de ônibus ligando o centro de Guarulhos ao centro dos Pimentas, 

conforme veremos a seguir. Na Figura 3.26 é possível perceber através da série 

histórica de imagens, as transformações pelas quais vem passando o Trevo de 

Bonsucesso nos últimos anos.  

 

Figura 3.26: Histórico das obras de reforma e ampliação do trevo de Bonsucesso. 

 
Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, PMG/Google Earth. 

 

 

3.2.2.2 Deslocamentos diários de pessoas no espaço intraurbano dos 

Pimentas 

 
A geração de viagens indica a intensidade dos deslocamentos diários da 

população como consumidora e como portadora de força de trabalho entre parcelas 

da cidade e relaciona esses deslocamentos aos motivos e às modalidades de 

transporte de sua realização. 
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No município de Guarulhos, 40% da população se deslocam diariamente, por 

meio da utilização do transporte coletivo urbano, conforme é possível observar no 

Gráfico 3.2, fato evidenciado a partir dos estudos contidos na Pesquisa Origem-

Destino – OD 200745 sobre os meios de deslocamento da população na cidade. 

Considerando essas premissas, além do pressuposto de que o transporte coletivo é 

condição básica, no sentido de garantir acessibilidade às demandas para os 

diversos segmentos sociais, a acessibilidade e a mobilidade da população são 

abordadas neste estudo a partir do transporte coletivo urbano. Neste sentido, a 

variável utilizada na identificação dos direcionamentos dos deslocamentos diários de 

pessoas no subcentro dos Pimentas é à geração de viagens, conforme apresentado 

na metodologia. A geração de viagens informa a intensidade dos deslocamentos 

diários da população como consumidora e como portadora de força de trabalho 

entre parcelas da cidade e relaciona esses deslocamentos aos motivos e às 

modalidades de transporte de sua realização. (Cavalcante 2009). 

 

Gráfico 3.2: Principais modos de viagens da população residente em Guarulhos. 

 

Fonte: Pesquisa OD – Metrô, 2007. 

                                                           
45 A Pesquisa Origem Destino - OD (2007), realizada pelo Metrô para a Região Metropolitana de São 

Paulo a cada 10 anos, computa os deslocamentos da população, e tem como objetivo identificar a 
distribuição espacial e temporal dos deslocamentos gerados em uma determinada região ou 
município. O princípio desse tipo de pesquisa foi a divisão da área objeto de análise em Zonas de 
Tráfego – ZTs. Tais zonas configuram unidades territoriais relativamente homogêneas de origem e 
destino de viagens. Em nossa análise, utilizamos a Zona de Tráfego que compreende os bairros dos 
Pimentas, Cumbica e parte do bairro de Bonsucesso. 
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Outra questão relevante sobre a relação entre o uso do solo e os 

deslocamentos está relacionada à formação de centralidades a partir da implantação 

de equipamentos classificados como polos geradores de viagens – PGVs, que são 

equipamentos, como já vimos anteriormente, considerados geradores de fluxo que 

extrapolam a escala estritamente local.  

Estudos realizados por Kneib (2004) comprovam que a implantação de PGVs 

está diretamente relacionada à formação ou consolidação de centralidades, e que o 

sistema de transporte acaba por ser impactado não só pelas viagens provenientes 

do polo, como também pelas viagens adicionais geradas pelos equipamentos e 

serviços públicos e privados com capacidade de atração de pessoas e outras 

atividades para o seu entorno.  (Kneib, 2004; Kneib ET AL, 2010). Estas atividades, 

de abrangência municipal e até mesmo regional, afetam sobremaneira a mobilidade 

da área, gerando e atraindo maiores fluxos.  

Esta variável consegue refletir uma característica importante inerente às 

áreas de centralidade, uma vez que os deslocamentos diários da população não 

refletem unicamente o aspecto do emprego, mas também outras necessidades. 

Conforme já explicitado na metodologia, o estudo de caso aqui apresentado utilizou 

os dados disponibilizados na Pesquisa Origem Destino-OD (2007) como uma das 

fontes de pesquisa. Neste trabalho, utilizamos além da Pesquisa OD, os dados do 

Plano de Mobilidade Municipal (2009), e informações relativas às linhas de 

transporte coletivo municipal e intermunicipal, pois constituem duas das principais 

bases de dados para aplicação dos procedimentos metodológicos. 

Para complementar as pesquisas citadas, foram realizadas também 

entrevistas junto aos principais estabelecimentos de comércio e serviços, tais como, 

Central de atendimento ao cidadão da prefeitura-Fácil, Administração Regional da 

Prefeitura de Guarulhos; Unifesp; Shopping Bonsucesso, Hospital Regional, entre 

outros para se verificar a origem dos usuários. 

Com vistas a um melhor entendimento sobre o Sistema de Transporte 

Coletivo de Guarulhos e a sua influência quanto ao fortalecimento de subcentros e 

áreas de centralidade, apresentamos a seguir sucintamente, o desenho 

organizacional do sistema de rede integrada de transporte público de Guarulhos e os 

dados relativos aos fluxos e deslocamentos da população da região dos Pimentas.  
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O sistema de transporte público de Guarulhos em geral, está organizado em 

dois tipos de linhas de ônibus: as estruturais e as alimentadoras de acordo com o 

tipo de serviço a ser prestado e considerando a demanda de deslocamento nas 

áreas. O Serviço Estrutural é caracterizado pela operação prioritária nas vias de 

maior concentração de demanda, com função de interligar as diversas regiões da 

cidade e a oferta do serviço em rede, com tecnologia adequada, utilizando 

preferencialmente o sistema viário estrutural por meio de ligações radiais, 

diametrais, transversais, diretas e troncais. O Serviço Alimentador complementa o 

serviço Estrutural, tendo maior penetração e capilaridade nos bairros e nas regiões 

com menor concentração de usuários, tem a função de coletar as demandas 

dispersas e alimentar as linhas estruturais, possibilitando, ainda, os deslocamentos 

internos dos bairros ou entre bairros vizinhos, utilizando preferencialmente o sistema 

viário local ou coletor, conforme se observa na Figura 3.27 (PLANO DE 

MOBILIDADE GUARULHOS, 2009). 

Para viabilizar a implantação deste sistema na região dos Pimentas, no final 

de 2011 foi inaugurado um novo terminal urbano municipal no centro do bairro dos 

Pimentas, o Terminal de Integração, concentrou todas as linhas municipais da região 

dos Pimentas, Cumbica e Bonsucesso num mesmo local.  

Os antigos itinerários foram alterados, forçando boa parte das linhas de 

ônibus a se dirigirem ao Terminal Pimentas46, fortalecendo desta forma a 

centralidade do subcentro. O Terminal, além de receber as linhas alimentadoras 

municipais, distribui as linhas que ligam o bairro dos Pimentas aos principais bairros 

que compõem a região do centro de Guarulhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Algumas linhas de ônibus da região de Cumbica e Bonsucesso mantiveram o seu itinerário original, 

ora pela pressão exercida pela população que não aceitou o modelo proposto, ora por se tratar de 
uma rota bem mais curta e que não justificava a alteração proposta pelo sistema.  
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Figura 3.27: Esquema ilustrativo dos principais sistemas estruturais e alimentadores em Guarulhos. 

 

Fonte: Plano de Mobilidade de Guarulhos. 2009. 

 

O terminal de ônibus do bairro dos Pimentas, conforme indicado na Figura 

3.28, caracteriza-se como importante equipamento de transferência do Sistema 

Integrado de Transporte Coletivo Público de Guarulhos, abrigando os pontos de 

início e término das linhas, constituindo-se também no principal elemento de controle 

da oferta de serviço e suporte à operação da rede integrada, visto que prevê 

futuramente, também o atendimento das linhas metropolitanas, que atualmente têm 

seus pontos finais distribuídos de maneira fragmentada na Estrada Juscelino 

Kubitschek próximo ao terminal, e nas ruas do bairro. 

O terminal de ônibus dos Pimentas, além de abrigar as integrações ao longo 

da rede estrutural de ônibus, e das linhas alimentadoras, é também elemento 

catalizador para o comércio local, atuando no fortalecimento do subcentro, por conta 

do intenso fluxo de pessoas que se utilizam diariamente deste equipamento.  
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Figura 3.28: Terminal de ônibus dos Pimentas, na Estrada Juscelino Kubistchek. 

 

Fonte: Secretaria de Comunicação, PMG. 

 

Para uma analise mais criteriosa com vistas ao entendimento do 

direcionamento e deslocamentos diários de pessoas no subcentro dos Pimentas, 

apresentamos na Figura 3.29, mapa esquemático com síntese do mapeamento das 

linhas alimentadoras e estruturais que atendem à região, e nas tabelas seguintes 

dados quantitativos sobre esses fluxos. 

 

Figura 3.29: Sistema de linhas estruturais e alimentadoras – Terminal Pimentas. 

 
Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Guarulhos, 2009. Elaborado por Renato Gimenes. 

 



170 

 

A Tabela 3.4 nos mostra dados sobre a média diária de passageiros do 

sistema alimentador do transporte coletivo municipal do bairro dos Pimentas, 

Cumbica e Bonsucesso, que tem como destino o Terminal dos Pimentas. Estes 

dados servem para nos dar a real dimensão da interação do subcentro com os 

demais bairros da região, demonstrando através desta rede de fluxos, uma relação 

que não está apenas relacionada ao fator físico, mas também à intensidade dos 

fluxos, servindo, portanto, como um importante parâmetro na investigação de 

centralidades.  

A tabela também indica, através da média de passageiros transportados por 

dia e da quantidade da frota da linha, o intenso movimento de convergência e 

divergência entre o terminal e os bairros da região. Chegam atualmente, nas 

imediações do Terminal dos Pimentas, um total de 16 linhas de ônibus, perfazendo 

uma média total diária de que alcançam bairros de quase todas as regiões dos 

Pimentas, Cumbica e Bonsucesso. 

Através dos dados espacializados nas Figuras 3.29 e 3.30, também é 

possível perceber o efeito polarizador exercido pelo subcentro dos Pimentas em 

relação aos bairros do entorno.   

Os dados da tabela indicam também o intenso movimento de usuários que 

circulam diariamente pelo subcentro, e que costumam, segundo informações da 

Secretaria de Transporte e Trânsito, aproveitar os tempos vagos entre conexões 

para usufruir do comércio e serviços do bairro. 

 

Tabela 3.4: Média de passageiros diária – serviço alimentador - Pimentas. 

SERVIÇO ALIMENTADOR (OPERAÇÃO EXECUTADA POR MICRO-ÔNIBUS) 

LINHA DENOMINAÇÃO 

MÉDIA 

PASSAGEIROS 

P/DIA 

FROTA 

680 Jd. Brasil / Terminal Pimentas 2895 6 

681 Vila Isabel / Terminal Pimentas 2547 5 

682 Vila Alzira / Terminal Pimentas 2153 5 

721 Terminal São João / Terminal Pimentas 5294 11 

781 Vila Any / Terminal Pimentas 3432 8 

783 Sítio São Francisco / Terminal Pimentas 1547 4 

784 Sítio São Francisco / Terminal Pimentas 2022 5 

785 Parque Piratininga / Terminal Pimentas 5583 12 
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786 Cidade Aracília / Terminal Pimentas 4565 10 

787 Terminal Pimentas / Fundação Casa 624 4 

789 Terminal Pimentas / Cidade Satélite 

Cumbica 

2429 6 

791 Jd. Tupinambá / Terminal Pimentas 1255 3 

881 Vila Carmela / Terminal Pimentas 3022 6 

882 JD. Álamo / Terminal Pimentas 972 3 

883 Água Azul / Terminal Pimentas 1216 4 

787 EX Terminal Pimentas / Pq. Industrial 505 2 

Fonte: Secretaria de Transporte e Trânsito de Guarulhos, 2016. 
 

 
Figura 3.30: Mapa com linhas de ônibus do sistema alimentador. 

 
Fonte: Secretaria de Transporte e Trânsito, PMG. 

 

Na análise da Tabela 3.4, observa-se que a quantidade diária de usuários 

recebida pelo terminal através das linhas alimentadoras é significativa e representa 

os deslocamentos procedentes principalmente dos bairros de Jardim São João, 

Piratininga e Aracília. É possível visualizar na Figura 3.30 a forte concentração e 

intensidade dos deslocamentos de pessoas das regiões localizadas nas franjas 

limítrofes do município como Arujá e Itaquaquecetuba, em direção ao subcentro dos 

Pimentas.  
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Uma leitura geral dos dados de geração de viagens nos Pimentas, 

apresentado na Figura 3.31, nos permite verificar que a região é a que possui o 

maior número de viagens internas de todos os destinos de viagens do município, 

gerando um fluxo bastante intenso de viagens no sistema alimentador. Percebe-se 

nos dados apresentados que a demanda do bairro dos Pimentas chega a ser maior 

que a da região do centro, que concentra boa parte dos deslocamentos por 

transporte coletivo do município. 

 

Figura 3.31: Viagens de transporte coletivo 

 

Fonte: Secretaria de Transporte e Trânsito, PMG. 

 

Quanto à análise do sistema de linhas estruturais, observa-se que os dados 

sobre geração de viagens contidos na Tabela 3.5 e na Figura 3.32, reforçam 

também as conclusões sobre a forte centralidade exercida pelos bairros da região 

central da cidade em função das atividades que ali se desenvolvem, uma vez que 

diariamente se deslocam em média 88.262 pessoas. Nesse sentido é possível 

entender a importância do sistema de linhas estruturais que buscam garantir os 

deslocamentos diários de pessoas para os locais de comércio, de serviços e de 
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empregos, sustentando nesse movimento os pontos de convergência/divergência do 

espaço urbano. 

Vale aqui remeter à Villaça (2001), que lembra que as relações que se 

estabelecem entre os diversos pontos da estrutura urbana - locais de trabalho, 

moradia, compras, serviços, lazer, etc. - são materializadas através dos 

deslocamentos dos seres humanos, enquanto consumidores e/ou portadores de 

força de trabalho. (VILLAÇA, 2001).  

 

Tabela 3.5: Linhas de ônibus atendidas pelo serviço estrutural - Pimentas 

 

Fonte: Secretaria de Transporte e Trânsito, PMG. 

 

Isto reforça também a necessidade de se garantir um melhor desempenho 

nos deslocamentos, pois as linhas estruturais circulam prioritariamente em viário 

estrutural, que hoje são os locais de maior problema de fluidez no município, 

principalmente na área central. Os investimentos na estrutura viária são capazes de 

redesenhar os fluxos urbanos, fortalecendo ou enfraquecendo áreas de centralidade, 

na medida em que podem aumentar a fluidez dos deslocamentos ou criar opções 

para seu redirecionamento (CAVALCANTE, 2009). 
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Figura 3.32: Sistema de Linhas Estruturais do Terminal Pimentas. 

 

Fonte: Secretaria de Transporte e Trânsito, PMG. 

 

Na Figura 3.33,  percebe-se que, além da forte vinculação que existe entre a 

região dos Pimentas e a região do centro e Vila Rio, demonstrada através do intenso 

fluxo de viagens entre estas regiões, pode-se também perceber um grande 

deslocamento entre a região dos Pimentas e a de Cumbica. 
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Figura 3.33: Viagens de Transporte Coletivo Pimentas – Bairros. 

 

Fonte: Secretaria de Transporte e Trânsito, PMG. 

 

Linhas de ônibus intermunicipais entre o Bairro dos Pimentas e a cidade de São 

Paulo 

Os dados sobre o transporte coletivo urbano intermunicipal que liga a região 

dos Pimentas à São Paulo demonstram através da Tabela 3.6, que, embora o 

movimento de passageiros municipal seja significativo, ainda há uma forte 

vinculação dos moradores da região dos Pimentas com vários bairros de São Paulo. 

Existe um alto grau de dependência, sobretudo para trabalho, dos moradores da 

região dos Pimentas com relação à São Paulo. 
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Tabela 3.6:     Viagens Transporte coletivo Pimentas intermunicipais - São Paulo. 

 
Fonte: Secretaria de Transporte e Trânsito, PMG. 

 
 
É possível observar na tabela 3.6 que os principais linhas que fazem ligação 

via transporte intermunicipal com Guarulhos fazem parte do sistema intermodal, seja 

com ligação às estações do Metrô ou ferroviárias, como as linhas que se dirigem 

para a estação Armênia do metrô, Brás, Carrão, ou a estação ferroviária de São 

Miguel Paulista.  

 
 
 

3.2.2.3 Conclusões do estudo de caso 
 

A análise das informações obtidas para o subcentro dos Pimentas permitiu 

identificar suas principais características e funcionalidades com vistas a uma 

checagem sobre a existência de uma área de centralidade nesta periferia de 

Guarulhos.  Apesar de o seu grande poder catalizador e de possuir fortes atributos 

que o credencia a ser uma centralidade regional, o subcentro apresenta deficiências 

na infraestrutura física que pode comprometer a continuidade do seu processo de 

desenvolvimento. Contribui para isto, principalmente os problemas relacionados à 

acessibilidade e fluidez do trânsito. Há uma expectativa de que alguns problemas 

desta natureza possam ser resolvidos em médio prazo, com a conclusão das obras 

do Trevo de Bonsucesso e a duplicação da faixa de rolamento da Estrada 

Presidente Juscelino Kubitschek. 

A pesquisa apontou uma grande diversidade de atividades. O que denota 

uma boa capacidade de atendimento às diversas necessidades da população. Por 

outro lado, a ausência de algumas funcionalidades relacionadas a estabelecimentos 
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esportivos, de espaços públicos, de áreas de lazer e culturais compromete a 

qualidade do subcentro. 

 Como proposta metodológica para a identificação da centralidade, a utilização 

das variáveis propostas se mostraram adequadas à compreensão do fenômeno, por 

apresentar relação com elementos de formação/sustentação da centralidade. 

Do ponto de vista das funcionalidades administrativas, apesar da existência 

de alguns órgãos públicos de atendimento às demandas locais, percebe-se ainda 

uma forte dependência da população aos serviços administrativos localizados na 

região central, o que provoca muitos deslocamentos diários para resolução de 

problemas na sua maioria, de simples resolução. A Administração Regional, que 

funciona no bairro não tem estrutura física nem autonomia política para tomar 

decisões de caráter regional, funcionando como um simples setor operacional para 

dirimir as pequenas demandas locais. 

Por outro lado, no que tange aos investimentos, é possível perceber que a 

forte intervenção do poder público foi capaz de reverter o frágil padrão de 

crescimento do bairro e aglutinar os serviços considerados essenciais à população. 

A incorporação deste conjunto de funcionalidades institucionais foi capaz de ancorar 

uma série de outras intervenções, como observado no texto. Apesar disso, a 

ausência de planos e projetos urbanos tem feito com que o bairro cresça 

absolutamente sem planejamento físico territorial, o que traz severas implicações 

para o fortalecimento da centralidade. 

Apesar da diversidade de equipamentos existentes, os resultados apontaram 

a existência de uma estrutura urbana ainda fortemente vinculada ao chamado 

Centro Expandido de Guarulhos e a cidade de São Paulo, principalmente por conta 

dos empregos, o que provoca grandes deslocamentos casa-trabalho, com impactos 

negativos sobre o sistema viário e de transportes. 

Quanto à escala de abrangência deste subcentro, observou-se que o mesmo 

apresenta um atendimento que não se restringe à população local, atingindo, 

também, a demanda regional que busca especialmente serviços institucionais e o 

consumo de comércio e serviços. 

O shopping Center, localizado no principal eixo viário do bairro dos Pimentas, 

mostrou uma boa relação com as demais atividades do entorno, se configurando 

como elementos dinamizador do espaço urbano. 

 



178 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente dissertação buscou identificar, ao longo da trajetória da pesquisa 

as relações existentes entre a formação e a consolidação de uma centralidade 

intraurbana no bairro dos Pimentas em Guarulhos. 

Durante o processo investigativo surgiram questões de grande relevância, 

que conduziram o desenvolvimento da pesquisa, perpassando todos os capítulos da 

dissertação, especialmente os temas relacionados ao processo de estruturação 

urbana. A partir delas, foi possível avançar na análise de seus rebatimentos nas 

dinâmicas socioespaciais de Guarulhos. 

Constatamos, a partir dos estudos realizados, a complexidade indicada pela 

noção de áreas de centralidade e a necessidade de evidenciá-la a fim de construir 

uma melhor compreensão do fenômeno. 

Quanto à análise do processo de estruturação urbana, vimos ao longo do 

estudo que a dinâmica de (re) produção do espaço urbano de Guarulhos esteve 

diretamente associada a vários fatores, a começar pela expansão urbano-industrial 

da capital paulista iniciada na década de 1950. Vimos que os projetos estratégicos 

de caráter metropolitano, iniciados com a abertura da Rodovia Presidente Dutra e a 

implantação da Cidade Satélite Industrial de Cumbica e coroado pela implantação do 

Aeroporto Internacional, expressaram uma clara intencionalidade administrativa do 

governo do Estado frente ao município de Guarulhos refletindo a importância da 

espacialidade do município para a reprodução dos interesses do capital. 

Acompanhamos os impactos destas intervenções na estrutura urbana de 

Guarulhos e como se desenvolveu o processo de expansão do tecido urbano e 

consequentemente a evolução da ocupação residencial de baixa renda nas áreas 

periféricas, estimulado pelo surgimento de novos vetores de expansão ao longo dos 

principais corredores viários, provocando forte demanda pelo atendimento dos 

serviços básicos de infraestrutura urbana e de mobilidade.  

As pesquisas mostraram que este processo acarretou o surgimento de novos 

centros de comércio e serviços locais que começaram a se formar na periferia de 

Guarulhos. A formação e consolidação destes subcentros, especialmente o dos 

Pimentas, esteve associada a vários desses fatores.   
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Sobre o estudo de caso  
 

A escolha do subcentro dos Pimentas para realização do estudo de caso se 

mostrou adequada, sobretudo pelas características do território pesquisado; pelo 

processo de transformação pelo qual vem passando a região e pelos importantes 

atributos intrínsecos ao subcentro. Através do estudo deste tema foi possível 

compreender aspectos relacionados à formação socioespacial do território 

pesquisado. 

Os indicadores utilizados se mostraram apropriados à identificação e 

caracterização da área de centralidade, tais como: a concentração de atividades; 

análise das principais funcionalidades, acessibilidade, além da distribuição de 

empregos e a geração de viagens. Nesse ponto os dados disponíveis facilitaram a 

análise, sobretudo quanto ao uso e ocupação do solo. Contudo faltaram dados mais 

atualizados de empregos, visto que foram utilizadas informações somente de 2008. 

Isto prejudicou uma melhor apreciação da evolução do fenômeno. 

Os indicadores apontaram a conformação de uma centralidade periférica no 

bairro dos Pimentas, que se constituiu perante uma periferia consolidada, que 

apesar das melhorias da região, possui ainda muitas limitações quanto ao 

desenvolvimento dessas áreas, como a dificuldade de acesso, o que acaba 

limitando um pleno desenvolvimento da área. O estudo mostrou, neste caso, que 

não basta ter uma somatória de grandes equipamentos e atividades diversas para 

se caracterizar uma centralidade, ela vai além disso. 

Na definição do perímetro da área para realização do estudo de caso, nos 

deparamos com algumas dúvidas sobre os recortes físicos do limite do território a 

ser pesquisado, visto que havia uma grande mancha contínua de comércio e 

serviços ao longo do principal corredor viário. Isto fez com que optássemos por 

estabelecer como limites os setores censitários. A opção de se respeitar os limites 

destes setores acabou por excluir parte da área comercial bem como alguns 

equipamentos educacionais, o que não chegou a prejudicar a consistência dos 

dados. No entanto, avaliamos que se faz necessário, estudos mais aprofundados 

com vistas a identificar estes novos vetores de expansão e as relações existentes 

entre estes corredores comerciais, bem como estudos comparativos entre o 

subcentro dos Pimentas e os demais subcentros regionais com vistas a estabelecer 

diretrizes que permitam um planejamento integrados destas redes. 



180 

 

A pesquisa nos permitiu observar também que a construção do Trevo de 

Bonsucesso em 2004 (que ampliou o acesso à região), contribuiu como um divisor 

águas para a formação da centralidade dos Pimentas e as transformações urbanas 

da região. Alguns atributos das novas áreas de centralidade já estavam presentes 

na região, mesmo antes do shopping; outros foram sendo absorvidos, incorporados 

ou conquistados pela região ao longo de sua história. 

A observação da área não parece revelar nenhuma tendência de mudança 

drástica em suas dinâmicas socioespaciais, porém, ressalta-se que, face às 

dinâmicas urbanas e fenômenos específicos que ocorrem neste território, como o 

intenso processo de verticalização do bairro, faz-se necessário estudos e análises 

mais rigorosas, que entendemos não se esgotam com um trabalho mais abrangente 

como esse. 

Diante do exposto, pode-se inferir que o subcentro dos Pimentas incorporou 

elementos que o credencia a assumir um importante papel quanto a sua 

centralidade na região. Neste sentido entendemos que o subcentro se constitui em 

uma área de centralidade periférica, uma vez que, apesar de não reproduzir o centro 

em todos os seus atributos, surge como importante alternativa de consumo e 

serviços para a população excluída em seu acesso ao centro principal. Acredita-se 

que os resultados alcançados lançam subsídios iniciais para pesquisas futuras que 

se dediquem ao tema. 

Ao final deste percurso, é possível apresentar algumas propostas: 

Entendemos que, no caso de Guarulhos, face à enorme fragmentação e 

desarticulação existente entre os subcentros localizados nas periferias de baixa 

renda, se faz necessária à criação de uma rede que envolva outros subcentros 

buscando equilibrar e qualificar o seu território, especialmente os imensos espaços 

onde vive a maior parte da população de baixa renda, (Fonseca 2011) de forma a 

tornar a policentralidade positiva para o espaço e possibilitar a adoção de políticas 

específicas segundo a vocação ou potencialidade do subcentro.  

Outro aspecto importante diz respeito às características destes subcentros. 

Assim como proposto nos estudos de Fonseca (2011), os subcentros nucleares se 

apresentam como mais desejáveis como polos regionais do que os subcentros 

lineares, pois conseguiriam prover comércios e serviços numa proximidade maior 

dos moradores, encurtando distâncias, dispondo-os na escala do pedestre. Neste 

sentido entendemos que a pesquisa contribuiu, ainda que de forma preliminar para a 
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definição de quais critérios poderão ser determinantes para a 

conformação/consolidação de futuros subcentros.  

Quanto às intervenções do poder público na região, os investimentos em 

infraestrutura viária, especialmente os relacionados às obras de construção do novo 

trevo de Bonsucesso e o seu sistema viário, não estão articulados às proposições do 

planejamento urbano para a região, sendo que a ausência de um planejamento 

integrado entre obras de mobilidade urbana e uso e ocupação do solo, contribuem 

para agravar ainda mais os problemas da região. 

Face às questões ora expostas, destaca-se ser de extrema relevância, para o 

poder público, estabelecer políticas e ações adequadas para que os demais 

subcentros possam ter determinadas características potencializadas, de modo a se 

tornarem novas áreas de centralidade. Nesse sentido, é importante adotar medidas 

e estratégias que melhorem as condições urbanísticas e ambientais desses bairros 

por meio de projetos urbanos, investimentos e planos regionais que venham de 

encontro às realidades locais. 

Outro aspecto importante que deverá ser objeto de futuros estudos, diz 

respeito à escala de análise da abordagem. Por conta da intrínseca relação que se 

estabelece entre o centro do bairro dos Pimentas e os municípios do entorno, 

ancorada por grandes equipamentos caracterizados como PGVs, verifica-se a 

necessidade de se compreender a dinâmica do subcentro e das interações espaciais 

no contexto da articulação de escalas intra e interurbana, não só em relação aos 

bairros do entorno e o centro de Guarulhos, mas também com relação à zona leste 

do município de São Paulo e aos municípios do Alto Tietê, que fazem divisa com a 

região. Assim, enfatiza-se a necessidade de se trabalhar, de forma articulada, as 

escalas intra e interurbana com vistas a se verificar não só o seu poder de atração a 

nível local, mas também qual a relação que se estabelece entre o subcentro dos 

Pimentas e os municípios da região. 
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