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Resumo 

 
A atual configuração econômica e espacial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro parece 

obedecer a um duplo movimento, de consolidação do espaço metropolitano e de mudanças na 

periferia da região metropolitana, onde o fenômeno da “metropolização” atinge seu entorno, 

reproduzindo novas periferias. Alguns municípios, até então marginais ao centro da dinâmica 

metropolitana, estão se inserindo no contexto de incorporação de novas periferias à lógica da 

metrópole, incidindo diretamente no espaço rural perimetropolitano. O crescimento da metrópole 

do Rio de Janeiro, ocupando novos espaços físicos, transfere para novas periferias as questões 

de contato, convívio e concorrência rural - urbana.  

 
O presente trabalho é constituído por um debate acerca da dinâmica do rural em associação às 

novas tendências de reestruturação espacial. Retoma-se um antigo debate, na Geografia, 

quanto ao conflito de uso da terra face ao crescimento urbano sobre as áreas rurais e busca-se o 

entendimento da nova posição do espaço rural perimetropolitano no processo de 

“metropolização”. Ao considerar a nova configuração rural-urbana que se delineia, os 

pressupostos teórico-metodológicos dos estudos da agricultura em áreas periurbanas são 

incorporados ao debate, revelando a abertura de novas perspectivas sobre o entendimento do 

comportamento das atividades agrícolas e dos processos de reestruturação espacial no rural 

perimetropolitano. 
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Introdução 

 
O comportamento do espaço rural em processo de incorporação à lógica metropolitana 

corrobora com a tese de que as transformações espaciais na periferia da metrópole não são 

lineares, ou seja, não resultam somente de um processo de conversão de áreas tipicamente 

agrícolas em áreas urbanas. Ao mesmo tempo em que ocorre a conversão de áreas rurais em 

urbanas, há áreas que se mantém com uso e ocupação tipicamente agrícolas e outras em que 

se mesclam atividades e funções rurais e urbanas, constituindo-se espaços de interação rural-

urbana.  

 
As relações e configurações com o espraiar espacial do urbano, fruto do crescimento 

metropolitano, são muito mais complexas do que um mero avanço do fenômeno urbano sobre o 

campo, uma vez que dão origem a espaços interativos do urbano com o rural nos quais tanto 

podem ser mantidas atividades agrícolas dinâmicas quanto em estagnação (BRYANT et al., 

1982). Diferente de regiões tipicamente agrícolas, onde dominam atividades agropecuárias em 

áreas distantes e fora da influência de grandes centros urbanos, a agricultura praticada no 

interior e na periferia urbana apresenta particularidades que lhe confere uma identidade no 

conjunto da organização espacial da atividade agrícola (PIERCE, 1998). Particularidades estas 

que refletem uma estrutura fundiária fragmentada, sistemas produtivos intensivos no uso da 

terra, relações de trabalho familiares destacadas, produtos de valor agregado e in natura e 

estrutura de comercialização mais direta da produção ao consumo. 

 
Um dos maiores desafios está em como considerar o rural nessa interação e a sua redefinição 

nesse contexto, considerando-o como parte de um processo dinâmico de contínua mudança 

espacial, gerado por uma situação de permanente conflito de interesses. Do ponto de vista 

aplicado, a interação rural-urbana se traduz em novas políticas de gestão da diversidade de 

processos rurais, reconhecendo novos comportamentos das áreas rurais que estão em contato e 

são incorporadas à lógica metropolitana, onde a passagem do agrário ao periurbano e a 

dinâmica do rural são pontos fundamentais a considerar. 

 
 

 

 

 

 



Localização, sítio e posição geográfica 

 
Na tentativa de resgatar alguns conceitos para o entendimento do arranjo espacial, os conceitos 

de localização, sítio e posição geográfica vêm contribuir ao debate apresentado no presente 

trabalho. Nos últimos anos, com as mudanças espaciais da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, novas relações foram estabelecidas no quadro regional. A área rural periférica à 

dinâmica metropolitana está se inserido no contexto de incorporação à lógica da 

“metropolização”. Na tentativa de relacionar o rural perimetropolitano e o seu contexto de 

incorporação à metrópole, são utilizadas duas escalas espaciais, uma resultando em localização 

absoluta, o sítio, e a outra em localização relativa, a posição geográfica.  

 
A localização absoluta é o chão sobre o qual os núcleos urbanos, as áreas rurais e as áreas em 

expansão urbana se estendem. Sendo assim, pergunta-se: qual o papel do sítio (barreiras 

topográficas, de drenagem, por exemplo) no processo de induzir ou viabilizar um processo de 

urbanização mais rápido ou mais gradual? Qual o papel do sítio na forma espacial assumida no 

processo de urbanização?  

 
A localização relativa ou posição geográfica refere-se à situação locacional do município face 

aos aspectos externos a ele (BERNARDES, 1959, 1960; CORRÊA, 2004). O conceito de 

posição pode vir a ser um elemento fundamental na compreensão da dinâmica que envolve o 

desenvolvimento de algumas localidades. Aliás, segundo Nascimento (2004), esse conceito foi 

central nos estudos de Geografia Urbana até aproximadamente o último quarto do século XX. 

Pretende-se resgatar esse conceito geográfico no estudo, uma vez que a posição é um elemento 

de grande importância para mudança espacial de determinada área. É a posição que influencia 

nas funções das aglomerações urbanas e constitui a principal razão de sua maior ou menor 

importância. A localização será sempre a mesma, mas a posição depende do contexto 

proporcionado por uma determinada época, isto é, ela muda com o passar do tempo. Para 

George apud Nascimento (2004), a posição se define a partir de uma noção de valor relativo que 

se exprime em função dos fatores circunstanciais de urbanização e desenvolvimento urbano. 

Portanto a relatividade é uma das características fundamentais da posição. 

 
Nascimento (2004) defende a ideia de que as vantagens oferecidas pela posição geográfica 

precisam ser analisadas de forma contextualizada e não determinista e absoluta, pois o lugar de 

estabelecimento, ou seja, o seu sítio, não está fadado a desempenhar uma função a priori, e que 

são as condições econômicas, sociais e espaciais de certo momento histórico que a farão 



adequar-se de forma a ser mais beneficiada. A posição geográfica precisa ser analisada 

relativamente a fatores externos e que, por isso, ela altera a situação da cidade ao longo do 

tempo. Portanto a análise deve ser feita levando-se em conta o conjunto de fatores sociais, 

políticos e econômicos do momento analisado.  

 

A posição geográfica da cidade precisa ser contextualizada. Uma dada 
localização relativa pode ser extremamente importante em um dado 
momento histórico e não o ser mais em outro. A este respeito, o conjunto de 
transformações econômicas e tecnológicas verificadas no século XIX alterou 
a posição das cidades. As transformações verificadas a partir da segunda 
metade do século XX introduziram nova reavaliação (CORRÊA, 2004, p.319).  

  

Atualmente, torna-se importante a retomada do conceito de posição geográfica e a sua 

atualização numa abordagem que incorpore um tratamento contextualizado. Ao utilizar o 

conceito de posição, é fundamental (re) interpretá-lo no contexto dinâmico da interação rural-

urbana. Por exemplo, para entender como a agricultura se comporta ao avanço da urbanização, 

é preciso posicioná-la para além do local e considerá-la como parte de um processo dinâmico de 

contínua mudança espacial, gerado por uma situação de permanente conflito de interesses e 

disputa de áreas por usos urbanos e rurais.  

O rural perimetropolitano participa de um quadro de mudanças decorrentes da expansão da 

metrópole do Rio de Janeiro. Rearranjos espaciais vêm ocorrendo associados à dinâmica 

econômica atual do estado do Rio de Janeiro com a presença de novas infraestruturas de 

transporte e circulação e de indústrias, desencadeando um processo de competição por uso da 

terra urbano e rural e uma reorganização do espaço rural refletindo diretamente no uso da terra e 

no comportamento da agricultura. O crescimento da metrópole do Rio de Janeiro, ocupando 

novos espaços físicos, transfere para novas periferias as questões de contato, convívio e 

concorrência rural- urbana. Um processo do qual a periferia rural metropolitana vem participando 

e sentido seus efeitos nos últimos anos, alterando suas características e seu papel no conjunto 

espacial.   

Estando o espaço rural perimetropolitano inserido em um processo de periurbanização, 

questiona-se a visão linear de estagnação e do fim da agricultura diante da expansão do urbano 

nos espaços de interação e conflito de uso da terra. Argumenta-se que as especificidades da 

agricultura em si também têm um papel relevante na direção das mudanças nos espaços de 

interação rural-urbana, ela resiste e também se adéqua ao novo contexto, substituindo 

atividades, intensificando sistemas produtivos e se integrando com atividades não agrícolas. 



O presente trabalho questiona o grau de intensidade da transformação do espaço rural 

perimetropolitano, buscando entender o comportamento das diferentes áreas que constituem o 

rural e o direcionamento para a constituição de um espaço rural multifuncional, diverso em usos 

e funções, e a manutenção de áreas agrícolas diversificadas e com produtos de qualidade 

diferenciada.  

O processo de "perimetropolização" na expansão da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro 

Nas últimas décadas, mudanças espaciais significativas vêm ocorrendo na periferia das regiões 

metropolitanas, que são incorporadas à dinâmica dos novos segmentos urbano-industriais e às 

novas formas de inserção na economia globalizada. Assim, um novo processo de formação da 

economia regional está em curso, possibilitando maior divisão econômica e industrial. Ao 

considerar o estado do Rio de Janeiro, é possível afirmar que os segmentos urbano-industriais 

que vêm se consolidando fora da metrópole desloca a primazia industrial do núcleo 

metropolitano, estabelecendo uma nova relação entre a capital e as regiões fluminenses, bem 

como novas relações entre regiões. O processo analisado no presente estudo, de 

"perimetropolização" na expansão da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, é parte de uma 

nova dinâmica regional com influência direta da expansão metropolitana e decorrente produção 

de periferias urbanas nas áreas que passam a ser incorporadas à lógica da “metropolização”.  

O estado do Rio de Janeiro apresenta características que o distinguem dos demais, sendo a 

unidade da Federação com o maior grau de polarização de seu produto e da sua população em 

torno de sua região metropolitana. Tal concentração tem relação com o fato de a cidade do Rio 

de Janeiro, hoje, a capital estadual, ter sido, por quase dois séculos, a capital do país.  

Em 1960, quando da inauguração de Brasília, o novo Distrito Federal, a cidade do Rio de Janeiro 

foi elevada à categoria de estado da Guanabara, situação que se manteve por 15 anos, quando 

foi realizada a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro. A separação político-

administrativa entre a metrópole carioca e seu entorno, o antigo estado do Rio de Janeiro, trouxe 

consequências negativas para a distribuição dos investimentos públicos, que acabaram se 

concentrando no núcleo da região metropolitana.  

Nas últimas décadas, o estado do Rio de Janeiro passa por mudanças na organização espacial 

e no ordenamento do seu território. Oliveira (2006, 2008) discute as significativas mudanças 

econômicas que ocorrem no estado do Rio de Janeiro, abordando, particularmente, os 



processos econômicos que promovem os deslocamentos espaciais das atividades e expressam 

nova estratégia de localização de empresas e atividades que implicam novas dinâmicas de 

mobilidade populacional e de organização de mercados de trabalho. Para o autor, os processos 

de mudança em curso sinalizam a formação de uma nova regionalização da economia no estado 

como expressão de uma nova forma de inserção na economia global. Essa nova perspectiva 

reconhece que a base econômica fluminense não é mais sinônimo de região metropolitana e que 

há, na nova regionalização da economia, o surgimento de alguns segmentos industriais no 

interior do estado.  

Para além do fato de que, no interior do estado, ocorre o processo de reestruturação espacial 

através da nova dinâmica industrial, também é possível reconhecer que a atual configuração 

espacial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro parece obedecer a um duplo movimento: de 

consolidação do espaço metropolitano e de mudanças na periferia da região metropolitana. 

Tanto o movimento interno na metrópole quanto a dinamização da economia no interior do 

estado podem ser considerados impulsionadores da dinamização da economia metropolitana, 

uma vez que utiliza o aporte técnico e científico instalado na metrópole e estimula a 

reestruturação de segmentos industriais metropolitanos.  

[Enfatiza-se] o reordenamento espacial da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro, agora mais próxima de uma definição clássica que expressa o 
adensamento urbano na formação de um aglomerado metropolitano, e o 
esgotamento do modelo de industrialização centralizado na cidade do Rio de 
Janeiro, face à contínua redução de sua capacidade de geração de emprego 
industrial – que consideramos importantes para discutir as mudanças na 
dinâmica territorial fluminense, orientada pela maior regionalização de sua 
economia (Oliveira, 2006, p.94).  

 

Ocorre progressiva diminuição da centralidade do núcleo metropolitano, a cidade do Rio de 

Janeiro, que vem reafirmando sua condição de centro de serviços, tanto local quanto 

internacional. Porém, no mesmo processo, há o deslocamento de determinados segmentos e 

setores industriais para os demais municípios localizados na metrópole fluminense, hoje, 

considerados as áreas industriais mais dinâmicas do conjunto metropolitano.  

Assim, ainda que exista uma tendência de descentralização da produção industrial no estado do 

Rio de Janeiro, a região metropolitana permanece sendo um polo gerador de novos empregos 

urbano-industriais. A recente recuperação da economia fluminense, no modelo da reestruturação 

produtiva, promove também mudanças na região metropolitana. Ao mesmo tempo em que o 

núcleo metropolitano deixa de atrair alguns tipos de unidades produtivas industriais, na periferia 

da metrópole, em geral, já beneficiada por redes de energia e comunicação, rodovias, linhas 



férreas e portos, se desenvolvem tanto atividades industriais tradicionais quanto de tecnologia de 

ponta, em empresas de diferentes portes, que, embora inseridas no processo de modernização, 

ainda demandam número expressivo de mão-de-obra. Assim, a este movimento de expansão da 

metrópole seguem-se iniciativas públicas municipais, estaduais e federais, bem como uma 

profusão de investimentos privados, imobiliários e produtivos, reforçando as mudanças espaciais 

em curso.  

Há evidências de que a economia metropolitana vem se recuperando a partir dos investimentos 

produtivos e em infraestrutura que se realizam nos municípios periféricos ao núcleo 

metropolitano. Oliveira (2008) destaca os investimentos rodoviários e de revitalização do Porto 

de Sepetiba que poderão dinamizar a economia metropolitana. Do ponto de vista rodoviário, o 

autor destaca a duplicação de parte da BR-101 Sul, importante para otimizar o acesso ao Porto 

de Sepetiba e a construção da estrada que, utilizando o traçado já existente da RJ-109, 

atravessará os municípios periféricos da região metropolitana, interligando-os e formando o que 

foi denominado “Arco Metropolitano do Rio de Janeiro”, que ligará Itaguaí e a sua área portuária 

a Itaboraí, município onde está localizado o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ), o que permitirá maior integração regional e novo impulso à economia metropolitana 

em processo de reestruturação. Considerando as grandes plantas industriais em construção na 

periferia metropolitana e os investimentos em infraestrutura viária, é possível afirmar que os 

investimentos apontam para mudanças expressivas nas formas de estruturação do espaço 

metropolitano. 

Atualmente, alguns estudos acadêmicos já discutem sobre uma “nova” etapa de urbanização e a 

formação de “novas” metrópoles, reconhecendo e relativizando que a escala e o padrão do 

crescimento urbano estão sendo transformados continuamente e com crescente rapidez. 

Segundo Capel apud Randolph (2012), os processos de difusão e dispersão têm diferentes 

origens que dizem respeito, por exemplo, à valorização da terra em áreas centrais e a 

consequente necessidade de determinados segmentos sociais se deslocarem e ao aumento da 

mobilidade em decorrência das melhorias de infraestrutura.  

Surgem novos caminhos metodológicos para melhor esclarecer como são estabelecidas as 

relações entre “metropolização” e os processos de reestruturação espacial em áreas 

perimetropolitanas e novas questões acerca de outro possível projeto “hegemônico” e de outro 

modelo de organização espacial. Ao questionar a definição clássica de metrópole surgida no 

século XX e as abordagens clássicas sobre a problemática da formação e expansão das 



metrópoles, Randolph (2011, 2012) define duas perspectivas distintas de investigação da 

urbanização em torno das metrópoles – uma voltada à compreensão das modificações internas 

entre centro e periferia que ocorrem no interior das regiões metropolitanas e outra que estuda as 

mudanças regionais em áreas não metropolitanas e cidades médias mais afastas do conjunto 

metropolitano, podendo ser complementada com os processos de “projeção” das metrópoles na 

expansão para fora da sua região de forte domínio.  

Ainda sobre a questão das diferentes abordagens da formação e expansão das metrópoles, 

quanto às transformações espaciais desencadeadas pela lógica metropolitana, Randolph (2012) 

aponta que há estudos que compreendem as transformações mais recentes nas periferias mais 

distantes das regiões metropolitanas ou em áreas fora delas, chamadas áreas 

perimetropolitanas, “como mera extensão, basicamente, da dinâmica metropolitana para áreas 

cada vez mais distantes e extensas no seu entorno. [A metrópole] tende a reproduzir e ampliar 

sua lógica avançando sua fronteira para áreas cada vez mais distantes do núcleo” (RANDOLPH, 

2012, p. 4).  

Ainda são características desse primeiro grupo de investigações voltadas às metrópoles: a 

ênfase aos diferentes determinantes que caracterizam as mudanças a partir da reestruturação 

produtiva, da descentralização econômica e das mudanças de padrões de crescimento 

populacional. Para Randolph e Southern (2011), ainda fazem parte desse grupo os estudos com 

ênfase nas novas formas de expansão da metrópole, que amplia a sua influência para além das 

tradicionais fronteiras regionais, e no surgimento de formas de ocupação espacial em áreas 

rurais internas e externas às regiões metropolitanas a partir da nova articulação entre o urbano e 

o rural. 

Entretanto, segundo o autor, há outra vertente de estudos que questiona a aparente expansão 

da metrópole, apontando o esgotamento de um determinado modo de urbanização e o advento 

de formas espaciais diferenciadas nas suas proximidades que geram novas oportunidades de 

articulação regional de municípios. Assim, surgem novos estudos que questionam a tradicional 

mediação metropolitana no âmbito da rede urbana e revelam a possibilidade do surgimento de 

lugares relativamente independentes da metrópole. Novas centralidades tendem a se constituir 

nas chamadas áreas periféricas. 

 

 



É possível que nessas áreas relativamente próximas à metrópole haja certas 
tendências de “resistência”, “insubordinação” ou até “insurgência” ou 
“subversão” à lógica dominante metropolitana que poderiam, algum dia, ter 
consequências para própria região metropolitana (RANDOLPH, 2012, p. 5).  

 

A partir da apresentação de questões teóricas sobre o processo de “perimetropolização” e do 

quadro de reestruturação espacial em curso no estado do Rio de Janeiro e, mais 

especificamente, do conjunto metropolitano fluminense, é possível afirmar que as mudanças 

espaciais decorrentes do processo de expansão urbana, que incorpora novas áreas periféricas e 

produz novas periferias, alteram o comportamento do uso da terra e a dinâmica do rural. Na 

região metropolitana ocorrem novos rearranjos econômicos, com a presença de novas 

infraestruturas de transporte, comunicação e indústrias, desencadeando um processo de 

competição por uso da terra e novas tendências de reorganização do espaço rural.  

A “perimetropolização”, entendida como a extensão dos núcleos urbanos metropolitanos em 

direção à área rural periférica, é um processo de urbanização mais ou menos intensivo, em sua 

maior parte descontínuo. Através da descontinuidade, é possível questionar o quadro de 

reestruturação do espaço rural, as especificidades da agricultura na interface rural-urbana e as 

condições para sua manutenção, relativizando as análises interpretativas lineares, que apontam 

a estagnação da agricultura diante da expansão do urbano nos espaços em conflito de uso da 

terra. 

A dinâmica da agricultura na reorganização espacial da periferia metropolitana 

As aceleradas mudanças do espaço rural em processo de incorporação à lógica urbana não 

resultam apenas na conversão de áreas agrícolas em áreas urbanas. Na reestruturação do 

espaço periurbano, ao mesmo tempo em que ocorre conversão de uso da terra, algumas áreas 

se mantém com uso e ocupação agrícolas e outras mesclam atividades e funções rurais e 

urbanas, constituindo-se um espaço rural com características diferenciadas. Portanto, a 

passagem do agrário ao periurbano é mais complexa que a simples conversão de uso da terra e 

o crescimento da cidade e a sua consequente expansão de área edificada não são capazes de 

converter toda a área agrícola. 

As relações e configurações com o espraiar espacial do urbano são muito mais complexas do 

que um mero avanço do fenômeno urbano sobre o rural, uma vez que dão origem a espaços 

interativos nos quais tanto podem ser mantidas atividades agrícolas dinâmicas quanto em 

estagnação. Para Bryant et al. (1982), as terras agrícolas periurbanas são heterogêneas, sendo 



possível reconhecer três tipos de ambientes agrícolas em transformação: de desenvolvimento 

agrícola, de adaptação agrícola e de degeneração agrícola. No ambiente de desenvolvimento 

existem condições que viabilizam a prática de certos tipos de agricultura dentro das condições 

regionais. Enquanto o ambiente de adaptação é marcado por uma série de incertezas, 

fragmentação de terra e grande variação local da atuação das forças de mudança, apresentando 

forças negativas à atividade agrícola, o ambiente de degeneração apresenta forças urbanas 

dominantes que suplantam as demais e a agricultura declina. 

O que distingue o ambiente de adaptação do ambiente de degeneração é a presença, nas áreas 

agrícolas, de produtores rurais que estão se adaptando e conseguem superar dificuldades ao 

criar oportunidades no mercado metropolitano. Os produtores são capazes de se beneficiar com 

os novos comportamentos do consumidor urbano e das novas práticas agrícolas, junto com a 

contínua procura e exploração de atividades mais valorizadas no mercado urbano regional. 

Diferente de regiões tipicamente agrícolas, onde dominam atividades agropecuárias em áreas 

distantes e fora da influência de grandes centros urbanos, a agricultura praticada no interior e na 

periferia urbana apresenta particularidades que lhe confere uma identidade no conjunto da 

organização espacial da atividade agrícola.  

A consolidação de grandes unidades urbanas trouxe à luz a problemática referente às formas de 

organização do espaço que circunda a cidade. Segundo Bezerra et al. (1983), foi nos países 

onde o processo de consolidação do urbano se fez sentir primeiro que a literatura a respeito do 

assunto surgiu, implicando num aporte eclético que debatia, por exemplo, a composição social 

das franjas rural-urbanas, a jornada para o trabalho dos habitantes das “cidades dormitórios” da 

periferia, a esterilização das terras agricultáveis, a verificação de hipóteses “thunianas” para o 

caso das terras periurbanas, a conversão da terra rural em terra urbana, as estratégias dos 

proprietários de terra e das imobiliárias, entre outros, temas que percorrem as revistas científicas 

no período de 1940 aos anos de 1960. 

Bezerra et al. (1983), após realizarem extenso projeto sobre a periferização urbana, com o 

objetivo de determinar as áreas metropolitanas do Brasil e criar uma metodologia para conceituar 

e identificar formas do processo de metropolização, no final da pesquisa lançam duas 

importantes questões para o presente debate: qual a influência do processo de metropolização 

na agricultura periurbana, em geral, baseada na produção de hortifrutigranjeiros, aves e 

produção leiteira? “Tal questão vem calcada na discussão do modelo “thuniano” às áreas 



periurbanas” (BEZERRA et al., 1983, p.68). Qual a capacidade de resistência que as áreas 

agrícolas da periferia metropolitana apresentam face à expansão urbana? 

Atualmente, a Geografia, ao discutir as mudanças espaciais do agrário na interação rural-urbana, 

busca uma perspectiva metodológica que contribua para o entendimento dos processos 

espaciais contemporâneos, que não resultam num simples processo de esterilização do rural em 

decorrência do crescimento urbano. Ao caminhar em direção contrária às análises dicotômicas, 

alguns geógrafos contemporâneos analisam as mudanças espaciais da interação rural-urbana 

numa perspectiva mais integrativa e não linear. 

O contexto em si contraditório é base para a argumentação de Bryant e Fielding (1980), Bryant 

et al. (1982) e Lawrence (1988), que ressaltam a heterogeneidade do comportamento dos 

espaços periféricos às regiões metropolitanas.  Assim, a agricultura não deve ser tratada apenas 

pelo seu desaparecimento uma vez que são verificadas adaptações agrícolas em ambiente 

periurbano. Bryant apud Lawrence (1988) entende a dinâmica da agricultura como parte 

integrante da combinação de forças do contexto agrário regional e de forças urbanas que se 

manifestam de diferentes maneiras. A produção agrícola, em áreas de influência urbana, sugere 

que podem existir diferentes ambientes agrícolas em processo de transformação: de 

degeneração agrícola, em que as forças urbanas suplantam as demais e a agricultura declina; 

de adaptação agrícola, marcado por incertezas e grande variação na atuação das forças urbanas 

e não urbanas e de desenvolvimento agrícola, onde existem condições para a realização da 

prática agrícola em função da existência do próprio mercado urbano regional (BRYANT et 

al.,1982).  

As atividades agrícolas, dependendo do contexto e das dinâmicas dos diferentes lugares, podem 

desaparecer, ser mantidas ou até prosperar. Para Bryant e Johnston (1992), a presença de 

forças urbanas integrantes da dinâmica da agricultura atua de duas maneiras distintas e 

contraditórias. Ao mesmo tempo em que a proximidade da cidade aumenta a demanda e a 

competição pelo trabalho e pelo uso da terra, há maior demanda por produtos com alto valor 

comercial e que podem ser cultivados próximo à cidade. Assim, o processo de interação rural-

urbana pode prover oportunidades para o desenvolvimento agrícola. 

Em diversos estudos acerca das transformações da agricultura periurbana em Montreal, no 

Canadá, Bryant et al. (2003), Clément e Bryant (2003), Clément (2004) e Bryant (2011) discutem 

a contribuição atual e as potencialidades da produção agrícola na periferia metropolitana, 

identificando-a como atividade estratégica para as cidades grandes. Nas diferentes pesquisas, 



os autores indicam que os produtores rurais vêm se integrando mais a sociedade metropolitana 

e já observam as vantagens da relação entre agricultura e a proximidade da cidade. Porém, 

mesmo em áreas de desenvolvimento agrícola, Bryant (2011) aponta que ainda há desafios 

diante da acelerada expansão urbana e do quadro de vulnerabilidade apresentado por alguns 

produtores rurais, ressaltando a importância do produtor ser reconhecido como ator importante 

na gestão do espaço periurbano e da sua inserção direta no mercado a partir da crescente 

demanda metropolitana.  

Na interação rural-urbana, a agricultura passa a fazer parte de uma nova configuração espacial, 

de um espaço rural multifuncional que oferece oportunidades em setores econômicos 

diferenciados agrícola e não agrícola (BICALHO, 1996). A população rural se diversifica com a 

atração de ex-urbanos e com famílias rurais que se tornam pluriativas, combinando atividades 

rurais com atividades urbanas desempenhadas no centro urbano próximo. O produtor rural e sua 

família convivem ou participam como produtores pluriativos nesse contexto.  

Na periferia metropolitana, exemplos de políticas fundamentalmente agrícolas que venham 

estimular o setor são raros. Bicalho (1992), ao analisar o quadro da agricultura na periferia da 

metrópole carioca, afirma que, apesar da presença de um conjunto de forças contrárias à 

agricultura, há um grupo de pequenos e médios produtores que, além de conseguir se manter na 

área, capitaliza suas atividades e prospera. Ressalta que o comportamento deste grupo não é 

visível nas tendências gerais, mas através da análise em nível do produtor, baseada em dados 

primários levantados no contato direto em campo.  

[...] conseguem se manter no setor agrícola, através de uma criativa 
combinação de estratégias de capitalização, envolvendo a diversificação da 
produção rural em diferentes cultivos e criação e adequação tecnológica aos 
seus recursos humanos e de capital. Estratégias favorecidas por um 
ambiente periurbano no qual existe um grande mercado consumidor e 
possibilidades de complementação de renda numa atividade urbana paralela 
(BICALHO, 1992, p. 294).  

 

No estudo “Aspectos da Geografia Agrária do sertão carioca”, a partir de expedições de campo e 

pesquisa empírica, Galvão (2009 [1963]) realiza uma minuciosa descrição das mudanças 

espaciais e das características da agricultura na área rural do antigo estado da Guanabara 

caracterizada por fraca densidade demográfica e pela agricultura como uso dominante de 

ocupação da terra. A autora, ainda que estivesse preocupada em superar a oposição campo-

cidade e lançar referenciais mais amplos e integradores, mantem sua análise baseada 

exclusivamente nas características da agricultura praticada e, principalmente, nas 



consequências negativas da expansão urbana sobre a área rural mais próxima à metrópole. 

Afirma, por exemplo, que difícil será prever até quando poderá manter-se a agricultura, dada a 

rapidez do crescimento urbano e a intensidade da especulação imobiliária. Segundo Galvão 

(2009 [1965]), como área rural ou suburbana, servindo ou não ao abastecimento do mercado da 

cidade, a zona rural circunvizinha à cidade se integra de maneira extremante nítida e marcante à 

área metropolitana do Rio de Janeiro.  

Hoje, com o crescimento da cidade e o desenvolvimento de uma população 
cada vez mais ligada a atividades industriais e comerciais, o sertão carioca 
passou a ser apenas uma área excêntrica, que confina com as zonas urbana 
e suburbana e que deve prover sua população de gêneros alimentícios 
destinados ao consumo imediato (GALVÃO, 2009 [1963], p. 181).  

 

Aproximadamente duas décadas depois dos estudos realizados por Galvão (2009 [1963; 1965]), 

Bicalho (1987; 1992) comprova esse comportamento diferenciado em estudo sobre a Zona 

Oeste do município do Rio de Janeiro nas décadas de 1970 e 1980, contudo, hoje alterada por 

novo contexto regional constituído nos anos de 2000. Até meados da década de 1990, usos da 

terra agrícola e urbano conviviam lado a lado em muitas áreas. Todavia, na década de 2000 a 

2010, a urbanização em direção à Zona Oeste, sentido Campo Grande e Santa Cruz, se 

intensificou e forças urbanas se sobrepuseram e, após um expressivo período de convivência de 

uso agrícola com uso urbano da terra por mais de trinta anos, a agricultura se retraiu dando lugar 

para edificações essencialmente urbanas, restando poucos nichos ou enclaves agrícolas e 

assumindo mais características de agricultura urbana do que agricultura de periferia urbana.  

A agricultura inserida no contexto rural-urbano possui uma multifuncionalidade espacial. 

Segundo Bicalho (1996), a interação multifuncional do produtor e sua família com as atividades 

agrícolas e não agrícolas internas e externas à produção rural, decorrente da natureza do 

ambiente simultaneamente rural e urbano oferece oportunidades em setores econômicos 

diferenciados. A urbanização do espaço é mais complexa do que um mero avanço urbano sobre 

o campo, dando origem a espaços interativos do urbano com o rural nos quais se mantêm 

atividades agrícolas dinâmicas. Demanda decorrente de uma concepção do urbano no campo, o 

urbano inserido no rural e em relação com o contexto rural. 

Uma visão que se contrapõe a um espaço rural e urbano em oposição entre 
si, ligados por razões econômicas com fluxos direcionados para a cidade e 
sendo o campo um provedor da cidade, ao contrário de uma imbricação de 
ambos, criando uma nova lógica não mais de relações unidirecionais, mas de 
interação múltipla rural-urbana. (BICALHO, 2003, p. 516).  

 



Em estudo realizado sobre a comercialização da produção familiar e os canais de distribuição da 

hortifruticultura no abastecimento urbano de Manaus, Amazonas, Bicalho (2008) indica que o 

intenso e rápido crescimento da cidade, um importante mercado consumidor da região, 

desencadeou expressivas mudanças na área rural próxima que se especializou em produtos da 

horticultura e da fruticultura com o objetivo essencialmente comercial. A pesquisa revela que 

produções tradicionalmente dirigidas a mercados externos, regionais ou nacionais são 

substituídas por produções voltadas ao mercado urbano local. Além das mudanças no sistema 

produtivo, também ocorreram mudanças no sistema de comercialização, com o surgimento de 

novos canais de distribuição do produtor ao varejo que atendem às características e exigências 

do consumidor urbano. “A reestruturação rural próximo a Manaus possibilitou a inserção 

comercial de produtores familiares da hortifruticultura, que criou uma nova estrutura comercial 

com maior equilíbrio entre produtores e intermediários” (BICALHO, 2008, p.297).  

A agricultura periurbana é sujeita a limitações associadas à proximidade da cidade. Com as 

terras agrícolas sujeitas à especulação, o valor no mercado de terras deixa de ser relacionado ao 

potencial agrícola, passando a ganhar importância o potencial urbano. Outro fator que pode 

enfraquecer o potencial agrícola é a ocorrência de uma perda na funcionalidade das parcelas 

devido à fragmentação da terra. Mas apesar de haver fatores que impulsionam a degeneração 

da agricultura, outros estimulam seu desenvolvimento. Por exemplo, a proximidade da cidade, 

que oferece vantagens na venda direta ao consumidor e maior oportunidades de trabalho fora da 

propriedade rural. As novas restrições e oportunidades levam a uma maior heterogeneidade dos 

sistemas de produção em áreas periurbanas. Esses efeitos incluem tanto uma maior diversidade 

na especialização da produção agrícola, quanto no contexto socioeconômico que o produtor rural 

está inserido. 

É evidente que a expansão da cidade desloca áreas de interação rural-urbana para maiores 

distâncias, mas os processos de ocupação e uso da terra são recriados e agricultura tem se 

mantido presente. Segundo Bicalho (2008), em regiões onde o processo de intensa urbanização 

é recente, a agricultura pode ser inclusive a atividade predominante, sendo o rural caracterizado 

principalmente por atividades e usos agrícolas, mesmo que seja nítida e brusca a mudança da 

paisagem do rural para o urbano. Assim, as mudanças podem ainda estar mais atreladas à 

função produtiva do que ao surgimento de novas funções.  

 

 

 



Há substituição de atividades agrícolas e de sistemas de produção, 
atendendo ao crescimento urbano, formando-se uma área de produção para 
o suprimento de alimentos para a cidade. Produções tradicionalmente 
voltadas a mercados externos, regionais ou nacionais, são substituídas por 
produções dirigidas ao mercado urbano local (BICALHO, 2008, p. 282). 

 

Na interação rural-urbana, a produção agrícola está competindo cada vez mais com outros tipos 

de usos da terra, por exemplo, com as atividades de conservação da natureza e com a 

urbanização. Hoje, para o entendimento da dinâmica do espaço rural, torna-se necessário 

ultrapassar a análise do agropecuário e da população residente de forma dispersa no campo. 

Conforme indicado por Sánchez (2000), é preciso substituir a noção do campo como espaço de 

produção exclusivamente agropecuária, sob a responsabilidade única dos agricultores, por uma 

noção de espaço em interação, constituído por um conjunto complexo de cidadãos tanto de 

origem urbana quanto de origem rural. 

A interação de forças urbanas e não urbanas atua na agricultura através do produtor rural, que, 

segundo Bicalho (1992), é o responsável pela prática e o desencadear de mudanças agrícolas. A 

tomada de decisão do produtor no gerenciamento do seu empreendimento depende de 

influências externas à agricultura e, também, de forças internas do contexto agrário, 

principalmente, das condições da estrutura agrária e do sistema produtivo, elementos 

fundamentais nas respostas diferenciadas do produtor rural nos processos de mudanças. Dessa 

forma, a pesquisa buscou explicar a diversidade do comportamento da agricultura na interface 

rural-urbana através da análise em nível do produtor rural. 

Apesar da presença de um conjunto de forças contrárias à agricultura, na periferia metropolitana, 

nota-se que um grupo de pequenos e médios produtores, além de conseguir se manter na área 

rural, busca aumentar os investimentos no uso de insumos de capital e prospera. Nas tendências 

gerais baseadas em informações de dados agrupados em nível do município, o comportamento 

desse grupo de produtores não é visível. Mas, através da análise em nível do produtor, baseada 

em dados primários levantados em contato direto em campo, é possível reconhecer a presença 

de um conjunto de produtores rurais que conseguem se manter no setor agrícola, através de 

uma criativa combinação de estratégias de capitalização, envolvendo a especialização e a 

inovação da produção rural em cultivos de produtos selecionados, de qualidade e valor 

diferenciados no mercado urbano regional e a adequação tecnológica aos seus recursos 

humanos e de capital.  

A partir do conhecimento empírico obtido junto aos produtores rurais, agentes importantes na 

gestão do espaço periurbano, é possível entender a dinâmica da agricultura no quadro de 



reorganização espacial e reconhecer a variedade de ambientes agrícolas. Através da análise dos 

dados empíricos acerca do sistema produtivo, da logística de comercialização dos produtos e do 

posicionamento do estabelecimento agropecuário no quadro de pressão urbana pelo uso da 

terra, é possível identificar os comportamentos diferenciados das áreas agrícolas 

perimetropolitanas. 

Considerações finais 

A compreensão das atuais e aceleradas mudanças espaciais no rural requer um amplo debate 

teórico-metodológico que reconheça os processos de reestruturação e proponha novos modelos 

de desenvolvimento, relacionando as transformações em curso no espaço rural às mudanças 

gerais da contemporaneidade. Ao propor a realização da análise do espaço rural 

perimetropolitano na interface rural-urbana, o estudo busca interpretar o rural numa abordagem 

multidimensional e complexa, tentando não reconhecê-lo como espaço inerte, sujeito 

exclusivamente a ações do urbano, mas como espaço dotado de dinâmica própria e 

compreendido a partir de referenciais mais amplos e integradores. 

O desafio é investigar a dinâmica do rural perimetropolitano, mais precisamente, a diversidade 

do comportamento de áreas agrícolas no conflito de uso da terra e no reordenamento espacial 

desencadeado pela expansão urbana sobre áreas rurais, considerando o quadro de 

diversificação, manutenção e desenvolvimento da agricultura no contexto de urbanização de 

novas áreas e instalação de estruturas urbano-industriais no rural. Para isso, o estudo também 

buscou contemplar o comportamento da agricultura na reorganização espacial da periferia 

metropolitana, marcada por características essencialmente rurais e que, nas últimas décadas, 

vem sendo incorporada à dinâmica espacial metropolitana. 

A partir da apresentação dos diferentes interlocutores e suas respectivas posições no debate 

sobre a agricultura na interface rural-urbana e no processo de competição por uso da terra, 

buscou-se analisar as novas tendências de reestruturação espacial e as oportunidades para o 

desenvolvimento agrícola, mesmo na ocorrência do conflito rural-urbano. A agricultura, quando 

reconhecida nesse contexto, passa por um enfoque mais amplo, sendo considerada uma 

atividade integrante da combinação de forças do próprio contexto agrário regional e de forças 

urbanas.  

Com a ocorrência de mudanças decorrentes da expansão da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro e dos rearranjos da dinâmica econômica atual do estado do Rio de Janeiro, com a 



presença de novas infraestruturas de transporte e circulação e de indústrias, as tendências de 

reorganização do espaço rural envolvem diferentes comportamentos da agricultura, com 

adaptações produtivas ao conflito de uso da terra advindo dos processos urbano-industriais. 

As formas de inserção da produção agrícola desenvolvida em áreas de influência urbana 

sugerem que existam diferentes ambientes agrícolas em processo de transformação. Assim, o 

quadro de diversidade e manutenção da agricultura pode ser reconhecido a partir da 

diferenciação espacial, onde, em algumas áreas, verifica-se que as forças urbanas suplantam as 

demais e a agricultura declina, em outras, onde existem condições para realização da prática 

agrícola, em função da existência do próprio mercado urbano regional, a agricultura é marcada 

por grande variação na atuação de forças urbanas e não urbanas.  
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