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Considerações iniciais 

O interesse do trabalho é oferecer elementos para a discussão sobre os processos espaciais e as 
possibilidades de planejamento em áreas de transição rural-urbana situadas em aglomerações 
metropolitanas. No Brasil, as investigações sobre as áreas de transição rural-urbana vêm 
tradicionalmente privilegiando questões como: i) as dificuldades quanto ao controle da expansão 
urbana para além dos limites político-administrativos da cidade; ii) a atração promovida pelas 
atividades industriais em relação às outras atividades urbanas; iii) as conseqüências da 
implantação de grandes conjuntos habitacionais nas periferias; iv) as ‘atuações’ dos agentes 
envolvidos com a transformação do solo e os mecanismos de sua valorização; v) a periferização 
da população de baixa renda. São mais raros os estudos sobre as possibilidades de Planejamento 
e a aplicação de instrumentos de política urbana nestes espaços. 

Para a análise em tela considerou-se na realidade brasileira três aspectos: i) a diversidade de 
processos espaciais; ii) as informações e metodologias disponíveis para caracterizar tais 
processos; iii) o arcabouço institucional e regulador disponível, elegeu-se as áreas de transição 
rural-urbana da Região Metropolitana do Recife (RM Recife) enquanto objeto de estudoi. Essa 
região  esboça  fortes  conflitos  de  urbanização  nas  zonas  ruraisii que mantêm a agroindústria 
canavieira como significativo ativo econômico. Tal situação nos permitiu a observação de 
especificidades, de forma que possam ter aplicabilidade em outras realidades para garantir uma 
visão mais estruturadora das áreas de transição rural-urbana. O recorte temporal deste trabalho 
resgatou estatisticamente as últimas três décadas do processo de produção do espaço na periferia 
rural-urbana da RM Recife. Nesse período a urbanização se intensificou, consumindo 
progressivamente os espaços rurais. Embora em alguns momentos tenha sido necessário 
reportar-se ao processo histórico de formação dos espaços intersticiais metropolitanos. 

Tal opção metodológica foi construída a partir do entendimento de que as áreas de transição 
rural-urbana são a expressão das relações e mediações entre fatores estruturais socioeconômicos 
(que se manifestam na escala nacional/internacional), fatores conjunturais relacionados a 
processos espaciais mais amplos (metropolização / desruralização) e fatores locais (usos do solo 
preexistentes, práticas e interesses de diversos agentes, etc.). Esse conjunto de condicionantes, 
associados à dinâmica e à organização de práticas socioespaciais, ao mesmo tempo e 
contraditoriamente estruturadas e contingentes, conserva e produz as permanências e as 
inovações no rural e no urbano. 

A seleção e organização das informações coletadas para a caracterização dinâmica da 
urbanização metropolitana nas áreas de transição rural-urbana baseou-se nas considerações 



de Lacerda e Zanchetti (2000: 15), a partir da experiência dos autores na elaboração do Plano 
Diretor Metrópole 2010 para RM Recife,iiie na abordagem clássica para a conceituação e 
classificação das áreas de transição rural-urbana (Pryor, Kayser, Russwurm e Mclellan, Nicole 
Mathieu). Lacerda e Zancheti (2000: 04) entendem que o território metropolitano é um todo e 
compõe uma unidade espacial de diversidades, portanto, recomendam observar a metrópole “em 
uma abordagem histórica, particularizada e abrangente simultaneamente”. Nessa perspectiva, 
foi importante identificar os processos de configuração espacial da RM Recife, bem como os 
conflitos gerados por tais processos em diferentes tempos e escalas (concepções históricas; 
tempos históricos e tempos recentes; o tempo da metrópole; as tipologias socioespaciais e as 
dinâmicas socioespaciais). 

Para reproduzir os modelos classificatórios das áreas de transição rural-urbana, foram utilizadas 
tabulações estatísticas especiais. Foram observados aspectos descritivos vinculados aos 
indicadores oferecidos pelo aparelho estatístico (particularmente IBGE, PNUD). Pôde-se 
constatar que os arranjos estatísticos disponíveis não ofereceram aportes adequados para uma 
caracterização mais precisa das zonas de transição rural-urbanas, seja pela escala de agregação 
dos dados, seja pelos arranjos territoriais definidos oficialmente (áreas de ponderação estatística). 
Para contornar tal dificuldade, optou-se por utilizar tabulações especiais produzidas a partir dos 
Censos Demográficos do IBGE e do Geoprocessamento para tratar espacialmente essas 
tabulações e produzir alguns mapas temáticos necessários à análise em tela. A utilização do 
programa ArcGis possibilitou associar diferentes resultados de várias análises já elaboradas para 
a RM Recife a partir da sobreposição de inúmeras lâminas temáticas. Esses rearranjos 
cartográficos e estatísticos embasaram várias das observações que se encontram compartilhadas 
neste trabalho. É importante ressaltar que o acesso a essas informações especiais e estatísticas se 
deu a partir de um grande esforço de colaboração de instituições governamentais (FIDEM, 
Prefeituras, Projeto PNUD, IBGE, INCRA, etc.), a partir de convênio de cooperação técnica com 
o Observatório das Metrópoles. Essa rede da qual a autora desse trabalho é pesquisadora, reúne 
instituições de ensino e pesquisa e organizações não-governamentais em todo o Brasil, dentre as 
quais, os Programas de Pós-graduação em Geografia (PPGEO) e em Desenvolvimento Urbano 
(MDU) desta Universidade (UFPE).  

1. Na metrópole: do urbano ao rural-urbano 

O desenvolvimento das aglomerações metropolitanas brasileiras foi historicamente marcado por 
um processo de acumulação de desigualdades socioespaciais e pela implementação de políticas 
públicas que estruturaram um modelo centro/periférico responsável por um contínuo 
deslocamento da mancha urbana para as áreas rurais e os espaços naturais. Os anos 1990 
marcaram importantes mudanças nos padrões da expansão urbana: i) a intensificação das 
relações intrametropolitanas; ii) uma nova conjuntura da questão social, ao incorporar ao debate 
a questão ambiental; e iii) a redefinição do papel econômico do Estado, valorizando ainda mais 
as relações de mercado (C. TOPALOV 1997, 40). Nesse contexto, as áreas de transição rural-
urbana passam a ser, mais que antes, um palco complexo onde se materializa uma diversidade de 
interesses e processos, em articulação e conflito, de vários agentes modeladores do espaço, o que 
realça, desse modo, a necessidade de melhor caracterizá-las para subsidiar o planejamento e a 
gestão rural-urbana. 

O padrãoiv   de urbanização, historicamente caracterizado pelo binômio modernidade-pobreza, 



promoveu aglomerações urbanas densas e polarizadas, cuja principal característica é o 
desaparecimento das fronteiras entre os limites institucionais urbanos e os municipais. Mas, 
diferentemente dos casos americanos ou europeus, em que a desconcentração foi acompanhada 
pela provisão de infra-estrutura, equipamentos e serviços, experimenta-se aqui uma expansão 
extensiva, fragmentada, descontínua e desestruturada, pautada principalmente pelos interesses do 
mercado e marcada pelo transbordamento dos assentamentos precários e pela distribuição 
desigual dos bens e serviços públicos. 

Singer (1990), Lacerda (1978), Andrade (1979), Bitoun (2004) dentre outros, ressaltam a 
condição extremamente desigual das metrópoles brasileiras evidenciada na permanente e 
contrastante coexistência de realidades que expressam o crescimento e a modernização, bem 
como de outras, com altos índices de carência. Grandes contingentes da população se encontram 
na economia de subsistência e não conseguem inserir-se nos ramos mais modernos de produção. 
Essa condição alimenta o quadro de desigualdades persistente e reflete-se entre as metrópoles 
nacionais e entre os espaços intrametropolitanos. Esse contexto é mais grave no caso das 
metrópoles nordestinas, que apresentam um quadro de pobreza relativamente mais extensiva, 
como o evidenciam as estatísticas. Na RM Recife, por exemplo, 49% dos residentes eram 
pobresv em 2000, sendo que, no município de Araçoiaba, esse percentual atingia 72% da 
população (IBGE, 2002).  

Milton Santos (1993: 90) ressalta, a partir da caracterização das etapas da metropolização 
brasileira, que o movimento de concentração-dispersão na metrópole está diretamente 
relacionado com a capacidade de polarização e os meios de difusão social e geográfica do 
consumo em suas diversas modalidades, estruturados na rede urbana. Esses meios foram 
historicamente diferenciados em quatro momentos: no primeiro, a rede urbana brasileira estava 
em formação e a Zona de Influencia Metropolitana comandava apenas uma fração do território; 
no segundo; a Zona de Influência Metropolitana procurava a integração territorial, mas essa 
integração estava limitada às regiões Sudeste e Sul do país; no terceiro verifica-se a constituição 
de um Mercadovi Nacional Único; e, no quarto momento, esse Mercado se expande e se 
segmenta de forma hierarquizada. Tal hierarquização é promovida por “firmas hegemônicas, 
nacionais e estrangeiras, que comandam o território com o apoio do estado”. É dessa maneira 
que as tendências à concentração foram seletivas: possíveis somente nos poucos pontos do 
espaço onde as condições estruturais estavam presentes. Intrinsecamente relacionada a esse 
processo, a tendência à dispersão decorre de um modelo corporativo de urbanização do território 
e tem se generalizado a partir da desconcentração da produção moderna, tanto agrícola quanto 
industrial. Mas continua dependente - de modo complementar e contraditório - das variáveis 
concentradas geograficamente.  

As condições geográficas locais associadas à intensidade da pobreza definem modelos 
específicos de centro-periferia caracterizados pelo espraiamento; modelo rodoviário; problemas 
de organização, de distribuição e de custo dos transportes coletivos; carências de infra-estruturas 
e serviços urbanos; especulação fundiária e imobiliária; desiguais condições de acesso à terra e à 
moradia; altos déficits habitacionais; forte crescimento populacional e periferização. Como 
lembra Santos (1993: 95): “Cada qual destas realidades sustenta e alimenta as demais e o 
crescimento urbano, é, também, o crescimento sistêmico dessas características.”  

As relações entre a cidade e o campo também são historicamente diferenciadas, e essa 
diferenciação está diretamente relacionada com a intensidade da urbanização e seu espraiamento. 



Maund (1976: 18), Veiga (2006), Graziano da Silva (2002), Asher (2001) dentre outros autores, 
identificam três momentos de inflexão no processo de configuração espacial urbana e rural: i) o 
primeiro se estende até os anos 1950, quando o rural e o urbano eram dois pólos em oposição, 
claramente delimitados e caracterizados pela dicotomia e contraposição; ii) no segundo, a 
intensificação dos processos de industrialização, migração e urbanização configuraram processos 
mais complexos de organização espacial, que avançam em direção às zonas rurais, o que 
caracteriza o domínio do urbano e a dependência do rural. As permanências e a fragmentação 
definiram duas realidades distintas - o rural moderno e o rural tradicional; e, iii) o terceiro e mais 
recente momento, quando se configuram novas inserções da economia para além das atividades 
agrárias e da urbanização geográfica. A ocupação do espaço se generaliza sem permitir claras 
delimitações.  

2. As delimitações do urbano e do rural no Brasil  

As áreas de transição rural-urbana são espaços plurifuncionais, em que coexistem características 
e usos do solo tanto urbanos como rurais – presença dispersa e fragmentada de usos e ausência 
de estrutura urbana coerente que proporcione unidade espacial, submetidos a profundas 
transformações econômicas, sociais e físicas, com uma dinâmica estreitamente vinculada à 
presença próxima de um núcleo urbano. 

Uma das primeiras sistematizações das áreas de transição urbanas é atribuída a Smith em 1930, 
que as definiu como “áreas construídas próximas aos limites administrativos da cidade” (R. J. 
PRYOR 1971, 59). Na literatura especializada, encontram-se outros conceitos e denominações 
que se referem aos espaços existentes na interface do rural com o urbano, dentre os quais, podem 
ser destacado: franja rurbana, franja rural-urbana, franja periurbana, periferia rurbana ou, 
para os casos em que a urbanização não constitui uma faixa homogênea nas dimensões físico-
naturais e / ou sociais. Corrêa (1986 70) ressalta que seria possível, em algumas situações, falar 
em uma periferia suburbana, subúrbio ou periferia rural-urbana, quando acontece um dinâmico 
processo de urbanização. 

Dentre as abordagens clássicas sobre as áreas de transição rural-urbana, destacam-se, os 
trabalhos de Wehrwein (1942), Lively (1953), Golledger (1960), Pahal (1962), Pryor (1971), 
Kayser (1990). Eles privilegiaram questões como: a delimitação das franjas urbanas, os 
deslocamentos pendulares, a esterilização das terras agricultáveis, a transformação do solo rural 
em solo urbano, as estratégias de proprietários de terras e dos promotores imobiliários. Tais 
investigações, embora em sua maioria se refiram à realidade européia que é diferente da nossa, 
oferecem pistas para o entendimento dos espaços rural-urbanos brasileiros.  

O interesse pela análise das sistematizações mais clássicas sobre a tipificação dos espaços rurais 
foi resgatar as tipologias que partem da leitura sobre o grau de impacto que a urbanização 
provoca no território rural. Foram observados nesses modelos: i) as possibilidades de escalas de 
aplicação - regional ou intra-urbana; ii) o tipo de variáveis utilizadas na caracterização dos 
diferentes tipos de espaço – sociais, ocupacionais, demográficas, etc.; iii) as temporalidades; iv) 
a incorporação de condicionantes da produção do espaço (papel dos agentes, densidades 
construtivas, etc.).  

No estudo de alguns modelos, levou-se em consideração, além das influências do processo de 



urbanização sobre o território rural-urbano, a escala de aplicação (regional e intra-urbana); a 
consideração de variáveis socioocupacionais, demográficas; as temporalidades e condicionantes 
da produção do espaço. Partiu-se do entendimento de que as áreas de transição rural-urbana se 
caracterizam enquanto zonas de transição de usos do solo urbano para rural, expansão que 
ultrapassa os limites administrativos urbanos nas nucleações centrais, lócus de problemas 
decorrentes das diferentes dinâmicas da urbanização (favelização, especulação imobiliária, 
segregação espacial, turismo rural, migrações pendulares, crescimento da economia informal, 
etc.). 

Ficou claro que uma abordagem integrada do espaço municipal pressupõe uma aproximação 
maior dos processos que caracterizam o rural brasileiro. Ou melhor, pressupõe a integração de 
domínios multidisciplinares, ainda distantes dos urbanistas. Santoro e Pinheiro (2003: 25) 
alertam que a as múltiplas funções que caracterizam o universo rural, hoje, impõe procedimentos 
integrados visando alcançar um desenvolvimento urbano mais equilibrado.  

“(...) as múltiplas funções do mundo rural que, além da produção e extração de bens privados, 
como alimentos, fibras, agroturismo e outros produtos comerciais, também desempenham 
funções que se referem à reprodução de bens públicos, como a manutenção da biodiversidade, 
conservação do solo, a paisagem rural, herança cultural, segurança alimentar, entre outros. É 
no rural onde mais se manifestam às diversidades regionais, onde há a ocupação humana 
tradicional, a preservação da biodiversidade nativa, dos cursos d’água e dos mananciais 
hídricos, favorecendo a manutenção da qualidade e a disponibilidade da água”. 

Assim, para uma melhor compreensão das dinâmicas que se manifestam no universo rural-
urbano, é preciso considerar dois conceitos que caracterizam as atuais mudanças: i) a 
pluriatividade das famílias rurais – uma vez que a muito se constatou que as famílias no meio 
rural não vivem somente do trabalho em atividades agrícolas; ii) a multifuncionalidade da 
agricultura – que se materializa na extração de bens privados e na manutenção de bens públicos.  

3. O Planejamento nas áreas de Transição rural-urbana 

No campo institucional brasileiro, registram-se grandes avanços nos últimos 10 anos: o Estatuto 
da Cidade (Lei 10257/2001); a Medida Provisória (MP 2220/01) que dispõe sobre a concessão 
de uso especial para fins de moradia; a criação do Ministério das Cidades (2003); as 
Conferências Nacionais das Cidades (2003, 2005 e 2007); o Conselho Nacional das Cidades (DF 
5031/04); o Programa Nacional de Regularização Fundiária (2005); a Política de Transportes e 
Mobilidade; a Lei Federal dos Consórcios Públicos (Lei 11107/2005); a Lei Federal da Política 
Nacional de Habitação de Interesse Social (Lei 11124/2005); a instituição do Fundo Nacional da 
Habitação de Interesse Social (2006); a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (2006) e o 
Marco Regulatório do Saneamento Ambiental (Lei 11445/2007). 

Particularmente, o Estatuto da Cidade, além de trazer novos elementos para reverter os processos 
desiguais de desenvolvimento das cidades, define a obrigatoriedade de elaboração dos Planos 
Diretores de forma democrática e participativa, reacendendo o debate e a prática do 
Planejamento no Brasil em novas bases que procuram consolidar as principais bandeiras da 
reforma urbana. No seu Artigo 40, o Estatuto estabelece que a abrangência da ação dos Planos 
Diretores deva estender-se à totalidade do município. Mas, uma breve análise dos Planos 



Diretores mais recentemente elaborados tem revelado que o cumprimento dessas recomendações 
está distante de acontecer. Ainda mais difícil tem sido planejar os espaços de transição rural-
urbana, franjas ou periferias rural-urbanas, territórios de convivência de diversas legislações e de 
complexos processos espaciais, resultantes de modelos que legitimaram uma urbanização 
espraiada, precária e incompleta do solo.  

No entanto, as experiências de planejamento não têm produzido diretrizes que integrem as 
necessidades de desenvolvimento do território municipal em sua totalidade, muito menos do 
território metropolitano (o centro metropolitano e sua periferia, áreas intersticiais entre os 
núcleos secundários). Dentre os obstáculos que precisam ser contornados, podem ser destacados: 
i) a prevalência das matrizes teóricas dos modelos centro-periferia para explicar os processos de 
expansão urbana; ii) a distância dos urbanistas em relação às referências do desenvolvimento 
ruralvii e a ausência de preocupação com seu planejamento são ainda, salvo poucas exceções, 
significativas; iii) apesar da grande tradição brasileira do planejamento das áreas rurais,viii 
também é verdadeiro que não há muitas pontes construídas pelos planejadores do espaço rural 
relativamente às questões urbanas nesses espaços. 

Não há ainda um conjunto de referências conceituais e técnicas de suporte ao planejamento que 
enfrentem os processos socioespaciais nas áreas de transição rural-urbana no Brasil. Nessas áreas 
emergem questões que requerem novas ferramentas para sua compreensão. Existem poucos 
descritores organizados para apoiar os estudos e a caracterização das áreas de transição rural-
urbana, assim como poucos indicadores, parâmetros e instrumentos de planejamento, regulação e 
gestão. Até mesmo as competências federativas são pouco claras levando em conta as 
características dessas áreas.  

O resultado material dos processos de produção dos espaços periféricos metropolitanos 
brasileiros é a existência de uma malha socioespacial espraiada e dissociada de outras malhas 
institucionais de caráter político-administrativo (perímetro urbano, municipal, etc.). Esse é um 
dos desafios que a gestão territorial do solo tem de resolver. Tal questão ganha importância no 
momento atual, quando as respostas aos novos processos de planejamento municipal pautam a 
definição de zoneamentos para a aplicação de instrumentos urbanísticos para corrigir os efeitos 
negativos da urbanização sobre o território, há muito reivindicados e somente agora 
regulamentados (direito de preempção, estudo de impacto de vizinhança, concessão especial para 
fins de moradia, usucapião urbano, dentre outros). 

Na prática, existem vários constrangimentos institucionais para o planejamento e a gestão das 
áreas de transição rural-urbana, todos intimamente relacionados: i) de ordem política 
(reconhecimento do território do ponto de vista administrativo e como objeto de interesse para o 
planejamento); ii) de ordem legal (perímetros legais, competências administrativas , marcos 
regulatórios distintos, sobreposições); e outros ainda iii) de ordem técnica (recortes e escalas de 
organização das informação). Todos esses constrangimentos têm como ponto de partida as 
delimitações do perímetro urbano municipal.  

Uma possibilidade de integração entre rural, urbano e rural-urbano ancora-se na discussão 
articulada sobre a função social da propriedade, ao se considerarem suas diversas possibilidades 
e configurações, no entanto a ampliação do papel dos municípios nos campos do planejamento e 
da gestão urbana não vem, por enquanto, dar ensejo a oportunidades para a rediscussão do 
planejamento metropolitano em novas bases, diferentes dos processos tecnocráticos de 



planejamento dos anos 1970/80.  

Em relação aos novos instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade para as 
áreas de transição rural-urbana, é provável que haja dificuldades na aplicação de parte dos 
instrumentos, principalmente os de indução ao desenvolvimento (inibição da retenção 
especulativa), se se considerar que a maior parte das áreas não tem uma adequada cobertura de 
infra-estrutura e serviços urbanos. Caso existam áreas com infra-estrutura, seria possível utilizar 
esses instrumentos de forma articulada e criativa, a fim de induzir o uso e ocupação de modo 
equilibrado em função da disponibilidade de infra-estrutura e das condições ambientais. Mas, 
talvez a questão mais importante prevista no Estatuto da Cidade seja a Gestão Democrática. Os 
instrumentos de política urbana só terão efetividade se representarem um projeto de cidade 
definido democraticamente. A efetividade dos instrumentos depende da gestão do território e a 
questão do equilíbrio do desenvolvimento nessas áreas não é interesse e não está pautada pelos 
atores mais sensíveis a essa questão.  

Com a emergência da questão ambiental a partir dos anos 1980, quando se levou em conta que é 
na áreas periurbana que se concentram os mais significativos recursos naturais importantes para 
o equilíbrio ambiental e para os sistemas de infra-estrutura urbana das cidades, foram 
implementados instrumentos e normas de proteção para as áreas de interesse ambiental, 
principalmente para os sistemas de mananciais. É preciso revisitar os marcos legais para evitar as 
sobreposições de leis ambientais e urbanas e competências de gestão pública do território. 

Para o planejamento e gestão das áreas de transição rural-urbana enquanto processo político, são 
essenciais a estruturação e a efetividade do sistema de gestão democrática.A gestão democrática, 
fundamento do Estatuto da Cidade, pressupõe a organização da sociedade civil para interferir no 
processo político de definição das prioridades e caminhos para o desenvolvimento da cidade. 
Historicamente, nas áreas de transição rural-urbana, a intensidade de disputas e conflitos em 
torno dos processos de ocupação do solo, das atividades que ali são desenvolvidas, é menor do 
que as áreas centrais.  

A dificuldade para a emergência dos processos e dos conflitos socioespaciais e para a 
constituição de espaços específicos para a discussão sobre o desenvolvimento das áreas de 
transição rural-urbana está relacionada com as possibilidades de organização da sociedade civil. 
Nas áreas de transição rural-urbana, os interesses estão menos organizados, e as condições não 
são favoráveis em termos de identidade para a formação de grupos e corporações que defendam 
publicamente seus interesses relativos ao uso e à apropriação dos espaços nessas áreas. Em 
termos da discussão mais ampla, a possibilidade de debate sobre essas áreas, de forma integrada 
com os outros territórios nas cidades, é pequena.  

Os canais e as instâncias de gestão democrática das cidades, como os conselhos e as 
conferências, são espaços para a negociação e a construção de projetos coletivos, como  também 
para a explicitação de interesses e conflitos. Se os setores pró-reforma urbana tiveram muitas 
conquistas no sentido da construção de políticas públicas comprometidas com o enfrentamento 
do quadro de desigualdades socioespaciais, não há dúvida de que as disputas em torno dos 
projetos de cidade continuam e farão parte desse modelo de gestão democrática preconizado pelo 
Estatuto da Cidade. O conservadorismo de agentes e grupos que historicamente exerceram o 
poder político e econômico nos municípios é um fator que deverá tornar-se um obstáculo a um 
planejamento participativo e progressista, comprometido com objetivos de justiça social e 



eqüidade. 

Os instrumentos de planejamento e gestão democrática precisam ser apropriados pela população 
para evitar a gestão reativa permeável a agentes mais organizados e mais poderosos. As disputas 
precisam ser entendidas à luz de uma teia de relações em que a existência de conflitos de 
interesse é um ingrediente inerente. As questões públicas e os interesses privados (econômicos, 
locais e corporativos) interagem em um padrão pouco coordenado, o que reflete as relações e 
práticas contraditórias que interagem no modo capitalista de produção espacial. 

4. A caracterização da dinâmica urbana nos territórios rural-urbanos da RM Recife 

As dificuldades na caracterização do território rural-urbano devem-se principalmente à sua 
dispersão, diversidade de processos, continuidades e descontinuidades, e à sua baixa densidade. 
Dessa forma, não é possível delimitá-lo de maneira integral. Os recortes territoriais estatísticos 
oficiais, as legislações vinculadas a esses recortes (como por exemplo, a Lei do Perímetro 
Urbano), as competências governamentais sobre o território são alguns dos elementos que devem 
ser revistos para que se possam restabelecer as relações de cooperação local entre o centro 
metropolitano e os núcleos urbanos periféricos, pensadas em conjunto. Nesse sentido, a extensão 
rural e a difusão de soluções tecnológicas adequadas são funções que deveriam se dar, em 
paralelo com as iniciativas no agrário metropolitano, como tentou indicar Costa (1960).  

A heterogeneidade dos usos e formas de ocupação das áreas de transição rural-urbana reflete: i) a 
distribuição e as relações entre os processos espaciais (produção do espaço, apropriação, 
segregação, etc.); ii) as políticas públicas e as atividades rurais e urbanas, condicionadas pelas 
estruturas socioeconômicas (que implicam a redefinição de padrões de desenvolvimento e de 
processos espaciais mais abrangentes); iii) os campos de forças dos agentes modeladores 
(articulações e conflitos entre os grupos de interesses); e, iv) os diversos fatores macro e 
microlocacionais atuais e herdados, atrelados ao seu desenvolvimento histórico e a determinados 
aspectos como a estrutura fundiária, as condições naturais da área, o grau de organização 
socioeconômica local, os usos do solo preexistentes, as articulações setoriais, os interesses e 
práticas dos diversos agentes locais, ou com atuação local, envolvidos com a apropriação e a 
produção do espaço, dentre outros. 

Em relação às áreas de transição rural-urbana, parece claro à primeira vista que não teria sentido 
delimitá-las, uma vez que a metropolização penetra nos tradicionais espaços rurais, e as relações 
econômicas que definem a ruralização também condicionam os espaços periféricos 
metropolitanos, como mostraram Lefèbvre, Santos e Kayser. No entanto, quando se trata o 
território e os processos espaciais que neles se materializam, muda-se a escala da observação e 
sente-se a necessidade de caracterizar as distintas manifestações espaciais para poder nelas 
intervir ou condicionar os seus efeitos. Há de se considerar, ainda, que as manifestações na 
escala local estão mais diretamente condicionadas por permanências, descontinuidades e 
contraposições, ao comporem um cenário extremamente fragmentado, onde espaços 
habitacionais, exclusivos, naturais, produtivos, industriais, etc., se avizinham, mas não 
necessariamente se conectam ou se relacionam. De fato, a diversidade de processos complexos e 
não-orquestrados que caracterizam as áreas de transição rural-urbana dificulta uma leitura clara 
dos limites entre o urbano e o rural. Por essa razão, nesta análise, mais uma vez reafirma-se a 
necessidade de desenvolver metodologias mais adequadas à intervenção no território rural-



urbano. 

Desenhar fronteiras num conjunto (a aglomeração metropolitana) é sempre um risco. Na década 
de 70 os planejadores metropolitanos definiram as nucleações (Centro, Norte, Oeste e Sul) em 
função dos eixos viários que guiavam a urbanização. Em torno dessas "nucleações" identificaram 
espaços "intersticiais", sem manchas urbanas. Em 2001, a eleição de mananciais, recursos 
naturais e espaço rural como elementos de identidade (portadores de futuro) levou os 
planejadores a refletir melhor sobre os processos que ocorrem nos espaços "intersticiais". Neste 
trabalho, ao classificar os espaços periféricos recifenses foi possível reconhecer três tipos 
diferentes de áreas de transição rural-urbana: a) urbana–periurbana; b) periurbana-rural; c) 
urbana-rural. Observar as especificidades de cada uma dessas franjas pode ajudar a gerir de 
maneira mais integrada os conflitos no território rural-urbano. Esses tipos diferenciados estão 
vinculados a um processo de avanço da urbanização e resistência das estruturas socioespaciais 
agroindustriais. Nesse contexto, foi necessário considerar, igualmente, que as famílias de origem 
rural têm desenvolvido cada vez mais atividades econômicas e de trabalho e renda 
diversificadas, o que caracterizou uma pluriatividade das ocupações e atividades desenvolvidas 
pelas famílias. (Ver Cartograma 01) 

As possibilidades de planejamento das áreas de transição rural-urbana, também estão vinculadas 
aos efeitos dos Planos e Projetos Governamentais. Embora historicamente não tratassem a 
periferia como objeto privilegiado, foram eles os indutores do desenho espraiado das grandes 
cidades e áreas metropolitanas. Procurou-se resgatar o debate sobre o planejamento urbano-
metropolitano no Brasil, visando entender como se deram os padrões de planejamento e a sua 
relação com os espaços de transição rural-urbana.  

As áreas de transição rural-urbana não foram objeto direto do planejamento municipal, mas 
foram fortemente impactadas pelas políticas implementadas na metrópole. Na medida em que os 
usos urbanos ultrapassaram os limites institucionais, têm gerado uma nova demanda de 
parâmetros e instrumentos de planejamento, a qual solicita a revisão dos marcos regulatórios 
existentes, principalmente nas áreas de transição rural-urbana, onde as sobreposições são mais 
conflituosas. Tal desafio terá de ser enfrentado pelos planejadores urbanos brasileiros que, 
tradicionalmente preocupados com a metrópole, não têm conseguido planejar de forma integrada 
os territórios intrametropolitanos e sua interface rural-urbana. Essas áreas continuam, como será 
observado no capítulo seguinte, a ser entendidas enquanto espaço de reserva da expansão urbana 
e da localização das grandes infra-estruturas de serviços, ou como áreas de preservação dos 
mananciais e recursos naturais. 

Causou surpresa a quantidade de documentos de planejamento formulados para a Região 
Metropolitana do Recife nos últimos 20 anos, o que confirma a afirmativa de Maricato (1997, 
137) de que não foi por falta de diretrizes, planos e leis que as metrópoles brasileiras 
experimentam tão degradante processo de urbanização. Registra-se, também, a grande 
descontinuidade e a pouca interface entre as propostas e entre as esferas de gestão municipal, 
metropolitana, estadual e federal.  

Por um lado, se alguns documentos deixaram claro em seus diagnósticos os desafios para o 
planejamento metropolitano, por outro, não conseguiram apontar instrumentos mais específicos 
para a gestão dos conflitos que acontecem nas áreas de transição rural-urbana. Mesmo quando se 
considera que o arcabouço institucional recentemente regulamentado oferece novas 



possibilidades para a gestão dos territórios periféricos, os processos socioespaciais recentes 
parecem apontar para opções de gestão do território vinculadas ao predomínio dos interesses 
estratégicos do mercado (relações entre a localização dos empreendimentos imobiliários e a 
provisão de infra-estruturas).  

A principal ambigüidade identificada entre os planos e projetos analisados aparece na definição 
de espaços rurais: i) se a definição considera um espaço rural agrícola (definido pela 
predominância do setor sócio-ocupacional agrícultor/pescador), não entende ou deixa de 
considerar a zona noroeste do Recife e Camaragibe como espaços de transição rural-urbana; ii) 
se a definição remete a espaços não urbanizados (um rural não agrícola - com características 
ambientais diferenciadas da mancha urbana, tais como mananciais, matas, habitat em granjas e 
chácaras) a caracterização não pode deixar de considerar a grande área do Noroeste Recifense 
composta pelas matas das bacias do Capibaribe e do Beberibe em continuidade com Camaragibe 
e São Lourenço.  

Ao se eleger um polo não urbano de identidade procurou-se destacar qualidades ambientais que 
poderão ser portadores de potencialidades. Para Bitoun (2007: sn), numa visão metropolitana, 
considerar a unidade transmunicipal do arco de matas, espaços não urbanizados e mananciais 
situados na porção oeste do território municipal Recifense e que se constitui no que ficou dos 
chamados espaços "intersticiais", é a chave para planejar um ordenamento territorial mais 
equilibrado. Parte da resistência em reconhecer essa outra face da identidade recifense se 
deve à excessiva (desde que reducionista) focalização no que chamamos de "cidade" (o velho 
centro portuário e seus arredores). Geneticamente, a configuração territorial do Recife inclui 
também antigos subúrbios diretamente e lentamente herdados de um substrato rural/agrícola 
(engenhos, sítios e povoados que passaram a arrabaldes e a bairros no entorno dos quais se 
mantiveram espaços não edificados). Reconhecendo essa gênese e essa dinâmica, entende -se a 
aproximação com Camaragibe, São Lourenço, Jaboatão Velho e Moreno associando núcleos 
urbanos canavieiros e, posteriormente, industriais a espaços rurais.  

Considerações Finais 

Planejar integradamente os territórios urbanos e rurais em âmbito municipal ou regional, 
significa considerar os processos espaciais para além da cidade compacta. É preciso superar uma 
visão consolidada em que as áreas de transição rural-urbana são planejadas a partir de uma lógica 
de reserva da expansão urbana. Os processos de planejamento e gestão urbanos, em destaque os 
novos Planos Diretores, poderão ser mais efetivos se estenderem, criativamente, às áreas de 
transição rural-urbana os instrumentos urbanísticos recém-conquistados com o Estatuto da 
Cidade. Eles poderão ampliar a capacidade de regulação dos usos do solo e controlar a 
especulação fundiária e imobiliária, tanto nos perímetros urbanos quanto no entorno rural, 
freqüentemente esvaziado das suas atividades agrícolas, se conseguirem implementar efetivas 
instâncias de planejamento e gestão democrática desses processos. 

Pôde-se observar que as áreas de transição rural-urbana não foram tradicionalmente objeto do 
planejamento urbano e se tornaram mais que antes objeto de disputa e conflitos de interesses 
diversos. No entanto, a emergência de algumas questões nas ultimas décadas ressaltam a 
necessidade de planejá-las: i) novo marco regulatório redistributivista (questão social, fundiária, 
gestão democrática); ii) desenvolvimento sustentável, planejamento estratégico, 



redimensionamento do papel do Estado; iii) urbanização espraiada e transbordamento dos 
conflitos urbanos na produção da moradia. O uso e a ocupação do solo nessas áreas se deram, 
predominantemente, de forma fragmentada, pouco sensível aos relevantes recursos ambientais 
ainda não completamente degradados pelo processo de urbanização ou pelas atividades 
agrícolas, e sem atentar, também, para a disponibilidade de infra-estrutura, o que acarretou em 
processos espaciais insustentáveis e predatórios. Em Regiões Metropolitanas a questão ganha 
especificidade, uma vez que nesses espaços, os processos de urbanização são mais radicais e 
estendem-se para além de limites institucionais de forma dispersa e fragmentada.  Não é possível 
pensar em desenvolvimento socioespacial para as áreas metropolitanas sem revisar parâmetros, 
instrumentos e descritores visando uma caracterização mais precisa das dinâmicas que 
acontecem nos espaços periféricos. 

Duas questões estão colocadas como desafio para o planejamento e a gestão urbanos no Brasil, 
ao se considerar o contexto de mudanças conceituais e institucionais decorrentes do novo marco 
regulatório para a política urbana, tributário do ideário da Reforma Urbana: i) como a dimensão 
metropolitana poderá ser trabalhada em um contexto de municipalização da política urbana; e, ii) 
qual será o tratamento possível para as áreas de transição rural-urbana em Regiões 
Metropolitanas, levando-se em conta que a maior parte delas é integrada pelos territórios de 
vários municípios?  

Há, portanto, um longo caminho a trilhar. Além de um contexto histórico de baixos níveis de 
institucionalidade, de transparência e de práticas particularistas (tradições de alta 
personalização), com graus variados de (des)consideração dos planos e dos instrumentos 
normativos, bem como de instabilidade no funcionamento das instâncias de gestão democrática, 
é importante ressaltar que as ações dos agentes governamentais foram, historicamente, 
influenciadas por agentes mais organizados e com maior poder político e / ou econômico, 
principalmente os proprietários fundiários, os agentes imobiliários e os prestadores de serviços 
urbanos.  

O contexto imprime a necessidade de uma abordagem regionalizada do território, que seja 
multidisciplinar e que consiga superar as dicotomias entre o puramente urbano e o teluricamente 
rural. No entanto o que se observa é que as referências, teorias, conceitos, instrumentos e 
mecanismos, etc., que condicionam as visões sobre os modelos de desenvolvimento e de 
planejamento dos territórios urbanos e rurais, em suas diversas vertentes, pouco dialogaram – 
que reflete a histórica dicotomia entre o rural e o urbano (o campo e a cidade). Assim, essas 
áreas continuam a ser pensadas como áreas destinadas à expansão urbana, áreas rurais ou áreas 
de proteção ambiental – pois se deixa de reconhecer a complexidade das interações entre os 
processos urbanos e rurais em ambientes e territórios com características específicas. À exceção 
dos institutos de regulação de proteção ambiental definidos em âmbito federal e estadual, as 
possibilidades de desarticulação entre os municípios em relação a normas, regras e instrumentos 
normativos, são muito grandes. 

O Estatuto da Cidade, ao indicar que os Planos Diretores devem tratar do conjunto do território 
municipal, deverá permitir estabelecer procedimentos de planejamento e intervenção que 
abrangiam tanto o rural como o urbano. Essa abordagem só é possível se os processos espaciais 
forem observados para além das malhas legais e oficiais. Nesse sentido, a escala regional ganha 
foco. Ainda sobre a observação dos processos urbanos nas áreas de transição rural-urbana é 
importante realizar: i) pesquisas sobre o funcionamento, os mecanismos e processos que regem o 



mercado de terras e imobiliário, especialmente para o segmento mais pobre da população; ii) 
criar formas concretas para enfrentamento do problema, principalmente, com instrumentos 
normativos e regras próprias, que direcionem e estruturem a urbanização no que se refere ao uso 
e ocupação do solo, e, ao controle dos preços adotados pelo mercado. As possibilidades de 
associações municipais estão abertas e devem ser utilizadas para além dos territórios estratégicos 
de oportunidades exigidas pelo desenvolvimento globalizado. Devem ser usadas também em 
função das possibilidades produtivas, em novos recortes espaciais, construídos em função das 
possibilidades de integração dos processos locais/regionais.  

No caso do Recife, as áreas de transição rural-urbana vêm assinalando mudanças na direção de 
uma apropriação e produção diversificada de espaços e estruturas urbanas e rural-urbanas. A 
expansão nas áreas intersticiais têm-se dado, também, em função do adensamento de parcelas já 
urbanizadas, em áreas de valores e padrões intermediários ou, mais eventualmente, por meio de 
uma intensa transformação nas áreas periféricas a partir de um mercado dinâmico informal, que 
atende às demandas de setores sociais de baixa e média renda, por vezes com novos loteamentos 
ilegais. Os processos de mudanças de atividades desenvolvidas nos imóveis rurais e urbanos, 
desde a simples mudança de uso até a crescente conversão das terras rurais em urbanas, 
dificultam o enquadramento dos imóveis e a criação de zonas com atividades uniformes.  

Entre os processos socioespaciais identificados nas áreas de transição rural-urbanas destacou-se 
o Granjismo. Esse processo representou, nos anos 1960, uma concreta possibilidade de 
articulação entre os processos urbanos e rurais da região. As granjas, como Costa (1960: 75) 
referenciou, representavam a diversificação da tão consolidada estrutura fundiária, os latifúndios. 
Além disso, na prática, consolidaram uma tendência de diversificação produtiva que se 
apresentava: a hortifruticultura, que garantiria o abastecimento do núcleo metropolitano, como 
bem propagava os modelos da escola de Chicago: um cinturão verde produtor de alimentos no 
entorno urbanizado. Hoje, outros movimentos reacendem essa perspectiva a partir de iniciativas 
vinculadas ao tema da segurança alimentar, nomeadas agricultura urbana, agricultura familiar, 
agroecologia, agrofloresta, etc. Santoro e Pinheiro (2003) exploram tal perspectiva. Para o 
Grangismo pernambucano, no entanto, a tendência é outra: consolida-se um produto imobiliário. 
O granjismo foi apropriado pelos promotores imobiliários e hoje se configura como um 
importante mercado na RM Recife. A segunda residência tem se transformado em primeira, o 
preço da terra é alto, e a produção agrícola não é a prioridade dos proprietários locais. 
Condomínios residenciais fechados tem sido o produto imobiliário mais freqüente. 

Ao longo desse trabalho, ficou claro que o enfrentamento dos desafios por parte do planejamento 
metropolitano, seja no âmbito interurbano, seja intra-urbano, não será superado se não forem 
consideradas, dentre outras, questões mais estruturais: i) a produção de sistemas de informação 
mais adequados aos novos recortes espaciais rural-urbanos e ajustados às tendências, fenômenos 
e processos atuais de transformação tecnológica da reestruturação produtiva, do novo rural 
dentre outros; ii) a formulação, a revisão e o aperfeiçoamento dos instrumentos de regulação 
urbana, a adequação das normas administrativas, urbanísticas e procedimentos legais e 
administrativos às condições da produção social do espaço rural-urbano; iii) o aperfeiçoamento 
dos instrumentos de política pública existentes visando à integração e à eficácia dos instrumentos 
de planejamento e gestão urbano-metropolitana; iv) a inclusão da questão rural-urbana na pauta 
dos atores sociais e demais agentes do desenvolvimento urbano, e o fortalecimento das questões 
da agenda metropolitana e das esferas públicas que tratam do tema visando promover um maior 
controle social das ações públicas, bem como eficiência administrativa; v) o fortalecimento de 



iniciativas fomentadoras da geração de renda e da segurança alimentar das famílias em situação 
de vulnerabilidade social residentes nessas áreas. 
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Notas 
                                                            
i A Região Metropolitana do Recife situa-se na porção oriental do Nordeste brasileiro, no litoral de Pernambuco. 

Apresenta uma superfície territorial de 2.761 km2, o que correspondem a 3,0% da área total do Estado, nela 
localizando-se 14 municípios: Recife, Cabo de Santo Agostinho, Moreno, São Lourenço da Mata, Olinda, 
Paulista, Igarassu, Itapissuma, Itamaracá, Araçoiaba, Abreu e Lima, Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e 
Ipojuca. 

ii Nos municípios brasileiros a zona rural é toda área localizada entre o limite municipal e o perímetro urbano, 
regulamentado por lei municipal. 

iii Esse plano foi encomendado pelo Conselho de Desenvolvimento Metropolitano (CONDERM) e produzido pela 
FIDEM em 1998, porém não resultou em um conjunto de normas legais. 

iv Cardoso e Ribeiro definem padrão como “o conjunto dos princípios que orientam o ‘diagnóstico da realidade 
urbana’, bem como a definição da forma, objeto e objetivos da intervenção proposta. Cada padrão é, portanto, 
apreendido como um conjunto de representações que categorizam a realidade social e de técnicas de ação” 
(CARDOSO and RIBEIRO, Cidade, Povo e Nação 1996, 77). 

v O Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil considerou pobre aquele indivíduo que tinha uma renda domiciliar 
per capita inferior a ½ salário mínimo em agosto do ano 2000. Esse valor correspondia a R$75,50 (setenta e 
cinco reais) no período. IPEA, PNUD, FJP (2004). 

vi Santos (2000) lembra que neste contexto mercado e espaço ou mercado e território são sinônimos. 
vii Para Graziano da Silva (2002, p. ix), o adjetivo rural tem duas acepções: i) como sinônimo de agrário, ou ii) 

caracteriza o que é relativo ao campo, em oposição à cidade. 
viii Silva J. G. (2002); Veiga J. E. (2005), Abramovay, R. (1996) dentre outros.  


