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• New York cresceu  7 vezes 

• São Paulo cresceu 360 vezes 



 
Porque um Novo Modelo de 

Desenvolvimento ? 

 

Novas formas de ocupação do 

território no século XXI 

 

 

    

 
Surgimento da cidade 

contemporânea dispersa, 

de escala regional e 

complexidade desconhecida 



FORÇAS CENTRÍPETAS DE 

DESENVOLVIMENTO 

 

   Modelo compacto de desenvolvimento das 

atividades dentro dos limites da cidade 

 

 

 



SURGIMENTO DE FORÇAS 

CENTRÍFUGAS 

Custos de 

congestão,preço 

do solo,novos 

conceitos de 

valoração da 

natureza e 

qualidade de vida 

Saída de muitas 

atividades urbanas 

para fora dos limites 

tradicionais da 

cidade 

 







SURGEM NOVOS TERRITÓRIOS 

       menos densos  

       mais difusos 

       em entornos metropolitanos 

 

    
Com necessidade de interconexão física e 

telecomunicações 



CONCEITO DE CIDADE REGIÃO 

   Integração de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas, conformando os 

grandes “nós” da  economia globalizada. 

     

 

    A cidade-região atualiza o “clássico” 

    conceito de “megalópole”  como uma 

megametrópole 



PLANEJAMENTO COMPLEXO 

             “Regiões Megametropolitanas” 

 

   tornam muito mais complexo,   para os 
modelos existentes, o planejamento e a 
gestão do território  do ponto de vista 
político-físico-espacial.  

     



PLANEJAMENTO COMPLEXO 



O PLANEJAMENTO NA 

DIMENSÃO REGIONAL 

A experiência Européia 





















PRESSUPOSTOS BÁSICOS 

 1) É NECESSARIA UMA AMPLA 
COALISÃO DE INTERESSES 

 

 2) MODELOS URBANOS DE 
INTEGRAÇÃO TERRITORIAL E 
ECONÔMICA,  QUE PRESSUPONHAM 

COMPROMISSOS DAS PARTES 
ENVOLVIDAS. 



Garantia da acessibilidade e 

comunicação entre os “nós” 

Permite a correção do modelo 

urbano difuso com a criação de 

uma região policêntrica harmônica 

3) IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE 

INFRAESTRUTURA 



PORQUE A INDUÇÃO DE UM  

NOVO MODELO  INTEGRADOR   

DE  

DESENVOLVIMENTO URBANO ? 



RAZÕES PRINCIPAIS 

 1. Desenvolvimento sócio 

econômico mais equilibrado; 

 2. Melhoria da qualidade de vida; 

 3. Gestão responsável dos 

recursos naturais; 

 4. Utilização racional do território. 



ALTERNATIVA À CIDADE 

DIFUSA 

• Mudança das escalas territoriais de 

referência, pensando as cidades 

como sistemas  de cidades, e 

estabelecendo papéis específicos ao 

meio rural. 

• Equacionamento da função do meio 

rural e  da lógica das regiões urbanas. 



EM RESUMO 

- Um sistema policentrico e equilibrado de 

cidades   

 - Uma nova relação entre campo e cidade 

  

   - Gestão inteligente 

   - Acessibilidade equalitária 

   - Desenvolvimento sustentável  



O  QUE FAZER ? 



Estabelecer  políticas 

Megametropolitanas 

- Saneamento 

- Meio Ambiente 

- Transportes  

- Habitação 

- Educação 

- Gestão de Resíduos 

 



Novo Modelo de Gestão 

Administrativa  

• É necessário pensar novas formas de 

estruturar o governo e administração 

da Megametrópole .  

 

   

  A análise sob o prisma da escala regional 

supera a realidade imposta aos limites 

administrativos municipais e permite 

soluções integradas. 



O DIAMANTE URBANO 

PAULISTA 



Campinas 

Sorocaba 

Santos 

S.Paulo 

O DIAMANTE URBANO 

PAULISTA 



EIXOS POSSÍVEIS DE OCUPAÇÃO 

Fonte: Elaborado a partir de PITU 2025. 

Eixo SP-

Campinas 

Aproximadamente 

1.920km2 

Eixo SP-S J 

Campos 

Aproximadamente 

1.880km2 

Eixo SP-Santos 

Aproximadamente 

1.540km2 

Eixo SP-

Sorocaba 

Aproximadamente 

1.900km2 

Total de área dos eixos: 
Aproximadamente 7.240km2 

Total de área do Município de SP: 
Aproximadamente 1.520km2 

Englobam cerca de 35 municípios 



OCUPAÇÃO DA AREA  
MEGAMETROPOLITANA 

Fonte: Elaborado a partir de PITU 2025. 

Engloba cerca de 60 municípios 
com mais de 50 mil hab 

Total da área : 

Aproximadamente 16.000 km2 



DIAMANTE URBANO PAULISTA 

      POPULAÇÃO 

 

Aprox. 26,5 milhões 

de habitantes 



AÇÕES  E ESTUDOS 

NECESSÁRIOS 



CONCEITUALIZAR UMA 

ESTRATÉGIA DE PLANEJAMENTO 

DE MEGAMETRÓPOLE 
 

• Cada uma das cidades envolvidas devem 

ser investigadas em suas particularidades: 

–  componentes de excelência  

–  potencial de interação com o entorno  

–  possível existência de complementariedades 

estratégicas 



DESENVOLVER VISÃO DE 

FUTURO 

O desenvolvimento de uma 
visão de futuro  numa escala 
regional, num processo que 

envolva os atores chaves das 
principais cidades e região 



IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSES 

NO PLANO MEGAMETROPOLITANO 

Necessário identificar  interesses e 

objetivos das cidades que tornem 

atrativa sua junção como um cluster de 

cidades, ou uma Megametrópole ou 

ainda um Diamante Urbano. 

 



PENSAR O FUNCIONAMENTO 

DA MEGAMETRÓPOLE 

• Desenvolver  fundamentos  para a criação 

de um arcabouço legal que possa  

acomodar o desenvolvimento adequado das 

funções   megametropolitanas e sua 

gestão. 

ESTATUTO DAS METROPOLES 

     

                  

        



IDENTIFICAÇÃO DE 

NOVOS PÓLOS 



   Descoberta de novos padrões de 

ocupação, ligando comércio e 

lazer  

 

Novas formas de consumo de 

espaço 

 

   Novos estilos de vida e rotinas 

de trabalho incompatíveis com a 

cidade compacta. 



RESULTADOS 



CRIAÇÃO DOS SISTEMAS DE CIDADES 

    Dotar regiões megametropolitanas : 

• rede ferroviária de boa velocidade,  

•  sistema de comunicações,  

• potente infra estrutura digital, 

 

   

   permitirá às cidades médias e pequenas 

interagir em um sistema de cidades cada 

vez mais integrado e coeso. 



COMPETITIVIDADE  

• As idéias de rede e fluxo prevalecerão 

sobre os conceitos do território 

convencional  

 

• Os sistemas de  cidades   melhor 

conectados  -   (Áreas Megametropolitanas ) 

   serão as portas de acesso para  a 

economia mundial. 



CRESCIMENTO ORDENADO E 

SUSTENTÁVEL 

   DESENVOLVIMENTO URBANO DE 

DIMENSÃO REGIONAL, PERMITIRÁ O 

CRESCIMENTO ORDENADO E  

SUSTENTÁVEL DA MEGAMETRÓPOLE, 

COM DIMINUIÇÃO DOS  GRAVES 

PROBLEMAS OPERACIONAIS 

EXISTENTES HOJE NAS CIDADES 

PÓLO. 



OBRIGADO ! 


