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RESUMO

GALVÃO, Roberta Fontan Pereira. O rural na urbanização paulista em contexto 
macrometropolitano. 2017. 365 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Ambiental da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

O processo de urbanização contemporânea tem transformado significativamente espaços rurais 
e urbanos, sobretudo os localizados em territórios metropolitanizados. Nesse processo novas 
configurações físico-espaciais e relações socioeconômicas se intensificam tanto pela 
diversificação quanto pelo deslocamento de funções entre campo e cidade, resultando em um 
espaço complexo e distinto, onde esses espaços encontram-se a tal ponto imbricados que se 
tornou difícil estabelecer limites entre eles.

É objetivo desvendar os espaços rurais inter-metropolitanos no território da Macrometrópole 
Paulista (MMP), composta de cinco regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, identificando-
os por meio da análise de seus aspectos sociodemográficos e físico-territoriais e das 
transformações decorrentes de dinâmicas produtivas estabelecidas, confrontando-os com a 
classificação oficial do território em rural e urbano no Brasil, adotada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE).

Como método de trabalho apoia-se na construção de uma cartografia temática que revela as 
características intrínsecas às categorias mencionadas, definem-se critérios de ruralidade 
circunscritos ao contexto da MMP e com base neles se elabora uma indicação de ruralidade que 
é apresentada em um mapa-síntese, o qual é objeto de cotejamento com a classificação do 
IBGE. Esse cotejamento revela discrepâncias entre um e outro entendimento dos “rurais” e 
“urbanos” desse território.

O estudo mostra que em meio à complexidade da urbanização contemporânea a separação do 
território em rural e urbano tornou-se diluída, dinâmica e resiliente e que a distinção entre esses 
territórios requer a conjugação de diversas variáveis e parâmetros conforme elaborado, sendo 
insuficiente a delimitação rural/urbano praticada.

Espera-se que os resultados obtidos mediante esse estudo possam orientar a formulação de 
políticas públicas que contemplem espaços rurais e urbanos fornecendo dimensões mais realistas 
no território da MMP.

Palavras-chave: Rural. Urbanização. Ruralidade. Metropolização. Macrometrópole.



ABSTRACT

GALVÃO, Roberta Fontan Pereira. O rural na urbanização paulista em contexto 
macrometropolitano. 2017. 365 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Ambiental da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

The contemporary urbanization process has significantly transformed rural and urban spaces, 
especially in metropolitan areas. In this process, new spatial configurations and socioeconomic 
relations are intensified by diversification and displacement of functions between countryside 
and city, resulting in complex and distinct space, where these spaces are so intertwined that it 
has become difficult to establish limits between they.

The objective of this study is to uncover the inter-metropolitan rural spaces in the territory of 
the Paulista Macrometropole (MMP), composed of five metropolitan regions of the State of São 
Paulo, analyzing their social-demographic and physical-territorial aspects and the transformations 
resulting from productive dynamics, confronting them with the official classification of the 
territory in rural and urban in Brazil, adopted by the Brazilian Institute of Geography and 
Statistics (IBGE).

As a working method it is based on the construction of a thematic cartography that reveals the 
characteristics intrinsic to the mentioned categories, rurality criteria are defined circumscribed to 
the context of the MMP and based on them an indication of rurality is elaborated that is presented 
in a synthesis map, which is compared with the IBGE classification. This comparison reveals 
discrepancies between one and another understanding of the “rural” and “urban” of that territory.

The study shows that in this context of complexity of contemporary urbanization the separation 
of rural and urban territory has become diluted, dynamic and resilient and that the distinction 
between these territories requires the conjugation of several variables and parameters as 
elaborated, being insufficient the rural / urban delimitation practice.

It is hoped that the results of this study can guide the formulation of public policies directed to rural 
and urban spaces providing more realistic dimensions of spaces categories of the MMP territory.

Keywords: Rural. Urbanization. Rurality. Metropolization. Macrometropole.
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INTRODUÇÃO

A ideia de estudar as transformações que se conformam em espaços tradicionalmente 

considerados rurais, decorre do estudo do processo de expansão urbana e ocupação de áreas 

protegidas – tema desenvolvido em minha dissertação de mestrado –, emergindo quase 

espontaneamente da constatação de que dentro dessas áreas, ou fora delas, o espaço natural 

transformado, em determinadas situações, era (ou foi algum dia) espaço produtivo integrado em 

dinâmicas econômicas e sociais importantes. Tal constatação, a princípio, levou à reflexão sobre 

quais seriam essas transformações, quais os impactos na economia e na população, para onde 

se deslocavam as funções previamente existentes nesse espaço e quais as novas funções que se 

instalariam e/ou se instalaram nos espaços transformados. 

Esse interesse foi aprofundado nas pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Urbanismo 

da Metrópole (Lume/FAUUSP), e do acompanhamento de trabalhos junto às professoras Marta 

Dora Grostein e Regina Maria Prosperi Meyer neste laboratório.

A partir de questões surgidas ao longo dessas pesquisas, o estudo encaminhou-se para o 

reconhecimento do rural e do urbano frente às inúmeras definições e critérios existentes e à 

inquietação diante do uso corrente, tanto em trabalhos acadêmicos como em pesquisas 

institucionais e órgãos públicos, de dados atribuídos ao mundo rural e ao mundo urbano 

brasileiros sob critérios de certa forma inconsistentes com a realidade desses territórios, devido 

à arbitrariedade nas definições dos limites do que é rural e do que é urbano no Brasil, 

responsabilidade atribuída aos municípios.

As diversas abordagens sobre o rural encontradas na bibliografia, em documentos e na 

cartografia produzidos em diversos contextos, às vezes contraditórias, às vezes complementares, 

foram aos poucos revelando a complexidade existente no entendimento do rural e abriu novas 

indagações, sugerindo uma releitura do urbano e da urbanização. 

A pesquisa bibliográfica e as questões que se sucederam consolidaram a intenção de 

investigar em um território – as regiões metropolitanas – sobre o qual havia interesse prévio, a 

dimensão rural ante o pressuposto de um forte entrelaçamento deste com as questões urbanas, o 

que assinala este tema como essencial para aqueles que trabalham com o urbano em suas análises. 

Desde então uma das principais perguntas que se buscou responder ao longo deste trabalho 

foi: “Em um território intensamente submetido à expansão urbana e seus desdobramentos, 

como seria possível encontrar espaços que ainda pudessem ser chamados de ‘rurais’?”. Essa 

questão norteou o trabalho de pesquisa e o encaminhamento desta tese.
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O estudo que se apresenta adiante visa justamente a desvendar esses rurais em um 

território entre metrópoles no Estado de São Paulo denominado Macrometrópole Paulista 

(MMP), onde estão concentradas as principais dinâmicas socioeconômicas desse Estado. 

Busca-se desvendar os seus rurais no intuito de revelar no momento atual suas principais 

características, suas dinâmicas internas e aquelas das quais eles participam na relação com o 

urbano. E aqui não se trata apenas do espaço urbano no sentido físico cuja forma concreta mais 

representativa é a cidade, mas sim do urbano que vai além do estático e limitado a lugares, que 

transcende e se reproduz por meio de redes de diversas ordens, conectando tudo e todos, 

denominado por Choay (2004) “lo Ubano” e segundo a qual consiste em um “sistema operativo, 

válido e factível em qualquer lugar, na cidade como no campo, nas vilas e subúrbios”1 . Até que 

ponto ele adentrou o campo nessas regiões marcadas por grandes arranjos de cidades? Até que 

ponto o rural retirou-se de cena e deu lugar ao urbano no campo? Ou será que o rural também 

invadiu outros espaços e tudo isso acabou por, de certa forma, concretizar algo parecido com o 

imaginado por Gilberto Freyre no seu projeto de rurbanização? São essas algumas das questões 

que motivaram a pesquisa e ora conduzem a discussão que se segue.

A questão que se colocará é que, dadas as transformações ocorridas em espaços rurais e 

urbanos nas últimas décadas e frente às novas relações estabelecidas nesses espaços que 

extrapolam regiões e limites espaciais reconfigurando os territórios, é bem possível que se 

tenha uma “sobreposição de mundos” acessíveis simultânea e mutuamente, como se fosse uma 

pilha de discos em uma memória antiga de computador onde as informações podem estar em 

qualquer nível, sempre estarão disponíveis e poderão ser acessadas. Por hipótese, cada forma de 

“rural” existe em um estágio, independentemente da existência de formas em estágios mais 

avançados, embora a qualquer momento se possa ter acesso a qualquer uma delas (Figura 1.1).

Nesses espaços rurais e urbanos formas contemporâneas e tradicionais, no sentido das 

relações sociais, econômicas, culturais e tecnológicas e o modo de vida de ambos os mundos 

encontram-se simultaneamente colocadas e imbricadas, de modo que coexistem e interagem, 

sendo difícil estabelecer um limite entre elas.   

As dinâmicas do mundo contemporâneo presentes no contexto da MMP não permitem mais 

que se reporte às antigas características do rural – chamadas aqui de formas pretéritas do rural – 

ao se tentar encontrá-lo nesse território. As altas tecnologias de comunicação e de transporte 

fazem parte de, praticamente, todos os cantos do planeta onde o homem já esteve um dia.  

1 Tradução nossa de “A este sistema operativo, válido y factible en cualquier lugar, en la ciudad como en el cam-
po, en los pueblos como en los subúrbios, se le puede llamar lo Urbano.”  (CHOAY, 2004, p.70).
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Nesse sentido, a sua disseminação no território só traz benefícios a esses espaços, que passam 

a fazer parte de dinâmicas globais e deixam de estarem “predestinados” ao atraso em áreas 

estagnadas ou isoladas. Tais infraestruturas são fundamentais para que o rural tenha seu lugar 

nesse contexto, e que possa fixar o homem à sua terra em suas atividades originais contribuindo, 

a seu modo, nas dinâmicas mais avançadas do mundo contemporâneo.

Diante do exposto, a Macrometrópole Paulista concentra tanto os elementos que denotam 

um contexto de urbanização intensa e operam na coesão desse território como rurais em diversas 

circunstâncias e assim conforma o recorte territorial desta tese. 

O contexto e a questão 

O Estado de São Paulo desde muito cedo ocupou lugar de destaque na história do Brasil, 

em geral, e no crescimento econômico brasileiro, especificamente. Detentor de uma rede urbana 

estruturada, em sua origem, pelo complexo cafeeiro, encontram-se em seus limites importantes 

e avançados centros produtivos – da indústria, da agropecuária e do comércio –, financeiros, 

educacionais e culturais do país. Sua principal rede de cidades estrutura-se a partir de sua 

capital – São Paulo – e estende-se seguindo os principais eixos viários do Estado.

A área total desse Estado (248,2 mil km²) corresponde a aproximadamente 2,9% do 

território brasileiro e em 2010 ele abrigava uma população de cerca de 41,5 milhões de habitantes, 

concentrando quase 22% da população brasileira em seus limites. 

Há muito vem se falando, e configurou-se de fato, um território em que se identifica um 

processo de intensa urbanização denominado Macrometrópole Paulista (Mapa 1.1), localizado 

na porção leste do Estado e que abrange uma complexa rede metropolitana e aglomerações 

urbanas a partir da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), totalizando 174 municípios.

Formas e relações 
contemporâneas

Formas e relações 
pretéritas

Figura 1.1 - Sobreposição de conteúdos

Fonte: Elaboração nossa.
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Com extensão de aproximadamente 53 mil km², esse território abriga perto de 31 

milhões de habitantes e possui densidades populacionais que variam de 7,33 hab./km² (no 

município de São José do Barreiro) a 13.534,82 hab./km² (no município de Taboão da Serra), 

dele emanando as principais dinâmicas que suportam tanto a economia desse Estado quanto 

interferem na de tantos outros, sendo de extrema relevância para o país. São cinco (5) regiões 

metropolitanas – a (RMSP), a Região Metropolitana de Campinas (RMC), a Região 

Metropolitana Baixada Santista (RMBS), a Região Metropolitana Vale do Paraíba e Litoral 

Norte (RMVPLN) e a Região Metropolitana de Sorocaba (RMS) –, duas (2) aglomerações 

urbanas – a Aglomeração Urbana de Jundiaí (AU Jundiaí) e a Aglomeração Urbana de 

Piracicaba (AU Piracicaba)  – e a Unidade Regional de Bragantina (UR Bragantina), esta 

Mapa 1.1 - INSERÇÃO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA NO ESTADO DE SÃO PAULO

0              50             100                          200 kmLimite da MMP
Estados do Brasil
Municípios
Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas 
e Unidades Regionais
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PARANÁ

MATO GROSSO DO SUL
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RIO DE JANEIRO

Fontes básicas: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010). Elaboração nossa.
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última ainda não institucionalizada. Entre as cinco regiões metropolitanas presentes na MMP, 

a Região Metropolitana de São Paulo, que constitui o principal centro econômico e financeiro 

do país e encontra-se entre as áreas metropolitanas mais populosas do mundo, concentra 

quase 50% da população de todo o Estado de São Paulo.  

Na RMSP – território altamente adensado que abriga estruturas econômicas e urbanas 

extremamente complexas prepondes sobre a rede dos 645 municípios paulistas – os 39 municípios 

configuram desde o núcleo – o município de São Paulo – uma mancha urbana quase única em 

um movimento crescente de conurbação2 que em certas áreas chega a extrapolar os próprios 

limites dessa região. A urbanização extrema desse território tem feito ao longo dos anos grandes 

estragos em suas reservas naturais – áreas de mananciais e restos de florestas de mata atlântica 

– assim como, se não suprimiu totalmente, certamente deslocou em muito a fronteira de suas 

terras rurais. 

Numa tentativa de mudar as características dessa expansão, há um movimento 

impulsionado justamente pela necessidade de se proteger com maior rigor os remanescentes 

florestais, e que está retratado nas mudanças recentes do Plano Diretor Estratégico do Município 

de São Paulo (PDE-2014), o qual delimitou a Zona Rural (em torno de 25% do território do 

município), com o objetivo de “conter a expansão horizontal da cidade e proteger o que resta do 

cinturão verde, além de criar emprego e renda com atividades que garantam a preservação do 

meio ambiente, como a agricultura orgânica e o ecoturismo.” Em consonância com o PDE-2014 

está a lei de zoneamento do município (Lei municipal nº 16.402, 22/03/2016) que previu as 

Zonas de Preservação e Desenvolvimento Sustentável Rural (ZPDSr) com

porções do território destinadas à conservação da paisagem e à implantação 
de atividades econômicas compatíveis com a manutenção e recuperação dos 
serviços ambientais por elas prestados, em especial os relacionados às cadeias 
produtivas da agricultura, da extração mineral e do turismo, de densidades 
demográfica e construtiva baixas [...].

Nessa mesma linha, encaminham-se outros municípios a exemplo de Jundiaí que definiu 

Macrozona de Proteção Ambiental, Hídrica e Desenvolvimento Rural, 
constituída por bacias hidrográficas de abastecimento do Município e outros 
municípios da região, e por áreas de produção agrícola que contribuem para 

2 Conurbação é definido por Lefebvre como aglomeração formada por uma cidade e seus satélites, e às vezes por 
várias cidades que se uniram ao crescer (LEFEBVRE, 2001, p. 8). Entretanto, o fenômeno de conurbação, 
segundo Munford (2008, p. 645), foi usado originalmente por Patrick Geddes no princípio do século XX referindo-
se à propagação da massa urbana observando que “[...] províncias e distritos inteiros se estavam  tornando 
urbanizados e propôs diferenciar aquelas formações assim difusas por um nome que as distinguiria da cidade 
histórica: a ‘conurbação’”. Sposito (1996, p. 43) a conurbação resulta da “expansão da malha urbana com 
crescimento determinado por suas forças internas, que tende à constituição de uma mancha urbana única”.  
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manutenção da biodiversidade, conservação do solo e manutenção dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos. (Lei municipal nº 8.683,  07/07/2016).

Esses instrumentos tentam conciliar um caminho que promova o desenvolvimento rural 

em meio urbanizado e outro, que possa resultar na contenção da expansão urbana sobre áreas 

de importantes recursos naturais, por meio da sua preservação e recuperação. 

Nesta tese, conforme dito anteriormente, o recorte territorial está circunscrito à MMP, com 

um olhar especialmente dedicado às regiões metropolitanas e seus rurais. Embora espacialmente 

delimitado, a ele não se limitam as análises, que em certas circunstâncias o extrapolam. São 

importantes arranjos territoriais e relações de produção que ultrapassam o recorte inicial da 

pesquisa, porém é essencial serem mencionados. Entre eles, destaca-se aqui a região de Ribeirão 

Preto, que sobressai na economia do Estado de São Paulo com forte integração e relação de 

complementaridade com a MMP; e a Região Administrativa de Campinas (RA Campinas) que, 

juntamente com a RM Campinas, possui um papel aglutinador de atividades ligadas à agropecuária 

com peso relevante no desenvolvimento do Estado e da MMP.

Ainda vale ressaltar que apesar da forte dinamicidade encontrada nesse território, 

alguns de seus municípios não compartilham – ou o fazem em grau menos intenso – de suas 

dinâmicas, a exemplo de alguns municípios localizados na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba e Litoral Norte.

A disposição espacial das cinco (5) regiões metropolitanas da MMP – centralizadas pela 

RMSP – favorece em certa medida as fortes relações econômicas, sociais, culturais e tecnológicas 

que esse conjunto mantém entre si e seus efeitos expandem-se por todo esse território com 

diferentes intensidades e propósitos e, como causa e consequência do intenso processo de 

urbanização, avançam sobre novos espaços a partir de suas várias centralidades em diversas 

escalas. Essas dinâmicas podem ser evidenciadas nos fluxos de pessoas, mercadorias e 

informações que circulam diária e constantemente por meio de redes de diversas ordens que as 

conectam nesse território.  

Ao longo dos anos, as atividades produtivas presentes nessa imensa rede de cidades 

passaram por importantes movimentos de reconfiguração física e funcional em que muitas 

atividades perderam peso na economia regional, como é o caso das atividades agrícolas em 

algumas de suas áreas rurais. Esses espaços, além de terem sofrido profundas transformações 

no seu modus operandi nas últimas décadas, em muitos casos deram lugar a atividades de 

outros setores, como comércio, serviços e agroindústria. 

Entretanto, ainda que essa expansão urbana ocorra de diferentes formas, ocupando e 
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transformando as áreas rurais, nem sempre é seu corolário que esses espaços adquiram as 

características do urbano. Em contrapartida, as novas e diferentes dinâmicas que passaram a se 

reproduzir nesse território vêm revelando novas funções e aspectos antes não identificados em 

espaços dessa natureza.

Consolidaram-se espaços rurais-urbanos bastante heterogêneos em que estão 

simultaneamente presentes a agropecuária extremamente desenvolvida e ligada à indústria – a 

agroindústria – e dinâmicas menos avançadas em que se registram densidades baixíssimas com 

pouca ou nenhuma atividade produtiva participante das cadeias maiores. Tais dinâmicas podem 

ser tanto econômico-produtivas quanto sociais, culturais, entre outras tantas, e delas podem 

participar espaços rurais bem como espaços urbanos em intensidades diversas. Em meio a essa 

diversidade, tornou-se cada vez mais difícil a delimitação do que é o rural e o urbano na MMP.

A discussão acerca da definição dos espaços rurais e urbanos e das características de cada 

um deles é um assunto que tem sido abordado por geógrafos, urbanistas, sociólogos, economistas 

e antropólogos e, embora o debate seja antigo, várias questões permanecem indefinidas ou 

colocando-se de outra forma, requerem estudos e considerações. Suspeita-se que o ritmo 

acelerado das transformações no contexto da urbanização contemporânea faz com que a cada 

momento surjam novas questões e novos parâmetros devam ser considerados de modo a se 

compreender as transformações mencionadas.

No debate a respeito das transformações ocorridas nos últimos 50 anos das novas 

características do campo e suas relações com a cidade, há teorias que preconizam o fim do rural3, 

e outras que falam da requalificação ou transformação desse espaço. Em outra perspectiva, há um 

confronto entre uma visão dicotômica rural-urbano e a existência de um continuum entre eles. 

Em um território como o delimitado pela MMP com inúmeras transformações em curso e 

especificidades regionais, sejam elas econômicas, culturais, sociais, estruturais e geográficas, o 

presente trabalho visa a analisar a permanência ou a diluição dos espaços rurais em meio à 

urbanização intensa e, ainda que a complexidade desse objeto de antemão vislumbre uma 

multiplicidade de combinações possíveis de variáveis a considerar, ele se apresenta como um 

território que conjuga uma multiplicidade oportuna de arranjos do rural que enriquecem a pesquisa.  

Portanto, é objetivo desta tese caracaterizar as configurações contemporâneas do “rural” no 

território da MMP, identificando-o mediante a análise de seus aspectos sócio-demográficos, 

3 Em artigo intitulado “Processos e sentidos sociais do rural na contemporaneidade: indagações sobre algumas 
especificidades brasileiras”, Ângela Duarte Damasceno Ferreira (2002) faz uma retrospectiva esclarecedora 
acerca da evolução das ideias sobre o rural nas Ciências Sociais. 
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físico-territoriais e das transformações decorrentes de dinâmicas produtivas que se estabelecem 

nesse território. Para tanto, apoia-se na construção de uma cartografia que revele as características 

intrínsecas às categorias relevantes estudas – rural, urbano e periurbano – no território 

metropolitanizado do Estado de São Paulo. Espera-se como resultado apresentar um mapa síntese 

com as indicações de ruralidade decorrentes de critérios elaborados ao longo da pesquisa. Parte-

se da classificação do território em rural e urbano adotada pelo IBGE, que se baseia na delimitação 

estabelecida pelos municípios.

A pesquisa foi conduzida pela hipótese de que a classificação do território brasileiro em 

“rural” e “urbano” adotada pelo IBGE e fixada pelos municípios, em geral baseada em critérios 

arbitrários envolvendo interesses locais, não esclarece sobre as reais dimensões do “rural” e do 

“urbano” no território do país em geral e, especificamente na MMP. Diante disso, para se avançar 

nesta questão é necessário a compreensão das transformações físico-espaciais resultantes da 

urbanização contemporânea, as quais devem considerar as especificidades locais e as dinâmicas 

regionais, etapa fundamental para a formulação de políticas públicas em territórios 

metropolitanizados que contemplem espaços rurais e urbanos.

Para o desenvolvimento deste estudo identificou-se 3 (três) etapas que resultaram na 

organização dos capítulos da tese. A primeira etapa, em que a questão foi formulada a partir de 

uma aproximação aos conceitos acerca do rural e do urbano –  e os deles decorrentes –, bem como 

o estudo de tipologias já propostas para delimitação desses espaços, contrapondo-as à diversidade 

presente no território da MMP. 

Numa segunda etapa, elaborou-se a articulação entre dados locais e dinâmicas regionais por 

meio de uma cartografia temática, a partir da qual se definiram os critérios para a indicação de 

ruralidade na MMP, resultando em um diagrama-síntese de ruralidade nesse território. 

Numa terceira etapa, revelaram-se as discrepâncias resultantes do cotejamento entre a 

indicação de ruralidade espacializada no diagrama-síntese e a classificação adotada pelo IBGE, 

entendendo-se por discrepância, para este estudo, a resultante do cotejamento entre a espacialização 

da classificação do território adotada pelo IBGE em “rural” ou “urbano” e a ruralidade presente 

na MMP – num primeiro momento, dada pela espacialização da mancha urbanizada e, 

posteriormente, por meio da indicação de ruralidade (diagrama-síntese). 

Diante do exposto, a tese foi organizada em três (3) capítulos divididos em subcapítulos. O 

primeiro capítulo refere-se aos diversos conceitos e termos acerca do rural tais como ruralidade, 

rurbano e a dimensão territorial de sua abordagem.

Na tarefa de identificar “ruralidades” em um universo tão complexo quanto são as áreas 
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metropolitanizadas onde predomina a diversidade de funções, de formas e estruturas, buscou-

se apreender a noção de rural e urbano segundo as várias vertentes do conhecimento científico 

que dela já se apropriaram. Neste sentido, foi difícil estabelecer a fronteira entre teoria e 

definições nas diversas proposições para os espaços rurais e urbanos. Essa questão encontra 

respaldo em Kageyama (2008, p.13) ao afirmar que em alguns casos classifica-se como teoria o 

que na verdade “não passa de um conjunto de proposições normativas”. 

Mediante esses conceitos e a partir do entendimento apresentado por diversos autores, 

assim como de algumas tipologias para os espaços rurais já propostas definiram-se as principais 

variáveis e a base para o estabelecimento de parâmetros que refletissem a natureza dos espaços 

em suas várias dimensões. Essas variáveis foram sintetizadas em um quadro de parâmetros a 

partir dos quais se conduz a caracterização dos espaços rurais na Macrometrópole Paulista, 

tema do segundo capítulo.

Antes, porém, de posse desse repertório, considerou-se fundamental olhar para essa 

dimensão do espaço – o “rural” e o “urbano” – a partir de uma perspectiva histórica do processo 

de urbanização. Essa perspectiva de análise permitiu apreender as transformações que ocorreram 

nas formas de ocupar o território paulista e os impactos e implicações resultantes sobre as terras 

do Estado de São Paulo, fundamentais para o entendimento do contexto contemporâneo na 

MMP. Ao mesmo tempo, pôs-se um olhar sobre os impactos desse processo nas áreas rurais desse 

território e os condicionantes da sua atual configuração, assim como os elementos relevantes 

desse processo a serem considerados na análise. Trata-se de um breve apanhado histórico que, 

sem a pretensão de esgotar toda a complexidade por trás do referido processo, procura encontrar 

elementos relevantes na constituição desse território para o desenvolvimento do presente estudo. 

Esse primeiro capítulo avança com a discussão da análise multi e inter-escalar do território 

em contextos diversos, destacando os principais instrumentos de regulação e gestão territorial 

referentes à definição de limites e impactos sobre os espaços rurais.

De outra perspectiva, uma atenção foi dada ao caráter administrativo e institucional 

relacionado aos diversos critérios e terminologias adotados por países e instituições. Com foco 

nas visões e ações sobre seus espaços rurais, trouxeram luz a determinadas incertezas e 

inquietações como, por exemplo, quanto à efetividade de programas voltados a impulsionar o 

desenvolvimento de áreas rurais e inseri-los em circuitos econômicos mais abrangentes.  

Assim, o primeiro capítulo da tese embasa os argumentos para a definição de critérios de 

ruralidade, instrumento analítico construído nesta tese no segundo capítulo, para identificar 

parâmetros e variáveis espacializadas. 
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O segundo capítulo consiste na caracterização dos espaços rurais e não rurais da MMP 

e dos resultados dos estudos empíricos realizados, destacando aspectos da configuração desse 

território e os elementos de análise desenvolvidos apontando alguns critérios de ruralidade 

na MMP. O capítulo conclui com uma indicação de ruralidade para esse território a ser 

confrontada com as definições de rural institucionalizadas no Brasil. 

Reconhecer a ruralidade presente na MMP – informação que vai além dos limites 

definidos pelo IBGE – constitui ponto relevante desta tese, pois contribui para a formulação 

de políticas públicas que articulem diferentes escalas de planejamento físico territorial e 

forneçam uma base mais aderente à realidade desse território comparativamente à visão que 

decorre dos dados institucionalizados.

Como método de análise, mediante a apreensão do significado de cada um dos aspectos 

do território em questão, a representação cartográfica é reveladora das características presentes 

no território, colaborando no entendimento de seus espaços urbanizados, de suas áreas rurais e 

dos espaços naturais remanescentes. Essa cartografia constitui um esforço no sentido de dar 

uma dimensão espacial concreta à realidade analisada – as transformações sócio-demográficas 

e físico-espaciais, dinâmicas produtivas e suas relações inter-regionais –  e resulta da 

espacialização dos dados e do processo analítico sobre ele depreendido.

Essas diversas feições das transformações verificadas no território impõem a articulação de 

dados de diferentes fontes, e, justamente por isso, às vezes incompatíveis espacial e temporalmente. 

Em vista disso, o recorte temporal foi definido tendo-se como premissa, em primeiro lugar, evidenciar 

as dinâmicas ocorridas no espaço estudado e os desdobramentos sugeridos durante o processo 

analítico, e em segundo, a disponibilidade e viabilidade de compatibilização entre eles. A princípio, 

considerou-se uma abordagem desde os anos 1980 até 2010 – períodos censitários. Entretanto, os 

dados dos censos agropecuários estão disponíveis para os anos 1996 e 2006, sendo estes os períodos 

adotados neste caso. Eventualmente, dados mais atualizados – 2014 –, quando disponíveis, foram 

apresentados para evidenciar uma questão específica. Em certas situações e na pesquisa empírica 

retrocedeu-se ao período entre 1950 e 1970 – passagem do Brasil rural para urbano –, quando 

porventura tal movimento tenha sido relevante às análises e, igualmente, a disponibilidade de dados 

permitiu.

O cotejamento entre a indicação de ruralidade desenvolvida nesse segundo capítulo e os 

espaços rurais institucionalizados, de acordo com o que é divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) é um dos temas desenvolvidos no terceiro capítulo. A análise das 

discrepâncias entre a presença de ruralidade na MMP e o que os dados oficiais mostram como 
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o espaço rural desse território e a respectiva população considerada rural conflita com os 

resultados encontrados no que se refere às atividades e ao contexto desses espaços. É esse 

conflito o que esta tese pretende demonstrar. 

O terceiro capítulo avança nas abordagens possíveis para os espaços rurais em contexto 

intermetropolitano e de urbanização crescente.

Portanto, o que está em foco é a delimitação dos espaços rurais em territórios 

metropolitanizados – no caso, na Macrometrópole Paulista – estabelecidos conforme definido 

por leis municipais e divulgado pelo IBGE. Os mapas apresentados na figura abaixo (Mapa 1.2 

representam a espacialização da questão na MMP. 

Mapa 1.2 - ESPACIALIZAÇÃO DA QUESTÃO COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE

0              50            100                            200 km

Fontes básicas: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Estrutura viária e evolução: DER; Rede ferroviária: 
SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente), IPT, atualizado em 2001; Emplasa; Imagem, 2010; Mancha urbana: 
Lume, 2010. Elaboração nossa.
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No decorrer da tese os critérios de ruralidade e a identificação das discrepâncias são 

construídos visando idenficar “ruralidades” na MMP. Portanto, o desafio a ser enfrentado é 

buscar uma adequação dos limites e princípios que definem o rural na MMP ajustando-os às 

novas abordagens e concepção do que é e como se apresentam os rurais no contexto 

macrometropolitano que resultarão em uma indicação de ruralidade para esse território.
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1.  O RURAL FRENTE À URBANIZAÇÃO 

Este capítulo visa a elucidar um caminho para a caracterização e indicação de espaços 

rurais na MMP, que será apresentada mais adiante no capítulo 2. Para tanto, na primeira parte 

percorre diversos conceitos e pontos de vistas apoiados em bibliografia diversificada acerca da 

noção de rural e de ruralidade. Na segunda parte, aborda os critérios normativos e as tipologias 

propostas para esses espaços, finalizando com a normatização definida para o caso brasileiro 

e um quadro de parâmetros para a construção do entendimento do rural. Desse percurso 

conceitual destacam-se as variáveis a serem inicialmente consideradas para a identificação dos 

possíveis rurais na MMP. Busca-se construir os argumentos para leitura e análise do território 

da MMP que permitam compreender como o espaço dito rural conforme a classificação oficial 

(IBGE) se apresenta nesse território. Em seguida, a terceira parte do capítulo resgata aspectos 

relevantes da trajetória da ocupação desse território e a conformação de seus rurais. 

Nas duas partes seguintes, Escalas da análise e territórios diversos na MMP refere-se 

à discussão sobre a abordagem multi e inter-escalar das análises do território da MMP e em 

Instrumentos de regulação e gestão territorial no contexto da Macrometrópole Paulista 

descrevem-se os principais condicionantes legais da separação do território em espaços rurais e 

urbanos, apresentando-se algumas políticas e ações que orientam e interferem na ocupação das 

terras rurais na MMP. 

1.1. CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

No significado do termo “rural” está implícita uma variedade de pontos de vista de 

diferentes áreas do conhecimento e correntes teóricas, assim como uma multiplicidade de 

critérios estabelecidos e parâmetros adotados institucionalmente que definem uma classificação 

do território em rural e urbano usada nos recenseamentos nacionais de cada país.

Neste capítulo discorre-se sobre alguns conceitos concernentes ao que se denomina 

“rural” e “urbano” e seus desdobramentos, num esforço de esclarecer os significados dos termos 

importantes na fundamentação de um argumento. 

Com o propósito de estabelecer um conceito a ser adotado no desenrolar desta tese, apresenta-

se a visão de alguns autores e estudiosos da questão – especialmente sociólogos e geógrafos – sobre 

termos como rural, ruralidade, território e centralidade. Em seguida, examinam-se alguns dos 



36

estudos acerca da vertente econômica de pensamento sobre a identificação das características 

dos espaços rurais. A partir das concepções apresentadas, são destacadas as principais propostas 

– internacionais e brasileiras – para a delimitação dos espaços rurais e urbanos e os critérios 

adotados. Finalmente, discorre-se sobre alguns instrumentos de gestão territorial adotados no 

Brasil, ao longo dos anos, no que se refere aos espaços rurais e seus impactos no território.

A princípio, rural seria tudo que pertence ou é relativo ou próprio do campo; seria o 

agrícola; relativo à vida campestre, podendo ser visto como “zona fora do perímetro urbano 

ou suburbano das grandes cidades, na qual geralmente predominam as atividades agrícolas, ou 

zona onde se situam pequenas cidades de veraneio” (MEDEIROS, 2011, pp. 59-60). 

Tais definições que remetem ao caráter econômico decorrente da associação da noção de 

rural à atividade produtiva desenvolvida no território são as mais recorrentes na literatura. Maria 

Isaura Pereira de Queiroz (1969) apoia-se nessa ideia para apontar a distinção básica entre grupos 

rurais e grupos urbanos, na qual os primeiros voltam-se à produção alimentar e os segundos, à 

organização e harmonização de todos os grupos entre si e ao meio (QUEIROZ, 1969, p. 11).

Sob esse ponto de vista, o conceito de rural emerge a partir da atividade agrícola e do 

espaço onde ela é desenvolvida, cujas características serão expressas no modo de vida da 

comunidade que se forma em torno dela, em contraposição ao urbano de certa forma distante 

desse espaço e da atividade agrária. 

Recorrendo-se ao Dicionário de Ciências Sociais (FGV, 1986, p. 1090), se classificaria 

como rural e não urbana uma sociedade ou comunidade de acordo com os seguintes critérios, 

indicando áreas de um continuum:

[...] menor densidade demográfica; menor diferenciação social; menor 
mobilidade social e espacial; índices mais baixos de mudança social; 
agricultura como ocupação principal; posse da terra como o centro convergente 
do sistema político-econômico [...].

Dessas visões que associam o rural ao espaço onde são desempenhadas as atividades agrícolas 

decorre que o rural é entendido como localizado sempre no campo. Este, por sua vez, é definido 

em Miranda (2011, p. 59) como “uma região mais ou menos afastada dos grandes centros onde os 

habitantes se dedicam à agricultura e à criação de gado; onde há baixa densidade populacional”, 

associando-o às áreas em que se encontra terra para plantar, propriedade, limites, território. Quando 

o campo, por sua vez, supera o seu “atraso” em relação à cidade, para Marques (2002), a oposição 

rural/urbano se dilui em um continuum, indo de um extremo a outro. 

A ideia de continuum rural-urbano desenvolveu-se a partir dos avanços da urbanização 

e da “industrialização” da agricultura, relacionando-se à integração da cidade com o campo 



37

em diferentes intensidades, indo da metrópole até o campo. O continuum rural-urbano para 

Wanderley (2001, p. 32) expressaria “o fim do isolamento entre as cidades e o meio rural”.

Vários estudos tentaram definir o rural e o urbano e, na maior parte deles, as definições 

referem-se aos meios de produção e seus desdobramentos – modos de vida, organização social, 

ambiente, etc. As acepções encontradas para os termos apontam uma clara ligação entre as 

relações de produção e sociais e as noções de rural e urbano, assim como entre estas e o processo 

de urbanização. Slater (1988, p. 97) adverte, entretanto, que o crescimento da população urbana, 

considerado isoladamente ou em conjunto com a rural, atesta um processo de crescimento 

urbano, enquanto desse ponto de vista demográfico a urbanização “é definida como um processo 

crescente de concentração de população em que a proporção total de população classificada 

como urbana está aumentando.”

Enquanto os autores da sociologia enfatizam o modo de vida encontrado nesses espaços 

como elemento importante para diferenciar o urbano e o rural, outros estudos – sobretudo os 

ligados à visão econômica do rural – mencionam a noção de distância como peça fundamental 

associando o rural ao agrícola e ao lugar das atividades produtivas ligadas à terra. Por sua vez, 

no enfrentamento da questão dual entre categorias como urbano e rural na Geografia prevalece 

a visão do tipo de espaço ou características da paisagem.

Kageyama (2008) apresenta uma discussão bem fundamentada na qual discorre sobre 

várias vertentes para a conceituação do rural. A autora aponta duas ideias envolvidas na noção 

de rural: a de que a ruralidade tem uma essência geográfica; e a de que essa essência consiste 

em grau de distância. Ou seja, sob essa visão o rural refere-se, de alguma forma, a uma área 

afastada ou isolada e, conforme a natureza locacional, as áreas rurais seriam espaços nos quais 

assentamentos humanos e infraestrutura ocupam somente pequenas manchas da paisagem, 

cuja maior parte é dominada por campos e pastagens, bosques e florestas, água, montanha e 

desertos. Assim, a autora aponta como traços predominantes dessas áreas:

a) a abundância relativa de terra e outros recursos naturais; 
b) as significativas distâncias entre os assentamentos rurais e entre estes e as 
cidades, que tornam custoso o transporte de bens; 
c) o terceiro fato estilizado que descreve a zona rural é que muitos de seus 
habitantes vivem em situação de pobreza (75% dos pobres do mundo vivem 
em áreas rurais) (KAGEYAMA, 2008, p. 21).

A visão tradicional indica várias diferenças que separam o rural do urbano, sendo o 

ocupacional o critério central do qual derivam quase todas as outras diferenças. Ou seja, o mundo 

rural é basicamente o mundo das atividades e ocupações agrícolas. De modo que desse critério 
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decorrem suas principais características, em oposição ao urbano: ambiente predominantemente 

natural (no urbano é artificial), comunidades menores, densidade populacional menor, maior 

homogeneidade e menor estratificação social, menor mobilidade horizontal e vertical, migrações 

unidirecionais (do campo para a cidade), menor integração social (poucos contatos). 

Apesar dessa importância atribuída às atividades agrícolas na classificação dos espaços 

rurais, José Eli da Veiga (2012, p. 35) é categórico ao afirmar não ser necessário muito “para 

concluir que o peso relativo da agropecuária (ou do ‘campo’) não pode ser o critério da diferença 

territorial entre espaço urbano e espaço rural.” Para ele é necessário considerar nessa distinção 

os seus principais fundamentos que são ecológico-econômicos, concluindo que

“[...] a distinção entre ambientes rurais e urbanos repousa, antes de tudo, 
no grau de artificialização dos ecossistemas, tendo como ponto de partida 
a ecologia, isto é, o estudo dos habitats naturais de todas as espécies vivas.” 
(VEIGA, 2012, p. 35).

À medida que diversas outras atividades além daquelas ligadas à agricultura e à pecuária 

passam a existir no campo, assim como mudam os hábitos, costumes e consumos, a atividade 

agrícola passa a ter uma função de resguardar a paisagem natural desses espaços, conforme 

observa Kageyama (2004, pp. 388-389), 

A função produtiva, antes restrita à agricultura, passa a abranger diversas 
atividades, o artesanato e o processamento de produtos naturais e aquelas 
ligadas ao turismo rural e à conservação ambiental; a função populacional, 
que nos períodos de industrialização acelerada consistia em fornecer mão-
de-obra para as cidades, agora inverteu-se, requerendo-se o desenvolvimento 
de infra-estrutura, serviços e oferta de empregos que assegurem a retenção de 
população na área rural; a função ambiental passa a receber mais atenção após 
as fases iniciais da industrialização (inclusive do campo) e demanda do meio 
rural a criação e proteção de bens públicos e quase públicos, como paisagem, 
florestas e meio ambiente em geral. 

Ao longo dos anos, e frente às transformações que se estabeleceram no território, 

o próprio espaço agrário mudou, mudando com ele o conceito de rural. Além dos novos 

processos de produção agrícola e de uma nova realidade presente no meio rural de quase 

todos os países, há uma grande diversidade de ocupações, serviços e atividades produtivas, 

novas funções não exclusivamente produtivas, tais como residência, paisagem, esportes 

e lazer, maior interação com o entorno urbano e uma valorização do rural, pelo turismo, 

artesanato, entre outros, possibilitando a inversão do movimento de uma parte da população 

em direção às áreas rurais.

Entre as consequências dessas transformações contemporâneas para uma separação entre 

rural e urbano está a “perda de precisão e clareza dos termos rural e urbano, que serviam, até 
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bem pouco tempo, para classificar e adjetivar, direta e respectivamente, a vida no campo e na 

cidade” (LIMONAD et al, 2012, p. 3, tradução nossa). 

Entretanto, a pluriatividade nas áreas rurais não deve ser associada às ideias de 

“urbanização do campo” ou “fim do rural”, já rejeitadas por autores como Abramovay 

(2000), Biazzo (2008), Carneiro (2003) e Graziano da Silva (1999). Tampouco o acesso a 

bens e serviços antes só disponíveis em áreas urbanas. Tanto essas novas atividades como a 

valorização do campo como lugar de amenidades e contato com a natureza destinado ao lazer 

levaram, segundo Kayser (1996), a um “renascimento do rural”.  

Para Goméz (2001, pp. 21-24), essas mudanças configuram uma “nova ruralidade”, para 

a qual atribui três dimensões cumulativas: 

a) O tipo de espaço e de atividades – ou seja, são espaços de baixa densidade onde 

podem estar presentes atividades agrícolas, pecuárias, florestais, artesanatos, 

pequenas indústrias, pesca, extração de recursos naturais, turismo, além de serviços 

como educação, saúde, governo local, comércio e transporte, entre outras;

b) Espaços onde predominam as relações pessoais em territórios de baixa densidade 

populacional, gerando relações de vizinhança e parentesco e, consequentemente, 

forte controle social da comunidade sobre as relações entre as pessoas;

c) Articulação mais forte entre o rural e o urbano, com a presença no rural de 

espaços considerados urbanos. O grau de integração entre o rural e o urbano 

dar-se-ia fundamentalmente pelo funcionamento dos mercados de trabalho 

(trabalhadores residentes no rural deslocando-se para trabalhos urbanos e vice-

versa; famílias que vivem em cidades e que trabalham no campo). Além disso, 

os habitantes rurais têm acesso mais fácil a mercados de produtos e a serviços 

de educação, saúde, benefícios sociais. Nesse contexto, quanto mais próxima 

de um centro urbano estiver a localidade rural, mais intensa será a integração, 

sobretudo nos casos de urbanização dispersa, com muitas cidades de tamanho 

pequeno a médio permeando as áreas rurais.

Sobre a emergência dessa “nova ruralidade”, Maria Nazareth Wanderley (2000, pp. 96-

134) destaca alguns elementos que lhe são característicos:

a) Diversificação social, em função de tornar-se atrativo para categorias 
sociais de origem urbana, seja com fins produtivos – outras atividades 
econômicas –, residenciais ou preservacionistas;

b) O estabelecimento de relações de complementaridade com o urbano, em 
substituição ao caráter de antagonismo;

c) O crescimento demográfico, pela redução das migrações para a cidade 
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e atração de outras categorias sociais;
d) Valorização dos patrimônios natural e cultural das localidades, que 

passam a ser percebidos como fonte de desenvolvimento local, emprego 
e renda para a população rural;

e) Novos papéis para os agricultores, com a oferta de empregos para a 
população rural, a segurança alimentar e a garantia de qualidade dos 
produtos, bem como a proteção ambiental. Os agricultores deverão 
contribuir ainda para a construção e fixação das paisagens rurais e 
para a guarda e reprodução das tradições culturais rurais, estendendo 
suas atividades profissionais para além do núcleo produtivo agrícola, 
tornando-se polivalentes e pluriativos;

f) A modernização rural através da elevação das rendas e da extensão ao 
rural das facilidades e conforto proporcionados por produtos e serviços 
que antes eram privilégio das cidades. 

Embora essas transformações apontem para a “nova ruralidade”, para José Eli da Veiga (2004, p. 

18), podem “existir aspectos de continuidade e permanência”. E, para ele, “a contradição urbano-rural 

não desaparecerá, por mais que muitos analistas sejam levados a acreditar no inverso”.

Diante da diversidade de situações encontradas atualmente em territórios nos quais o 

rural está inserido, essas novas ruralidades apontadas por Wanderley (2011) levam à indagação 

sobre “o que nele é recente e o que é propriamente permanente” (FAVARETO, 2006, p. 79); 

o que é a essência do rural e o que lhe cabe como definição, e o que é transitório e variável 

conforme o contexto – histórico, social, econômico ou cultural.     

Diversos autores, entre os quais o próprio Veiga, consideram que a maioria das definições 

do rural contém duas noções gerais, já mencionadas anteriormente: a natureza territorial e 

a ideia de “afastamento”, este podendo ser relativo tanto a baixas densidades como a certo 

isolamento econômico (WANDERLEY, 2002). Nessa perspectiva é fundamental considerar 

no estudo do rural sobre um determinado território a relação entre essas áreas e os centros 

metropolitanos aos quais podem estar ligadas e, em certa medida, delas depender.

Embora a ideia de “homogeneização do espaço geográfico” atribuída por alguns autores 

ao atual período denominado “técnico-científico-informacional” (SANTOS, 2002) – ou 

globalização, como muitos preferem – encontre respaldo em situações de intensa urbanização 

de áreas desenvolvidas, Vale (2005) considera importante ao se estudar um território pressupor a 

organização e caracterização do espaço geográfico sob a divisão entre rural e urbano, e ressalta as 

seguintes características na sua diferenciação: baixas densidades – populacional e habitacional – 

favoráveis ao predomínio da paisagem natural; atividade econômica agropastoril predominante; 

modo de vida com poucos contatos e vida coletiva com relações sociais mais próximas; cultura 

“camponesa”, identificadora do meio rural; práticas e representações particulares vinculadas à 
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natureza e relacionadas ao espaço, ao tempo, à família e à coletividade; diferenciação social, 

mobilidade social e espacial menores. A autora menciona ainda que a posse da terra estaria no 

cerne do sistema político-econômico.

Diante do exposto, pode-se afirmar que a noção de rural e urbano é dinâmica e se (re)estrutura 

no tempo e no espaço mediante uma relação dialética, tendo o processo de urbanização como 

produto e insumo dessa relação. Nesse contexto, e frente às transformações em curso nas áreas 

metropolitanizadas da MMP, no âmbito desta tese, quais seriam as características e configurações 

dos rurais desse território? Algumas dessas variáveis usadas para caracterizar e diferenciar espaços 

rurais e urbanos compõem as análises desses espaços na MMP (ver capítulo 2). 

A relação de complementaridade do rural com as cidades – ou com o urbano – é apontada 

como uma das características que dá sentido ao rural enquanto território socialmente construído e 

com papéis específicos na reprodução e desenvolvimento das sociedades. Ressalta-se a natureza 

relativa dos elementos presentes nas áreas que se tem definido como rurais – colocados em 

oposição ou como complementação das áreas não rurais, ou urbanas. Essa relação se manifesta 

por meio dos mercados (produção e consumo), das atitudes em relação às funções atribuídas ao 

rural (exploração ou preservação dos recursos naturais) e por meio das representações culturais 

e simbólicas que permeiam a noção de ruralidade (KAGEYAMA, 2008).

De modo geral, acrescenta Wanderley (2011, pp. 120-121), a ruralidade diz respeito às 

particularidades, relações, representações e sentimentos de pertencimento referentes ao meio 

rural e aos “modernos processos de integração campo-cidade.” 

O termo “ruralidade” começou a aparecer na literatura sobre a questão rural-urbana a 

partir dos anos 1980, segundo alguns autores, num contexto de (re)apropriação do rural e da 

construção de uma identidade. Além da ruralidade, termos como rurbano e a rurbanização já 

tinham sido cravados e ressignificados na obra de Gilberto Freyre a partir das colocações de 

Sorokin (1930) sobre a distinção entre espaço rural e urbano. Porém, para Freyre (1982), não se 

tratava da “urbanização do rural”, mas em “graças tocadas de urbanidade” nos espaços rurais, 

que segundo ele 

 [...] tocaram maneiras, hábitos, requintes de senhores e, sobretudo senhoras 
de casas-grandes do espaço ruralmente canavieiro do Brasil patriarcal se 
vestirem, repousarem, comerem, rezarem, [...]. 
Toques urbanos a colorirem víveres ecologicamente rurais. Portanto, começos 
de rurbanizações em espaços não fisicamente rurais como rurais através das 
principais adaptações, quer de senhores, quer de escravos, patriarcais, a uma 
civilização canavieira, no trópico brasileiro. (FREYRE, 1982, p. 12).  
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Para Freyre (1982) nesse contexto, o rural e o urbano deveriam coexistir em perfeita harmonia 

efetuando trocas de hábitos e costumes e complementando-se mutuamente. Daí, a proposta, à 

época – início dos anos 1980 –, de “rurbanização do Brasil”, cujo significado dizia respeito a

[...] um processo de desenvolvimento socioeconômico que combina, como 
formas e conteúdos de uma só vivência regional – a do Nordeste, por 
exemplo ou nacional – a do Brasil como um todo – valores e estilos de 
vida rurais e valores e estilos de vida urbanos. Daí o neologismo: rurbanos.  
(FREYRE, 1982, p. 57).

De forma distinta, o conceito de rurbano no Brasil apresentado por José Graziano da Silva 

refere-se à urbanização do rural, enfatizando a urbanização física do rural com a introdução 

nesse espaço de atividades econômicas não agrícolas, que configuram o que o autor chamou de 

“novo rural” (GRAZIANO DA SILVA, 2001, p. 44).

Conforme adotado na França, o termo rurbano refere-se a espaços intermediários em uma 

delimitação que vai do urbano ao rural. Nesses espaços intermediários identificam-se baixas 

densidades, paisagem rural pouco modificada e, adicionalmente, apresentam uma estrutura em 

transformação em razão da influência da cidade (SÁNCHEZ, 2005). 

Em “Diferenças fundamentais entre o mundo rural e o urbano”, escrito na década de 

1930, seus autores enfatizam o caráter composto da definição sociológica de mundo rural e 

mundo urbano, devendo-se levar em conta mais de uma característica que os distingue. Sorokin, 

Zimmerman e Galpin (1981, p. 199) afirmam ainda que essas diferenças devem ser “genéricas 

no espaço e relativamente constantes no tempo”. Ou seja, devem independer dessa ou daquela 

cidade, como dessa ou daquela época.

As características e definições compostas consideradas por Sorokin, Zimmerman e Galpin 

(1981) na distinção entre o mundo rural e o urbano têm como ponto de partida o caráter ocupacional, 

dele derivando todos os outros aspectos considerados por esses autores, conforme apresentado a seguir:

1. Ocupacionais: os indivíduos, em sua totalidade, ativamente envolvidos em 

atividades agrícolas;

2. Ambientais: predomina o trabalho desenvolvido ao ar livre; relação direta com a 

natureza; vulnerabilidade aos fatores climáticos;

3. Tamanho das comunidades: pequenas comunidades;

4. Densidade populacional: baixas densidades;

5. Homogeneidade: similaridade das características psicossociais adquiridas – 

linguagem, crenças, opiniões, tradições, padrões de comportamento, etc.;

6. Diferenciação, estratificação e complexidade social: baixas; 
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7. Mobilidade social: baixa; 

8. Direção da migração: alta do campo para a cidade; da agricultura para a indústria;

9. Sistema de integração social: de baixa complexidade, pouco dinâmico e pouco intensivo.

Esses aspectos dos espaços rurais e urbanos, para Favareto (2006), estão mais associados à 

condição do rural dos anos 1930 do que propriamente constituem os caracteres fundamentais da 

ruralidade. De acordo com Favareto (2014, p. 1140), é necessário “separar caracteres estruturais de 

definição do que é rural e do que é urbano das distintas funções que estes espaços cumpriram ao 

longo do tempo.” De fato, diante das dinâmicas atuais que têm lugar nesses espaços, algumas das 

características apontadas por Sorokin, Zimmerman e Galpin (1981) parecem não terem mais lugar 

nesse contexto, especificamente no que se refere ao modo de vida e, possivelmente, ao aspecto 

ocupacional, visto que os autores referem-se a uma “totalidade” na ocupação em atividades 

agrícolas que foi superada pela introdução de inúmeras outras atividades desenvolvidas nas áreas 

rurais. Nesse sentido, Abramovay (2003) distingue três (3) dimensões definidoras da ruralidade: 

a proximidade com a natureza, a ligação com as cidades, e as relações interpessoais derivadas da 

baixa densidade populacional e o tamanho reduzido de suas populações. 

O conceito de ruralidade, ou “ruralidades” como alguns autores4 preferem,  é um 

conceito ainda em construção. Melhor dizendo – e para ser fiel ao entendimento de rural (e 

urbano) explicitado anteriormente como em construção ao longo do tempo – é um conceito 

permanentemente em construção; ou uma “construção histórica” como sugere Wanderley 

(2000, p. 90); ou que emerge de “novas identidades em construção” (CARNEIRO, 1998), sendo 

produto das novas relações cidade-campo. Para alguns autores, e dito de outra maneira, o termo 

pode ser usado “sintonizado com pressupostos do desenvolvimento.” (IPARDES, 2004, p. 19).

Sobre a ruralidade na sociedade brasileira, Moreira (2005, p. 30) afirma que 

[...] com certeza carregará elementos de uma “paisagem orgânica de um campo 
selvagem incivilizado” (dos sertões e das florestas tropicais) e dos “vilarejos 
do interior oligárquico”, ambos produzidos pela colonização portuguesa e pela 
centralidade do leste marítimo que nos conecta ao ocidente europeu. [...] Nossos 
“vilarejos do interior”, distintos das “comunidades camponesas” europeias, 
carregaram os poderes oligárquicos dos coronelismos herdados da casa grande 
e da senzala só simbolicamente destruídos.

A ruralidade, dessa forma, segundo Abramovay (2000, p. 6) é “um conceito de natureza 

territorial e não setorial; não pode ser encarada como etapa do desenvolvimento social a ser vencida 

pelo avanço do progresso e da urbanização”, transformando-se em “um valor para as sociedades 

4 Wanderley (2011).
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contemporâneas” e independente de setores econômicos. Ela manifesta-se em territórios que 

podem não ser contíguos, mas que apresentam certa homogeneidade em relação aos atributos 

dessa categoria analítica. Essa ideia da dimensão territorial da ruralidade é endossada por 

Kageyama (2008, p. 31) ao destacar que “a essência da noção de rural é territorial ou espacial” 

e não pode ser associada ao setor de atividade nem ao local de transações comerciais de 

determinada espécie5. 

O caráter territorial atribuído ao termo ruralidade e o debate sobre esse conceito nas 

abordagens sobre o rural e o urbano no Brasil consolidaram as qualidades positivas desses 

espaços e a necessidade de sua integração no contexto da sociedade como um todo a partir do 

nível local (WANDERLEY, 2011, p. 122).  

Conceitualmente, o território forma-se a partir do espaço e é resultado de uma ação de 

apropriação que pode ser concreta ou abstrata sobre ele (RAFFESTIN, 1993, p. 143). O espaço, 

por sua vez anterior ao território, conceitualmente, refere-se ao patrimônio natural existente, sendo 

o território a apropriação desse espaço através da ação social de diferentes atores (SILVA, 2013).

O conceito de território usado por diversos campos das Ciências Sociais sugere, de acordo 

com Schneider (2009, pp. 69-74), uma classificação a partir de três paradigmas principais: 

1. Da interação dos humanos com o espaço – formas de uso e de transformação do 

espaço, espaços criados, espaços construídos ou espaços transformados. A questão 

do poder é central para definição do território, podendo haver múltiplos poderes e de 

formas variadas e heterogêneas no território;

2. Das relações entre as dimensões materiais, culturais e simbólicas, com o espaço; 

reflete uma configuração social que se situa em um ponto no espaço; construção de 

identidades no território e sentimento de pertencimento;

3. Dos estudos da economia, do planejamento e da geografia do desenvolvimento – 

o conceito de território “associado ao de região”. O espaço como organizador de 

funções econômicas.

Assim, no território estabelecem-se relações em diversas esferas – política, social, 

econômica, cultural e ambiental – em intensidades distintas e que configuram certas identidades  

conjugam um caráter de apropriação e pertencimento aos espaços.

Além das identidades e dos laços de pertencimento, as dinâmicas sociais e econômicas 

5 Embora o modo de vida, os costumes, a cultura e as práticas sociais sejam aspectos revantes na compreensão da 
ruralidade do território, a abordagem adotada nesta tese não se deteve a esses aspectos, estando os argumentos 
da mesma ancorados em autores como Kageyama (2008), Wanderley (2002) e Abramovay (2000). 
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desencadeadas nos espaços e entre eles promovem relações de poder, dominação e dependência 

que, segundo Saquet (2007, p. 66)6, podem configurar territórios e territorialidades. 

O território é objetivado por relações sociais, de poder e dominação, o que 
implica a cristalização de uma territorialidade, ou de territorialidades, no 
espaço, a partir das diferentes atividades cotidianas. Isso, de acordo com 
Raffestin, assenta-se na construção de malhas, nós e redes, delimitando 
campos de ações, de poder, nas práticas espaciais e constituem o território.   

Nessa linha, Santos (1998, p. 16), afirma que o território pode “ser formado de lugares 

contíguos e de lugares em rede”, sendo o seu conceito relacionado aos acontecimentos nos 

lugares; a simultaneidade destes possibilita o que o autor chama de “acontecer solidário”, apesar 

das diferenças entre pessoas e lugares.

Diante do exposto, a definição de território apresentada em Silva (2013, p. 553) compreende 

essas várias dimensões do território, entendido por ele como  

um espaço de construção social e poder instituído (porém não imutável), 
caracterizado por recursos físicos específicos (naturais e industriais) e 
valores (históricos e culturais) que estabelecem elementos de identidade aos 
sujeitos que nele habitam [...] formado tanto por lugares contíguos (relações 
de vizinhança) como por lugares em rede (processos sociais que ligam 
lugares diferentes).

A utilização do conceito de território nas políticas públicas fornece uma compreensão da 

dimensão social e das dinâmicas que se processam nas diversas escalas, passando o território 

a ser entendido como “produto e condição da relação dinâmica entre sociedade e paisagem 

natural ao longo do tempo.” (SILVA, 2013, p. 550). 

Assim, não faz muito tempo que um novo entendimento da definição de campo como 

espaço multifuncional e difuso passou a fazer parte das políticas de desenvolvimento que antes 

associava esses espaços ao atraso e agrícola, conforme já comentado anteriormente. Na  nova 

abordagem desses espaços, o território e o territorial foram incorporados dando uma dimensão 

integral do espaço7 (RODRIGUES; FERREIRA, 2009, p. 13).

Em síntese, pode-se dizer que o conceito de território contém dimensões distintas, entre 

elas: identidade e pertencimento; capital social; poder ou político; institucional ou administrativa. 

Assim, a abordagem territorial do rural enseja a necessária articulação entre as dimensões sociais 

do território (econômica, política e cultural), do processo histórico e a abordagem multiescalar 

dos processos territoriais. Além disso, permite capturar as descontinuidades e continuidades 

6 O autor refere-se ao trabalho de Raffestin (1993). 

7 Sobre a abordagem territorial do desenvolvimento rural, ver os trabalhos de Veiga (2000), Abramovay (2003), 
Schneider e Blume (2004) e Favareto (2006). 
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temporais e espaciais, em inúmeras possibilidades de configurações e reconfigurações.   

Considera-se que um dos agravantes da crescente complexidade na distinção entre 

espaços rurais e urbanos encontra-se na forma dispersa e difusa de ocupação do território, 

favorecida e agravada pela melhoria e disseminação de infraestrutura de transporte e 

comunicação, que entre outros fatores, possibilitou a interpenetração entre espaços rurais 

e urbanos, diluindo os seus limites. Tal caráter de ocupação do território se expressa nas 

formas espacialmente descontínuas pela dispersão dos tecidos urbanos, com continuidades 

simbólicas e virtuais antes não admissíveis. 

A noção tradicional de cidade, intrinsecamente associada à concentração de população e 

edificações com forte presença de relações de trocas materiais e imateriais é entendida por Limonad 

(1999, p. 74) como “locus, espaço, de reprodução da força de trabalho, da troca e do consumo.“ 

Diante do processo de urbanização entendido como referente “à articulação espacial, contínua ou 

descontínua, de população e atividades” (BORJA E CASTELLS, 1997, p. 13) as cidades têm assumido 

novas configurações no território, caracterizadas por grandes aglomerações urbanas, estruturadas 

por rede viária de transportes, e núcleos urbanos pequenos e médios conectados às grandes cidades 

por meio dessa rede, intercalados por espaços vazios e áreas rurais por todo o território.  

A dimensão populacional e a densidade demográfica teoricamente são determinantes do 

grau de complexidade socioeconômica e, consequentemente, das oportunidades de emprego e 

acesso a bens e serviços oferecidos por uma aglomeração a sua população e a de seu entorno. 

Em função disso é, fundamentalmente, a centralidade e a vocação para a prestação de serviços 

de uma determinada área que a define como urbana (WANDERLEY, 2009). 

Nesse sentido o papel central que uma cidade desempenha na relação com outras 

cidades e com a região no seu entorno mais próximo, pode incorporar a uma centralidade 

tanto espaços e dinâmicas rurais quanto urbanas. Essa centralidade, em contrapartida, pode 

ser analisada a partir de outra perspectiva que não a espacial ao assumir determinadas funções 

(econômicas, educacionais, políticas, religiosas, administrativas, entre outras). Esse é um dos 

aspectos das novas dinâmicas contemporâneas que estabelecem “novas” espacialidades e, como 

consequência, ressignificam espaços rurais e urbanos.

Alguns estudos teóricos de caráter econômico buscam argumentos para a dimensão 

da localização e da distância para a organização e desenvolvimento do território. Conforme 

já observado anteriormente nesta tese, entende-se como indispensável para a compreensão 

da inter-relação entre espaços rurais e urbanos e das suas dinâmicas tanto contextualizar 
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a questão no tempo presente como elaborar o entendimento a partir de uma abordagem 

interdisciplinar que ela requer. 

As teorias e modelos de caráter econômico, apresentados a seguir, trazem para o debate 

algumas proposições no sentido de caracterizar, espacializar, classificar e delimitar o espaço 

urbano e o espaço rural em seus diversos aspectos – econômicos, culturais, sociológicos, 

políticos –, ou em sua totalidade (ALVES E MAIA, 2009, p. 48). 

Embora não se tenha a pretensão de exaurir todo o arcabouço teórico de cada uma dessas 

disciplinas, houve um esforço no sentido de mencioná-las na medida de suas contribuições 

teóricas ao entendimento da complexidade do objeto de interesse desta tese, qual seja identificar 

e apreender a ruralidade presente na MMP.

Os autores8 que se debruçaram sobre a inter-relação entre espaços rurais e urbanos são 

unânimes, sobretudo, em relação àquelas apresentadas por Johann Heinrich von Thünen (1826), 

Alfred Weber (1909), Leo Waibel (1948), Walter Christaller (1966), entre outros, cuja ideia 

central baseia-se nas noções de localização e distância. 

Segundo Waibel (1948, p. 4), o modelo de von Thünen (1826), de localização das atividades 

agrícolas, refere-se a um “Estado Isolado” como “uma abstração relativamente ao espaço, à 

natureza e à economia”, em que: o “Estado” tem forma circular e está “situado no interior de 

uma impenetrável floresta que o separa do resto do mundo”; a natureza “está localizada em uma 

planície que tem, em toda a sua extensão, o mesmo solo e idênticas condições de clima e que não 

é atravessada por nenhum rio ou canais navegáveis”; e a economia apresenta homogeneidade 

em termos de culturas, de mercados, de tamanho de propriedades, de nível de educação, de 

disponibilidade de transporte. 

Conforme apontado por Golledge (1996), a questão perseguida por de von Thünen 

– preservadas as condições por ele definidas – consistia em “como a produção agrícola se 

organizará espacialmente nessas circunstâncias?”. Para ele, dado os pressupostos preliminares 

no “Estado Isolado”, as zonas de uso da terra deveriam emergir e os tipos e quantidades de 

produtos exigidos na cidade e os preços consequentes gerados pelas commodities influenciariam 

o volume total de produção de cada tipo de uso da terra. Sob estas suposições von Thünen 

deduziu os resultados a seguir, que estão sintetizados na Figura 1.2 9:

1. A renda do terreno para um determinado produto varia inversamente com a distância 

8 Entre eles Kageyama (2008) e Alves e Maia (2009).

9 Baseado em Golledge (1996, p. 466). 
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da cidade, atingindo zero onde os custos marginais e a receita marginal de um 

produto são iguais;

2. O produto com maior rendimento por acre é produzido mais próximo do mercado;

3. A intensidade de cultivo diminui com a distância do mercado;

4. A perecibilidade dos produtos diminui com o aumento da distância do mercado;

5. O preço da terra varia diretamente com a sua capacidade rendendo aluguel; 

6. As culturas que têm um peso considerável ou em massa, em proporção ao seu valor ou às 

culturas que exigem elevados custos de transporte, serão produzidas perto do mercado;

7. Quanto maior a distância da cidade, mais provável é que os usuários da terra que 

ocupam esses locais precisem de menores custos de transporte por unidade por milha;

8. As zonas reconhecíveis de diferentes tipos de uso da terra se desenvolverão em 

torno da cidade;

9. Devido aos diferentes estilos de vida associados às diferentes formas de produção, 

a natureza da vida econômica também irá variar claramente com o aumento da 

distância da cidade;

10. Devido aos pressupostos iniciais de uniformidade ambiental no Estado Isolado, os 

usuários da terra serão dispostos em círculos concêntricos ao redor da cidade central.     

O grau de distância (remoteness), para Kageyama (2009, p. 19), leva ao entendimento de 

que “o rural é de alguma forma uma área afastada ou isolada.” Para Hite (1999) uma questão 

que continua a incomodar aqueles que tentam dar sentido à evidência contemporânea dentro do 

paradigma de von Thünen é “distante de quê?”, e a melhor resposta parece ser “da massa urbana”. 

Zonas
1. Horticultura
2. Silvicultura
3. Sistema rotativo de cereais e raízes
4. Sistema rotativo de culturas e pastagens
5. Sistema de três campos
6. Criação de gado

Fonte: Extraído de Golledge ( 1996, p. 466)

Figura 1.2 - Zonas de uso da terra segundo o Modelo de von Thünen
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Frente a algumas evidências empíricas, Hite (1999, p. 12, tradução nossa) afirma que 

Não está totalmente claro que o afastamento das cidades seja o único vetor 
com o qual precisamos nos preocupar nas análises econômicas do rural, mas 
parece haver evidências empíricas que sugerem que não ousemos ignorar a 
característica mais fundamental ou ruralidade – estar longe das cidades e 
coisas urbanas.  

Analisando o modelo de von Thünen, esse autor afirma que “localidades remotas suportam 

densidades populacionais iguais àquelas de lugares não remotos apenas se os habitantes de 

lugares remotos estiverem dispostos a aceitar rendimentos inferiores”, devido à diminuição 

também da receita marginal de trabalhar em lugares mais remotos. Em contrapartida, “os custos 

de insumos aumentam com a distância” (HITE, 1999, p. 12).

Sendo assim, o rural estaria nas áreas mais remotas do modelo de Von Thünen: 

são especializadas (por suas atividades típicas – agricultura, pesca, pecuária – 
não geram economias internas nem externas para incentivar a aglomeração), 
têm baixa densidade populacional e são relativamente pobres e conservadoras 
(no sentido de serem mais lentas para se ajustar aos sinais do mercado) 
(KAGEYAMA, 2009, p. 19). 

A despeito das críticas ao modelo de von Thünen, visto por muitos como “apenas uma 

fantasia engenhosa sem nenhum significado real”, sobretudo diante dos modernos meios de 

transporte, Waibel (1948, p. 9) alega que se trata de “um princípio, uma hipótese para expor 

fatos reais” e ele será válido “enquanto existir agricultura dependente do mercado e diferenças 

nas tarifas de transporte”, destacando alguns pontos dessa teoria como de grande importância 

para a geografia agrícola:
[...]
1. THÜNEN expôs e provou que, a despeito da igualdade de condições naturais, 

o aproveitamento pode ser inteiramente diverso. A estrutura e o conceito do 
Estado Isolado são um golpe de morte na tese do determinismo geográfico.

Fonte: Extraído de Waibel ( 1948, p. 5 e 7).

Figura 1.3 - a) Modelo de von Thünen; b) Alteração no modelo em função da localização da 
capital do Estado à margem de um grande rio e comportamento de um cidade menor e sua 
própria área de influência
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2. o principal fator a determinar os diferentes tipos de utilização da terra é a 
distância entre a região produtora e a consumidora.

3. de acordo com este princípio, a diferenciação das áreas de agricultura é 
expressa não tanto pela cultura de certas colheitas quanto pelo processo 
econômico em que tais colheitas se desenvolvem. Os sistemas agrários 
e os tipos de agricultura são os temas mais importantes da geografia 
agrícola, determinam tanto o aspecto geral da paisagem agrícola quanto 
sua estrutura econômica e social.

4. os sistemas de agricultura não estão irregularmente distribuídos na face 
da Terra, mas sua conformação é mais ou menos circular, ficando as 
grandes cidades nos centros dos círculos (WAIBEL, 1948, p. 9).

Esse geógrafo alemão – Waibel –, segundo Schneider (2002), contribui para o entendimento do 

desenvolvimento rural – ao qual incorpora o conceito de paisagem cultural  –, pois assim o considera: 

[...] um processo alargado de elevação das condições de vida da população, 
de ampliação da participação política e democratização das instituições, bem 
como de preservação dos recursos naturais. Neste sentido, parece sugestivo 
o conceito de paisagem cultural, que poderá constituir-se em ferramenta 
analítica interessante para auxiliar na reflexão acerca das inter-relações 
espaciais entre o rural e o urbano, cujas fronteiras são cada vez mais difíceis 
de serem eliminadas. A superação desta dicotomia, de corte setorial (do tipo 
agrícola versus indústria) e não raramente embebida de conteúdo ideológico 
(no sentido de comparar o atrasado versus o moderno), poderá ser o primeiro 
passo para se pensar a dinâmica sócio-espacial do meio rural em sentido 
mais amplo que aquele relacionado aos atributos produtivos e comerciais das 
atividades econômicas que ali são predominantes. Uma vez superado este 
reducionismo economicista, abrir-se-á a possibilidade de pensar os espaços 
como se fossem territórios funcionais, onde as interações do homem com o 
ambiente são o ponto de confluência. (SCHNEIDER, 2002, p. 40).

Apesar da heterogeneidade relativa aos diversos fatores considerados no modelo de von 

Thünen, a sua importância para esta tese justifica-se pela relevância da localização em relação 

a um espaço urbano central (mercado) em que a menor ou maior distância desse centro é 

determinante do tipo de atividade agrícola, assim como do custo do deslocamento da produção 

para o mercado. Em um território de tamanha heterogeneidade e relativo contraste, como é 

o caso da MMP, a combinação de diferentes circunstâncias – locacionais, infraestrutura de 

transporte, comunicação e tecnologia e presença de outros mercados e atividades – em maior 

ou menor intensidade e diversidade, poderá, sob essa ótica, oferecer vantagens competitivas 

nos mercados regionais.

Baseando-se nas ideias de von Thünen (1826), Walter Christaller (1966), elaborou a 

“Teoria dos lugares centrais”, que considera o espaço geográfico a partir de suas funções 

econômicas e de sua relação com a organização da população. Ele usou um modelo de 

rede espacial para abordar o espaço urbano e suas dinâmicas econômicas, principalmente 
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comércio e indústria. A distribuição da população tenderia a ocorrer em torno dos centros de 

tais atividades formando “polos aglutinadores, ou seja, uma polarização ou redes desses centros 

urbanos”, buscando mostrar a importância da distribuição populacional no desenvolvimento 

das localidades centrais. Em contraposição, a dispersão da população estaria associada ao baixo 

consumo de bens centrais, sendo o consumo maior em regiões densamente povoadas. No espaço 

rural, portanto, segundo esse modelo, não haveria concentração populacional e ele estaria 

condicionado à baixa atividade econômica “a qual não gera um atrativo para a população, não 

formando redes hierárquicas entre esse espaço.” (ALVES; MAIA, 2009, p. 56).

Trazendo o modelo apresentado por Christaller (1933) para a questão da inter-relação entre 

os espaços rurais e os espaços urbanos, esse modelo teórico suscita certos cuidados pois, se por 

um lado apresenta a hierarquia urbana bem definida (vila, centro, cidade e conurbação), por 

outro, relega ao rural a condição de espaço “pouco habitado e com atividades pouco dinâmicas, 

dispersa e com baixa polarização.” Nesse sentido, Alves e Maia (2009) apontam como ponto 

fundamental da teoria dos lugares centrais de Christaller (1933) o fato de ser um modelo que 

posiciona a cidade como local central para o controle de toda relação, com o 
campo sendo subordinado às decisões socioeconômicas oriundas do mundo 
urbano. Assim, a relação campo-cidade passa a ter uma análise claramente 
assimétrica, com o campo sendo apenas um reflexo das decisões da cidade.
(ALVES; MAIA, 2009, p. 56). 

Fonte: Adaptado de Agarwal (2001).

Figura 1.4 - Teoria do Lugar Central (Christaller)

Cidade 
Centro 
Vilas 

Conurbação 

Fronteira 
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Para alguns autores, no entanto, essa talvez seja considerada uma das mais importantes 

teorias da geografia econômica cuja abordagem é a distribuição e hierarquização das cidades, 

as centralidades urbanas e sua rede de influências.

A contribuição de Alfred Weber (1909), economista espacial, também caminha na linha 

da noção de distância e do seu papel nos processos de decisão de localização. Segundo Golledge 

(1996, p. 467), seus modelos ajudaram a explicar que combinação particular de fatores regionais 

e locais influenciam os processos de decisão de diferentes indústrias. 

Golledge (1996, p. 467) afirma que no desenvolvimento de teorias de localização industrial, 

duas linhas dominantes de pensamento são identificadas. A primeira, é que os tomadores de 

decisão escolhem localizações em que os custos são minimizados, e a segunda argumenta que 

localizações serão escolhidas onde os lucros são maximizados. O domínio espacial incluído 

na economia clássica busca explicar as escolhas locacionais e as distinções entre os espaços a 

partir dessas escolhas (GOLLEDGE, 1996, p. 473).

Os modelos, no entanto, não têm o objetivo de retratar o mundo real, mas apenas viabilizar 

um ambiente propício para o estudo de certas características dos fenômenos espaciais. 

Depreende-se desse conjunto de teorias a importância da localização nos estudos sobre 

a relação rural-urbano. Esta variável envolve o grau de acesso aos mercados e os contatos 

possíveis – em número, diversidade e frequência –, para trabalho, negócios, educação, lazer e 

cultura, comerciais, entre outros, e, dados pela concentração populacional e de empresas que se 

apresenta maior em áreas urbanas, oferecendo maior número de acesso, contatos e possibilidades, 

enquanto em oposição, o espaço rural – mais remoto e menos povoado – hipoteticamente está 

condicionado a um grau menor de acesso, menor número de contatos com pessoas, agentes, 

mercados e menor variedade de atividades produtivas. 

De outra forma, uma ampla e complexa rede urbana com uma hierarquia diversa de cidades 

– pequenas e médias cidades nessa rede – teria papel relevante na manutenção dos espaços 

rurais, especialmente aqueles mais remotos. 

Nesse sentido, na rede de cidades que compõe a MMP, e a destacada heterogeneidade e 

pluralidade desse território, prevalece a polarização hegemônica do município de São Paulo e 

sua região metropolitana. Entretanto, diversas outras polaridades estão aí presentes e, junto com 

as redes de diversas ordens que as conectam, contribuem para a estruturação desse território. 

Porém, devido à sua dimensão, à diferenciação de suas cidades, às disparidades inter-regionais e 

ao próprio processo histórico de cada uma delas, encontra-se entre seus espaços urbanos tanto o 

rural integrado e avançado quanto o rural isolado – ilhado e não integrado ao conjunto dessa rede.
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Se por um lado, conforme visto anteriormente, a fragmentação do território por meio 

da ocupação dispersa cria um mosaico composto por rurais e urbanos com limites diluídos, 

por outro, o espalhamento da mancha urbana e o processo de conurbação – a partir das 

principais centralidades do território – reforçado e intensificado pela presença de múltiplas, e 

próximas, polaridades de níveis hierárquicos diversos também se constitui em um movimento 

de incorporação de espaços antes rurais às cidades e ao urbano, do mesmo modo, tornando 

difícil a sua identificação.

Nesse sentido, algumas contribuições internacionais sobre a visão do rural ajudam a 

compor esse debate, visto que apresentam interpretações do rural em contextos diversos. 

Sabe-se que o meio rural tem suas especificidades e dinâmicas, sobretudo nas relações 

que estabelece com as cidades de diferentes hierarquias e esses fatores devem ser considerados 

quando se deseja encontrar uma tipologia para o rural. Por isso, é unânime entre os estudiosos 

desse tema que as convenções adotadas em cada país para a classificação das áreas em “rural” 

ou “urbana” sigam critérios diversos, o que se deve às diferenças culturais, sociais, políticas e 

econômicas, fazendo com que a comparação entre eles seja difícil, senão impossível. 

Segundo os critérios adotados pelos diversos países, o espaço rural seria marcado por certas 

características fundamentais, elencadas por Wanderley (2002): fraca densidade populacional; 

menor parte do trabalho assalariado no conjunto das atividades rurais; a predominância de 

empresas de pequena dimensão; a predominância do habitat individual; a importância da 

paisagem. Algumas dessas tipologias propostas são apresentadas no subcapítulo a seguir.

1.2. A CONFIGURAÇÃO DO RURAL EM DIFERENTES CONTEXTOS

A análise de cada uma dessas tipologias encontra-se elaborada e detalhada nos trabalhos 

de vários autores10. Essas propostas tipológicas para os espaços rurais e urbanos foram aqui 

ponderadas nos aspectos cabíveis ao caso da MMP.

Iniciando pela proposta da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) 11, em seus estudos os espaços rurais e urbanos foram delimitados a 

partir de dois níveis de análise: 

10 Além de Wanderley (2002), Kageyama (2008), Abramovay (2000), Veiga (2012), Blume (2004). Além desses, o 
recente trabalho de BRAGA (2015). 

11 Organização da qual fazem parte 34 países, entre os quais as maiores potências econômicas europeias, além 
dos Estados Unidos, Japão e Canadá.
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1. O primeiro nível corresponde ao nível local – os espaços locais, rurais e urbanos, em 

função da densidade populacional; são rurais os aglomerados que têm até 150 hab./

km2 (no caso do Japão esse ponto de corte foi 500 hab./km²) e urbanos os que se 

situam acima deste limite12; 

2. O segundo nível, a partir da classificação do primeiro nível, procura estabelecer 

a formação de áreas contíguas e regiões – identifica e classifica pequenas regiões, 

levando em conta a proporção da população que vive nos espaços rurais ou urbanos 

anteriormente delimitados (EUROPEAN COMMISSION, 2013).

Assim, em função do grau de ruralidade ou de urbanização, pequenas regiões 

identificadas são reagrupadas em três categorias, segundo a proporção da população que 

habita esses espaços: 

• as regiões predominantemente rurais, nas quais 50% ou mais da população vive em 

unidades consideradas rurais; 

• as regiões relativamente rurais ou intermediárias, onde entre 20% e 50% da 

população total vive em unidades rurais; e

• as regiões predominantemente urbanas, onde menos de 20% da população total vive 

em unidades rurais.

Em seguida, é levado em conta o tamanho da cidade como critério de classificação. 

Nas regiões predominantemente rurais se a cidade tiver mais de 200 mil habitantes e 

esse contingente corresponder a mais de 25% da região, então ela será classificada como 

relativamente rural (ou intermediária); e, nas regiões intermediárias se uma cidade possuir 

mais de 500 mil habitantes correspondentes a menos de 25% da população, ela será considerada 

predominantemente urbana (EUROPEAN COMMISSION, 2013).

Abramovay (2003) chama a atenção – positivamente – para essa tipologia por ela 

considerar a relevância das áreas menos povoadas assim como a importância da relação que 

as áreas rurais estabelecem com as cidades, procurando “[...] integrar organicamente cidade 

e campo sem eliminar as particularidades da organização social, econômica e territorial das 

áreas não densamente povoadas” (ABRAMOVAY, 2003, p. 35).

Além da tipologia da OCDE, a Comissão Europeia possui uma proposta para a 

União Europeia em que, tendo como critério “o grau de urbanização”, distingue três tipos 

de regiões: 

12 Além da densidade populacional, em 2013, a OCDE passou a considerar também o contingente populacional 
contínuo que se refere à quantidade de habitantes de forma contínua (vizinhança ou adjacência) (BRAGA, 2015).  
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• zonas de população densa: constituídas por municípios contíguos, cuja densidade 

demográfica é superior a 500 hab./km² e que têm (no conjunto da zona) uma população 

total de 50 mil habitantes ou mais; 

• zonas intermediárias: correspondem a grupos de municípios cuja densidade é superior 

a 100 hab./km², mas que não pertencem ao grupo anterior; as regiões incluídas nesta 

categoria devem contar com uma população total de pelo menos 50 mil habitantes, ou 

estarem próximas às zonas de população densa; 

• zonas de fraca população: os demais grupos de municípios (EUROPEAN 

COMMISSION, 2013).

Embora muitos países europeus tenham como base a tipologia proposta pela OCDE, 

alguns critérios são adaptados a cada situação e escala de análise. Wanderley (2002) 

sistematizou em um quadro algumas definições oficiais do meio rural em países europeus; 

ao quadro que se apresenta abaixo, foram adicionados dados atualizados por outros autores 

(BLUME, 2004; BRAGA, 2015):

Fonte: Adaptado pela autora a partir de Wanderley (2002), Blume (2004) e Braga (2015).

Quadro 1.1 - Parâmetros adotados por diversos países na definição de espaços rurais e urbanos

Países Parâmetros adotados

Bélgica dois sistemas de classificação se combinam, um referindo-se aos municípios e levando em conta sua população e seu 
crescimento, o outro em função do lugar da agricultura no espaço habitado.

Dinamarca
duas abordagens podem ser distinguidas, uma procedendo da regulamentação da construção: as zonas rurais são, então, 
aquelas onde a agricultura tem prioridade; a outra, através das estatísticas: são considerados como rurais toda região que 
conte menos de 200 habitações ou todo município que compreenda uma população entre 4.000 e 10.000 habitantes.

França
a definição mais corrente retém como rurais os municípios com menos de 2.000 habitantes. Como esta definição 
não parece mais pertinente, uma distinção suplementar foi acrescentada: as Zonas de Povoamento Industrial ou 
Urbano (ZPIU) e o rural profundo “fora das ZPIU”.

Alemanha existe uma tipologia de diferentes coletividades territoriais que reúne índices econômicos, número de habitantes e 
densidade da população. Nesta tipologia, existem regiões definidas pela sua “vocação agrícola”.

Grécia não há definição; em sua falta, o critério da densidade populacional (30 hab./km2) é utilizado.

Itália não existem critérios para diferenciar o meio urbano do meio rural, mas são qualificados de rurais os municípios de 
menos de 10.000 habitantes. Os municípios são classificados segundo 13 critérios.

Irlanda o critério de 100 habitantes distingue os “distritos urbanos” dos “distritos rurais”.

Luxemburgo o rural não é distinto do urbano. As zonas rurais estão incluídas na tipologia das zonas urbanas.

Holanda é através dos planos de utilização do solo que se opera a distinção, muito clara, entre zona rural e zona urbana.

Portugal
é usa a classificação européia para fins administrativos que considera densidade demográfica, tamanho da população 
e continuidade territorial. Na escala da freguesia são considerados: ocupação do solo urbano, densidade populacional 
e tamanho da população. Adicionalmente nesse caso, pondera se a freguesia é sede da câmara municipal, nesse caso 
não podendo ser classificada como rural (Braga, 2015).

Inglaterra
o espaço rural é o espaço residual do urbano, que dá lugar a uma classificação muito fina a partir da utilização dos solos.

São urbanas, áreas classificadas como urbanas por objetivos do governo local, isto é, burgos de comarcas, distritos 
municipais e distritos urbanos. (Blume, 2004)

Suíça São rurais as comunas com menos de 10.000 habitantes, incluindo os subúrbios (Blume, 2004).

Áustria Comunas com mais de 5.000 habitantes são urbanas (Blume, 2004).

Portugal, Grécia,  
Itália e Espanha

Em Blume (2004) encontramos que o critério é: são rurais as aglomerações que reúnem habitações contínuas de até 
10.000 habitantes e que resguardam uma certa distância dos centros metropolitanos.
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Em outra conjuntura, observa-se que em países americanos adota-se uma classificação 

tanto baseada na delimitação legal, administrativa e governamental, como em algumas situações 

o tamanho populacional, ou ainda este critério combinado a outros aspectos. 

O Quadro 1.2 a seguir apresenta um conjunto de países que se agrupam sob esses critérios 

e algumas de suas particularidades.

O Brasil, conforme observado por Blume (2004), “é o único país de expressão territorial 

continental que utiliza a classificação administrativa” para classificar o seu território – e sua 

população – em rural ou urbana.

Nos EUA, considerando-se o peso cada vez menor da agricultura, na identificação dessas 

áreas usa-se primeiramente uma distinção baseada no contexto onde estão inseridas – em áreas 

metropolitanas ou em áreas não-metropolitanas. A partir daí, as áreas são definidas como áreas 

rurais quando a aglomeração populacional possui no máximo 2.500 habitantes, podendo situar-

se em “localidades” ou em “espaços abertos”. 

Na definição adotada nesse país, são usados códigos do continuum rural-urbano (rural-

urban continuum codes) e de “códigos de influência urbana” (urban influence codes), que 

fazem parte de uma classificação adotada nos condados e descreve o grau de urbanização e de 

proximidade a uma área metropolitana. Os condados estão divididos por sua vez conforme o 

quadro apresentado a seguir, a partir de Abramovay (2000): 

Quadro 1.2 - Definições normativas oficiais para países americanos 

Critério País Particularidade

Delimitação Legal, 
Administrativa e Governamental

Brasil, Equador, Guatemala, El Salvador e 
República Dominicana

A definição ocorre a partir do local do 
domicílio: dentro do município, na cidade 
= população urbana, fora população = 
rural. É valorizado o aspecto estrutural 
(aparelhos e serviços urbanos).

Costa Rica, Haiti, Uruguai São rurais as localidades com 
características não urbanas.

Patamar Populacional Argentina, Bolívia, México, Venezuela, 
Honduras, Nicarágua, Panamá

Limite populacional varia entre 1.000 e 
2.500 para a definição de população rural.

Patamar Populacional combinado 
a outras característias Chile

Localidades urbanas mais de 50% dos 
habitantes envolvidos com atividades 
secundárias e patamar de 1.500 
habitantes.

Fonte: Reproduzido a partir de Blume (2004).
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Essa classificação foi aprofundada por pesquisadores da Economic Research Service/

United States Department of Agriculture (ERS/USDA), buscando compreender as dinâmicas 

espaciais mediante dois critérios, a saber: o tamanho da aglomeração populacional de cada 

condado e a maneira como se liga a centros mais dinâmicos. 

Primeiramente, as áreas metropolitanas foram divididas em grandes (maior do que 1 

milhão de habitantes) e pequenas (menor do que 1 milhão de habitantes); e, as áreas não 

metropolitanas foram divididas em adjacentes a uma grande área metropolitana, adjacentes 

a uma pequena área metropolitana e não-adjacentes a uma área metropolitana. Na sequência, 

outra subdivisão foi aplicada às áreas não metropolitanas adjacentes (tanto à grande quanto 

à pequena área metropolitana) pelo tamanho de suas “cidades”: as que contêm uma cidade 

com mais de 10 mil habitantes e as que não têm uma aglomeração desta magnitude. Por 

fim, as áreas metropolitanas não-adjacentes foram divididas pelo tamanho de sua localidade 

central: mais de 10 mil habitantes, de 2.500 a 9.999 habitantes e as totalmente rurais, reunindo 

no máximo 2.500 habitantes num só sítio (ABRAMOVAY, 2000). O esquema apresentado a 

seguir ilustra essa classificação:

Fonte: Abramovay, 2000.

Quadro 1.3 - Critérios de classificação segundo o rural-urbano continuum code nos EUA

Condados Metropolitanos

0 Condados centrais e área metropolitanas.

1 Condados periféricos (finge countinues), às áreas metropolitanas com mais de um milhão de habitantes.

2 Condados em áreas metropolitanas com mais de 250 mil e menos de 1 milhão de habitantes.

3 Condados em áreas metropolitanas com menos de 250 mil habitantes (o limite inferior é 50 mil habitantes).

Condados Não Metropolitanos

4 População urbana superior a 20 mil habitantes ou mais, adjacente a uma área metropolitana.

5 População urbana superior a 20 mil habitantes ou mais, não adjacente a uma área metropolitana.

6 População urbana entre 2.500 e 19.999 habitantes, adjacente a uma área metropolitana.

7 População urbana entre 2.500 e 19.999 habitantes, não adjacente a uma área metropolitana.

8 Completamente rural (menos de 2.500 pessoas), adjacente a uma área metropolitana.

9 Completamente rural (menos de 2.500 pessoas), não adjacente a uma área metropolitana.
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A aplicação dessa classificação aos condados norte-americanos resultou no Quadro 1.4  abaixo:

Na França, tomando como critério o tamanho populacional, são consideradas rurais as 

áreas metropolitanas 

áreas não metropolitanas 

áreas 

grandes 

pequenas 

> 1 milhão de habitantes 

 < 1 milhão de habitantes 

adjacentes a grande área 
metropolitana 

adjacentes a pequena 
área metropolitana 

 
não adjacentes 

 

contém 1 cidade com 
pop. > 10 mil hab. 

não contém cidade com 
pop. > 10 mil hab. 

> 10 mil hab. 

2.500 a 9.999 hab. 

< 2.500 hab. 

contém 1 cidade com 
pop. > 10 mil hab. 

não contém cidade com 
pop. > 10 mil hab. 

Fonte: Abramovay, 2000.

Figura 1.5 - Esquema da classificação das áreas metropolitanas e não metropolitanas nos EUA

Quadro 1.4 - Condados norte-americanos segundo tamanho da população e variações em sua influência urbana

Fonte: Elaboração própria a partir de Abramovay (2000). Ghelfi e Parker, com base no Urban Influence Code do ERS/USDA. 

Nota:
Metropolitana grande = mais de 1 milhão de habitantes.
Metropolitana pequena = entre 50 mil e 999 mil habitantes.
Adjacente = contígua a uma área metropolitana e ao menos 2% da população 
do condado trabalhando na área central da metrópole.
Com cidade = núcleo urbano acima de 10 mil habitantes.
Sem cidade = núcleo urbano abaixo de 10 mil habitantes.
Com town = aglomerado populacional entre 2.500 e 9.999 habitantes.
Totalmente rural = aglomerado populacional inferior a 2.500 habitantes.

Condados 
Metropolitanos 

Não-metropolitanos 
Adjacentes a 

metropolitanas 
grandes 

Adjacentes a 
metropolitanas 

pequenas 
Não-adjacentes 

Grandes Pequenos Com 
cidade 

Sem 
cidade 

Com 
cidade 

Sem 
cidade 

Com 
cidade 

Com 
town 

Totalmente 
rural 

3.141 311 525 63 123 188 627 234 555 515
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comunas com não mais que 2.000 habitantes, localizadas em áreas contíguas e sem nenhuma 

indústria relevante. Além disso, conforme apresentado por Abramovay (2000), o Institut 

National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) criou a categoria “peri-urbano” 

segundo a qual classificou as comunidades rurais localizadas no entorno das cidades; o seu 

crescimento “seria interpretado apenas como alargamento das atividades urbanas, dando 

continuidade ao padrão anterior das migrações.” Estariam ainda contempladas nessa categoria 

as comunidades industriais com “no mínimo 100 empregos industriais e uma empresa com no 

mínimo 20 assalariados.” (ABRAMOVAY, 2000).

A partir de 1996, no entanto, uma nova diferenciação entre rural e urbano passou a ser 

adotada na França, com base na proposta do INSEE de um recorte diferenciado para o seu 

território – o Zoneamento em Áreas Urbanas (ZAU) –, em que se definem duas categorias 

consideradas espaços de predominância urbana13 (BLUME, 2004):

•	 Polos Urbanos – unidades territoriais com uma população mínima entre 8.000 e 

10.000 habitantes e menos de 5.000 empregos; e,

•	 Coroa Peri-urbana – comunas em que ao menos 40% do total da população ativa 

trabalha nos polos urbanos ou nas comunas peri-urbanas sob a influência destes polos.

Por sua vez, os espaços rurais, foram divididos em quatro categorias:

•	 Rural	com	influência	urbana – áreas que circundam os espaços predominantemente 

urbanos, e ao menos 20% dos ativos vão trabalhar num centro urbano;

•	 Polos Rurais – são pequenas unidades urbanas que oferecem entre 2.000 a 5.000 

empregos e possuem mais postos de trabalho do que população residente; 

•	 Periferia dos Polos Rurais – áreas em que menos de 20% da população ativa 

trabalha diariamente nos polos rurais;

•	 Rural Isolado – áreas não enquadradas nas alternativas anteriores, mas nem por isso 

consideradas insignificantes, pois detém 10% da população francesa e um terço do território.

Segundo Blume (2004), a tipologia aplicada ao território francês permitiu uma visão mais 

acurada das diferentes dinâmicas existentes entre os espaços rurais e urbanos, rompendo a 

dicotomia sem “apagar as especificidades das áreas rurais” (ABRAMOVAY, 2003, p. 45). 

Na Itália, o Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) definiu uma classificação que considera 

uma combinação de 13 variáveis – demográficas, econômicas, educacionais e relativas ao 

conforto domiciliar – que são trabalhadas por meio de análise multivariada seguida de análise 

13 Segundo Abramovay (2000), o número de comunas em 1990 superava a marca de 36 mil unidades.
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de clusters. Os resultados classificam as comunas em 9 grupos. A partir desses grupos as 

comunas foram divididas em quatro categorias: “comunas urbanas, comunas semi-urbanas, 

comunas semi-rurais e comunas rurais” (KAGEYAMA, 2008).

De acordo com Kageyama (2008), os indicadores que compõem essa classificação 

demonstram “uma tendência de identificar o rural com o atraso socioeconômico, de forma que 

implicitamente o urbano foi identificado com o desenvolvimento”.

Em função do crescimento da importância do fenômeno da pendularidade o ISTAT 

definiu um zoneamento territorial baseado no conceito de “sistemas locais de trabalho” que 

visa maximizar o número de pessoas que residem e trabalham numa mesma área e minimizar o 

número de residentes que saem diariamente dessa área para trabalhar e também o de trabalhadores 

residentes em outras áreas que entram aí diariamente para trabalhar (KAGEYAMA, 2008).

A partir desse zoneamento, a pesquisa sobre tipologia das áreas rurais italianas, 

empreendida pelo Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), classificou inicialmente os 

sistemas locais de trabalho para posteriormente definir as áreas como rurais. O objetivo foi 

identificar os “sistemas locais rurais” e suas potencialidades de desenvolvimento. Cada sistema 

local de trabalho foi inicialmente classificado como rural de acordo com os regulamentos 

da Comissão Europeia (densidade populacional inferior a 100 hab./km² ou taxa de ocupação 

agrícola igual ou maior que o dobro da média num determinado ano, ou seja, os que se 

caracterizam por baixa densidade populacional e elevada importância do setor agrícola). 

Se um sistema rural apresentasse ainda taxa de desocupação superior à média ou evidente 

diminuição da população indicando “despovoamento” em relação ao ano, era classificado como 

rural em declínio. Foram também identificados sistemas locais de trabalho manufatureiros e, 

particularmente, os especializados em atividades agroalimentares, constatando-se deste modo 

uma correspondência entre as características rurais do território e a existência de especialização 

produtiva dos sistemas manufatureiros em empresas agroalimentares (INEA, 2000, p. 133, apud 

KAGEYAMA, 2008, pp. 47-49).

Essa mesma autora menciona o Istituto Nazionale di Sociologia Rurale (INSOR) que, usando 

os mesmos critérios apresentados acima (Itália), obteve resultados diferentes. Eles partiram da ideia 

de que o rural identifica-se com o ambiente natural onde predomina a “superfície verde” sobre a 

edificada. A partir das “superfícies agrícolas e florestais (constituintes ou não de empreendimentos 

agrícolas)” e da densidade populacional, criaram quatro classes de comunas: 

a)  comunas ruralíssimas – com uma porcentagem de superfície verde 
maior que a média nacional de 87,25%; 
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b)  comunas rurais – com densidade populacional menor que 300 pessoas 
por km² e superfície verde entre 75% e a média nacional ou comunas de 
montanha com densidade populacional inferior a 300;

c)  comunas intermediárias – mais de 300 habitantes por km² e superfície 
verde entre 75% e 87,25% ou superfície verde inferior a 75% e 
densidade menor que 300 hab./km² ou comuna de montanha com 
densidade maior que 300; 

d)  comunas urbanas – superfície verde inferior a 75% e densidade 
maior que 300 hab./km², além das capitais de províncias e cidades 
com mais de 50.000 habitantes. (KAGEYAMA, 2008, p. 48).

Posteriormente, esse instituto acrescentou mais 2 categorias: o “’rural adensado’ – com 

superfície não urbanizada entre 75% e a média nacional e com densidade entre 300 e 500 hab./km²; e, o 

‘urbano verde’ – superfície não urbanizada entre esses mesmos limites e densidade populacional 

maior que 500 hab./km²” (KAGEYAMA, 2008).

Os critérios usados para um índice de ruralidade proposto por Ocaña-Riola e Sánchez-

Cantalejo (2005) para a Espanha, visaram superar a definição tradicional baseada no tamanho 

da população e na densidade demográfica. Esses critérios, para Kageyama (2008), possuem 

uma grande dose de arbitrariedade ao estabelecer limites numéricos que delimitam os diversos 

tipos de regiões, além do que “é inerentemente difícil descrever um conceito tão complexo como 

ruralidade com uma variável simples” e, mesmo que se defina um conjunto amplo de variáveis 

determinantes da ruralidade, ele pode não ser aplicável a diferentes países, com diferentes 

histórias e configurações territoriais (KAGEYAMA, 2008, p. 44).

Os referidos autores, para o caso da Espanha, acrescentam critérios tais como progressivo 

envelhecimento da população devido ao êxodo massivo das áreas mais atrasadas e alto grau 

de ocupações relacionadas com a agricultura, chegando a sete variáveis para construir um 

índice de ruralidade:

1. densidade populacional; 
2. proporção de pessoas com mais de 65 anos na população;
3. proporção de crianças (0-14 anos); 
4. razão de dependência (número de inativos por 100 pessoas em idade 

ativa);
5. proporção de aposentados na população;
6. número de ocupações agrícolas e relacionadas (criação, pesca, etc.) em 

cada trabalhador;
7. índice de habitabilidade - proporção de casas em condições de pobreza, 

em mau estado ou ruína total (Ocaña-Riola; Sánchez-Cantalejo, 2005).

Entretanto, para estes autores a criação de um índice composto a partir de um modelo 

(no caso, de análise fatorial) depende fundamentalmente da escolha cuidadosa das variáveis 

iniciais, da fundamentação teórica que busque revelar por meio dessas variáveis o conceito 
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que se procura medir e a escolha (geralmente subjetiva) dos pesos que serão atribuídos a elas. É 

importante observar ainda que alguns aspectos essenciais do conceito de ruralidade nem sempre 

são passíveis de mensuração adequada, como por exemplo, elementos do capital social, como 

coesão, solidariedade, identidade e espírito comunitário, excluídos do índice ainda que de extrema 

importância para a compreensão do território (KAGEYAMA, 2008).

A proposta da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) 

consiste no cruzamento das variáveis: densidade demográfica, considerando as áreas com 

menos de 150 hab./km² (padrão adotado pela OCDE); e participação da agropecuária no 

emprego, sendo rurais áreas em que 35% ou mais da População Economicamente Ativa 

(PEA) encontra-se ocupada em atividades agrícolas, pecuárias e florestais. Os dados 

utilizados são unidades menores que o município, a comuna, ou o cantão (divisão político-

administrativa). Para a variável densidade demográfica, a base de informação é o distrito, 

e para a participação da agropecuária no emprego, a base é o PEA agropecuário usado pela 

área de ponderação do IBGE (menor que o distrito) (RODRÍGUEZ e MURILLO, 2008). A 

aplicação desses critérios no caso do Brasil resultou em quase o dobro de áreas rurais do 

que usando as definições oficiais (CEPAL, 2011).

Posteriormente, essa tipologia foi classificada em forma de um gradiente que cruza 

diferentes níveis de densidade demográfica com atividade econômica (RODRÍGUEZ e 

MURILLO, 2008). O uso do gradiente evita uma análise dicotômica e permite observar as 

inter-relações entre as áreas (RODRÍGUEZ, 2011). Esse gradiente encontra-se detalhado no 

Quadro 1.5 conforme apresentado por Rodríguez e Murillo (2008):

Quadro 1.5 - Gradiente combinando densidade demográfica e atividade econômica 

Fonte: Rodriguez e Murillo (2008).
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Os autores acima propõem ainda que para reduzir as variáveis a uma escala comum 

pode-se utilizar um par binário e a partir dele construir um índice entre a presença de 

ruralidade ou a ausência dela.

Algumas alternativas tipológicas para o caso do Brasil foram elaboradas por vários autores 

que são apontados como referência nos estudos sobre os espaços rurais brasileiros14. Entre eles, 

Abramovay, considera que existem três critérios de delimitação para o rural: o administrativo, 

o funcional com patamar populacional e o funcional com ênfase na ocupação agrícola, além do 

patamar populacional. Tanto este autor como Veiga recorrem ao modelo adotado pela OCDE 

como parâmetro para discutir o rural no Brasil. Entretanto, autores como Rua (2006) julgam 

essa abordagem insuficiente, pois “enfatiza demasiadamente a dimensão político-administrativa 

(normativa), em detrimento de outras dimensões (simbólica, cultural, natural) exigidas para a 

análise mais integradora do território” (RUA, 2006, p. 92).

Abramovay (2000) ao comparar tentativas de definições do rural, presentes em estudos 

realizados nos Estados Unidos, França e OCDE, conclui que há cinco pontos comuns:

1. O importante é a definição espacial e não setorial da ruralidade;

2. Não existe fatalismo demográfico que possa condenar as áreas não densamente 

povoadas ao abandono;

3. O meio rural só pode ser compreendido em suas relações com as cidades, com as 

regiões metropolitanas e, principalmente os pequenos centros em torno dos quais se 

organiza a vida local;

4. Nem toda aglomeração urbana que possui um mínimo de serviços pode ser chamada 

de “cidade”, de maneira que as “cidades rurais” desempenham papel fundamental no 

desenvolvimento territorial;

5. Embora existam traços comuns da ruralidade, o meio rural caracteriza-se por uma 

imensa diversidade. As pesquisas contemporâneas voltadas para a dimensão espacial 

devem estudar tipologias capazes de captar essas diversidades.

Em relação às propostas da OCDE, INSEE (França) e da Office of Management and 

Budget-United States of America (OMB-USA), Favareto entende que em primeiro lugar é 

necessário uma combinação de critérios estruturais e funcionais. Além disso, eles devem cobrir 

“aspectos relativos às dimensões econômica, social, ambiental e demográfica.” E, completa que 

o crescente esvaziamento de sentido do rural como sinônimo de agrícola e de 
agrário e, em seu lugar, a emergência de uma visão territorial, o que implica 

14 Entre eles Favareto (2006), Blume (2004), Wanderley (2000) e Abramovay (1999).
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tanto o reconhecimento de uma lógica econômica cada vez mais intersetorial, 
como uma escala geográfica de ocorrência de tais processos que remete à 
ideia de região (FAVARETO, 2006, p. 111). 

Na maioria das tipologias propostas, percebe-se que há uma tentativa de se definir 

categorias de rural que respondam às variáveis consideradas e se encaixem nessas categorias. 

Nesse sentido, entende-se que a classificação em forma de um gradiente fornece muito mais 

possibilidades de tipos de rurais sem que necessariamente ele tenha que ser associado a uma 

determinada classe. A partir do gradiente tanto o rural quanto o urbano estariam localizados em 

faixas de rurais ou de urbanos. Ou seja, haveria uma infinidade de tipos ligados mais ao rural 

ou mais ao urbano.

No caso do Brasil, o IBGE adota a definição administrativa de distrito e de perímetro 

urbano, que é usada para a classificação dos domicílios nas pesquisas oficiais brasileiras. O 

problema dessa classificação é que ela se baseia numa definição de “cidade” como sede de 

município – estabelecida em lei de 1938 –, cabendo ao município definir o limite oficial entre as 

zonas urbanas e zonas rurais de seu território – por meio da Lei de Perímetro Urbano (CAIADO 

e SANTOS, 2004, p. 7). Esse critério exagera o grau de urbanização, ao considerar urbana 

toda sede de município (cidade) e de distrito (vila), “sejam quais forem suas características” 

(ABRAMOVAY, 2003). 

Na visão de José Eli da Veiga (2002), para efeitos analíticos, no Brasil não deveriam 

ser considerados urbanos os habitantes de municípios pequenos demais (menos de 20 mil 

habitantes). Porém, há municípios com menos de 20 mil habitantes e com altas densidades 

demográficas, podendo pertencer a regiões metropolitanas e outras aglomerações. Por esse 

motivo, na tentativa de corrigir as distorções causadas pelo tratamento dado ao espaço rural 

e urbano brasileiro segundo a classificação adotada pelo IBGE, o autor propõe a combinação 

do tamanho populacional com pelo menos outras duas variáveis – densidade demográfica e 

localização. Com base nisso, sugere a seguinte classificação:

• inequivocamente urbanos – aglomerações metropolitanas, outras 
aglomerações e centros urbanos; 

• municípios de médio porte – municípios com população entre 50 e 100 
mil habitantes, ou densidade demográfica maior que 80 hab./km², mesmo 
que tenha menos de 50 mil habitantes; e,

• municípios de pequeno porte – municípios com, simultaneamente, menos 
de 50 mil habitantes e densidade demográfica menor que 80 hab./km² 
(VEIGA, 2002).

Para Veiga (2002) não há habitantes mais urbanos do que os residentes nas aglomerações 

metropolitanas, nas demais aglomerações e nos outros centros urbanos.  Além disso, o autor 
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aponta a densidade demográfica como a variável que melhor reflete o índice de pressão 

antrópica. Entretanto, considera-se necessário acrescentar outros elementos para que o processo 

de urbanização se evidencie: a análise de variáveis tais como acessibilidade, capital humano, 

serviços e infraestrutura, economia, tecnologia, dimensão espacial da vida social e cobertura 

do solo, entre outros, para a classificação de áreas urbanas e rurais15 (GIRARDI, 2008).

Um ponto importante a considerar são as múltiplas funções que caracterizam o rural, e 

que requerem dos planejadores procedimentos integrados visando alcançar um desenvolvimento 

urbano mais equilibrado. Para Santoro e Pinheiro (2003, p. 25), 

é no rural onde mais se manifestam as 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.

Uma das importantes questões a compreender de modo a avançar na pesquisa em curso 

é verificar, a partir da definição adotada por cada país, especificamente no caso brasileiro e 

cotejado ao território da MMP, em que medida a definição do meio rural adotada pelos órgãos 

oficiais está refletindo, ou não, a realidade do território.

As variáveis e os parâmetros a serem avaliados nas análises sobre a MMP resultam, 

portanto, dessas considerações acima relacionadas ponderados no contexto em questão e frente 

às dinâmicas que se estabelecem nesse território.

A partir daí, faz parte da questão enfrentada por este estudo investigar as diferentes 

formas que caracterizam o rural na MMP e que possam “espacializar” uma delimitação mais 

alinhada à sua realidade.

O Quadro 1.6 a seguir apresenta algumas principais variáveis e parâmetros adotados na 

identificação do rural.

15 Essas variáveis serão apresentadas oportunamente nesta tese e envolvem dados do IBGE e do Instituto de 
Economia Agrícola (IEA) espacializados e apresentados na cartografia temática sendo usadas na elaboração de 
uma indicação de ruralidade para a MMP.
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Quadro 1.6 - Parâmetros para a construção do entendimento do rural (ou da ruralidade)

O
C

D
E

U
N

IÃ
O

 E
U

RO
PE

IA

C
EP

AL

C
en

tr
o 

La
tin

o-
Am

er
ic

an
o 

pa
ra

 o
 D

es
en

vo
lvi

m
en

to
 

R u
ra

l (
RI

M
IS

P)

Ba
nc

o 
M

un
di

al

FR
AN

Ç
A

ES
PA

N
H

A

M
ÉX

IC
O

Pr
of

. J
os

é 
El

i d
a V

ei
ga

de
ns

ida
de

  <
 3

00
 h

ab
./k

m
² ;

  p
op

. <
 5

 m
il h

ab
.; d

ist
ân

cia
 

ce
nt

ra
lid

ad
e <

 4
5 

m
in

ut
os

; c
en

tra
lid

ad
e >

 5
0 

m
il h

ab
. 

(m
en

os
 da

 m
et

ad
e d

a p
op

. t
em

 ac
es

so
 à 

ce
nt

ra
lid

ad
e

de
ns

ida
de

 < 
15

0 
ha

b.
/k

m
² ;

 P
EA

 > 
35

% 
at

iv.
 ag

ro
pe

cu
ár

ias

de
ns

ida
de

 < 
15

0 
ha

b/
km

²

 po
p.

 < 
30

m
il h

ab
.; d

en
sid

ad
e <

 10
0 

ha
b.

/k
m

²; 
ba

ixo
 n

íve
l d

e 
re

nd
a; 

po
uc

a d
ive

rsi
da

de
 de

 em
pr

eg
o;

 po
p.

 < 
5 

m
il h

ab
.

(P
IB

 ag
ríc

ola
 <=

 2
0%

; d
en

s. 
> 8

0 
ha

b/
km

²) 
; d

en
s. 

< 8
0,

6 
ha

b.
/k

m
² ;

 pr
od

uç
ão

 ag
ríc

ola
 > 

80
%;

 P
IB

 ag
ríc

ola
 > 

20
%

po
p.

 < 
20

 m
il h

ab
.; d

en
sid

ad
e <

 8
0 

ha
b.

/k
m

²

VARIÁVEIS
densidade demográfica X X X X X X X X X
tamanho da população X X X X X
tamanhos dos centros urbanos X
lugar de trabalho  X lugar de residência X
distância a um centro urbano X X X X
Índice de tempo de viagem ao centro urbano mais próximo 
(de 0 a 100)

X

População com educação universitária (%) X
Paticipação da agropecuária no emprego X
População economicamente ativa do setor 
agrossilvopastoril

X

PIB X
acesso a serviços básicos (luz, água e esgoto) X
Participação da agricultura, pecuária, caça e silvicultura na 
economia (%)

X

número de empregos X X
Participação da pesca na economia (%) X
Participação não qualificada e de subsistência nas 
atividades da agricultura, pecuária, caça e silvicultura(%)

X

Índice de afluência turística (de 0 a 100) X
ruralidade oficial - pessoas residentes no meio rural (%) X

Organismos

PA
RÂ

M
ET

RO
S

Fonte: Elaboração nossa.



67

A normatização (IBGE) 
No que diz respeito à dimensão político-administrativa e aos critérios adotados no Brasil, 

parte-se do fato de que aqui falta uma definição oficial criteriosa do que é cidade, conforme 

afirma Endlich (2006), pois são consideradas cidades toda sede de município, sendo uma regra 

que remonta ao Estado Novo (Decreto-lei nº 311/1938), conforme já mencionado, não havendo 

atualização desse conceito no Estatuto da Cidade (2001). Diante disto, não há critérios bem 

definidos a serem seguidos pelos municípios sobre quais parâmetros devam ser usados para a 

definição de suas áreas urbanas16, o que acaba gerando incoerências entre os critérios adotados 

por cada municipalidade. 

Ainda que algumas iniciativas tenham surgido no sentido de questionar as definições 

usadas pelo IBGE, parte delas tem como unidade de análise o município sendo essa definição 

refutável considerando-se a interferência da proximidade e/ou pertencimento de cada município 

a contextos regionais mais complexos, por exemplo.  

Sposito (2006, p. 112) dá a dimensão dessa questão ao afirmar que os estudos sobre o 

urbano tratam sempre da diferenciação entre este e o rural destacando as suas distinções e 

oposições, porém 

ainda que essas distinções e oposições possam e devam ser reconhecidas, 
elas não são suficientes para a análise do que se tem chamado de a “questão 
cidade-campo” em termos mais complexos, porque seu estudo requer a 
compreensão das relações e complementaridades que se estabelecem entre 
esses dois espaços.

A classificação adotada no Brasil, conforme mencionado anteriormente, desperta dúvidas 

quanto a sua conformidade com a realidade. O IBGE classifica o espaço em rural e urbano 

considerando urbanas as sedes municipais (cidades) e as sedes distritais (vilas), sendo os 

perímetros definidos por lei municipal. Além dessas, também são consideradas urbanas as áreas 

isoladas, da mesma forma definidas por lei municipal, separadas das cidades ou vilas por área 

rural ou outro limite legal. 

Segundo essa classificação, são áreas rurais aquelas que não foram classificadas como 

urbanas. Ou seja, “a definição do IBGE [...] é de natureza residual17: as áreas rurais são 

aquelas que se encontram fora dos limites das cidades [...]” (ABRAMOVAY, 2000, p. 2). Por 

16 A área urbana definida pelo IBGE refere-se ao perímetro urbano estabelecido em forma de lei pelos municípios e 
é diferente da mancha urbana. Esta, conforme entendida neste estudo, refere-se às áreas urbanizadas e adensadas 
refletindo o processo de urbanização, podendo ser identificada por meio de imagens de satélite.

17 Expressão usada por Saraceno (1996/1999).
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esse princípio, basta o mínimo de infraestrutura e serviços básicos e adensamento para que a 

população seja considerada urbana, o que segundo o autor faz com que o rural corresponda “aos 

remanescentes ainda não atingidos pelas cidades e sua emancipação social passa a ser vista — 

de maneira distorcida — como ‘urbanização do campo’” (ABRAMOVAY, 2000). 

O que é um traço comum nos trabalhos europeus, norte-americanos e em trabalhos mais 

recentes da ONU para a América Latina é tratar o rural não como oposição, mas em sua relação com 

as cidades. Nesse contexto, como a definição usada no Brasil suscita a existência de uma diversidade 

de espaços denominados “cidades”, abre a possibilidade de se pensar no que – embora considerado 

uma composição de termos contraditórios – caracterizam as cidades rurais (ABRAMOVAY, 2000).

Acontece que o desenho dos perímetros urbanos, a partir do planejamento dos municípios, 

envolve interesses políticos e estratégias de desenvolvimento, na maioria das vezes, privilegiando 

o urbano em detrimento do rural. Os interesses políticos envolvidos nessa classificação vão 

desde vantagens tributárias, até forma e permissões de parcelamento do solo para transformação 

em condomínios, considerando dinâmicas urbano-regionais em curso. 

Tal classificação quando usada nas pesquisas que abordam o rural e o urbano, podem 

levar a conclusões distorcidas da realidade, principalmente por não considerarem os aspectos 

geográficos, sociais, econômicos e culturais desses espaços. 

Segundo essa classificação, em muitos casos no Brasil, algumas sedes de distritos com 

população insignificante e poucas unidades domiciliares, porém com acesso a determinados 

serviços públicos, podem estar classificadas como “urbanas”, deixando às áreas remanescentes 

a imagem de “áreas carentes” – diga-se “rurais”. 

De acordo com a cartografia apresentada pelo IBGE, o território brasileiro está dividido 

em unidades político-administrativas que abrangem os diversos níveis de administração 

(federal, estadual e municipal) e cujas principais definições estão listadas abaixo18:

Grandes Regiões - Conjunto de Unidades da Federação com a finalidade 
básica de viabilizar a preparação e a divulgação de dados estatísticos. A 
última divisão regional elaborada em 1970 e vigente até o momento atual é 
constituída pelas regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste;

Unidades da Federação - Estados, Territórios e Distrito Federal. São as 
Unidades de maior hierarquia dentro da organização político-administrativa 
no Brasil, criadas através de leis emanadas no Congresso Nacional e 
sancionadas pelo Presidente da República;

Municípios - São as unidades de menor hierarquia dentro da organização 
político-administrativa do Brasil, criadas através de leis ordinárias das 

18 As definições foram extraídas de documentos relativos ao Censo de 2010 (IBGE).
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Assembleias Legislativas de cada Unidade da Federação e sancionadas pelo 
Governador. No caso dos territórios, a criação dos municípios se dá através de 
lei da Presidência da República;

Distritos - São as unidades administrativas dos municípios. Têm sua criação 
norteada pelas Leis Orgânicas dos Municípios;

Regiões Administrativas; Subdistritos e Zonas - São unidades administrativas 
municipais, normalmente estabelecidas nas grandes cidades, citadas através de 
leis ordinárias das Câmaras Municipais e sancionadas pelo Prefeito;

Área Urbana - Área interna ao perímetro urbano de uma cidade ou vila, 
definida por lei municipal;

Área Rural - Área de um município externa ao perímetro urbano;

Setor Censitário - É a unidade territorial de coleta, formada por área contínua, 
situada em um único Quadro Urbano ou Rural, com dimensões e número 
de domicílios ou de estabelecimentos que permitam o levantamento das 
informações por um único agente credenciado. Seus limites devem respeitar 
os limites territoriais legalmente definidos e os estabelecidos pelo IBGE para 
fins estatísticos19.

A partir da classificação feita pelo IBGE dos espaços rurais e urbanos, há subdivisões que 

aparecem na base de dados dos setores censitários e que foram denominadas situação do setor. 

Estas buscam aproximações com as características particulares do território. Os espaços “urbanos” 

possuem três subdivisões e os “rurais”, cinco subdivisões, conforme apresentado abaixo:

a)  Urbano

1. Área urbanizada de cidade ou vila - áreas legalmente definidas como urbanas e 

caracterizadas por construções, arruamentos e intensa ocupação humana; áreas 

afetadas por transformações decorrentes do desenvolvimento urbano e aquelas 

reservadas à expansão urbana;

2. Área não-urbanizada de cidade ou vila - Áreas legalmente definidas como urbanas, 

mas caracterizadas por ocupação predominantemente de caráter rural;

3. Área urbana isolada - áreas definidas por lei municipal e separadas da sede municipal 

ou distrital por área rural ou por outro limite legal;

b)  Rural

4. Aglomerado rural de extensão urbana;

5. Aglomerado rural isolado – povoado;

6. Aglomerado rural isolado – núcleo;

19 O IBGE adverte que em sua base territorial estão nos setores censitários os aglomerados rurais com mais de 50 
domicílios, e que os menores encontram-se identificados dentro dos setores rurais normais.
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Além das unidades político-administrativas e das subdivisões do urbano e rural, 

acima mencionadas, o IBGE chama de localidade todo lugar do território nacional onde 

exista um aglomerado permanente de habitantes. A definição de cada um dos tipos de 

localidade, que estão explicitados abaixo, é também definidora do que é urbano ou rural no 

território brasileiro:

•	 Capital Federal - Localidade onde se situa a sede do Governo Federal com os seus 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;

7. Aglomerado rural isolado – outros aglomerados;

8. Zona rural, exclusive aglomerado rural.

Mapa 1.3 - CLASSIFICAÇÃO OFICIAL DO TERRITÓRIO DA MMP
Rural, urbano e subdivisões

0            25         50                            100 kmLimite da MMP
Municípios do ESP

Situação rural
4 - aglomerado rural de extensão urbana
5 - aglomerado rural isolado - povoado
6 - aglomerado rural isolado - núcleo
7 - aglomerado rural isolado - outros aglomerados
8 - zona rural, exclusive aglomerado rural

Classificação IBGE
Situação urbana

1 - área urbanizadade cidade ou vila
2 - área não urbanizada de cidade ou vila
3 -área urbana isolada

Fontes básicas: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rural e urbano: Censo Demográfico IBGE (2010). 
Fonte: Elaboração nossa. 
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•	 Capital - Localidade onde se situa a sede do Governo de Unidade Política da Federação, 

excluído o Distrito Federal;

•	 Cidade - Localidade com o mesmo nome do Município a que pertence (sede municipal) 

e onde está sediada a respectiva prefeitura, excluídos os municípios das capitais;

•	 Vila - Localidade com o mesmo nome do Distrito a que pertence (sede distrital) e 

onde está sediada a autoridade distrital, excluídos os distritos das sedes municipais;

•	 Aglomerado Rural - Localidade situada em área não definida legalmente como rural, 

onde existam unidades domicialiares que conformem um conjunto de edificações 

adjacentes (50 metros ou menos de distância entre si) com características de 

permanência. Os aglomerados rurais são classificados em:

 - Aglomerado Rural do tipo extensão urbana – área situada fora do perímetro urbano 

legal, desenvolvida a partir da expansão de áreas urbanas de cidades ou vilas. Pode 

ser loteamento, conjunto habitacional, ou outro núcleo de característica urbana;

 - Povoado – é um aglomerado rural sem caráter privado ou empresarial, 

ou seja, não vinculado a um único proprietário do solo (empresa agrícola, 

indústrias, usinas, etc.), cujos moradores exercem atividades econômicas, quer 

primárias (extrativismo vegetal, animal e mineral, e atividades agropecuárias), 

terciárias (equipamentos e serviços) ou mesmo, secundárias (industriais 

em geral), no próprio aglomerado ou fora dele. O povoado é caracterizado 

pela existência de um número mínimo de serviços ou equipamentos para 

atender aos moradores do próprio aglomerado ou de áreas rurais próximas; 

Uma outra definição encontrada em documentos do IBGE determina que este 

deve possuir “pelo menos 1 (um) estabelecimento comercial de bens de consumo 

frequente e 2 (dois) dos seguintes serviços ou equipamentos: 1 (um) estabelecimento 

de ensino de 1º grau em funcionamento regular, 1 (um) posto de saúde com 

atendimento regular e 1 (um) templo religioso de qualquer credo”;

 - Núcleo – é um aglomerado rural vinculado a um único proprietário do solo (empresa 

agrícola, indústria, usina, etc.), dispondo ou não de serviços ou equipamentos 

definidores dos povoados;

 - Outros aglomerados – são aglomerados que não dispõem, no todo ou em parte, dos 

serviços ou equipamentos dos povoados e que não estão vinculados a um único 

proprietário (empresa agrícola, indústria, usina, etc.);
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•	 Propriedade Rural - Todo lugar em que se encontre a sede de propriedade rural, 

excluídas as já classificadas como núcleo;

•	 Local - Todo lugar que não se enquadre em nenhum dos tipos referidos anteriormente 

e que possua nome pelo qual seja conhecido;

•	 Aldeia - Localidade habitada por indígenas.

A definição do que é urbano, portanto, busca atender a critérios políticos locais (leis 

municipais) não havendo uma orientação equitativa a ser seguida nacionalmente. A “concorrência” 

entre o pagamento do ITR à União ou do IPTU ao município configura interesses tributários que 

estão envolvidos na definição desses limites do urbano e do rural pelas municipalidades. Além 

disso, há uma questão ideológica que associa o crescimento urbano à ideia de desenvolvimento 

e, por conseguinte, o rural ao atraso. Ou seja, a definição de urbano acaba por recair sobre áreas 

que efetivamente não são urbanas. 

O principal problema que permeia essa classificação adotada pelo IBGE deve-se a esse 

recorte territorial ser a base para os dados censitários. Ou seja, a população, todas as estatísticas 

socioeconômicas e o índice de urbanização do país, divulgados pelo IBGE, são separados em 

rural e urbano de acordo com esse critério levando a uma área urbanizada muito além da mancha 

urbana propriamente dita. 

As subdivisões do urbano denominadas “área não urbanizada de cidade ou vila” e “área 

urbana isolada” – na maior parte dos casos cidades médias e pequenas – referem-se a áreas 

localizadas no entorno da mancha urbana que ainda se mantêm ligadas ao rural conforme se 

irá constatar no capítulo 3. Por hipótese, essa distorção poderia ser minimizada se a população 

fosse calculada considerando-se apenas as “áreas urbanas de cidade ou vila”, atribuindo-se as 

demais categorias ao rural.

Confrontando-se a classificação adotada no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística, diante do que foi visto até o momento quanto às propostas tipológicas e definições 

usadas institucionalmente em outros países acerca de uma definição para essas duas “categorias” 

do território – o rural e o urbano –, percebe-se o quanto a urbanização contemporânea tornou 

complexa a distinção dos espaços rurais e urbanos no território, diluindo a oposição entre cidade-

campo e, consequentemente, levando à adoção de uma classificação oficial insuficiente. 

Conforme visto, os conceitos de “rural” e de “ruralidade” já não podem ser vinculados 

ao agrário. Este, associado a atividades ligadas à agricultura, pecuária e afins, ainda persiste 

sendo desenvolvido no campo em áreas afastadas, com baixas densidades e presença marcante 
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da natureza. Entretanto, novas atividades introduziram-se nesses espaços, assim como se 

deslocaram para as cidades e para o entorno delas.

No âmbito desta tese, portanto, entende-se que originalmente o rural esteve explicitamente 

associado e foi concebido a partir das atividades agrícolas – primárias –, dependendo de maiores 

extensões de terra e, consequentemente, da localização no campo. Quando a cidade assume o 

protagonismo das dinâmicas territoriais, e há um deslocamento populacional, com a introdução 

de outras formas de reprodução do capital, o rural perde seu peso nessa balança – em que do 

lado oposto passa a estar o urbano –, demandando mecanismos capazes de mantê-lo integrado 

nas dinâmicas produtivas e de fixarem sua população nessas áreas. 

Ao afirmarem que não se pode falar do rural enquanto espaço delimitado, Biazzo (2008) 

e Carneiro (1998), apoiam-se nessa ideia e defendem que a dimensão espacial só pode se referir 

a campo e cidade, e espaços campestres e citadinos. Para eles a categoria “rural” não deverá ser 

mais utilizada para qualificar um espaço e sim “como qualidade de relações sociais no mesmo/

do mesmo.” (BIAZZO, 2008, p. 124).

Se as dinâmicas contemporâneas espacializadas no território mostram tanto atividades 

agrícolas sendo desenvolvidas no interior das cidades, em hortas e pequenas comunidades 

produtoras, por exemplo, como áreas mais longínquas, tradicionais, inseridas nos circuitos 

produtivos modernos, o conceito de rural e ruralidade parece esvaziar-se do peso de tais  

características, sugerindo que, para que ele seja identificado, é necessário atentar para aspectos 

muito mais qualitativos do que quantitativos.  Ademais, não se pode falar de formas espaciais 

do rural. A relação com o urbano – em alguns casos, intersticial – dilui os limites de ambos em 

espaços mesclados com nuances de um e de outro. 

De posse dessa base conceitual, o próximo subcapítulo apresenta o percurso histórico da 

ocupação e conformação do território da MMP, que servirá de referência para a identificação 

de seus rurais.
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1.3. URBANIZAÇÃO E TERRITÓRIOS METROPOLITANIZADOS

Neste item recorre-se a aspectos do processo de urbanização e da industrialização no 

contexto brasileiro e paulista na busca de importantes referências para esclarecer acerca do 

rural e sua relação com o urbano nesse processo na MMP. Tem-se como pressuposto que a 

complexidade dos processos da urbanização contemporânea em curso tornou difícil, senão 

impossível, a separação do território em campo e cidade, rural e urbano baseada na divisão do 

trabalho, dadas as novas relações que se estabeleceram entre esses espaços.

Busca-se avançar no entendimento dos conceitos de rural e urbano mediante a trajetória 

da ocupação e das relações estabelecidas na Macrometrópole Paulista, analisando-se os efeitos 

sobre os espaços rurais e urbanos, a partir das relações entre o setor primário e outros setores 

da economia, e da urbanização, para concluir, conforme veremos ao longo desta tese, que essa 

separação do território em campo e cidade baseada na divisão do trabalho tornou-se diluída, 

dinâmica e resiliente.

A relação entre campo e cidade na história da humanidade existiu desde o momento em 

que o homem passou a se fixar à terra, produzindo e armazenando o seu próprio alimento; depois, 

com a realização do excedente e a consequente liberação de parte da mão de obra para outras 

atividades e a diferenciação das comunidades pelas atividades produtivas desempenhadas em 

seus diversos estágios: agricultura, manufatura, indústria, comércio e serviços, até chegar ao 

atual período, denominado por Milton Santos (1999) “meio técnico-científico-informacional”. 

Em cada uma dessas fases a relação campo-cidade alternou a supremacia de um desses 

dois polos dicotômicos condicionada, em parte, pela divisão da força de trabalho e das 

atividades produtivas – realizadas no campo ou na cidade. Entretanto, essa divisão entre 

campo e cidade tornou-se menos evidente à medida que tanto os espaços tornaram-se mais 

fluidos, como as atividades ficaram menos dependentes dos espaços – seja pela mobilidade, 

seja pela virtualidade.

No quesito da dependência de espaço (área) que algumas atividades produtivas requerem,  

tecnologias de cultivo, a exemplo da hidroponia, reduziram a necessidade de grandes espaços 

ao ar livre para determinados cultivos na agricultura; ou o advento de novas técnicas na 

avicultura a qual passou a não depender da localização no campo. Esses são exemplos em 

que a atividade agropecuária no mundo contemporâneo passou a ser desempenhada tanto 

no campo quanto na cidade, transformando estrutura e forma das relações nesses espaços. 

Entretanto, tais relações tiveram outros significados em épocas distintas e, ao retroceder um 
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pouco na história, observaremos que o processo de urbanização desencadeou muitas das 

mudanças registradas ao longo do tempo.   

A urbanização enquanto um processo materializa-se de fato a partir da cidade. Os 

primeiros sinais da relação do homem com algum lugar podem ser constatados nas evidências 

de sua preocupação com a “moradia” dos mortos e do uso das cavernas como forma de abrigo e 

proteção, tanto para ele próprio como para seus alimentos e instrumentos, e a primeira condição 

para a fixação do homem a um lugar – a domesticação de animais e a reprodução de alimentos –, 

irá se consolidar posteriormente, após um longo período, com a Revolução Agrícola. 

A Revolução Agrícola está diretamente associada ao sedentarismo, ao desenvolvimento 

de técnicas de cultivo e à criação de animais, e culmina com o estabelecimento da aldeia 

– resultado das condições anteriores. As primeiras aldeias – e as “cidades rurais” – são 

certamente as primeiras aglomerações humanas ainda “não urbanas” – “rurais” – nas quais, 

no entanto, ainda se desenvolvem atividades relacionadas à agricultura e criação de animais, 

em áreas extensas e afastadas, apresentado pouca ou nenhuma diferenciação social, portanto, 

não urbanas. Entretanto, são essas atividades que irão promover a organização da sociedade 

em grupos que com o provimento do excedente alimentar tornaram possível a vida urbana, 

evoluindo até relações de cooperação sociais mais complexas estabelecidas nas cidades4.

O aumento da produção de alimentos e a geração do excedente alimentar levam a um 

processo de diferenciação social e para Singer (1978), em síntese, essa é a primeira condição 

necessária para que uma sociedade humana possa se dizer “urbana”. Entretanto, para que se 

constituam as cidades é necessário que parte da força de trabalho liberada passe a dominar essa 

produção e dela se aproprie, e passe a ocupar um território diferente daquele em que se produz 

o alimento, gerando por consequência um fluxo permanente de produtos agrícolas do campo 

para o novo espaço ocupado.

A cidade pressupõe, assim, uma participação diferenciada dos homens no processo de 

produção e distribuição dos produtos necessários à sua manutenção, ou seja, uma sociedade de 

classes. A constituição da cidade é para Singer (1978, p.15), simultaneamente, “uma inovação 

na técnica de dominação e na organização da produção”, dado que permite a concentração de 

gente transformando-a em força de defesa, em contraposição ao campo, mais disperso, além de 

receber e transformar o excedente provindo do campo, maximizando-o.

4 Munford (2008) faz um detalhado e sensível relato da cultura neolítica em que ressalta a relevância da trajetória 
percorrida nas relações do homem consigo mesmo, com os animais, com as plantas e com o lugar, considerados por ele 
favoráveis ao posterior desenvolvimento da cidade e base essencial para sua permanência física e continuidade social.
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Decorre, portanto, da divisão clara do trabalho em agrícola e não agrícola, a distinção 

entre os locais onde os trabalhos são desempenhados – o campo e a cidade. Por sua vez, a 

diferenciação social do trabalho é associada por Sposito (1989) à diferenciação ecológica rural 

X urbano. A sociedade de classes constituída por “não aldeões” – trabalhadores não agrícolas 

– concentrados em um território distinto daquele dos aldeões – trabalhadores agrícolas – define 

a separação entre cidade e campo. A importância da evolução para uma maior diferenciação 

social e o surgimento de posições de dominação e poder nas novas formas de organização 

social, de acordo com Munford (2008, p. 67), levam a concluir que “[...] a transformação da 

aldeia em cidade não foi mera mudança de tamanho e dimensões, embora ambos esses fatores 

nela entrassem: ao contrário, foi uma mudança de direção e finalidade, manifestada num novo 

tipo de organização”.

A localização das primeiras cidades com frequência esteve associada a condições naturais, 

sendo próximas a vales de rios e uma variedade de ambientes naturais. Tanto os recursos 

naturais, como mais tarde a construção de muralhas e fossos foram usados para auxiliar na 

defesa e na delimitação do seu território, sendo a cidade, internamente, dividida em propriedades 

individuais em contraposição ao campo. De outro lado, no campo as terras eram administradas 

de forma comunitária e divididas em posses, cuja produção destinava-se a abastecer as cidades. 

A essa passagem do campo dominador para dominado pela cidade, denominou-se 

Revolução Urbana. A cidade passa a ser o centro de domínio e controle da produção, local onde 

estão os que controlam produção e os produtores, e é receptora dos excedentes do campo. Já o 

campo é o local que provê o sustento da cidade. 

Mas para Munford (2008) mesmo naquele momento, nem tudo que está adensado – 

seja por população ou por estruturas urbanas – é cidade, devendo-se ter certo cuidado para 

“distinguir o apertado agrupamento de estruturas urbanas, com um mero adensamento da 

população, da complexa organização dinâmica da cidade, na qual velhas estruturas e funções 

serviam a novos propósitos.” A grande marca de uma cidade, para Munford (2008), é sua 

“capacidade de transmitir em formas simbólicas e modelos humanos uma porção representativa 

de uma cultura”, capaz de “encorajar a expressão mais plena das capacidades e potencialidades 

humanas, mesmo nas áreas rurais primitivas que ficam além.” (MUNFORD, 2008, p. 111).

Algumas cidades se destacaram e transformaram-se em centralidades regionais e grandes 

impérios. Por meio de conquistas territoriais – diante de questões religiosas e políticas – e do 

controle do excedente oriundo da produção no campo, a constituição e o fortalecimento desses 

impérios proliferou o número de cidades mediante as conquistas dos territórios associadas 
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ao poder, expandindo o processo de urbanização. Esse processo amplia mais tarde os papéis 

urbanos e a rede de cidades que se estabeleceram (SPOSITO, 1989, pp. 21-22).

Segundo Sposito (1989) os impactos da desintegração dessa rede urbana europeia decorrente 

da queda do poder político romano, repercutem no processo de urbanização em curso com 

profundas transformações econômicas, sociais e políticas, destacando-se o bloqueio do comércio 

e das atividades mercantis nas cidades europeias determinado pelos novos povos conquistadores 

– os árabes. Nesse contexto, as atividades agrícolas recobram sua importância e se estabelece o 

modo de produção feudal, traduzindo-se na retomada do campo como centro de dominação. 

Nesse cenário, algumas ocupações rurais ainda desempenhadas junto ou na cidade foram 

sendo afastadas e substituídas no interior da cidade por ocupações urbanas, aprofundando as 

diferenças entre cidade e campo e entre seus habitantes, contrapondo não só esses dois espaços, 

assim como os que dela fazem parte e seus modos de vida (MUNFORD, 2008, p. 318).

O crescimento das cidades medievais não estava limitado pelas muralhas e esteve muito 

mais associado às condições naturais e sociais. Sua extensão física , porém, não ultrapassou 

os 800 metros a partir do centro. Com o crescimento e adensamento populacional, em alguns 

casos, unidades habitacionais autônomas foram construídas nas proximidades de algumas 

cidades, levando a um padrão de expansão territorial em que se registrou “muitas pequenas 

cidades e aldeias subordinadas, em ativa associação com suas cidades vizinhas, distribuídas 

amplamente pela paisagem.” (MUNFORD, 2008, p. 374-375).

Quando o modo de produção feudal entra em declínio, já no final do período medieval, 

é que renasce o papel central da cidade na economia e instala-se um novo modo de produção 

denominado capitalismo. A partir de então o processo de urbanização – como pano de fundo 

e terreno fértil para a estruturação do capitalismo – intensifica-se dando origem a inúmeras 

cidades e marcando o crescimento inimaginável das já existentes. 

O incremento das atividades mercantis e a intensificação dos fluxos de mercadorias 

e pessoas foram aos poucos delineando uma nova forma de ocupação em torno de antigas 

aglomerações, fossem elas os antigos feudos, antigas cidades, ou até mesmo novas ocupações em 

que se praticava o comércio e o artesanato. A cidade renasce por intermédio dessas atividades 

econômicas como palco para o estabelecimento de relações sociais, políticas e econômicas 

complexas e o desmonte do antigo sistema feudal.

A passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista significou 

a substituição da produção de valores de uso – propriedade, alimentos e bens – em valores de 

troca derivados do acúmulo de riqueza. E, nesse sentido, a cidade não só explora o campo, como 



78

também começa a produzir certos bens ou mercadorias, que então passam a servir como valor 

de troca. Segundo Singer (1978, p. 17-18) a nova relação de produção ocorre na cidade, 

[...] por ser esse um lugar em que a prática da economia natural é, por definição, 
impossível. Nas condições em que o campo ainda permanece dominado pelas 
“velhas” relações de produção, o modo de assegurar que o produtor se dedique 
sistemática e definitivamente à produção de valores de troca é separá-lo do seu 
fundo de subsistência, coagindo-o a obter, mediante a venda, os meios para 
comprar víveres de que necessita.

A denominada revolução comercial, de acordo com Singer (1978), concretizou-se quando 

algumas cidades libertaram-se do domínio feudal e os servos fugiram para as cidades. As cidades 

comerciais emergem assim como a classe dos comerciantes e dos banqueiros.  A liberação de 

mão de obra no campo leva o comerciante a aproveitar na produção de manufaturas aquela 

disponível nas aldeias. A família camponesa passa a produzir mercadorias, sendo vantajoso 

para o comerciante, pois no campo aqueles não estavam sujeitos à regulamentação corporativa. 

Surgem novas funções especializadas, e eleva-se o nível das forças produtivas, que têm como 

consequência a ampliação da divisão do trabalho. 

Segundo Singer (1978), “se a revolução manufatureira se orientou, pelo menos em seu 

princípio, contra a cidade, conquistando-a, de fora para dentro, a revolução industrial teve por 

palco, desde o início, a área urbana.” Assim, ela – a fábrica, unidade produtiva do novo modo de 

produção – é um fenômeno urbano e requer mão de obra disponível, devendo dispor de serviços 

de infraestrutura em geral, sobretudo, de comunicação, transporte, água e energia. A redução do 

seu alto custo tanto quanto a complementaridade existente entre os estabelecimentos industriais 

tornam conveniente e necessário compartilhar essa infraestrutura de serviços especializados, 

levando a uma aglomeração espacial da atividade industrial (SINGER, 1978, p. 32).  

A industrialização ocorre simultaneamente em alguns países, cujo poder político e 

domínio estavam associados às conquistas colonizadoras. Nesse contexto, a Inglaterra teve 

papel destacado como potência líder da economia mundial, sendo os demais países tidos como 

uma grande área periférica, o que perdurou até o final do século XIX, quando perde o monopólio 

industrial (SINGER, 1978, p. 26).

O início do processo de industrialização em uma determinada localidade faz com que 

a população localizada nas proximidades seja de certa forma atraída para suas imediações, 

tornando esse espaço um mercado cada vez mais importante para bens e serviços de consumo, 

que assim passa a atrair atividades produtivas cujas naturezas possam se beneficiar dessa 

proximidade em função do consumo de seus produtos. 
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Geralmente, as cidades que passaram a se industrializar já eram centros comerciais 

importantes, por isso mesmo já possuíam serviços de infraestrutura relativamente desenvolvidos 

e atrativos para a localização da indústria. Além disso, a industrialização estimula na cidade 

o surgimento de novas atividades e serviços a ela associados tais como atividades de pesquisa 

científica, de educação, governamentais, de finanças e contabilidade, e muitos outros. Serviços 

antes executados em áreas rurais passam a ser desenvolvidos na cidade a exemplo de certas 

atividades que o próprio homem do campo executava tanto na comercialização como na 

distribuição de seus produtos. Os próprios serviços assistenciais à saúde e à educação, que antes 

eram desempenhados e usados dentro da própria comunidade rural, passam a ser oferecidos 

na cidade por pessoas ou estabelecimentos especializados. Isso se deve, provavelmente, não 

só ao nível de exigência técnica que a atividade industrial requer, associada à necessidade de 

complementaridade entre atividades desempenhadas, que a aglomeração espacial presente no 

urbano favorece, mas também e, consequentemente, ao deslocamento de interesses do homem 

do campo para os produtos e serviços oferecidos pela cidade (SINGER, 1978).

Nas palavras de Singer (1978, p. 33) há “um mecanismo de redistribuição espacial da 

população que se adapta, em última análise, ao rearranjo espacial das atividades econômicas”, 

e os mecanismos de mercado no capitalismo orientam os fluxos de investimentos às cidades, e 

ao mesmo tempo, criam os incentivos econômicos às migrações do campo para a cidade. 

Nas cidades, a dedicação a atividades cotidianas passou a significar perda de tempo em 

relação às atividades econômicas, e, enquanto o capitalismo “tendia a expandir os domínios 

do mercado e transformar cada parte da cidade numa comodidade negociável”, segundo 

Munford (2008, p. 531), 

[...] a mudança dos trabalhos manuais urbanos organizados para a produção 
fabril em larga escala transformou as cidades industriais em sombrias colmeias, 
a fumegar ativamente, a bater, a guinchar, a expelir rolos de fumo de doze a 
quatorze horas por dia, algumas vezes durante as vinte e quatro horas. A 
rotina escrava das minas, cujo trabalho constituía um castigo intencional para 
os criminosos, tornou-se o ambiente normal do novo trabalhador industrial.   

A Revolução Industrial teve um impacto profundo nas relações entre o campo e a cidade. 

Com o advento da indústria, o consumo de produtos manufaturados pelos moradores do campo 

se intensifica e, pouco a pouco, a produção de subsistência no campo vai sendo eliminada 

frente à superioridade técnica e aos preços mais atraentes dos produtos “industrializados” 

produzidos em grande escala. Tanto os alimentos, como também instrumentos de trabalho 

– o arado, tratores e fertilizantes – e materiais para a construção passam a ser adquiridos na 
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cidade, levando à especialização do agricultor e transformando a tecnologia agrícola. Por 

sua vez, os impactos desses nos países industrializados, segundo Singer (1978), foram por 

um lado o fim da produção de subsistência no campo e, com o uso do trator, a dissociação 

entre lavoura e criação de gado, passando a cidade a ser “o lugar no qual se concentra não 

apenas o excedente alimentar produzido no campo, mas toda produção agrícola, a qual é 

comercializada, transformada industrialmente e, em parte, redistribuída ao campo a partir 

da cidade”. Por outro lado, expandiu as forças produtivas no campo e consequentemente a 

produtividade do trabalho agrícola, que teve como consequência o “amplíssimo desemprego 

tecnológico na agricultura, pois a demanda pelos produtos do campo cresceu muito menos 

que as forças produtivas que pudessem satisfazê-la.” (SINGER, 1978, pp. 26-27).

Considerando o contexto recente do processo de urbanização e a vigente discussão 

da “persistência” do campo em meio a um urbano extensivo em que se estabelece uma 

complexa gama de atividades realizadas indistintamente entre campo e cidade, destacamos 

o fato de que Singer já mencionara em meados dos anos 1970 – e, certamente, são discussões 

que aparecem muito mais remotamente a exemplo de Wirth (1929) e outros autores – a 

amplitude das transformações que ocorreram na divisão do trabalho entre campo e cidade, 

justificando ser “legítimo se colocar a dúvida quanto à validade da distinção entre campo e 

cidade.” Para Singer (1978), naquele momento da industrialização ao qual se refere, não era 

difícil “prever uma situação em que a maioria da população ‘rural’, no sentido ecológico, 

se dedique a funções urbanas e que a prática da agricultura – mecanizada, automatizada, 

computadorizada – em nada se distinga das demais atividades urbanas.” Pontuar essa 

colocação é relevante, pois ela surgirá novamente mais adiante ao se analisar as novas 

configurações do rural na Macrometrópole Paulista.

Em linhas gerais, a partir da industrialização, a população do campo, sobretudo nos 

países industrializados, integrou-se ao mercado por meio da grande indústria. O esvaziamento 

do campo é provocado pelo deslocamento de sua população trabalhadora, em consequência, por 

um lado, da nova tecnologia agrícola que invadiu o campo, e por outro, pelo “chamado” à cidade 

de seus trabalhadores para o trabalho na indústria. 

A indústria se expande rapidamente por vários países e esse movimento é 

acompanhado por um aumento populacional também bastante expressivo. Porém, é 

importante observar que nos países em que esse processo demorou mais a se instalar, os 

impactos – na estrutura social, econômica e ecológica – foram muito mais concentrados. 
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Segundo Singer (1978, p.28) 

[...] muitos destes países não passaram pela fase da economia urbana 
manufatureira (pré-industrial) e os que chegaram a ter esse modo de produção 
viram-no ser exterminado pelas forças de penetração, inicialmente político-
militares e depois econômicas, dos países onde já dominava a grande 
indústria[,] 

evidenciando-se um cenário de problemas diferentes da experiência europeia, principalmente a inglesa.

[...] para mencionar apenas uma destas novas condições: enquanto a burguesia 
medieval europeia se defrontava, dentro da cidade, com uma mão-de-obra 
constituída por servos fugidos da gleba, incapazes de organizar-se como 
classe, a burguesia dos países que recém se industrializam já se defronta com 
um proletariado que se constitui como classe ao mesmo tempo que ela, a 
burguesia. (SINGER, 1978, p. 28).

O advento da indústria e suas atividades não só deteriorou o ambiente urbano como 

interferiu nas paisagens rurais, nas cidades e nas comunidades industriais, que passaram a ter 

como elementos principais a mina e a estada de ferro. Aliás, segundo Munford (2008), eles – a 

mina, a fábrica e a ferrovia eram os “agentes geradores da nova cidade”.

[...] a especulação capitalista passava do comércio à exploração industrial, 
a fim de alcançar as maiores possibilidades de engrandecimento 
financeiro. Em todos os bairros, os antigos princípios de educação 
aristocrática e cultura rural eram substituídos por uma devoção unilateral 
ao poder industrial e ao sucesso pecuniário, algumas vezes disfarçada de 
democracia. (MUNFORD, 2008, p. 531).

Como parte do processo, em todo o planeta houve intensos e recorrentes movimentos 

migratórios de grande impacto. Esses movimentos decorreram do crescimento populacional 

mundial de proporções assustadoras, aliado a problemas de ordem socioeconômicos e conflitos 

políticos pelos quais os países passavam. Além dos deslocamentos ocorridos mundialmente por 

fluxos de população motivados por razões diversas em diferentes períodos, internamente aos 

países, também sucedeu uma série de movimentos migratórios do campo para a cidade. Estes 

últimos, ocorridos em vários países durante períodos relativamente equivalentes – tanto naqueles 

de economia central, quanto nos que passaram por esse processo mais tardiamente – certamente 

tiveram como protagonista o processo de industrialização, que afetou significativamente o 

processo de urbanização, por meio da expansão urbana e do aumento populacional.

Em relação aos deslocamentos entre países e entre continentes, as migrações ocasionadas 

pelo processo de colonização promoveram o intercâmbio de produtos e técnicas e ajudaram a 

difundir pelo planeta culturas e produtos apenas conhecidos localmente, a exemplo do milho, da 

batata, do fumo e da cana-de-açúcar. Novas cidades industriais e entrepostos comerciais surgiram 
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ocupando áreas rurais. Nas cidades dos países de economia central e nas colônias, aldeias se 

expandiram e se transformaram em cidades; surgiam inúmeros centros urbanos; o número de 

cidades com populações superiores a 500.000 habitantes aumentou consideravelmente. Tais 

mudanças ocorreram tanto na escala das cidades como nas redes de cidades, em um período 

sobre o qual Munford (2008, p. 534) assinala como de grande improvisação urbana. 

Por razões históricas e contextos econômicos diversos, a industrialização – e, em certa 

medida e naquele momento, o seu par, o processo de urbanização –, conforme mencionado 

anteriormente, não ocorreu simultaneamente em todos os cantos em que se instalou. Na América 

Latina, ela aconteceu de forma desigual e gradativa tanto entre os países como internamente 

a cada país encaminhando-se tardiamente – e, especificamente, só terá impulso maior a partir 

dos anos 1950, no contexto de uma economia agroexportadora, baseada fundamentalmente na 

produção de produtos primários fornecidos aos mercados dos países de economia mais avançada.

Por sua vez no Brasil, no que se refere ao período de colonização desse território e à 

economia do país, Furtado (1970) identifica três fases: 

a) uma primeira fase dominada por uma economia agrícola de exportação 
“[...] constituída de unidades isoladas, vinculadas diretamente com o exterior 
sem qualquer articulação com outras áreas do país, exceto o interior pecuário 
que surgiu como dependência da economia açucareira”; 
b) depois, uma fase “marcada por depressão econômica”; e, em seguida, 
c) a formação do “polo produtor de ouro e diamantes, ao qual coube 
o duplo papel de acelerar o povoamento de origem europeia e a 
formação de um mercado articulador das distintas regiões do país [...]”  
(FURTADO, 1970, pp. 40-41).

A abertura dos portos, em 1808, em todo o continente americano, por meio de um acordo 

com Portugal, segundo o qual este país, “em troca de alguns favores no mercado inglês para os 

seus vinhos, abriu o próprio mercado e o das colônias, de forma irreversível, às manufaturas 

inglesas”, estreitou as relações com a Inglaterra, que passou a ter uma situação privilegiada em 

relação ao comércio brasileiro. Além disso, a “produção brasileira de ouro, que começou no 

segundo decênio do século XVIII, imprimiu um grande dinamismo à demanda luso-brasileira 

de manufaturas, criando possibilidades extraordinárias para os produtores ingleses”. Tal 

encaminhamento, de certa forma, fortaleceu a colônia e seria um indício do futuro desligamento 

de Portugal (FURTADO, 1970, p .43).

Na primeira metade do século XIX, ocorreu uma série de lutas pela independência em 

praticamente toda a América Latina, inclusive no Brasil. Esse período corresponde à primeira 

fase da Revolução Industrial, sobre a qual Furtado (1970) destaca duas características com 
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consequências negativas para os países latino-americanos: a) a concentração na Inglaterra, visto 

que este país possuía colônias que o supria de produtos primários inclusive os tropicais; e, b) a 

concentração na indústria têxtil algodoeira, por sua matéria-prima ser muito mais facilmente 

fornecida pela produção dos Estados Unidos.

A situação da economia na colônia estava baseada nas atividades agrícolas e na exportação 

de seus excedentes monopolizados pelos portugueses que, não só tinham esse monopólio, 

mas inclusive o da região produtora de ouro e diamantes.  É importante compreender esse 

período da história, pois ele será determinante para a estrutura socioeconômica e fundiária que 

se estabeleceu desde então e condicionou as relações de poder no país. Assim, com base em 

Furtado (1970), expõe-se abaixo alguns fatos considerados relevantes para a compreensão da 

posterior estruturação fundiária e das relações socioeconômicas do Estado de São Paulo e do 

território compreendido pela Macrometrópole Paulista.

Os portugueses mantinham o monopólio das atividades comerciais no Brasil colônia, 

o que segundo Furtado (1970, p. 49) “impediu o surgimento de uma burguesia local ligada às 

atividades de comércio exterior.” A região produtora de São Paulo acabou desenvolvendo um 

mercado interior de animais de tração, apesar do controle exercido por Portugal sobre a região 

das minas no país. A partir desse mercado se constituiu 

uma classe de comerciantes de gado, com contatos em várias regiões do país. 
Esses homens transportavam grandes récuas de mulas do Rio Grande do Sul 
para São Paulo, aonde, em grandes feiras de animais, vinham abastecer-se os 
tropeiros que serviam à região das minas e que asseguravam a ligação desta 
com o litoral (FURTADO, 1970, p. 50).

O Brasil já era independente de Portugal, entretanto alguns interesses do comércio 

exterior permaneciam em mãos de portugueses ou sob o controle inglês. O comércio ligado à 

cana-de-açúcar, por exemplo, continuou sob o controle dos ingleses. O declínio na produção de 

ouro assim como questões administrativas e políticas provocou um desequilíbrio importante 

na economia, causando certo esvaziamento nas zonas urbanas. Apesar disso, a vocação da 

região para a produção de café consolidou a formação do núcleo quer serviria de “base à nova 

estrutura de poder” (FURTADO, 1970, p. 50). 

Foi a partir do cultivo inicial na região montanhosa acima do Rio de Janeiro que as plantações 

e o cultivo do café no Estado de São Paulo tiveram seu lugar no início do século XIX. Nos 50 anos 

seguintes o comércio firmou-se na Europa estimulando a expansão para oeste, penetrando no vale 

do Paraíba por volta de 1850 e atingindo a capital da província até a região de Campinas. 

Vale ressaltar o caráter itinerante, em certa medida, da cultura do café e da apropriação 
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do território, conforme esclarece o texto de Milliet (1981) 

A natureza da cultura do café, tal como era praticada no Brasil, acentuava os 
efeitos seletivos do mercado. Por ser a terra baratíssima em relação ao capital 
e à mão-de-obra, não se faziam esforços para prolongar-lhe a fertilidade. Em 
consequência disso, criou-se um padrão de fronteira falsa, que gradativamente 
se movia na direção do oeste e deixava após si terras que só serviam para pastos. 
Confronte-se esse padrão com o da cultura da cana-de-açúcar, que permitia 
aos senhores das terras permanecerem na mesma propriedade por gerações a 
fio, sem qualquer necessidade de melhorar a terra nem a técnica agrícola. O 
cafeicultor era obrigado a reinvestir em novas propriedades se não quisesse 
ver declinar sua fortuna real. Para realizar, todavia, o desenvolvimento de 
terras além das áreas consolidadas, fazia-se mister uma verdadeira promoção 
imobiliária, no sentido mais lato, e em escala grandiosa. Isso significava 
estradas de ferro, urbanização, serrarias, e ondas sucessivas de sertanistas, 
trabalhadores assalariados e negociantes. As repetidas deslocações da “casa 
grande” devem ter enfraquecido a identificação do fazendeiro com a fazenda. 
O passado ficava centenas de quilômetros para trás; o futuro, seu ou de seu 
filho, ainda estava mais à frente, pois uma propriedade coberta de cafeeiros 
de trinta anos não passaria de magra herança.

A localização do vale do Paraíba ligando as regiões mineiras ao litoral teve papel 

decisivo “na implantação da economia cafeeira no vale do Paraíba, de onde ela se expandiu 

meio século depois para o altiplano paulista.” Segundo Furtado (1970, p. 50) estabeleceu-se 

uma “solidariedade” entre o latifúndio tradicional da economia essencialmente de subsistências 

ligada aos grandes proprietários de terras e a agricultura exportadora do café estruturada em 

grandes unidades o que permitiu aos latifundiários “conservar o controle do poder local nas 

regiões respectivas, cabendo àquela o controle hegemônico do poder nacional.” (FURTADO, 

1970, p. 51).

Do ponto de vista da urbanização e expansão da rede urbana no Estado de São Paulo houve 

aumento do número de cidades; segundo Ohtake (1982), foi registrada em meados do século 

XIX a criação de um número de municípios superior ao conformado nos 50 anos anteriores. 

Entre 1870 e 1929 o número de municípios paulista passou de 81 para 245.

De acordo com Martins (1981, p. 104), deve-se levar em consideração que antes do 

café houve “[...] um ciclo da cana-de-açúcar na região central e na região norte-litorânea de 

São Paulo. A primeira dessas regiões foi onde o café penetrou já na fase de substituição do 

escravo pelo colono e na fase de surgimento da indústria [...]”, assim como o algodão nos 

anos 1860. Ou seja, “desde o século XVIII algum tipo de economia exportadora existia em 

São Paulo.” Segundo esse mesmo autor, o crescimento econômico de São Paulo tornou-se 

significativo a partir do momento que o governo português tomou a decisão de centralizar 

as atividades de exportação no porto de Santos, na passagem do século, ao mesmo tempo 
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em que determinou o fechamento de outros portos do litoral sul e norte na capitania ao 

comércio externo, quando então surgiu uma dinâmica burguesia comercial, que se ligou 

aos negócios do açúcar e que assumiu depois a hegemonia do processo de Independência 

(MARTINS, 1981, p. 104). 

Do lado da industrialização – e do processo de urbanização –, durante a primeira 

metade do século XIX, a Revolução Industrial – e suas consequências – foi um fenômeno 

essencialmente inglês. A evolução econômica estrutural decorrente desse processo explica 

muito sobre as transformações ocorridas no conjunto da economia mundial. A Inglaterra trocava 

seus produtos industrializados por matéria-prima dos demais países. O desenvolvimento dos 

meios de transporte – ferroviário e marítimo –, em conexão com as indústrias manufatureiras, 

integraram os mercados entre os países europeus e expandiram o comércio internacional.

Nesse período , segundo Furtado (1970, pp. 55-61) consolida-se o sistema de economia 

mundial, cujas principais características por ele apontadas são:

a)  Aumento da taxa de crescimento econômico de muitos dos países que integravam 

esse sistema. Houve um aumento significativo do poder de compra, resultado do 

ritmo acelerado da produção de bens e serviços;

b)  Dinamização do quadro demográfico. A taxa de crescimento da população elevou-

se graças à urbanização, à melhoria dos serviços públicos e à elevação dos salários 

reais, além dos avanços da medicina e o aumento da expectativa de vida;

c)  Formação e rápida expansão de um fundo de conhecimentos técnicos transmissíveis, 

relacionados com as formas de produção “[...] A transmissão de técnica assumiu a 

forma de simples operação comercial, sendo possível a transformação de todo um 

setor produtivo com rapidez” (FURTADO, 1970, p. 58), antes coisa inconcebível.

Os avanços da indústria inglesa, especialmente a de equipamentos de transporte tiveram 

impactos nos meios de transporte e na estruturação do sistema econômico mundial, criando 

“novas formas de hegemonia fora dos quadros tradicionais das administrações coloniais”, 

tendo como consequências o crescimento da economia mundial durante todo o século XIX 

paralelamente à intensificação da divisão internacional do trabalho. Com o crescimento e a 

expansão do comércio mundial disseminou as economias industrializadas, sobretudo a inglesa, 

assim como “países exportadores de produtos primários, a exemplo dos latino-americanos, 

nos quais o desenvolvimento das exportações se fez às expensas de atividades econômicas de 

subsistência.” (FURTADO, 1970, p. 79).

É importante destacar que na América Latina, no que se refere às estruturas agrárias 
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prevaleceu desde o início a cessão de terras aos que tivessem os meios para as explorar. 

Posteriormente, com a Independência, promoveram-se políticas de colonização em que as terras 

eram cedidas por intermédio de unidades familiares àqueles que firmassem o compromisso de 

nelas trabalhar. Essa política, segundo Furtado (1970, pp. 89-90), era direcionada à imigração 

europeia.

No caso do Brasil, as regiões meridionais, que não possuíam produtos de exportação 

atrativos, recorriam à economia de subsistência, cujos excedentes marginais acabavam 

destinando-se ao  mercado interno, segundo Furtado (1970).

A estrutura agrária que se estabeleceu desde a época colonial na América Latina – e que 

em certa medida e em alguns lugares resiste até hoje – estava representada pelos binômios 

“latifúndio-comunidade indígena” e “latifúndio-minifúndio”. Essa estrutura, conforme 

aponta Furtado (1970) é consequência da doação inicial de grandes quantidades de terras a 

poucas pessoas que passavam a “controlar, limitar e penalizar o acesso às mesmas”, sendo a 

disponibilidade de recursos financeiros ou a submissão ao trabalho nos latifúndios as únicas 

condições para o acesso a elas. Sem esses requisitos a alternativa seria “instalar-se em terras 

de inferior qualidade ou de localização economicamente desvantajosa, transformando-se, 

necessariamente, em minifundistas.” (FURTADO, 1970, p. 91).

Nos dias atuais, em muitas regiões do Brasil essas estruturas ainda são encontradas, conforme 

mencionado anteriormente. O trecho extraído de Furtado é bastante elucidativo desse contexto: 

Em muitas regiões da América Latina a propriedade da terra constitui menos 
uma base de organização da produção agrícola que um meio de extrair um 
excedente de uma economia de nível extremamente baixo de produtividade. 
Inexistindo uma cultura comercializável de maior importância, pequenos 
lotes de terra são cedidos às famílias para que organizem sua própria 
economia de subsistência. Ao lado dessa economia de subsistência organiza-
se outra atividade produtiva de tipo comercial, seja em terras destinadas 
exclusivamente a esse fim, seja nas das unidades familiares; [...] Esse tipo de 
organização permite extrair um excedente relativamente elevado de mão-de-
obra de produtividade extremamente baixa. Demais, os riscos que envolve 
toda produção agrícola, de tipo meteorológico ou financeiro, são partilhados 
pela massa trabalhadora. Por outro lado, este tipo de organização permite 
levar adiante investimentos na agricultura, independentemente da baixa 
rentabilidade desta em termos monetários. As famílias que dispõem de uma 
unidade de subsistência dentro da grande propriedade podem ser utilizadas, 
mediante um complemento de salário, para abrir novas terras, preparar estradas 
de acesso, implantar culturas permanentes e outras formas de investimentos. 
Por essa forma, novas terras estão sendo incorporadas permanentemente aos 
latifúndios, se bem que estes, via-de-regra, se limitem a utilizar uma pequena 
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fração daquelas que foram apropriadas em fases anteriores.” (FURTADO, 
1970, pp. 91-92) 5.

Nos países latino-americanos de produção baseada na exportação de produtos primários 

a industrialização partiu de um processo que, se observado em seu conjunto, mostra uma 

elevação da produtividade – e da renda –, decorrente da especialização na produção. Esta 

é “acompanhada de uma simplificação na estrutura de oferta da demanda interna e de uma 

diversificação na composição da demanda global.” Ou seja, enquanto na Inglaterra, por exemplo, 

a industrialização resultou da “introdução de inovações nos processos produtivos, as quais, por 

meio da redução dos preços, permitiram a substituição dos produtos artesanais e a formação 

do próprio mercado”, nos países da América Latina “o mercado formou-se em decorrência da 

elevação de produtividade causada pela especialização externa, sendo inicialmente abastecido 

mediante importações.” (FURTADO, 1970, p. 124).

O Brasil como país de agricultura tropical de exportação reunia condições favoráveis à 

transição para a industrialização. A produção de café realizou-se de forma extensiva no planalto 

paulista, em condições que favoreceram a construção de uma importante infraestrutura de 

transportes. A escassez de mão de obra – ainda vestígio do regime escravista que prevaleceu até 

1888 e, subsequentemente, por obstáculos impostos à circulação de pessoas pelas autoridades 

locais a serviço dos grandes fazendeiros –, suscitou a fixação de taxas de salários atrativos a 

outras regiões, inclusive à mão de obra do imigrante europeu. Além disso,

[...] uma oferta abundante de alimentos provenientes da própria região ou das 
áreas meridionais, de colonização europeia efetuada concomitantemente ou 
em período anterior, evitou que a capacidade para importar fosse em parte 
absorvida pela importação de gêneros alimentícios. Por último, condições 
excepcionalmente favoráveis para captação de energia elétrica de fonte 
hidráulica permitiam que a região dispusesse de eletricidade a tarifas 
excepcionalmente baixas, desde os primórdios de sua industrialização.
(FURTADO, 1970, pp. 126-127).

Assim, a industrialização encontrou em território brasileiro, e mais especificamente em 

São Paulo, um terreno fértil onde também desencadeou a aceleração do processo de urbanização 

já em curso. Desde o seu início ela esteve submetida ao mercado estrangeiro pelo café, cuja 

comercialização foi fundamental para a sua formação em vários aspectos, conforme afirma 

Dean (1971), pelos seguintes motivos: 

5 O minifúndio na definição usada por Furtado (1970) incorpora um critério econômico e outro social. Ele é 
“a exploração que, por sua exiguidade, não permite utilizar a mão-de-obra de uma família (dois homens-ano) 
e não está em condições de proporcionar uma renda capaz de satisfazer as condições de vida consideradas 
mínimas adequadas na região.” E, latifúndio “é uma propriedade que utiliza mais de doze empregados de forma 
permanente.” (FURTADO, 1970, p. 93).
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a) estabeleceu relação de mão de obra assalariada, proveniente de imigração 
europeia, que se tornaria parte muito importante para a manufatura; 
b) provocou a construção de estradas de ferro e impulsionou o crescimento e 
a construção de portos; 

c) trouxe técnicos formados em cursos superiores do exterior, e influenciou 
a criação de cursos superiores no Brasil, o que acabou por beneficiar a 
indústria, que também necessitava de mão-de-obra especializada; e, 
d) estimulou a produção de energia elétrica. (DEAN, 1971, pp. 9-10).

Paralelamente à expansão do café e ao crescimento das exportações, a população também 

cresceu assustadoramente. No Estado de São Paulo, “de 837.000 em 1872, para 2.283.000 em 

1900 e quase 4.000.000 ao irromper a Primeira Guerra Mundial – aumento superior a 14% 

ao ano”. Por seu lado, a capital São Paulo, “aldeia de 23.000 habitantes em 1872 [totalizava] 

580.000 moradores em 1920.” (MONBEIG, 1984, p. 24).

Na década de 1870, havia algumas fábricas de tecido instaladas na provínica. O algodão 

produzido localmente era transformado em material tosco, cru, que se vendia aos agricultores 

para que vestissem seus escravos. Antes disso, os lavradores forneciam aos seus trabalhadores 

tecidos fiados em casa e, por volta de 1875, o comércio do café começava a proporcionar 

dinheiro para a compra de tecidos e a desestimular o emprego de escravos em ofícios manuais. 

A mão de obra livre e a necessidade de dinheiro para pagamento de salários leva a população 

a ter acesso ao dinheiro. No entanto, ainda que após a libertação dos escravos, em áreas onde 

não vigorasse o sistema de produção e exportação, ainda existiam pessoas trabalhando como 

meeiros não pagos (DEAN, 1971).

Acontecia de alguns fazendeiros capitalistas serem donos dos armazéns que lhes 

serviam como fonte adicional de lucro e abasteciam de mercadorias os moradores dos 

arredores. A terra passou a ter um valor monetário podendo ser vendida para a obtenção de 

capital, fosse para a compra de máquinas agrícolas, fosse para a compra de ações de uma 

firma comercial. Para entrar no negócio do café, ou se comprava a terra, ou se executava 

uma hipoteca. Os agricultores passaram a ter mais interesse pelos aspectos comerciais e 

financeiros dos seus negócios, o que os trazia com mais frequência às cidades; alguns deles 

dedicavam-se às atividades imobiliárias, bancárias, à construção de estradas de ferro e à 

exportação6 (DEAN, pp. 11-12).

Sobre o crescimento dos empreendimentos industriais e comerciais, Milliet (1981) 

aponta como um dos aspectos que favoreceram a transferência de capital do café para esses 

6 Pierre Monbeig, La croissance de la ville de São Paulo, pp. 27-31.
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setores, que os lucros da produção de café não eram reinvestidos em novas plantações, 

diante de “[...] oscilações nos preços, dificuldades políticas e algumas restrições legais 

ocorridas entre 1890 e pouco depois da Primeira Guerra Mundial”. Esse conjunto de fatores 

levou os fazendeiros “a desviarem o investimento de seus lucros para outras espécies de 

empresas, particularmente industriais.” (MILLIET, 1981).

Conforme já mencionado anteriormente a estrutura agrária concentrou a propriedade da 

terra nas mãos de poucas pessoas. No caso do Brasil, e em São Paulo não poderia ser diferente, 

poucos grupos familiares de famílias extensas eram proprietários de imensas propriedades 

subdivididas em fazendas que continham de 100.000 a mais de 1.000.000 de cafeeiros. 

A grande maioria da elite cafeicultora paulista permaneceu dona das terras por várias 

gerações, de acordo com Dean (1971). Entretanto, muitos plantadores passaram a comprar 

partes de propriedades vizinhas e aos poucos promoveram  “a renovação da elite existente” 

(DEAN, 1971, p. 42).

Em São Paulo havia também uma classe mais modesta de proprietários de terras, antes 

de ter início o comércio de café, sendo que este tendia a exterminá-la. O cultivo do café exigia 

capital e influência para comprar escravos, atrair a estrada de ferro, obter crédito e validar os 

direitos sobre as terras. Os que não possuíam tais recursos perdiam suas terras em favor dos que 

os possuíam e, ou começavam de novo, ocupando terras devolutas além da fronteira do café, ou 

aceitavam serviço nas fazendas. 

O êxito empresarial dos fazendeiros paulistas como classe, segundo Dean (1971) pode ser 

atribuído à operação de um mercado lucrativo, que atraía gente de fora e recompensava os capazes; ao 

capital trazido de outros lugares e de outras atividades; à necessidade de conformar-se às exigências 

de uma economia de mercado, particularmente à mão de obra livre; e à natureza da cultura do café, 

que recompensava os fazendeiros capitalistas – isto é, aqueles que reinvestiam nessa cultura. 

Além disso, deve-se destacar que os fazendeiros controlavam a máquina do governo, 

inclusive exercendo cargos públicos, que usavam em prol de seus interesses. A aquisição de 

grandes fazendas implicava sempre alguma influência política que lhes facultasse a legalização 

dos seus direitos. Com a finalidade de promover o comércio do café, os fazendeiros também 

pressionaram o governo para que concedesse a redução da autoridade imperial sobre a política 

econômica paulista, além de subsídios para a imigração e para abolição da escravatura  

O governo do Estado ignorava as necessidades dos que não possuíam terras 
com a mesma efetividade com que favorecia as dos fazendeiros. Não tentou 
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criar uma classe alfabetizada, estável ou especializada de cidadãos, quer nas 
cidades, quer no interior. Não havia política pública de redistribuição das terras, 
nem instrução universal, nem direitos políticos ampliados que tivessem podido 
eliminar a dependência dos trabalhadores e técnicos importados ou induzisse 
os imigrantes a encarem o Brasil como nova pátria. (DEAN, 1971, p. 53).

O sistema de mão de obra, com o fim da escravidão, se baseava no imigrante europeu e 

os que iam para as fazendas eram invariavelmente, de origem camponesa. Estes almejavam as 

propriedades mais antigas, cujos cafeeiros estavam começando a perder a fertilidade, que eram 

ocasionalmente subdivididas. A escala de consumo nas áreas rurais era limitada pelos baixos 

salários e pela “alta propensão dos colonos para guardar o que ganhavam a fim de poderem, um 

dia, voltar ao país de origem.” (DEAN, 1971, p. 12).

Martins (1981, p. 105) afirma que

a imigração para o Brasil só se tornou um fato, tanto para os fazendeiros 
quanto para os trabalhadores, quando se chegou à fórmula que combinou o 
pagamento em dinheiro (pelas carpas do cafezal e pela colheita do café) com 
a permissão para o cultivo de gêneros de subsistência entre as leiras do cafezal 
ou num terreno à parte dentro da fazenda. De fato, o regime de colonato 
desenvolveu-se como uma complexa combinação técnica e econômica de 
produção do café como mercadoria e de produção direta dos meios de vida 
necessários à reprodução da força de trabalho.

Esses fazendeiros também se envolveram com importações. 

[...] no intuito de valorizar suas propriedades, os lavradores eram levados a 
meter-se em atividades comerciais e outras, em larga escala. As estradas de 
ferro e os bancos eram todos sociedades anônimas. As firmas de corretagem 
e de importação eram sociedades de que participavam diversas famílias de 
fazendeiros. Existia, portanto, o espírito de associação [...] (DEAN, 1971, p. 44). 

Foi assim que “o desejo de tornar mais lucrativas as propriedades agrícolas 

representou, igualmente, uma das molas dos primeiros empreendimentos manufatureiros.”  

(DEAN, 1971, p. 43- 44).

Na década de 1880, construíram-se várias refinarias de açúcar na área de Piracicaba 

(sociedade anônima) – algumas ainda construídas por fazendeiros na área de Ribeirão Preto, 

mais para o norte, provavelmente com os lucros do café. 

O mercado cafeeiro exigia outros empreendimentos industriais como, por exemplo, os 

de beneficiamento de grãos, e, com a escassez de mão de obra os equipamentos utilizados para 

tal deveriam se desenvolver e para isso o capital paulista passou a financiar oficinas mecânicas. 

Nessas oficinas equipamentos como caldeiras, bombas, vagões fechados de carga, e outros 

artigos do gênero eram produzidos para atender às fazendas e estadas de ferro.

Martins (1981, p. 106) defende acerca da indústria no Brasil que a sua gênese (grifo do autor) 
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não deve ser buscada nas oscilações da economia do café, na alternância de 
períodos de crise e falta de crise. Na verdade, o aparecimento da indústria está 
vinculado a um complexo de relações e produtos que não pode ser reduzido 
ao binômio café-indústria.  

No início do século XX a indústria brasileira estava consolidada e de todos os principais 

grupos econômicos aqueles “que se tornaram grandes depois, surgiram no último quarto 

do século XIX”, de acordo com Martins (1981). E o que é bastante relevante, conforme as 

afirmações desse autor, é que a indústria de São Paulo desde a sua origem estava “distribuída 

por quase todos os municípios da província”. Somente mais tarde7, segundo o autor, é que 

ela concentrou-se na capital e em alguns municípios do interior, desencadeando a expansão 

ferroviária. (MARTINS, 1981, p. 106). 

Os investimentos em café estavam mais concentrados na abertura de novas terras do que 

na intensificação da produção das propriedades existentes. Durante todo o período de expansão 

geográfica na cultura do café, segundo Dean (1971), embora não tenha havido melhora na 

produtividade, houve avanços no transporte, no benefício e na organização comercial. No 

caso do transporte e do benefício, a manufatura nacional, até certo ponto, contribuiu para tal. 

Basicamente, todos os avanços tecnológicos, de infraestrutura e comerciais nesse momento 

de alguma forma estavam relacionados à produção de café.  Ele custeou “grande parte das 

despesas gerais, econômicas e sociais, necessárias a tornar proveitosa a manufatura nacional”: 

a construção de estradas de ferro; o Porto de Santos; os sistemas urbanos de energia elétrica. 

Tudo isso também trouxe avanços para a educação no país com a criação dos novos institutos 

de educação superior de São Paulo. (DEAN, 1971,  p. 15).

[...] A mais importante das conexões ferroviárias, a Santos-Jundiaí, que precisava 
escalar novecentos metros de serra, construída com capital inglês, foi concebida 
em São Paulo, subsidiada pelo legislativo da província e organizada por um grupo 
de paulistas dirigido pelo Barão de Mauá. Assim que terminou a Guerra do 
Paraguai, diferentes grupos de agricultores construíram quatro linhas orientadas 
para áreas do interior capazes de produzir café.

Observando-se os casos de economias voltadas à exportação na América Latina, Dean 

(1971) ressalta a singularidade do desenvolvimento de São Paulo, cujos recursos disponíveis 

7 A intenção era promover a industrialização brasileira e estimular a atividade econômica do país. Mas o resultado 
foi um dos maiores surtos inflacionários do Brasil. Aumento do trabalho assalariado, grandes levas de imigrantes 
estrangeiros, forte crescimento industrial, e aceleração do dinamismo das atividades econômicas. Este era o 
cenário exuberante vivenciado no Brasil após a proclamação da República, em 1889. O reverso destas mudanças, 
entretanto, foi a crise que se abateu sobre o país nos anos 1890 e 1891, particularmente nas praças comerciais do 
Rio de Janeiro e São Paulo. A turbulência econômica ficou conhecida como Encilhamento, expressão extraída 
do vocabulário utilizado em hipódromos, e que designava o clima de confusão, desordem e febril jogatina que 
reinava nos locais das corridas onde os jóqueis encilhavam seus cavalos. (IPEA, 2011).
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influíram no padrão do desenvolvimento inicial da sua indústria. 

As atividades mais importantes empregavam materiais agrícolas locais, 
notadamente o algodão, o couro, o açúcar, cereais e madeira de construção ou 
minerais não metálicos, sobretudo barro, areia, cal e pedras. A falta de jazidas 
importantes de ferro, por outro lado, significava que a indústria metalúrgica 
continuaria sendo uma operação em pequena escala, que produzia peças 
sobressalentes, máquinas especializadas ou equipamento feito por encomenda. 
(DEAN, 1971, p. 20).

Por volta de 1810, é provável que a primeira fábrica tenha se instalado em São Paulo – a 

usina siderúrgica em Ipanema. Daí para frente houve uma sequência de instalação de fábricas 

conforme pode ser deduzido do trecho abaixo extraído de Dean (1971, p. 19):

[...] Em 1811 se construiu a primeira fiação de algodão, na capital, que empregava 
energia hidráulica e braço escravo. Em 1836, a primeira usina a utilizar o 
vapor como força motriz, uma refinaria de açúcar, iniciou suas operações em 
Santos. O relatório oficial do presidente da província em 1852 menciona apenas 
cinco fábricas: uma fiação de algodão em Sorocaba, uma usina de potassa em 
Bananal, uma fundição, uma fábrica de vidros (em declínio), e uma fábrica 
de velas. No ano seguinte se construiu uma fábrica de chapéus. Na década de 
1870 fundaram-se novas fiações e umas poucas serrarias. Em 1885, por ocasião 
de um inquérito parlamentar sobre direitos alfandegários, havia treze fiações 
de algodão e uma fiação de lã, pelo menos quatro fundições, uma fábrica de 
fósforos e um número desconhecido de serrarias. O primeiro cálculo, que se 
supunha completo, das firmas industriais, ou seja, um relatório oficial datado 
de 1895 e que incluía apenas o capital do Estado, fazia menção de 121 firmas 
que se utilizavam de energia mecânica. Delas, apenas cinquenta e duas eram 
realmente firmas industriais. Onze empregavam mais de cem operários: três 
fiações, uma fábrica de cerveja, três fábricas de chapéus, uma fábrica de 
fósforos, uma fundição e duas oficinas ferroviárias 8.

Em 1896, o maior empregador industrial de São Paulo “era a Companhia Paulista de 

Estradas de Ferro, de propriedade de fazendeiros.” Por outro lado, uma das mais importantes 

empresas de transformação agrícola foi “a indústria de fiação e tecelagem do algodão, que se 

criou na esteira do modesto surto de exportação do algodão, registrado na década de 1860.” 

Adicionalmente, com a retomada ao mercado mundial alguns lavradores passaram a fazer 

investimentos em máquinas têxteis. Na cidade de São Paulo, por volta de 1903, existiam 13 

cotonifícios que empregavam 2.910 teares  (DEAN, 1971, p.45).

As importações de bens de consumo e bens industriais também tiveram crescimento 

considerável no período para o Estado. 

[...] Em 1910, as importações de São Paulo igualavam a produção das usinas 
e oficinas do Estado. Em 1915, só o afluxo de produtos alimentícios não 

8  Eugênio Egas, Galeria dos presidentes de São Paulo, I, 204; Antônio de Toledo Piza, Relatório Apresentado ao 
cidadão Dr. Alfredo Pujol, Apêndice.
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bastava a proporcionar meia libra de alimento diário para cada habitante do 
Estado. A preponderância dos artigos importados de comércio era apenas uma 
consequência secundária do rápido crescimento do comércio de exportação. 
Inicialmente, o capital nacional deve ter sido empregado na expansão dos 
cafezais, no respectivo transporte e nas empresas agroindustriais. A escassez de 
mão-de-obra arrancava braços das culturas de subsistência e os carregava para a 
cultura do café e, frequentemente, as culturas de subsistência eram proibidas na 
fazenda. Daí que a importação suprisse maciçamente o novo mercado nacional 
de bens de consumo e bens industriais (DEAN, 1971, p. 25).

Enquanto economia regional, São Paulo rapidamente superou a do Rio de Janeiro, 

transformando-se no centro industrial mais importante do país em meados de 1920. No decorrer 

da década de 1940 o Estado possuía a maior aglomeração de capacidade manufatureira de 

toda a América Latina. E aos poucos, o café que havia fornecido o mercado inicial para os 

fabricantes paulistas “tornou-se cada vez menos importante para o crescimento da indústria.” 

(DEAN, 1971, p. 20).

Vale destacar que grande número de proprietários rurais paulistas não abandonou as 

culturas de subsistência pelo café, como também um número ainda maior de brasileiros migrou 

de outros Estados para participar do surto do café. A origem desse contingente era, sobretudo, 

de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, como também de Alagoas, do Rio Grande do Sul, de 

Pernambuco e de outras partes, embora estes em quantidades menores.

O aumento da atividade empresarial em São Paulo pode ser melhor explicado pela mais 

intensa operação da economia de mercado, isto é, pela maior lucratividade do café e pelo uso 

mais completo do dinheiro como moeda de troca (DEAN, 1971, p. 46). Não é sem razão que a 

grande maioria dos empresários brasileiros veio da elite rural. Haja vista que por volta de 1930, 

não havia fabricantes nascidos no Brasil – eram imigrantes europeus urbanizados. Os únicos, 

segundo Dean (1971), a poder desafiar a hegemonia dos fazendeiros. 

Embora os empreendimentos dos fazendeiros parecessem ambiciosos e múltiplos, 

não constituíam um programa completo de desenvolvimento. Nesse sentido, os imigrantes 

tiveram um papel importante no crescimento da economia paulista, sobretudo na manufatura 

de bens de consumo. Os fazendeiros, por seu turno, em muitos casos, foram os fundadores de 

firmas posteriormente compradas por imigrantes e nunca deixaram de participar totalmente 

da manufatura de bens de consumo. Por fim, “à proporção que a economia estadual principia 

a voltar-se para a indústria de bens de capital nas décadas de 1930 e 1940, as famílias 

dos fazendeiros, com melhores ligações políticas, obtiveram empréstimos do governo e 

reingressaram vigorosamente no setor manufatureiro”, mantendo concomitantemente o 

controle da terra; investindo na abertura de novas regiões para o café e, mais tarde, para 



94

culturas secundárias. Suas firmas comerciais tenderam a crescer com a complexidade dos 

processos manufatureiros (DEAN, 1971).

A crise de 1929 impactou significativamente o sistema de divisão internacional do trabalho 

e mexeu profundamente nas economias latino-americanas e no processo de industrialização 

dos seus países (FURTADO, 1970, p. 72). No Brasil “as crises de superprodução de café se 

vinham repetindo desde antes do primeiro conflito mundial e a perda da posição privilegiada no 

comércio da borracha ocorrera no decênio anterior [...]”, havendo necessidade de interferência 

do governo que “passou a adquirir a produção de café com financiamento baseado em crédito 

concedido pelas autoridades monetárias”. (FURTADO, 1970, p. 141).

A partir da década de 1930 a economia industrial combinada a um processo de urbanização 

promoveu uma restruturação na “organização territorial do trabalho”.

A indústria de transformação de produto agrícola se dispersou pelo território, 
que distribuiu uma nova função urbana – a função industrial – por sobe 
o sistema urbano gerado pelo complexo cafeeiro. Ao mesmo tempo, o 
desmembramento de novos municípios, nesse período, deveu-se principalmente 
ao desenvolvimento da cultura algodoeira e à pecuária, quase finalizando 
a ocupação do Oeste do estado. Como resultado desse processo, tivemos a 
definição, mais plenamente, da estrutura básica da rede urbana paulista. Ao 
desenvolvimento urbano ocorrido nesse período, quando o complexo cafeeiro, 
desenvolvido e diversificado, abriu-se e deu lugar à economia industrial, 
pode-se denominar de processo de urbanização articulado à transição para a 
economia industrial. (TOLEDO, 2011).

A redefinição da rede urbana e a redistribuição da população no território ocorrem como 

consequência da concentração da indústria na metrópole a partir dos anos 1950.  

Para Gonçalves (1994, p. 39), o processo de urbanização decorrente do complexo cafeeiro 

tinha as seguintes características: 

uma rede urbana amplamente ramificada, articulada e hierarquizada, tendo no 
seu topo o comando da capital São Paulo (estrategicamente situada no planalto 
entre o interior cafeeiro e o porto de Santos) e, nas suas pontas, pela extensão 
do seu sistema viário para além das fronteiras do Estado, a comunicação com 
os estados vizinhos e seus mercados, possibilitando que se estendesse a área de 
influência paulista para muito além do Estado de São Paulo. 

Nessa altura “as terras de Campinas começaram a mostrar sinais de cansaço” decorrente 

da produção de café. Conforme Monbeig (1952), 

Na zona da Mogiana, nas barreiras da Mantiqueira, a produção era crescente; 
na zona Paulista, ao norte de Campinas, também. No entanto, os maiores 
centros produtores de café, os responsáveis pela superprodução de 1900-1905 
graças aos solos favoráveis, estavam em torno de Ribeirão Preto e Araraquara.         

Segundo Toledo (2011), nos anos 1940, “intensificou-se o crescimento do número de 



95

municípios criados, dando sequência e acelerando o terceiro grande passo da ocupação do 

território paulista, sendo que a maior parte não se concentrava a Oeste do Estado.”. 

O complexo rural pode ser entendido, de acordo com Gilberto Paim (1957) como

uma unidade de produção complexa em que as atividades produtivas e 
econômicas predominantes são as primárias, caracterizadas pela baixa 
produtividade, pela autossuficiência, por uma reduzida geração de renda, 
pela baixa capacidade de importar seus produtos e pela ausência de mercado 
interno com capacidade de consumir produtos manufaturados. 

O autor explica o atraso no desenvolvimento do mundo rural e na economia brasileira 

pelo cenário, por exemplo, das grandes fazendas de cana-de-açúcar e de café, ao afirmar que 

os fatores que caracterizam o complexo rural – denominado por ele “economia natural” – 

constituiram um obstáculo para o desenvolvimento por se destinarem ao mercado externo e não 

criarem efeito multiplicador interno na economia nacional, inviabilizando a industrialização. O 

autor sugere que o mercado interno só se desenvolveria “[...] com a separação entre a indústria 

e a agricultura e com uma especialização desses setores” (PAIM, 1957).

O complexo rural entendido como uma “unidade de produção (fazenda)”, que segundo 

Graziano da Silva (2010) possuía autonomia de consumo e produção “suficientes a si mesmas e 

à economia local em nível micro”, com o desenvolvimento técnico na agricultura, teve algumas 

atividades expulsas de seus espaços, passando a depender de insumos e máquinas produzidos 

pela indústria. E, desse processo, originaram-se os chamados complexos agroindustriais, sobre 

os quais uma rede de indústrias passa a atuar em praticamente todas as fases da produção 

(GRAZIANO DA SILVA, 2010, p. 20).

Essa modernização na agricultura brasileira aliada à industrialização propriamente dita 

alterou de certo modo a alocação de mão de obra no meio rural e no urbano. E, como decorrência 

do processo de urbanização, profundas mudanças ocorreram nos espaços rurais transformando 

de maneira significativa a relação rural-urbano. Para Graziano da Silva (2010), o processo de 

industrialização da agricultura culmina com “uma modernização ‘conservadora’ que motiva a 

desestruturação dos complexos rurais e a consolidação dos Complexos Agroindustriais – CAIs”.

É importante destacar que enquanto a “modernização da agricultura” consiste em uma 

mudança na base técnica da produção que transforma a produção artesanal em agricultura 

moderna, intensiva e mecanizada, com introdução de novas culturas e novas variedades, a 

“industrialização da agricultura” refere-se a uma transformação nos “moldes de produção”, 

significando que a agricultura passa a ser vista como uma fábrica de produzir matéria-prima 
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para outros ramos da produção, estando totalmente ligada a eles. 

As tendências do desenvolvimento do capitalismo no campo por sua vez apontam 

primeiramente para a “interação entre capitais na constituição dos complexos agroindustriais”, 

ou seja, o setor agrário passa a estar subordinado ao capital financeiro da mesma forma que os 

demais setores – industrial e bancário, “não cabendo mais falar de uma ‘burguesia agrária’ 

brasileira”, conforme Graziano da Silva (2010, p. 21); diminui a importância da pequena produção 

na economia “seja como força de trabalho local, seja como produtora de alimentos”, sendo que essa 

força de trabalho passa a ocupar os subúrbios das cidades e o brasileiro passa a consumir os produtos 

da agroindústria e não mais da pequena produção; as mudanças na base tecnológica impõem a 

“diminuição da sazonalidade do trabalho temporário” (GRAZIANO DA SILVA, 2010, p. 21).

Assim, o desenvolvimento do capitalismo na agricultura brasileira – a modernização 

“conservadora” da agricultura no campo –, segundo Graziano da Silva agravou as questões sociais 

e implicou no deslocamento de aproximadamente 30 milhões de pessoas (entre os anos 1960 e 

1970) do campo para a cidade e trouxe, entre outras, duas importantes consequências: 

a) concentração de riquezas, na medida em que possibilitava o 
aumento da produtividade e a exploração do trabalho alheio e,  
b) miséria, na medida em que impossibilitava o acesso ao crédito e a 
tecnologias mais “modernas” para muitos outros agricultores, impendido sua 
capacidade de concorrência. (GRAZIANO DA SILVA, 2010, p.21).

Em síntese, no final da década de 1960 foi implantado no Brasil um setor industrial produtor de 

bens de produção voltado para a agricultura, com modernização e desenvolvimento de um mercado 

de produtos industriais destinado ao sistema agroindustrial, transformando significativamente e em 

diversos aspectos – socioeconômico e territorial – as formas de produção, consolidando um processo 

denominado “modernização da agricultura”. Os desdobramentos dessas transformações no campo 

e nas relações de produção tiveram entre outras consequências: o êxodo rural e as migrações, o 

aumento da taxa de urbanização e a especialização da produção por culturas e regiões.

Embora em todo o resto do mundo somente em 2008 a população urbana tenha ultrapassado 

a população rural, no Brasil esse marco deu-se na década de 19609 quando a população brasileira 

tornou-se predominantemente urbana. Dados mais recentes – Censo Demográfico de 2010 

(IBGE) – dão conta que 84,36%10 do país é considerado urbanizado11.

9 Até 1960 a população brasileira era predominantemente rural (54,6%). Em 1970, a população rural brasileira era 
de 41 milhões de habitantes e representava 44,1% do total do país. Daí em diante o rural vem perdendo população.

10 IBGE, Censo Demográfico 2010, com base na população residente. 

11 Ainda que algumas das arbitrariedades nas classificações rural e urbano definidas pelas municipalidades fossem 
corrigidas a população brasileira continuaria sendo predominantemente urbana. 
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Esse ritmo acelerado do processo de urbanização no país passou a partir dos anos 1950 

deveu-se a uma conjunção de fatores: o próprio par urbanização/industrialização; os fluxos 

migratórios entre campo-cidade em todo o país, sobretudo entre os anos 1960 e 1970; os 

deslocamentos interestaduais de população, predominantemente em direção a São Paulo e ao 

Rio de Janeiro; o chamado período de transição demográfica em que houve diminuição da 

mortalidade e manteve-se a fecundidade ainda alta. 

Gráfico 1.1 - Evolução da população brasileira (1950 - 2000)

Gráfico 1.2 - População rural e urbana 2010

Fonte: Censos Demográficos (IBGE).
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A intensificação do processo de urbanização já em andamento, decorrente do forte 

crescimento da população brasileira a partir da primeira metade do século XX, concentrou-se 

inicialmente nas grandes cidades do litoral, em aglomerados metropolitanos e nas capitais dos 

estados brasileiros, como também fez surgir uma quantidade considerável de pequenas cidades 

e núcleos urbanos, adentrando o interior do país. Esse ritmo acelerado perdurou até a década de 

1980 e, segundo Reis (2006, p. 23), 

No final do século XX, estava claro que a industrialização nos conduzia à 
formação de sociedades plenamente urbanizadas e que essa urbanização já 
não apresentava as mesmas características do período anterior. O mundo 
urbano havia mudado de modo amplo e em ritmo mais acelerado do que 
poderíamos prever algumas décadas antes. [...].

A década de 1970 foi marcada por uma “direcionada” desconcentração espacial da 

produção industrial, a partir de São Paulo – e Rio de Janeiro – tanto em direção ao interior 

como para outras regiões do país. Essa desconcentração decorreu das políticas de investimentos 

federais principalmente mediante do II Plano Nacional de Desenvolvimento e se destinou, 

em especial, a descentralizar a forte concentração da indústria nacional nessa região. Como 

decorrência dessas ações, entre 1970 e 1980 a participação de São Paulo nesse setor caiu de 58% 

para 53% (CANO, 1992). 

Esse processo de desconcentração da economia alavancado a partir dos anos 1970, 

segundo o IPEA (2001), reforçou “a integração da rede urbana nacional”, havendo tanto 

diversificação e ampliação de funções entre os centros urbanos como aumento da exigência 

de interações entre esses centros.

Segundo Steinberger et al (2001, p. 40), já nas Metas e Bases para a Ação de Governo de 1970:
a temática urbana foi inserida na política regional e propôs-se a integração do 
núcleo industrial-agrícola do Centro-Sul (eixo São Paulo-Rio-Belo Horizonte) 
com as áreas próximas, por meio do planejamento das áreas metropolitanas e dos 
principais centros urbanos, cuidando-se da sua hierarquização dentro da região12. 

Posteriormente, o I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) (1972-1974)13 fazia 

citações sobre o espaço urbano, ligadas ao regional e à estratégia de integração nacional, tais 

como a criação das regiões metropolitanas com o intuito de consolidar o desenvolvimento 

do Centro-Sul, e “a reorientação dos fluxos migratórios rural-urbanos do Centro-Sul para o 

Nordeste e para as áreas de fronteira” (STEINBERGER et al, 2001).

12 Ver Brasil, Presidência da República. Metas e Bases para a Ação de Governo, setembro de 1970, p. 233-236.

13 Ver República Federativa do Brasil. I Plano Nacional de Desenvolvimento (I PND) 1972/74, dezembro de 1971, p. 25-26.
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Nesse sentido, ou seja, para orientar um processo de descentralização e/ou desconcentração 

da indústria no Estado de São Paulo, o trabalho apresentado por Souza (1978) antecipava aquilo 

que mais tarde se consolidou como a Macro-Metrópole Paulista. Não exatamente nos termos 

nem em seus limites atuais, mas basicamente seguindo os mesmos princípios. 

A Unidade Regional da Macro-Metrópole
A observação da magnitude dos dados relativos ao conjunto dos Municípios 
que compõem os Núcleos Principal e Secundários permite obter uma ideia 
suficientemente clara a respeito da forte unidade regional, com base no setor 
industrial, apresentada pelo conjunto desta região que podemos denominar “macro-
metrópole de São Paulo”, compreendida num raio de 100-120 km da capital [...]

[...] a citada região - que envolve parcial ou totalmente cinco regiões administrativas 
do Estado e um total de 63 municípios - responde por 83,20% do total da produção, 
79,72% do pessoal ocupado e 57,44% do número de estabelecimentos do setor 
industrial, do Estado de São Paulo.

A atração natural - exercida pelos Núcleos Secundários em função de 
sua proximidade da Região Metropolitana - fortaleceu-se, não só pela 
melhoria dos níveis de acessibilidade propiciados pela modernização da 
infraestrutura inter-nuclear de transportes e comunicações, como também 
pelo surgimento das chamadas “deseconomias de aglomeração” na região 
da Grande São Paulo e devido ao estabelecimento, pelas administrações 
estaduais, de políticas promocionais destinadas a orientar os empresários 
para o Interior”. (SOUZA, 1978, pp. 25-27).

Figura 1.6 - Macro-metrópole de São Paulo (compreendida em um raio de 100-120km a partir da Capital)

Fonte: Extraído de Souza (1978, p. 15). 
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Portanto, 

os processos de urbanização, interiorização do desenvolvimento econômico 
e desconcentração produtiva e populacional da Região Metropolitana de São 
Paulo-RMSP levaram à consolidação de um território com características 
próprias, estruturado por uma rede de fluxos e relações de articulação e 
integração funcional (EMPLASA, 2011).

e foram representantes de uma nova escala do fenômeno da metropolização: a 

Macrometrópole Paulista14. 

A referência à Macrometropole Paulista em documentos institucionais será retomada pelo 

governo paulista na década de 1990, quando da elaboração pelo poder público estadual do Plano 

Metropolitano da Grande São Paulo 1993/201015, e mais recentemente quando da concepção do 

Plano de Ação da Macrometrópole Paulista (PAM)16. 

Os investimentos em infraestrutura viária tiveram um papel importante na organização 

socioespacial do território, favorecendo os deslocamentos diários intra e inter-metropolitanos 

e na expansão de suas fronteiras. A mobilidade na metrópole contribuiu decisivamente para a 

dinamização também dos espaços não metropolitanos dos quais fazem parte cidades médias e 

pequenas, assim como os espaços rurais. Dessa forma, o crescimento populacional atingiu tanto 

as periferias dos grandes centros como também dos centros urbanos médios ampliando a rede 

de cidades e a complexidade da rede urbana nacional. 

O rápido crescimento da população e dos centros urbanos associados ao crescimento 

econômico trouxe graves problemas tais como a deterioração da vida nas cidades, a favelização, 

o déficit habitacional, degradação dos transportes coletivos e do saneamento básico, da educação 

e da saúde pública e do meio ambiente (CANO, 1992). 

No caso das cidades pequenas nesse contexto, Wanderley (2009), apesar de reconhecer a 

importância que teve a desconcentração da indústria e de pequenos serviços de proximidade, 

observa que a maioria dos municípios pequenos não se inseriu nessas novas dinâmicas. Além 

disso, segundo essa autora, “a implantação de uma indústria numa área rural, sobretudo se ela 

atrai novos habitantes e serviços, termina por descaracterizá-la, pois, pela legislação vigente, 

esta área poderá, em breve, ser definida como urbana” (WANDERLEY, 2009, p. 69).

14 Desde o Plano Metropolitano (1994) a MMP teve os seus limites alterados (2003/2009/2010). Ver Meyer, 
Grostein e Biderman (2004); Meyer e Grostein (2012).

15  EMPLASA, Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. Plano Metropolitano da 
Grande São Paulo 1993-2010, São Paulo: EMPLASA, 1994.

16  EMPLASA, Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo S/A. Plano de Ação da 
Macrometrópole Paulista 2013-2040. Secretaria da Casa Civil. São Paulo: EMPLASA, 2014.
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Com o grande fluxo migratório do campo para as cidades – principalmente para as 

metrópoles e as cidades médias que ofereciam mais possibilidades de trabalho – e o esvaziamento 

das áreas rurais, a população passou a se concentrar nas cidades e arredores, e altas densidades 

populacionais passaram a ser registradas. A demanda por moradia para a população recém-

chegada foi muito maior do que as cidades podiam oferecer a essa população, e a impossibilidade 

de ocupar os espaços legais levou à busca de soluções à margem da cidade legal, em áreas cada 

vez mais distantes de seus centros e da infraestrutura de que eles dispunham. 

Para Singer (1998), as migrações campo-cidade podem ser caracterizadas por meio de 

fatores de expulsão e fatores de atração correlacionados com o modo de produção capitalista 

que desemprega no campo e cria esperança de trabalho na cidade. Esses deslocamentos 

devem-se à procura pelo mercado de trabalho de mão de obra e independem das distâncias 

estando condicionados à disponibilidade de emprego – embora precário, mas que não exige 

qualificação (SINGER, 1998).

Nessas circunstâncias, “o urbano se tornará rapidamente metropolitano”, conforme afirma 

Ribeiro et al (2011), com os movimentos populacionais predominantemente no sentido campo-

cidade e de regiões menos dinâmicas para as de tendências “industrializantes” (RIBEIRO et 

al, 2011, p. 183). Nesse contexto, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro que tinham papel 

preponderante no cenário produtivo nacional – e especificamente o município de São Paulo e 

seu entorno imediato –, receberam grande contingente populacional imprimindo dinâmicas 

socioespaciais bastante complexas que resultaram em práticas urbanísticas no parcelamento do 

solo para fins urbanos com características de clandestinidade e de ilegalidade.

Os grandes aglomerados urbanos – polos econômicos regionais e nacionais – demandaram 

a criação de “unidades espaciais que pudessem ser entendidas na especificidade de suas 

funções urbanas e monitoradas com atenção especial” (ROCHA, 2000). Seria preciso pensar, 

segundo Rocha, “de forma integrada os problemas comuns de conjuntos de unidades político-

administrativas com personalidade própria, mas fortemente interdependentes” diante das 

questões socioeconômicas e demográficas que extrapolaram a metrópole e passaram a envolver 

diversas municipalidades vizinhas. 

A urbanização e a formação das áreas metropolitanas configuraram um fenômeno de 

grande impacto para diversos autores. Segundo Sánchez (2009, p. 93), é “um dos fenômenos 

mais representativos do século XX”, corroborado por Capel (1975), que considera o processo 

de metropolização “[...] uma das características mais importantes do processo de urbanização”. 
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A criação das primeiras regiões metropolitanas brasileiras17 ocorreu em 1973, pela Lei 

Complementar nº 14/1973 – seguindo a constituição de 1967 e reiterada na Emenda Constitucional 

nº 1 de 1969 –, que institucionalizou oito regiões metropolitanas, inicialmente: São Paulo, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, e, posteriormente, Rio de 

Janeiro em 1974 (LCF nº 20). Apenas com a Constituição Federal de 1988 ficou facultada aos 

Estados a criação de suas regiões metropolitanas, resultando na adoção de diferentes critérios no 

processo de criação e institucionalização dessas unidades político-administrativas desde então.

Os critérios usados para definição dessas regiões, segundo Ribeiro (2009), nem sempre 

são claros e coerentes tanto no que se refere à justificativa de institucionalização como à 

composição dos municípios18.

No Estado de São Paulo, os requisitos para configuração de uma região metropolitana, 

aglomeração urbana ou microrregião estão estabelecidos na Lei Complementar nº 760/1994, 

cujos critérios técnicos – densidade demográfica, conurbação, especialização e integração 

socioeconômica, entre outros –, estabelecidos pela lei, devem ser avaliados quando do 

encaminhamento de projeto de lei a tramitar nas devidas instâncias até ser finalmente efetivada 

a institucionalização da região.

Em meio às regiões metropolitanas institucionalizadas, a tendência de crescimento 

demográfico e econômico no país muda nos anos 1980. A taxa de crescimento populacional 

passa de 2,4% a.a. para 2,0% a.a. entre as décadas de 1970 e 1980. Nesse contexto, vale destacar 

que enquanto nas metrópoles a população cresce de forma mais moderada – em torno de 2,0% 

a.a. –, nas cidades médias – cidades com população entre 100 e 500 mil habitantes – foi de 

2,44% a.a. O crescimento não metropolitano, segundo Rocha (2000) foi de 3,7% a.a.

Ainda nos anos 1980, de acordo com Ipea (2001), enquanto a indústria mostrava-se 

retraída, a agricultura e os grandes complexos minerais apresentaram melhor desempenho, 

resultando “no crescimento das áreas de fronteira”, entre elas aquelas “regiões voltadas para o 

processamento de recursos naturais para exportação e daquelas áreas, como o interior de São 

Paulo, que ampliaram as exportações de manufaturados” (IPEA, 2001). 

17 Foge ao escopo do trabalho discutir a constituição das metrópoles e da Macrometrópole Paulista. Apenas nos 
limitamos a considerar os limites institucionalizados e suas principais características na medida em que sejam 
relevantes para a nossa pesquisa, sem entrar no mérito da sua pertinência. Para uma discussão mais detalhada 
sobre o assunto ver Ribeiro (2009). 
Sobre a criação das regiões metropolitanas ver também o Relatório de Pesquisa Regiões Metropolitanas 
Institucionalizadas (NESUR/IE/UNICAMP) e sobre urbanização brasileira e regiões metropolitanas ver 
Caracterização e tendências da rede urbana no Brasil (IPEA; NESUR/IE/UNICAMP; IBGE, 1999).

18 Ver Relatório de Pesquisa Regiões Metropolitanas Institucionalizadas (NESUR/IE/UNICAMP; IPEA, 1999).
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Os impactos econômicos circunstanciados pelo período de crise da década de 1980 refletiram 

no processo de metropolização em curso, em decorrência da desaceleração do ritmo populacional 

e o fluxo migratório para essas regiões. Tal tendência manteve-se no início dos anos 1990 quando 

se registrou “crescimento econômico reduzido e bastante inconstante” (RIBEIRO, 2011, p. 188). 

As iniciativas liberalizantes da década de 1990, precedidas pela crise de 
80, fizeram retroceder as políticas nacionais de desenvolvimento, gerando 
um contexto macroeconômico bastante contrário ao crescimento, que ficou 
oscilante, e um grau elevado de incerteza para a realização de investimentos. 
(RIBEIRO, 2011, p. 188).

Apesar de mais lentamente essas regiões continuam a crescer e, em particular a expansão 

urbana metropolitana ultrapassou, paulatinamente, os limites das cidades, abriu caminhos 

instalando novos usos em áreas desabitadas, de baixo custo e baixo valor produtivo, às vezes 

abrigando também certa produção agropecuária, comunidades de agricultores com hábitos e 

modos de vida das zonas rurais. 

O processo em curso envolveu forte influência das atividades econômicas desenvolvidas a 

partir da metrópole assim como das novas configurações espaciais e novas formas de interações 

econômicas e sociais introduzidos pela globalização. Ultrapassam-se os limites físicos do 

território e estabelecem-se relações que vão muito além da metrópole e da região. 

Se por um lado essas áreas encontram-se de algum modo integradas – mediante as 

dinâmicas produtivas locais e regionais, de infraestrutura de comunicações e transportes – em 

relação aos grandes centros urbanos, havia ao mesmo tempo uma parcela da população vivendo 

em situação marginal a essas dinâmicas.

Um dos fatores que contribuíram para a dispersão das unidades produtivas e incentivou 

ainda mais a migração – do rural para as áreas urbanas e “nestas, em direção aos grandes 

centros, núcleos mais articulados aos centros da economia global” (REIS, 2006, p. 23) – foi 

a melhoria de infraestrutura. É necessário dizer que, juntamente com o desenvolvimento da 

indústria nesse mesmo período – fortemente relacionado ao momento político da época – a 

ampliação da infraestrutura de transporte transformou o território brasileiro, contribuindo para 

que o urbano rapidamente viesse a ser metropolitano (RIBEIRO et al, 2011). Apoiados por uma 

infraestrutura de transportes e de comunicações, os deslocamentos a partir desse território 

foram intensos e promoveram a instalação de novas atividades, sobretudo aquelas ligadas ao 

setor de serviços. A mobilidade tanto possibilitou o deslocamento em uma determinada região 

e a desvinculação entre local de trabalho e local de morar, como também favoreceu o acesso aos 

espaços rurais mais distantes e da população dessas áreas até as áreas urbanas. 
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A reestruturação produtiva provocou o rearranjo físico-espacial da população e introduziu 

certa diversificação de oportunidades e localização transformando significativamente os espaços 

e a relação rural-urbano.

As áreas rurais nesse contexto passaram por transformações a partir do surgimento ou da 

ampliação, em regiões mais dinâmicas de um conjunto de atividades e ocupações não agrícolas, 

como pesqueiros, hotéis-fazenda, parques aquáticos e temáticos, sítios de recreio, etc. Isso coloca 

os espaços rurais e pequenos núcleos urbanos em outro patamar de articulação com os centros 

urbanos de maior nível hierárquico, em que o rural não mais pode ser visto simplesmente como 

fornecedor de produtos primários para os centros urbanos (SILVA, 1999; SANTOS, 1996).

Juntamente com a descentralização das atividades, a possibilidade de acesso fácil a áreas 

mais distantes, além do deslocamento diário para trabalho e/ou estudo, favoreceram ainda os 

movimentos dos fins-de-semana para lazer, uso de segunda residência ou atividades ligadas ao 

que os ares do campo poderiam oferecer ao homem da cidade – tranquilidade, descanso, ar puro.

É importante ressaltar que juntamente com essas transformações, ocorreram mudanças 

estruturais nas relações e número de postos de trabalho, em decorrência do declínio do emprego 

na indústria e do fenômeno da terceirização, além do aumento do emprego informal e no setor 

terciário, que de certo modo “favorecem e ao mesmo tempo impõem essa fluidez espacial”.  

Esse conjunto de fatores foi acompanhado por um processo de dispersão intra-

metropolitana e aos poucos deixou aflorar algumas vocações regionais e novas centralidades 

(RANDOLPH, 2011, p. 27), em níveis hierárquicos e assumindo funções diversas. Passa-se 

assim a falar em “dispersão metropolitana”, dito de uma forma simplista, reflexo da conjugação 

da sub-urbanização e da descentralização das atividades produtivas.   

Essa desconcentração funcional, segundo afirma Demattesis (1998), “criaria o periurbano 

e a ‘cidade difusa’”, sendo diferente da “simples difusão urbana e da ‘urbanização do campo’”, pois 

tem “estrutura funcional urbana autônoma”. Para esse autor, a periurbanização se caracterizaria 

por um desenvolvimento mais fraco com o crescimento dependendo das funções de serviço (e 

eventualmente industriais), de um polo urbano dentro de um contexto regional relativamente 

pobre tanto em serviços como em atividade produtiva e, por outro lado, a “cidade difusa” 

seria composta por tecidos mistos residenciais e produtivos (industriais, terciário-produtivo, 

agroindustriais, turísticos) derivados de dinâmicas endógenas do tipo “distrito industrial” ou da 

descentralização metropolitana (DEMATTESIS, 1998). 

Os processos de difusão e dispersão metropolitanos são assim elementos característicos 

da “città diffusa” também citada por Indovina (2004) e da “cidade dispersa” citada por 
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Monclús (1998).  A partir dessas dinâmicas, a análise do território dá-se em uma outra escala 

– ou outras escalas –, em que estão presentes as  “megacidades”, os aglomerados urbanos 

localizados em seu entorno mais próximo, como também as médias e pequenas cidades, 

que embora situadas em raios mais distantes, podem estar de alguma maneira envolvidas 

nas dinâmicas do conjunto. Tendo-se como princípio esses conceitos, a expansão urbana 

metropolitana seria um processo que ocorre em níveis e formas distintas, dada a própria 

diversidade de cada região e de sua composição. Ou seja, as dinâmicas presentes em cada 

espaço metropolitanizado são únicas, podendo haver inúmeras combinações a partir dele em 

diversas escalas e composições em rede. 

Apesar de a expansão urbana ocorrer de forma rápida e intensa, as áreas de contato entre o 

urbano consolidado e o espaço ainda não urbano, ou rural, apresentam densidades muito baixas, 

sendo por vezes descoladas da mancha urbana. Sánchez (2009), nesse sentido, complementa o 

conceito de periurbano: 

A expressão mais clara do processo de periurbanização constitui a conformação 
de coroas ou espaços periféricos concêntricos, nos quais se entrelaçam 
atividades econômicas e formas de vida que manifestam características tanto 
dos espaços urbanos como dos rurais. Ocorre em muitas cidades em todo o 
mundo, independentemente do nível de desenvolvimento econômico do país 
a que pertencem. A conformação das coroas periféricas varia segundo o grau 
de desenvolvimento do país em questão.

Nos países industrializados, a periurbanização tem ocorrido devido à 
descentralização dos setores industrial e comercial até a periferia das cidades 
inclusive no espaço rural imediato à cidade; também devido ao êxodo 
populacional até o campo como alternativa à qualidade de vida que existe 
nas cidades e pelo desenvolvimento das atividades recreativas, de segunda 
moradia ou das atividades turísticas e de lazer. (SÁNCHEZ, 2009, p. 100).

A organização de uma rede de cidades e aglomerados populacionais a partir da metrópole 

– São Paulo – amparada em uma estrutura conectada por meio eixos e nós de desenvolvimento, 

onde a produção extrapola a cidade e atinge novos territórios estabelecendo outras relações 

socioespaciais, configura esse território, o qual se designou Macrometrópole Paulista – MMP – 

com fortes atributos da urbanização extensiva.

Esse processo de urbanização denominado urbanização extensiva, no qual estão presentes 

os espaços periurbanos, impõe, segundo Grostein (2015), “um novo quadro urbano-territorial 

composto por um complexo conjunto de atividades que se desenvolvem ao longo de eixos 

urbanos de geografias e escalas diversas”; no caso de São Paulo, tem como epicentro a sua 

região metropolitana “na qual as periferias populares também se inserem”. E, sobre o espaço 

periurbano a autora diz que ele “resulta de relações de outro tipo a partir de dinâmicas urbanas 



106

geradas na relação entre metrópoles e aglomerações urbanas, envolvendo novas atividades, 

agentes, funções e fluxos, de pessoas e mercadorias” (GROSTEIN, 2015).

Segundo Bartarelli et al (2013), o processo de urbanização extensiva consiste em uma 

“metáfora para indicar que o urbano ganhou dimensões globais representando todo o espaço 

social, de forma que caracteriza a extensão do tecido urbano-industrial pelas condições gerais de 

produção como também a extensão da própria práxis urbana” (BARTARELLI et al, 2013, p. 8).

A propósito da discussão que permeia a urbanização extensiva, Meyer (2015) considera 

bastante adequada a argumentação de Solà-Morales para o caso de São Paulo, no que se refere 

ao crescimento urbano contíguo com a ocupação de territórios demarcados por zoneamentos 

funcionais, ocupando grandes glebas e promovendo descontinuidades físico-espaciais, por 

equipamentos comerciais, grandes conjuntos habitacionais, condomínios residenciais fechados 

que se localizam de forma autônoma e isolada no território. Essa ideia reforça, de acordo com 

Meyer (2015), a importância de “uma abordagem que garanta as relações interescalares e 

multiescalares essencialmente urbanas, quando o objetivo é enfrentar as questões da urbanização 

extensiva e não apenas negar sua presença”. 

Esse tema abre uma questão, que desperta o nosso interesse e que deverá ser investigada e 

aprofundada ao longo do trabalho, relativa aos desdobramentos da região compreendida pela MMP 

a partir de suas regiões metropolitanas e os seus aglomerados urbanos de níveis mais “baixos”. Há 

alguns autores, entre os quais citamos Randolph (2011) e Hrabchak (2005), que presumem:

[...] a aparente expansão da metrópole significa o esgotamento de um 
determinado modo de urbanização (“metropolitana”). E, o advento de formas 
diferentes, exatamente em sua proximidade, geram novas oportunidades 
de articulação regional de municípios, as quais ultrapassam a tradicional  
mediação metropolitana no âmbito da rede urbana e podem dar origem a 
lugares relativamente independentes da metrópole.
[...]
é possível que nessas áreas relativamente próximas à metrópole, haja certas 
tendências de “resistência”, “insubordinação” ou até “insurgência” à lógica 
dominante metropolitana, que poderiam, algum dia, ter consequências para a 
própria região metropolitana (RANDOLPH, 2011, pp. 29-30).

Para compreender esses novos arranjos que se estabelecem no território e configuram 

espaços com características distintas, onde se supõe encontrar o rural, o urbano e o periurbano 

– às vezes facilmente identificáveis e outras vezes em relações tão profundamente imbricadas –, é 

necessário entender e conceituar alguns desses termos. 

A respeito da relevância desses aglomerados urbanos em escala nacional, regional e local 

e da capacidade de polarização econômica e financeira no território brasileiro, o Observatório 
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das Metrópoles elaborou um trabalho publicado pelo IBGE no Censo 2010, em que foram 

identificados 15 (quinze) espaços urbanos metropolitanos: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Campinas, Manaus, 

Vitória, Goiânia, Belém e Florianópolis. A partir desse trabalho deve-se destacar a importância 

desses espaços metropolitanos na concentração das forças produtivas nacionais, uma vez que 

centralizam 62% da capacidade tecnológica do país, medida pelo número de 
patentes, artigos científicos, população com mais de 12 anos de estudos e 
valor bruto da transformação industrial (VTI) das empresas que inovam em 
produtos e processos; concentram 55% do valor de transformação industrial 
das empresas que exportam. (OBSERVATÓRIO DAS METRÓPOLES, 2010).

Recentemente para efeitos de definição das metrópoles e regiões metropolitanas no Brasil, 

a Lei nº 13.089/2015 (Estatuto da Metrópole) definiu metrópole como 

espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população 
e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre 
uma região que configure, no mínimo, a área de influência de uma capital 
regional, conforme os critérios adotados pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística - IBGE [e região metropolitana como] aglomeração 
urbana que configure uma metrópole (ESTATUTO DA METRÓPOLE, Lei nº 
13.089, 12/01/2015). 

 Os critérios para a delimitação da região de influência de uma capital regional, “considerarão 

os bens e serviços fornecidos pela cidade à região, abrangendo produtos industriais, educação, 

saúde, serviços bancários, comércio, empregos e outros itens pertinentes [...].” (ESTATUTO DA 

METRÓPOLE, Lei nº 13.089, 12/01/2015).  

O estudo desenvolvido no âmbito desta tese, cujos resultados estão  apresentados no capítulo 3,  

reforça os critérios, apresentados acima, de definição da delimitação da Macrometrópole 

Paulista, amparados na pesquisa empírica revelando a presença de tais pré-requisitos no 

território em questão.

A relevância da presença de regiões metropolitanas com distintas vocações econômicas 

regionais e fortes relações de complementaridade a partir de seus municípios-sede – São Paulo, 

Campinas, Santos, São José dos Campos e Sorocaba –, além de suas aglomerações urbanas, é 

reforçada pela configuração estratégica desse território, dado que os seus núcleos estão dispostos 

em seus quatro cantos centralizados pela RMSP.

Os altos índices de urbanização registrados em seus municípios centrais conformados em 

praticamente uma única mancha urbana composta por vários deles e a presença concomitante 

de espaços que ainda conservavam traços genuinamente ligados ao rural suscitam algumas 

das questões deste estudo: “Estariam as áreas rurais espalhadas pelo território de forma 
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gradativa e inversamente proporcional à ‘disponibilidade’ de variáveis tais como distância 

das centralidades urbanas; aptidões econômicas e disponibilidade de infraestrutura? Ou essas  

distâncias já não interferem no grau de ruralidade/urbanização?”. 

Diante do que se percorreu até esse ponto da tese ensaia-se a seguir uma primeira 

organização das características presentes nos diferentes arranjos rurais que podem coexistir 

no tempo e no espaço segundo as formas de produção e relações econômicas e sociais, embora 

possam predominar umas sobre as outras em certas circunstâncias.

As concepções do rural, apresentadas a seguir, não desconsideram o fato de que a 

modernização da agricultura brasileira sempre foi parcial e incompleta, pois ocorreu em níveis 

diferenciados em função das diferenças regionais do país e não atingiu todas as fases dos ciclos 

produtivos, caracterizando-se pela existência de um setor moderno e outro tradicional. 

 

1. Complexos rurais19: Poucas famílias detêm a propriedade da terra; as famílias 

são numerosas; produção artesanal; monocultura; estrutura rígida autárquica; as 

propriedades são extensas e podem ser subdivididas em fazendas menores para serem 

doadas aos membros da família para a administração; o trabalho nas fazendas era 

feito por escravos, inicialmente e com o fim da escravidão, o trabalho passa a ser 

realizado pelo contrato temporário de mão de obra livre, ou em troca de parte da 

produção, ou ainda com a cessão de uma pequena gleba para cultivo, sendo que nessa 

forma ainda pode ser exigido uma parte da produção para o proprietário da terra; 

todos a baixíssimos salários; pouca circulação de mercadorias e pessoas entre cidade 

e campo; manufatura feita na própria fazenda como também nas cidades.

2. Produção	 de	 subsistência: podem ser propriedades pequenas, cujos proprietários 

vivem e mantêm a família com o que produzem; podem ser pequenos pedaços de terra 

dentro de grandes fazendas, cedidos para uso em troca de pagamento (arrendamento), 

trabalho ou produção; essa forma pode coexistir com as outras duas. Dentro das 

grandes fazendas com a autorização ou arrendamento de um pequeno pedaço de terra 

para cultivo e subsistência da família. A própria família, inclusive filhos menores e 

idosos passam a trabalhar no campo para auxiliar os mais velhos que trabalham na 

produção da grande fazenda; ou, integrada aos complexos agroindustriais; ou ainda 

inserida em grandes centros urbanos; produção artesanal; ou produção artesanal com 

19 Segundo Kageyama (2008) a crise do complexo rural ocorreu entre 1850 e 1945, entretanto muitos dos seus 
aspectos ainda se encontram presentes em algumas regiões brasileiras.
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tecnologia; ela pode tomar feições tanto de uma agricultura desprovida de qualquer 

técnica de cultivo, como pode também estar amparada em métodos avançados de 

manejo orientados por instituições públicas ou cooperativas e associações.  

3. Complexos	agroindustriais	 (CAIs): agricultura moderna, intensiva e mecanizada; 

variedade; industrialização da agricultura (a partir de 1965); fusão/integração 

de capitais intersetoriais pelo capital financeiro; dinâmicas deixam de ser geral 

da agricultura e passam a ser próprias de cada um dos complexos particulares; 

subordinação da agricultura à dinâmica industrial; os agricultores consomem cada 

vez menos o que produzem; especialização do agricultor; novas funções na fazenda; 

funções antes da fazenda passam a ser desempenhadas em organizações fora dela.

4. Rural	multifuncional:	desvinculado do tipo de espaço: campo ou cidade; ecologia e 

sustentabilidade, preservação ambiental; presença de população não agrícola no campo; 

presença de trabalhadores moradores da cidade; propriedades de tamanhos diversos, 

inclusive sem desempenhar função produtiva; propriedades com funções ligadas ao 

turismo e lazer – empreendimentos (hotéis-fazenda, pousadas, casas de artesanato, 

criações exóticas, nichos de mercado; restaurantes, casas típicas, coloniais; domicílios 

e propriedades rurais); beneficiamento (agroindústrias e indústrias); serviços agrícolas 

terceirizados, usinas hidrelétricas; patrimônio histórico e cultural; produção agrícola 

para setores específicos (cultura hidropônica, agricultura orgânica, etc.).

1.4. ESCALAS DA ANÁLISE E TERRITÓRIOS DIVERSOS NA MMP 

Em um território com as proporções físico-espaciais e populacionais conforme visto na 

MMP conjugam-se aspectos distintos em termos econômicos, sociais, culturais e tecnológicos. 

Essa heterogeneidade implica em desigualdades geográficas e relativas às demais dimensões 

analíticas – socioeconômicas, ambientais, políticas e culturais. Não obstante as especificidades 

locais de cada um dos espaços que a compõem, alguns fatores tais como a mobilidade espacial 

de trabalho e moradia, de atividades produtivas e administrativas, assim com as transformações 

nas relações de trabalho, entre outros, dão a esse território uma dimensão em que a partir dessas 

ligações – dos seus fluxos – se estabelecem relações de dependência e cooperação que não 

permitem sua abordagem em uma única escala. Os movimentos materiais e imateriais criam e 

recriam novos territórios e espacialidades que vão além das cidades e tendem a definir novos 
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arranjos regionais a partir dos quais se sobressaem centralidades, áreas mais desenvolvidas e 

menos desenvolvidas, conformando espacialmente em estruturas cuja hierarquia é volátil.

Em contraposição à urbanização em uma malha contínua, a partir dessas novas condições 

de trabalho e de localização favorecidas pelo meio técnico-científico informacional a urbanização 

contemporânea avança no espaço em manchas difusas caracterizando um território de certo 

modo fragmentado (LIMONAD, 1999). E, nessa perspectiva, as análises desse território levam 

a se ultrapassar a escala do espaço urbano e, não apenas avançar na escala da rede urbana, mas 

buscar a constante relação entre elas. 

Um dos aspectos intrínsecos à metrópole é que elas conformam 

pontos preferenciais de convergência das mais modernas redes, em especial as 
de comunicações (transporte, energia e telefonia) e informacionais. Possuem 
grande concentração populacional e amplas áreas de influência, drenando 
a produção de suas regiões e apresentam fortes relacionamentos entre si. 
(IBGE, 2010, p. 261).

Tal contexto remete à noção de policentralidade que, segundo Egler (2011) está associada à 

ideia de “rede de cidades, segundo a qual os núcleos urbanos formam os nós que são conectados 

por arcos, por onde circulam fluxos materiais e imateriais, seguindo uma hierarquia definida por 

sua complexidade funcional.” Além disso, essas centralidades estão articuladas e estabelecem 

interações em diversas escalas tanto internamente à MMP como com outros centros nacionais 

e globais. Transformam-se assim em nodalidades no sentido apresentado por Soja (1993; 2006), 

enfatizando a “tendência de organização regional em torno de centros ou nós”. Para este autor, 

A nodalidade na forma de aglomeração urbana gera vantagem econômica e 
força de desenvolvimento em pelo menos duas maneiras diferentes. A primeira 
é bastante direta, decorrente da economia de tempo e energia associada ao 
agrupamento de atividades no espaço, reduzindo assim os custos friccionais 
da distância. Esta tem sido a base para o que há muito é reconhecido como 
economias de aglomeração ou, mais especificamente, economias de localização. 
Essas economias e outras vantagens decorrentes da proximidade podem 
assumir diversas formas: na coleta de insumos materiais para os processos 
produtivos (vínculos retrospectivos), no acesso aos mercados de consumo e 
outros produtores (vínculos diretos), na busca de mão-de-obra especializada e 
competências técnicas (pool de mão-de-obra). 20 (SOJA, 2006).

Duas considerações importantes são colocadas por Egler (2011). A primeira é a diferença entre 

nodalidade e centralidade – ele recorre a Preston (1971), que definiu “a centralidade como a importância 

relativa de um lugar em relação aos outros lugares” e nodalidade como “a dimensão absoluta, 

considerando-a em conjunto com sua região complementar”. Nesse caso, Egler (2011) conclui que 

20 Tradução nossa.
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Em termos mais atuais, significaria caracterizar a centralidade como a posição 
que o lugar ocupa na rede de cidades ou no sistema urbano e a nodalidade 
como a expressão territorial do lugar e de sua área de influência imediata na 
estrutura regional. (EGLER, 2011, p. 17).

E, a segunda é a diferença entre nodalidade e polarização, para a qual o referido autor 

(EGLER, 2011) usa os estudos de Perroux (1969) em que o segundo termo está associado à ideia 

de polo de desenvolvimento apresentando “uma visão dinâmica do espaço econômico como 

campo de forças” (EGLER, 2011).

A noção de nodalidade e sua análise em diversas escalas torna-se importante diante do 

território da MMP que reúne nada menos que 5 (cinco) metrópoles, entre elas a maior metrópole 

nacional – São Paulo – formando uma “constelação de centros em rede” (IBGE, 2010). Disso 

resulta que esses grandes aglomerados urbanos concentram a maior parte da população do 

Estado assim como se destacam em termos de PIB, de emprego, entre outros aspectos.   

Dentro dessa rede urbana de nível mais alto, composta por suas regiões metropolitanas – 

RMSP, RM Campinas, RM Baixada Santista, RM Vale do Paraíba e Litoral Norte e RM Sorocaba 

– definem-se em outros níveis redes internas e entre regiões vizinhas, assim como as redes que 

extrapolam a MMP, estabelecidas a partir de fluxos de mercadorias, de pessoas e de conhecimento.  

As diversas funcionalidades desempenhadas pelas unidades (municípios) e conjunto 

de unidades territoriais nessa rede urbana composta pelas regiões metropolitanas várias 

centralidades se dividem entre funções industriais, de serviços – entre eles turismo e lazer –, de 

gestão empresarial, financeiras, educacionais, e da agroindústria, entre outros.  

Nesse sentido considera-se imprescindível como instrumento de análise do território da 

MMP a abordagem multiescalar, desde a global, inter-estadual, inter-regional, intrarregional 

e local. Entretanto, no âmbito desta tese foram consideradas nas análises apresentadas nos 

capítulos 2 e 3 as escalas inter-regional, intrarregional e local. 

Tendo em conta a já mencionada descentralização da indústria de São Paulo, as novas 

ocupações desse setor que se estruturaram em regiões distintas – na MMP – localizaram-se 

principalmente nas regiões21 de Campinas, Sorocaba, Santos e São José dos Campos22, esta 

última ao longo do eixo rodoviário que liga a RMSP ao Rio de Janeiro – rodovia Presidente Dutra 

21 A análise que Cano (2007) faz refere-se ao recorte das regiões administrativas.

22 Sorocaba e São José dos Campos segundo MOURA (2004) “já na década de 20 podia ser caracterizado como uma 
concentração territorial da atividade industrial paulista”. Baseada em Lencione (2003a e 2003b) a autora afirma que 
não só nessas regiões mas também em Santos “a reestruturação produtiva, em uma nova lógica histórica de repro-
dução do capital, por mais que tenha alterado as determinações das estratégias e práticas territoriais da indústria, 
reafirmou a tradicional área industrial do interior paulista, metamorfoseando-a como território metropolitano.”.
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–, conforme analisado por Cano et al (2007). Esse eixo de expansão metropolitano encontra-

se amparado por equipamentos de alta tecnologia nos serviços administrativos e financeiros, 

na infraestrutura de transportes, nos processos de produção industrial, na existência de um 

mercado de consumo, entre outras condições” (MOURA, 2004).

Para Cano (2007), a desconcentração nas direções “centro, norte e oeste do estado” tem 

determinantes claros: “a expansão e diversificação da agropecuária que proporcionará a expansão 

mais que proporcional da agroindústria”. E, no caso das regiões vizinhas mais industrializadas, 

como Campinas, São José dos Campos, Santos e Sorocaba esse movimento da indústria teve 

como determinantes os seguintes fatores:

intensificação da urbanização; maiores custos de aglomeração na RMSP; 
elevado crescimento e modernização da infraestrutura de transportes e 
comunicações; grandes investimentos públicos federais e estaduais em C&T, 
nas décadas de 1970 e 1980; e também a explicitação de um forte sindicalismo 
nas décadas citadas, concentradas na cidade de São Paulo e no ABC.  
(CANO, 2007, p. 206).

No setor agropecuário é importante destacar conforme aponta o estudo de Cano et al 

(2007), que a agropecuária paulista registrou desde os anos 1970 até 2005, período analisado 

por este autor,  “notável sucesso setorial, em termos de incremento da renda  da modernidade 

produtiva fazendo parte de uma agricultura líder mundial em competitividade para relevantes 

cadeias de produção.” (CANO, 2007, p. 132).

A descentralização urbana registrada para toda a rede nacional de cidades também é 

percebida na MMP dado que houve nos últimos anos uma redução no ritmo de crescimento das 

sedes das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e registra-se maior crescimento nas 

cidades menores – médias e pequenas cidades. Além disso, despontam novas centralidades a 

partir de centros intermediários. Parte dessa dita “refuncionalização” deve-se a deseconomias 

de aglomeração centralidades já consolidadas a exemplo de São Paulo, e das vantagens 

competitivas ofertadas por municípios fora delas centralidades.  

Essas novas centralidades nem sempre implicam em lugares para onde convergem as 

principais dinâmicas regionais. Segundo IBGE (2010), a AU Jundiaí na MMP, por exemplo, 

conecta estrategicamente duas importantes centralidades regionais – São Paulo e Campinas – e 

configura “um lugar central sem rede, demonstrando que os processos espaciais dão origem a 

excentricidades nos seus desenhos, criando novas categorias de cidades.” (IBGE, 2010). 

Uma análise integral e menos setorial do território permite nesse contexto da MMP tanto 

apreender os novos arranjos econômicos regionais e as novas dinâmicas sociais e econômicas 
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que se estabelecem a partir deles como as novas funções e dinâmicas introduzidas no campo e 

adquiridas pelos espaços rurais.     

Embora seja difícil estabelecer parâmetros na classificação do território em rural ou urbano, 

sobretudo, em casos como as pequenas cidades – aquelas com menos de 20 mil habitantes – e 

os pequenos distritos, é preciso considerá-los no contexto da região em que se inserem e nas 

conexões que estabelecem com seus vizinhos e nos circuitos econômicos regionais. Deve-se 

observar, entretanto, tais disparidades se aprofundam na medida em que são consideradas as 

suas áreas mais remotas e menos integradas à dinâmica urbana.

Na MMP tanto são encontrados espaços rurais cuja integração se dá apenas localmente, 

com municípios vizinhos, como também aqueles que estão integrados às dinâmicas regionais, 

macrometropolitanas ou até extrapolar esse limite indo ao nacional ou global. 

O papel das cidades nesse contexto especialmente o das cidades médias que por um 

lado estão adquirindo novas funcionalidades e tornando-se mais atraentes para determinadas 

atividades econômicas e por outro lado estão mais próximas ou agregam maior extensão em 

áreas consideradas rurais. 

A questão da escala, ou seja, de análise multi e transescalar da MMP tem dois aspectos 

a considerar. O primeiro diz respeito ao reconhecimento desse território e de suas dinâmicas 

somente possível quando se considera a totalidade do território e ao mesmo tempo seus diversos 

recortes. Segundo, do ponto de vista do planejamento regional que requer uma agenda comum 

que considere as especificidades de suas unidades componentes, sobretudo, as áreas menos 

integradas, buscando a coesão territorial (EGLER, 2011).

O subcapítulo a seguir apresenta os principais instrumentos legais do ponto de vista 

de suas implicações nos espaços rurais e aborda alguns planos e ações da gestão territorial 

integrada para a MMP.

1.5. INSTRUMENTOS DE REGULAÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL NO CONTEXTO DA  

   MACROMETRÓPOLE PAULISTA 

As dinâmicas contemporâneas e as transformações impostas aos espaços rurais e urbanos 

introduziram, como já dito, diferentes atividades no campo e converteram essas áreas em espaços híbridos 

em que o rural não mais está associado unicamente ao agrário. Paralelamente, em situações físico-espaciais 

e socioeconômicas diversas verificam-se situações de certa “vulnerabilidade” nessas áreas.   
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Um dos pontos importantes do debate sobre o rural no Brasil e em outros países é a questão 

relacionada a políticas que sejam capazes de apoiar a sua população rural, assim como visem a 

promover práticas envolvendo os diversos atores para desencadear o desenvolvimento de áreas rurais. 

Perpassa-se nesta parte do texto, algumas políticas e programas governamentais, assim 

como diretrizes institucionais e instrumentos que orientam a ocupação e a propriedade das 

terras nos municípios da MMP e que, de certa forma, têm impactos nos espaços rurais. O 

intuito é consolidar referências que auxiliem no entendimento das transformações decorrentes 

da ocupação desses espaços no território estudado – a MMP.

Os instrumentos de regulação e gestão territorial têm como principal objetivo conduzir 

de forma preventiva a sua ocupação e regulam sobre a propriedade da terra, o controle do uso 

e ocupação do solo e o ordenamento territorial, sendo constituído por um conjunto de leis 

fundamentais dirigidas tanto para espaços rurais como urbanos. Têm, portanto, a função de 

prevenir e controlar os impactos decorrentes de ações de investimentos tanto públicos como 

privados que possam afetar de forma negativa o território. 

No Brasil, a separação do território em rural e urbano só ocorreu em 1938 com o Decreto-

Lei nº 311/1938 que atribuiu a condição de urbana a toda sede municipal ou distrital, definindo 

cidades, distritos, termos, comarcas e vilas. Entretanto, o marco legal da questão rural no Brasil 

mencionado por vários autores é a Lei de Terras (Lei nº 601/1965) que passa a regulamentar “o 

direito de propriedade garantido pela Constituição de 1824 e instituindo o acesso a terra pela 

compra”, buscando enfrentar a questão da redistribuição fundiária, agravada desde a abolição 

do trabalho escravo em 1888 (CAMARGO, 1981).

A luta pela terra consiste, no Brasil, em um dos principais entraves considerados na 

abordagem do rural e do desenvolvimento de seus espaços, tendo origem na colonização. Esse 

conflito decorre, sobretudo, das grandes propriedades fundiárias e nas divergências de interesses 

referentes tanto à transformação de seu uso e das formas de produção nas grandes fazendas, 

quanto às transformações de terras para uso imobiliário e loteamento urbano. 

O Estatuto da Terra aprovado pela Lei nº 4.504/1964 regulou “os direitos e obrigações 

concernentes aos bens imóveis rurais, para os fins de execução da Reforma Agrária e promoção 

da Política Agrícola.”, visando a “promover a melhor distribuição de terra [...]”. Esse instrumento 

introduziu em seu texto termos importantes, para a época, tais como “imóvel rural”, “módulo rural”, 

“minifúndio” e “latifúndio”, prevendo a desapropriação de terras e definindo a sua função social 

da propriedade rural. A finalidade desse instrumento de acordo com Medeiros (2015) é adequar a 

estrutura agrária brasileira às necessidades do desenvolvimento econômico e social do país. 
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Com a Constituição de 1988, o caráter de desapropriação de terras que havia sido 

introduzido pelo Estatuto da Terra perdeu sua força, visto que pela Constituição Federal  

as desapropriações deveriam ser feitas mediante prévia e justa indenização em 
títulos da dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real; tornavam-
se insuscetíveis de desapropriação pequenas e médias propriedades, bem 
como as propriedades produtivas (as definições desses termos seriam objeto de 
regulamentação, posteriormente, por lei ordinária). (MEDEIROS, 2015).

No artigo 185, a Lei assegura que a propriedade produtiva não pode ser desapropriada e, 

no artigo 186, que a função social da propriedade rural quando a mesma estiver de acordo com 

os requisitos de: aproveitamento racional e adequado; utilização adequada dos recursos naturais 

disponíveis e preservação do meio ambiente; estar em consonância ao regulamentado no que se 

refere às relações de trabalho; a exploração deve favorecer o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores (MEDEIROS, 2015). 

Posteriormente, a Lei Agrária (Lei nº 8.629, de 26/02/1993), regulamentou os itens 

constitucionais referentes à questão da terra e estabeleceu que “A propriedade rural que não 

cumprir a função social prevista no art. 9º é passível de desapropriação, nos termos desta lei, 

respeitados os dispositivos constitucionais.”, passando também as terras públicas a destinarem-

se prioritariamente à reforma agrária.

Diante das profundas transformações ocorridas nas áreas rurais brasileiras e sua 

importância na economia nos últimos cinquenta anos, Favareto (2014) lamenta que nos dias 

atuais o Estatuto da Terra ainda se constitua no mais importante marco de regulação para o 

Brasil, não se tendo avançado nesse sentido em novas propostas para essas áreas.

A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001) introduziram 

importantes mudanças para o planejamento urbano e a regularização fundiária, sobretudo no que se 

refere ao princípio da função social da propriedade urbana. O Estatuto da Cidade imputa aos planos 

diretores municipais a qualidade de principal instrumento de política urbana, transformando-o 

em referência para a elaboração de instrumentos urbanísticos, jurídicos e tributários advindos 

do Estatuto da Cidade. Esse instrumento define o Plano Diretor como instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana e prevê em seu texto que ele “[...] deverá englobar 

o território do Município como um todo.” (Lei Federal nº 10.257/2001, art. 40). 

Na perspectiva da definição dos limites de áreas rurais e urbanas, dado que o planejamento 

das cidades brasileiras compete às municipalidades inclusive no que se refere a esses limites, 

Wanderley (2009, p. 65) lembra que



116

o arcabouço legal, construído ao longo do tempo, consagrou o princípio da 
autonomia dos municípios para delimitar os recortes físicos das zonas urbanas, 
em nome do qual tornou-se jurídica e politicamente impossível definir 
critérios objetivos de distinção entre áreas urbanas e rurais e de classificação 
hierarquizada das mesmas.

A questão essencial da definição dessas áreas está no fato de que o recorte adotado tem 

como principal finalidade a definição do destino dos impostos coletados em cada uma dessas 

áreas. O Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25/10/1966), em vigor, estabelece que o 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)23 incide sobre áreas urbanas sendo arrecadado 

pelos municípios, e o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) é arrecadado pela 

União e incidente sobre as áreas rurais. 

Vale considerar que ao delegar aos municípios a definição dos seus perímetros urbanos 

permite-se uma infinidade de critérios e arbitrariedades, levando a delimitações devido a 

interesses alheios à função social da propriedade dessas áreas.  

Segundo Wanderley (2009), dois dispositivos jurídicos corroboram com esse fato. 

Primeiro, ao atribuir a condição de urbana baseando-se na existência de melhoramentos, sendo 

limitados a, pelo menos, dois dos seguintes melhoramentos que sejam construídos ou mantidos 

pelo Poder Público: meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; abastecimento 

de água; sistemas de esgotos sanitários; rede de iluminação pública, com ou sem posteamento 

para distribuição domiciliar; escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 

3 (três) quilômetros do imóvel considerado (Lei nº 5.172/1966, art. 32, § 1º). O segundo, diz 

respeito à definição de “área de expansão urbana” que segundo o Código Tributário Nacional 

em seu artigo 32, § 2º faculta ao município considerar urbanas as áreas urbanizáveis, “ou de 

expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados 

à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos 

termos do parágrafo anterior” (Lei nº 5.172/1966, art.32, § 2º apud WANDERLEY, 2009).

Ou seja, uma cidade será considerada urbana independentemente de sua “capacidade 

para o exercício das funções urbanas” e, por outro lado, ao menos dois dos equipamentos de 

infraestrutura acima citados presentes em uma localidade a situará na condição de urbana, 

desconsiderados seus demais atributos.  

Como consequência, muitos municípios acabam estendendo seus limites para muito além 

de suas áreas efetivamente ocupadas, ampliando seus perímetros urbanos. 

23 A base para o cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é definida pela Lei Federal nº 6.766/1979 
que regula o parcelamento do solo urbano.
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Nos municípios que fazem parte da MMP, de acordo com IBGE (2013), são apresentados a 

seguir por município os que têm Plano Diretor ou lei de perímetro urbano definidos (Mapa 1.4). 

Observa-se que a grande maioria dos municípios da MMP possuem plano diretor, podendo o 

perímetro urbano ser estabelecido por meio desse instrumento ou através de lei específica. 

Mapa 1.4 - LEGISLAÇÃO E INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO POR MUNICÍPIO NA MMP 

Plano Diretor

Lei de perímetro urbano

0            25          50                        100 km

Fontes básicas: Limites administrativos: IBGE (2010). Elaboração nossa. 
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Segundo Santoro (2012) há, no âmbito do Estado de São Paulo, municípios que adotam 

uma política de controle de crescimento urbano em extensão física, outros que vão em direção 

de planejar a expansão mediante planos urbanos e outros que seguem pela linha de “fazer 

a gestão social da valorização da terra na mudança de uso rural para urbano” por meio do 

instrumento da Outorga Onerosa de Alteração de Uso. 

No que pese às regiões metropolitanas as políticas setoriais possuem itens específicos para 

essas regiões. Além disso, a criação recente do Estatuto da Metrópole – Lei Federal nº 13.089/2015 

– definiu em seu texto três anos para que todas as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 

brasileiras elaborem seus Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) a ser instituído 

por lei estadual e revisto a cada 10 anos. A partir desse instrumento, todos os Planos Diretores 

Municipais devem ser compatibilizados às novas diretrizes (EMPLASA, 2016).

Relativamente à gestão integrada do território da MMP o Plano de Ação da Macrometrópole 

Paulista (PAM) 2013-2040 consiste em um instrumento operacional de planejamento da 

política de desenvolvimento regional, a médio e longo prazo, que define de forma integrada 

as principais diretrizes de desenvolvimento para esse território. Além disso, e considerando a 

gestão metropolitana encontra-se atualmente em fase de desenvolvimento pela Empresa Paulista 

de Planejamento Metropolitano (Emplasa) o PDUI para a RMSP.

Segundo Ipea (2014, pp. 49-83), ainda no âmbito da MMP, em 2013, foi elaborada uma 

“proposta de criação de um fundo de compensação socioambiental para os municípios integrantes 

da macrometrópole com menor dinamismo econômico e mais vulneráveis do ponto de vista 

ambiental.”, cujo objetivo principal é tratar de forma integrada a questão da preservação ambiental 

e o desenvolvimento metropolitano nos municípios que integram as APMs na RM de São Paulo.

Entretanto, o planejamento em escala regional para a RMSP24 foi elaborado antes mesmo 

da sua institucionalização em 1973 e desde então alguns instrumentos têm orientado as políticas 

públicas dessa região:

• I Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado (PMDI) - 1973. Esse plano serviu 

de base para o Estudo de implementos legais de ordenamento do uso e ocupação do 

solo que deu origem à Lei Estadual de Proteção aos Mananciais (LPM) nº 898/1975 e 

à Lei de Zoneamento Industrial (LZI) nº 1.817/1978;

• O estudo Políticas e diretrizes para o ordenamento do uso e ocupação do solo na RM 

de São Paulo (1985). Integrou o Plano Metropolitano de Desenvolvimento (PMD);

24 Sobre o Plano Urbanístico Básico - PUB (1969) ver relatório Ipea (2013). 
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• O Plano Metropolitano da Grande São Paulo 1994-2010;

• Agenda Metropolitana de Ações Estratégicas para a RM de São Paulo (2004) – 

direcionado a ações públicas e privadas destinadas ao “equacionamento dos problemas 

e para o desenvolvimento das potencialidades da região, identificando parcerias, 

definindo prioridades e origem dos recursos para a sua execução”;

• Reorganização do Sistema Estadual de Desenvolvimento Metropolitano da RMSP (2011).

Uma questão que está na pauta das discussões sobre a ocupação de áreas rurais e urbanas 

nas franjas metropolitanas é a produção urbana e periurbana de alimentos. Esse debate vem 

ganhando força nos últimos anos nas principais regiões do país especialmente na RMSP. Ações 

municipais no sentido de promover o desenvolvimento sustentável mediante incentivos e preparo 

técnico ganham adeptos nas áreas periféricas a partir do município de São Paulo.  

A relação rural-urbano entra nesse contexto da produção de alimentos em áreas periurbanas 

numa perspectiva  de aumentar a eficiência ambiental e energética dos sistemas sociais e ao mesmo 

tempo tratar de forma integrada esses espaços. Entre as principais contribuições dessas ações são 

apontadas: segurança alimentar das populações urbanas; diminuição do custo de transporte de 

alimentos; menor impacto ambiental ocasionado pelo transporte, diminuindo a distância entre 

produção e consumo; acesso a alimentos mais saudáveis e da comercialização em bases socialmente 

equitativas para famílias que adquirem ou produzem estes alimentos (COSTA; MALUF, 2001). E, 

em contrapartida, agem como elemento de contenção da expansão urbana e, em certas situações 

podem proteger áreas ambientalmente importantes e recuperar áreas degradadas. 

Ao que parece é na escala do município ou entre municípios que essa agenda é tratada 

enquanto ação de políticas públicas. Trata-se aqui da prática de atividades agrícolas em pequenas 

parcelas do solo em meio urbano, aos quais devem se adequar tais instrumentos. 

Nesse sentido o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo (PDE/2014) prevê a Zona 

Rural como diretriz para a ocupação de áreas em certas regiões do município que devem cumprir a 

função fim de conter a expansão nessas áreas e ao mesmo tempo proteger os seus mananciais. 

Algumas ações do lado do Governo Federal são mencionadas tais como: “o apoio aos Arranjos 

Produtivos Locais – APL, visando promover o acesso a plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (SUS); e o Projeto Educando com a Horta Escolar, desenvolvido pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em parceria com a Organização das 

Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO)” (MMA, 2016).

Cumpre observar, ainda, a influência das agências internacionais de apoio à cooperação e 

ao desenvolvimento, fundos de financiamento e organismos multilaterais como a Organização 
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das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o Banco Mundial, a Comissão 

Econômica para a América Latina (Cepal), o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola (IICA), a Organização para a Cooperação 

e o Desenvolvimento Econômico (OCDE), na definição de políticas públicas bem como na 

orientação da normatização de procedimentos no âmbito dos países e de suas localidades e 

numa perspectiva direcionada ao desenvolvimento no meio rural.

Amparado por amplo debate teórico, o desenvolvimento rural passou a fazer parte da 

agenda de políticas governamentais de forma mais efetiva a partir dos anos 1950. Entretanto, 

entre 1960 e 1980, segundo Favareto (2006, p. 136), houve uma

ausência de políticas estruturais para o mundo rural, ficando suas 
possibilidades de melhoria restritas à adequação às políticas macroeconômicas 
e de incremento tecnológico ou aos programas pontuais apoiados por 
organismos internacionais, na maior parte das vezes em resposta a situações 
de efervescência social. 

No caso do Brasil houve a 

instituição de uma forte modernização tecnológica, uma crescente integração 
da atividade agrícola aos complexos agroindustriais, e a formação de um 
padrão corporativista de organização do agro em que cabia ao Estado, a um 
só tempo, o papel de indutor da economia e de repressor dos conflitos que daí 
emergiam. (FAVARETO, 2006, p. 136).

Influenciados pelos organismos internacionais no sentido de retomar o lugar do rural 

nas agendas, por meio “da associação entre desenvolvimento rural, redução da pobreza e 

conservação dos recursos naturais.”. Porém, concomitantemente, o país passou por um processo 

de restruturação econômica “que levou a programas de modernização dos aparatos públicos, 

ordenamento das economias, busca do crescimento sustentado, abandono de políticas específicas 

de desenvolvimento.”, por meio dos quais 

Um dos eixos adotados foi justamente tomar a agricultura como uma saída 
produtiva, por meio do incremento e da diversificação das exportações, da 
diminuição das importações e da geração de saldo favorável para sanear as 
contas públicas e honrar compromissos externos. Esse vetor obteve um razoável 
êxito nos seus intuitos fiscais e monetários imediatos, mas o impacto sobre a 
vida dos agricultores foi pequeno ou simplesmente negativo por uma série de 
motivos. O principal deles está no fato de que a renda das famílias rurais deixava 
progressivamente de vir do trabalho agrícola.(FAVARETO, 2006, p. 136). 

Uma série de programas de pesquisa e iniciativas de políticas tentam dar conta das 

mudanças no rural. A “nova visão” do desenvolvimento rural impõe a abordagem territorial 

em substituição à setorial. Entretanto, Favareto (2006) afirma que embora o encaminhamento 
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por órgãos internacionais e a própria condução institucional brasileira voltem-se para essa 

abordagem, sua viabilidade efetiva está cercada de obstáculos, entre os quais: 

• O lugar institucional da ideia de rural, de ruralidade, fadado à “ideia de pobreza e de 

atraso restringem de partida as possibilidades de investimentos científicos, políticos 

e econômicos, o que contribui para gerar um ciclo em que essa posição marginal é 

sempre reforçada, seja simbólica, seja materialmente;

• a tensão entre uma inércia institucional fundada em toda uma orientação para a 

lógica setorial dos investimentos e ações e o sentido territorial, portanto intersetorial 

e multidimensional, da “nova visão”;  

• Desarticulação, ausência de “colaboração e de complementaridade entre os diferentes 

programas previstos no planejamento das secretarias que compõem o ministério e que 

são por eles responsáveis” (Favareto, 2006), entre o conjunto de políticas voltadas à 

promoção do desenvolvimento rural;

• Falta de sintonia e articulação entre os agentes frente à lógica do território que 

“incorpora o espaço consumível, mas também o espaço imobilizado em componentes 

não monetarizáveis.”, decorrendo que “o enfoque territorial implica lidar com aspectos 

não diretamente mercantis a influenciar as regras para a apropriação ou regulação do 

uso social desses espaços. 

• No território os agentes são múltiplos e, sobretudo, difusos, enquanto no enfoque 

setorial eles são facilmente identificáveis e seus interesses menos dispersos.

O principal programa de desenvolvimento rural no caso brasileiro – o Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)25 – “sempre esteve vinculado às rubricas 

orçamentárias e aos fluxos da hierarquia administrativa federal relativos aos programas de combate 

à pobreza.” E por isso, segundo Favareto (2006) não se transformou em política permanente e nem 

esteve vinculado e articulado como outras políticas estruturais do governo federal. O que esse e 

outros autores argumentam é que os investimentos na agricultura familiar e no desenvolvimento 

rural não “estiveram articulados estrategicamente em ações voltadas para a diminuição de 

25 Programa do Governo Federal criado em 1995, com o intuito de atender de forma diferenciada os mini e 
pequenos produtores rurais que desenvolvem suas atividades mediante emprego direto de sua força de trabalho 
e de sua família. O objetivo desse programa é o fortalecimento das atividades desenvolvidas pelo produtor 
familiar, de forma a integrá-lo à cadeia de agronegócios, proporcionando-lhe aumento de renda e agregando 
valor ao produto e à propriedade, mediante a modernização do sistema produtivo, valorização do produtor rural 
e a profissionalização dos produtores familiares.
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desigualdades ou para a dinamização das economias rurais, nem houve tentativa de superar a 

dicotomização ascendente-descendente que marca a orientação das políticas nas últimas décadas.”  

Baseado nos estudos acerca da dinamização de áreas rurais Favareto (2006) afirma que, 

em primeiro lugar, o desenvolvimento dos territórios é o resultado de 
determinadas formas de coordenação capazes de fazer convergir os benefícios 
privados e sociais, seja nas formas de organizar a produção e a distribuição de 
bens individuais, seja nas formas de garantir que os rendimentos provenientes 
sejam revertidos de maneira a razoavelmente repartir os ganhos. Além 
disso, sugere também que as formações sociais marcadas por uma maior 
desconcentração da posse dos diferentes recursos – materiais, simbólicos e 
cognitivos – e de uma maior diversificação de seu tecido social são aquelas 
que mais favorecem a formação desse tipo de instituição, em oposição 
àquelas estruturas sociais mais especializadas, rígidas e concentradas. Essa é 
a vinculação do desenvolvimento às estruturas locais e às instituições que a 
concepção apoiada no trinômio pobreza, instituições, mercados externos não 
opera. (FAVARETO, 2006, p. 148).

Para concluir – e não encerrando a questão –, reproduz-se uma parte do texto de Favareto, 

no prefácio do livro Um saber necessário – os estudos rurais no Brasil, de Maria de Nazareth 

Baudel Wanderley que ajuda a refletir sobre uma das vertentes de abordagem dos espaços rurais:

[...] há uma ‘questão rural’ não resolvida na formação brasileira. Diferentemente 
de outros países que, em algum momento, fizeram um pacto social em torno 
da valorização dos seus espaços rurais e das classes sociais que tinham nesses 
espaços seu lugar de vida e de trabalho, no Brasil houve uma clara opção pela 
via conservadora. (FAVARETO apud WANDERLEY, 2011, p.12).

Reconhecer esses espaços no território é um primeiro passo para a sua valorização.

Este primeiro capítulo apresentou as definições conceituais acerca do rural, o seu 

significado ao longo do tempo e as transformações no território da MMP frente ao processo 

de urbanização. Identificou as diversas escalas de análise e a heterogeneidade desse território 

assim como as definições e limites institucionalizados no Brasil, que irá contribuir com a 

construção de variáveis e parâmetros para, no capítulo 2 a seguir, abordar o território da 

MMP buscando a caracterização de seus espaços rurais evidenciados a partir das variáveis e 

dos parâmetros indicados como atributos dos espaços rurais na literatura de referência. Essa 

caracterização fundamenta a leitura territorial da MMP desenvolvida nos capítulos seguintes. 
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2.  ESPAÇOS RURAIS E NÃO-RURAIS NA MMP - CARACTERIZAÇÃO 

As diversas dinâmicas regionais – rurais e urbanas, ou “não-rurais” – configuradas 

no território da Macrometrópole Paulista encontram-se fortemente inter-relacionadas em 

combinações e intensidades diversas, tornando cada vez mais difícil caracterizar os seus 

espaços rurais e não-rurais, dada a multiplicidade de variáveis intervenientes e a imprecisão em 

se estabelecer uma relação entre tais variáveis e esses tipos de espaços. 

Na busca de uma contextualização dos espaços rurais e não-rurais na MMP, o conjunto de 

elementos, ideias e reflexões que integram este capítulo 2 foi dividido em 3 (três) subcapítulos. 

No primeiro deles, Aspectos relevantes na conformação do território da MMP, apresenta-se 

a configuração desse território e sua composição institucionalizada – regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e unidade regional.

O segundo subcapítulo – Espacialização da questão como instrumento de análise - 

cartografia e ruralidades – visa à identificação dos espaços rurais da MMP. Para tanto, recorre 

à construção de mapas temáticos e à elaboração do que se nomeou critérios de ruralidade, que 

tem como finalidade encontrar uma indicação de ruralidade para esse território. 

Considerando-se que na análise das inter-relações rural-urbano, campo-cidade e sua 

rede de influência devem estar contemplados os seus múltiplos aspectos – demográfico, social, 

econômico e ambiental –, os critérios de ruralidade foram definidos a partir de um conjunto 

de variáveis e parâmetros associados aos espaços rurais e selecionados a partir das diversas 

argumentações vistas no primeiro capítulo que compreendem esses aspectos citados.

Após a definição das variáveis e parâmetros a serem adotados na análise do rural na MMP, 

esses dados foram espacializados e, juntamente com os mapas temáticos, organizados em cinco 

(5) temas relevantes: I- infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores de urbanização, 

acessibilidade e mobilidade; II- atividades produtivas; III- demografia e condições de vida e 

pendularidade; IV- recursos naturais; e, V- centralidades e policentrismo.

Cada item acima está composto por: uma argumentação; mapas temáticos; nota/

considerações; os critérios indicativos de ruralidade; um diagrama identificando as áreas “não-

rural” e o “possível rural” na MMP.

O conjunto de ideias trabalhadas em cada um dos temas gerou cinco (5) diagramas que 

consolidam os resultados das análises sobre as variáveis consideradas, buscando retratar a 

ruralidade identificada na MMP. O cruzamento dos cinco diagramas produziu um diagrama-

síntese que consiste na indicação de ruralidade para a MMP.  Esse diagrama-síntese é insumo 
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Figura 2.1 - Procedimentos para identificação da “ruralidade” na Macrometrópole Paulista 

Elaboração: nossa. 
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2.1 ASPECTOS RELEVANTES NA CONFORMAÇÃO DO TERRITÓRIO DA MMP

Esse subitem detalha as regiões que compõem a MMP e ressalta os seus principais 

aspectos demográficos e socioeconômicos, introduzindo uma visão geral de sua estrutura 

físico-territorial, para a abordagem do rural que vem em seguida.

A partir da Região Metropolitana de São Paulo e de seu município central, quatro (4) 

eixos rodoviários principais estruturam o território da MMP: um eixo no sentido leste atravessa 

a RM Vale do Paraíba por meio do par composto pelas rodovias Presidente Dutra e Ayrton 

Senna passando pelo município-sede dessa região metropolitana – São José dos Campos – e 

alguns de seus municípios economicamente mais relevantes como Jacareí e Taubaté; no outro 

sentido – oeste – pelas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares em direção ao município de 

Sorocaba o eixo perpassa essa região passando por municípios como São Roque, Araçoiaba 

para o capítulo 3 e será, por fim, confrontado com a classificação do território brasileiro em 

rural e urbano adotada pelo IBGE. 

Os procedimentos para a identificação da ruralidade na MMP estão descritos no Esquema 

Gráfico “Procedimentos para identificação da ‘ruralidade’ na Macrometrópole Paulista” abaixo:
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da Serra, Mairinque, Itu, Itapetininga, entre outros; outro eixo em direção a RM Campinas, 

pelas  rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera, atravessa a AU Jundiaí cortando os municípios 

de Caieiras, Cajamar, Franco da Rocha, Itupeva, Louveira e Vinhedo; e, na direção do litoral 

– RM Baixada Santista, pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, passando pelos municípios de 

Diadema, São Bernardo do Campo e Cubatão. Segundo Meyer e Grostein (2012)

A esse conjunto rodoviário soma-se outro cujo traçado conecta importantes 
espaços regionais sem passar pelo município de São Paulo, como a rodovia 
Dom Pedro que, de Campinas, alcança a região do Vale do Paraíba e do litoral 
norte ou o Rodoanel Mário Covas, na Região Metropolitana de São Paulo. 
(MEYER E GROSTEIN, 2012).

Esse território configura aquilo que François Choay (2004) chamou de núcleos de 

urbanidade de vários tamanhos e formas em uma relação dialética com o urbano propriamente 

dito. Adentrando para além do viário principal, encontram-se inseridos nesse contexto tanto 

grandes extensões de terra cultivadas e cobertas pela cana-de-açúcar, a laranja ou ainda o café 

– intercaladas a imensas infraestruturas de logística, galpões e fábricas, centros educacionais e 

universidades, polos de lazer e compras –, assim como realidades que, não fossem as diferenças 

geográficas – clima, vegetação, solo e topografia – e, por decorrência, uma evidente imagem 

de “riqueza” – na gordura do gado e no verde das plantações –, e numa situação mais próxima 

o próprio sotaque do povo, imediatamente nos reportaríamos àquele primeiro pedacinho do 

Brasil nordestino. O pequeno agricultor familiar, a criação de animais, os poucos contatos 

interpessoais e a vida simples: o rural propriamente dito. 

Este subcapítulo busca explicitar alguns aspectos do território da MMP tendo como 

critério a relevância para a conformação de seus rurais, a partir da configuração de suas 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e unidade regional apontando algumas de suas 

características e importância no contexto local e regional. 

Pontuam-se inicialmente alguns dos condicionantes já elaborados no capítulo 1 e em 

seguida detalha-se a configuração do conjunto das suas regiões propriamente ditas.

No Estado de São Paulo – e igualmente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais –, conforme 

tratado no capítulo 1 desta tese, desde o início, o desenvolvimento da indústria concentrou-

se na região do café. Segundo Maria Adélia de Souza em seu trabalho Cidades Médias 

e Desenvolvimento Industrial – Uma Proposta de Descentralização Metropolitana, essa 

concentração no desenvolvimento da indústria brasileira em sua primeira fase – até a crise de 

1929 –, de modo geral, e especialmente em São Paulo, estava vinculada ao denominado “modelo 

primário exportador” e às relações econômico-sociais existentes entre agricultura e indústria. 
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Mesmo a partir dos anos 1950, quando “o processo de substituição de importações atingiu 

as indústrias de bens de consumo duráveis (automóveis e eletrodomésticos), bens de capital 

(máquinas, equipamentos) e bens intermediários (siderurgia, produtos químicos, borracha e 

papel)”, a expansão industrial deu-se de maneira concentrada, buscando “a proximidade dos 

mercados consumidores e aproveitamento das ‘economias de aglomeração’ oferecidas pelas 

grandes cidades ou, em outras palavras, taxas de lucro mais elevadas” (SOUZA, 1978).

Vale destacar a presença nesse território do principal corredor de exportação do país – o 

porto de Santos –, “formado historicamente no Estado de São Paulo pela organização das redes 

ferroviárias (desde o final do século XIX) e rodoviária (desde o final dos anos 1940) de forma 

radial com o centro em São Paulo, e a partir da capital, acessando o porto de Santos”, conforme 

menciona Asquino (2010, p. 85).  

Vale destacar a presença nesse território do principal corredor de exportação do país – o 

porto de Santos –, “formado historicamente no Estado de São Paulo pela organização das redes 
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ferroviárias (desde o final do século XIX) e rodoviária (desde o final dos anos 1940) de forma 

radial com o centro em São Paulo, e a partir da capital, acessando o porto de Santos”, conforme 

menciona Asquino (2010, p. 85). 

Assim, a partir da metade do século XX, os estabelecimentos passaram a se localizar, 

predominantemente, no município de São Paulo e no conjunto de municípios de seu entorno 

– ABC Paulista, Baixada Santista, Campinas e Vale do Paraíba. Posteriormente, ao longo 

da rodovia Presidente Dutra, que conecta São Paulo ao Rio de Janeiro26, registrou-se uma 

significativa transformação em termos de infraestrutura, mão de obra, centros educacionais de 

ponta, centro das atividades financeiras, em um período – anos 1960 – em que houve grande 

concentração na região Sudeste em termos da economia brasileira. 

Os incentivos fiscais e outras vantagens privilegiaram essa região até os primeiros 

anos da década de 1970, quando então devido às políticas nacionais orientadas a impulsionar 

a desconcentração regional, aliadas à política estadual de interiorização da indústria, 

deslocaram parte das atividades produtivas do município de São Paulo e entorno para outras 

aglomerações urbanas do interior do Estado, como também para outros centros sub-regionais 

em outros estados brasileiros.

É importante considerar, conforme visto no primeiro capítulo que o processo de 

desconcentração econômica, com início nos anos 1970, e que persistiu nos anos 1980 e 1990, 

ocorrido no Brasil e de modo especial no Estado de São Paulo, foi acompanhado de uma 

desconcentração urbana e demográfica, refletida em taxas de crescimento das metrópoles em 

níveis abaixo das cidades de porte médio. Vale lembrar que entre 1970 e 1980 houve forte queda 

da participação do município de São Paulo e seu entorno27 na indústria de transformação do país. 

Os dados desse setor da economia mostram que enquanto em 1970 – o auge da concentração 

industrial nessa região – a participação era de 34% na ocupação industrial e 42% na produção, 

em 1980 esse percentual caiu para 29% e 33%, respectivamente (DINIZ e CAMPOLINA, 2007).

A respeito do processo de interiorização da indústria e das empresas de serviços 

“historicamente concentradas, especialmente no Estado de São Paulo e, neste, na sua capital 

e região metropolitana”, Wanderley (2009) afirma ter sido tímido e lento28, em que houve 

tanto desconcentração em segmentos da indústria pouco intensivos em tecnologia, como 

26 Sobre o eixo Rio-São Paulo Bordo (2005), Sposito e Matushima (2002), Negri (1996). 

27 A Região Metropolitana de São Paulo, posteriormente institucionalizada.

28 A autora baseia-se em Pacheco et al (1995) e Caiado (2004).
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reconcentração nos segmentos de alta tecnologia, não se podendo generalizar tais movimentos.

A redistribuição da indústria levou alguns estabelecimentos que davam suporte quanto 

a serviços e atendimento à população trabalhadora nessas unidades industriais a também se 

deslocarem em torno delas e em suas proximidades.

Esse movimento da indústria conformou importantes ocupações desse setor em certas 

áreas da MMP influenciando sobremaneira o desenvolvimento de algumas de suas regiões. 

Concomitante a esse processo, Cano (2007) observa que a agropecuária paulista obteve 

desempenho bastante expressivo para os períodos29 1970-1990 e 1995-2004, apresentando 

incremento de renda e da modernidade produtiva. Segundo esse autor nas regiões 

metropolitanas da Baixada Santista, Campinas e São Paulo, por exemplo, “intensifica-se 

agropecuária adensada de frutas e olerícolas.” (CANO, 2007, pp.132-133).

Portanto, pode-se depreender que a conformação desse território, em síntese, teve como 

condicionantes a estrutura fundiária definida a partir do complexo cafeeiro; a concentração da 

indústria no município de São Paulo; a desconcentração da indústria inicialmente para os municípios 

vizinhos e em seguida para o interior do Estado; a proliferação do setor de serviços tanto na RMSP 

como em outras regiões, que acompanharam o movimento da indústria; o desenvolvimento da 

agropecuária e a passagem para os complexos agroindustriais e o agronegócio. 

A partir dos anos 1970 e ao longo das décadas seguintes despontaram, por deslocamentos 

funcionais, algumas centralidades urbano-regionais e aglomerações urbanas muito além do 

contexto de seus limites mais próximos, em um “processo simultâneo de restrutruação, re-

espacialização e de novas funções” a partir dessa região, como indicam Diniz e Campolina (2007). 

Cano (2007) afirma que “não só a RMSP apresenta as características de ser 

polinucleada e multifuncional, mas também, em menor medida, a RMC e a RMBS”, pois 

conjugam inúmeras “atividades produtivas, logísticas e de maior conteúdo tecnológico” 

atuando como centro de comando. 

Com o deslocamento da indústria aos poucos outros setores da economia sobressaíram-se na 

RMSP, especialmente o setor de serviços. O processo de urbanização concomitante resultou na formação 

de significativas aglomerações urbanas algumas já institucionalizadas como regiões metropolitanas.

Considerando-se apenas as cinco regiões metropolitanas existentes nos limites da MMP, 

em 201030, registrou-se uma população total de 28.292.773 habitantes (92,15% do total da 

29 Períodos analisados por esse autor.

30 Censo Demográfico IBGE (2010).
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MMP), vivendo em seus 134 municípios, sendo 45,5% nos municípios-sede dessas regiões 

metropolitanas. Ou seja, apenas 40 municípios da MMP ainda não são metropolitanos. 

Entretanto as diferenças entre as regiões metropolitanas são expressivas apresentando 

uma variação de densidades demográficas que vão desde 7,15 hab./km² em São José do Barreiro 

na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte a 12.527,21 hab./km² em Diadema na RMSP, segundo 

dados de 2010 do IBGE.

As diferenças em relação ao PIB31 também são significativas. O município de Arapeí no 

extremo leste da RM Vale do Paraíba e Litoral Norte, por exemplo, apresentou em 2010 um 

resultado do PIB igual a R$ 22.657,62 (em milhões de reais correntes) enquanto o município 

de São Paulo somou mais de R$ 446 milhões (em milhões de reais correntes). Na RMSP, 

excetuando-se o município de São Paulo, os dois municípios com valores do PIB mais altos são 

Osasco (aproximadamente R$ 45 milhões) e São Bernardo do Campo (R$ 42,5 milhões). 

Em termos de renda, dados do IBGE (2010) de rendimento médio mensal das pessoas 

responsáveis por domicílios particulares permanentes apontam variações entre as regiões 

metropolitanas assim como, em alguns casos, internamente a elas entre os municípios. Essa 

situação ocorre na RMSP: o menor valor é R$ 923,31 em Francisco Morato e o maior é R$ 

3.743,16 em Santana de Parnaíba. Situação semelhante ocorre na RM Vale do Paraíba e Litoral 

Norte que apresenta no município de Arapeí uma renda média de R$ 816,24 e no município de 

São José dos Campos esse valor sobe para R$ 2.219,28. Por outro lado, nas regiões metropolitanas 

Campinas e Baixada Santista essas variações são menos significativas apresentando maior 

homogeneidade no que se refere ao maior e o menor rendimento médio entre os municípios.

O número de estabelecimentos empregadores entre as regiões metropolitanas da MMP é 

mais baixo no município de Arapeí na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte (40 estabelecimentos 

empregadores) e mais alto no município de São Paulo (270.123 estabelecimentos empregadores), 

seguido do município de Campinas com 28.680 estabelecimentos empregadores, segundo 

dados do SEADE (2010).

As diferenças identificadas no total de empregos formais nas cinco regiões metropolitanas 

são ainda mais significativas. Na RMSP, o município de Salesópolis possui 1.876 e no extremo 

oposto está o município de São Paulo com 4.873.339 empregos formais, sendo que o próximo 

município com maior número de empregos formais na MMP é o município de Campinas com 

386.822 empregos.

31 Dados da Fundação SEADE (2010).



População TGCA Saldo migratório anual
Participação do saldo migratório 

no  crescimento (%)

1970 17.670.013 3,51 308.317 42,33
1980 24.953.238 2,12 53.333 9,05
1991 31.436.273 1,82 147.443 23,96

2000 36.974.378 1,09 47.265 11,12
2010 41.223.683

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados(SEADE, 2011).

Tabela 2.1 -  Evolução Populacional no Estado de São Paulo
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Na MMP o município de Holambra, na RM Campinas, é o município em que o 

percentual de participação do setor agropecuário nos empregos formais é mais alto (46,2%), 

entretanto, analisando-se as regiões metropolitanas internamente percebe-se a partir desse 

dado que a participação desse setor de atividade nos empregos formais é mais distribuída 

entre os municípios da RM Vale do Paraíba e na RM Sorocaba. Nos municípios da RMSP 

e RM Baixada os números para esse setor nos empregos formais demonstram uma pequena 

participação apenas nos municípios de Biritiba-Mirim, Salesópolis e Guararema (32,7%, 

31,2% e 7,4%, respectivamente), e os demais municípios dessas regiões apresentam valores 

muito inferiores aos mencionados.  

O setor da indústria apresenta maiores participações nos empregos formais em municípios 

de Alumínio, Jumirim e Cerquilho na RM Sorocaba com, respectivamente, 73,3%, 66,9% 

e 54,1% de participação desse setor no total de empregos formais; na RMSP com 54,5% de 

participação nos empregos formais em Diadema e participações que variam entre 40% e 47,6% 

em municípios vizinhos ou próximos ao município de São Paulo (Vargem Grande Paulista, 

Embu-Guaçu, Rio Grande da Serra, Mauá, Itaquaquecetuba, Arujá e Ferraz de Vasconcelos). 

Na MMP o município de Alumínio, na RM Sorocaba, é o que apresenta maior percentual da 

indústria no valor adicionado (70,38%) enquanto o município com a menor participação da indústria 

no valor adicionado é o município de Areias na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte (3,28%). 

Sobre as tendências migratórias é importante pontuar que entre 2000 e 2010 segundo 

estudos do SEADE (2011), houve redução da migração no Estado de São Paulo quando 

apresentou saldo migratório de 47.265 pessoas ao ano (11,1% do crescimento absoluto da 

população). Esse percentual é baixo se comparado ao que ele já significou entre 1970 e 1980 

quando chegou a 42,3% (SEADE, 2011), conforme observa-se na tabela abaixo:



Mapa 2.2 - A MACROMETRÓPOLE PAULISTA (MMP) E SUAS REGIÕES

Limite da MMP
Região Metropolitana de São Paulo
1-Arujá, 2-Barueri, 3-Biritiba-Mirim, 4-Caieiras, 5-Cajamar, 6-Carapicuíba, 7-Cotia, 8-Diadema, 9-Embu, 
10-Embu-Guaçu, 11-Ferraz de Vasconcelos, 12-Francisco Morato, 13-Franco da Rocha, 14-Guararema, 15-Guarulhos, 
16-Itapecerica da Serra, 17-Itapevi, 18-Itaquaquecetuba, 19-Jandira, 20-Juquitiba, 21-Mairiporã, 22-Mauá,  
23-Mogi das Cruzes, 24-Osasco, 25-Pirapora do Bom Jesus, 26-Poá, 27-Ribeirão Pires, 28-Rio Grande da Serra, 
29-Salesópolis, 30-Santa Isabel, 31-Santana de Parnaíba, 32-Santo André, 33-São Bernardo do Campo,  
34-São Caetano do Sul, 35-São Lourenço da Serra, 36-São Paulo, 37-Suzano, 38-Taboão da Serra, 39-Vargem Grande Paulista
Região Metropolitana de Campinas
1-Americana, 2-Artur Nogueira, 3-Campinas, 4-Cosmópolis, 5-Engenheiro Coelho, 6-Holambra, 7-Hortolândia, 
8-Indaiatuba, 9-Itatiba, 10-Jaguariúna, 11-Monte Mor, 12-Nova 13-Odessa, 14-Paulínia, 15-Santa Bárbara d’Oeste, 
16-Santo Antônio de Posse, 17-Sumaré, 18-Valinhos, 19-Vinhedo
Região Metropolitana Baixada Santista
1-Bertioga, 2-Cubatão, 3-Guarujá, 4-Itanhaém, 5-Mongaguá, 6-Peruíbe, 7-Praia Grande, 8-Santos e 9-São Vicente
Região Metropolitana Vale do Paraíba e Litoral Norte
1-Aparecida,  2-Arapeí,  3-Areias,  4-Bananal,  5- Caçapava,  6-Cachoeira Paulista, 7-Campos do Jordão, 
8-Canas, 9-Caraguatatuba, 10-Cruzeiro, 11-Cunha, 12-Guaratinguetá, 13-Igaratá, 14-Ilhabela, 15-Jacareí,  
16-Jambeiro, 17-Lagoinha, 18-Lavrinhas, 19-Lorena, 20-Monteiro Lobato, 21-Natividade da Serra, 22-Paraibuna, 
23-Pindamonhangaba, 24-Piquete,  25-Potim, 26-Queluz, 27-Redenção da Serra, 28-Roseira, 29-Santa Branca, 
30-Santo Antônio do Pinhal, 31-São Bento do Sapucaí, 32-São José do Barreiro, 33-São José dos Campos,  
34-São Luís do Paraitinga, 35-São Sebastião, 36-Silveiras, 37-Taubaté, 38-Tremembé, 39-Ubatuba
Região Metropolitana de Sorocaba
1-Alambari, 2-Alumínio, 3-Araçariguama, 4-Araçoiaba da Serra, 5-Boituva, 6-Capela do Alto, 7-Cerquilho,  
8-Cesário Lange, 9-Ibiúna, 10-Iperó, 11-Itapetininga, 12-Itu, 13-Jumirim, 14-Mairinque, 15-Piedade, 16-Pilar do Sul, 
17-Porto Feliz, 18-Salto de Pirapora, 19-Salto, 20-São Miguel Arcanjo, 21-São Roque, 22-Sarapuí, 23-Sorocaba, 
24-Tapiraí, 25-Tatuí, 26-Tietê, 27-Votorantim
Aglomeração Urbana de Jundiaí
1-Cabreúva, 2-Campo Limpo Paulista, 3-Itupeva, 4-Jarinu, 5-Jundiaí, 6-Louveira, 7-Várzea Paulista
Aglomeração Urbana de Piracicaba
1-Águas de São Pedro, 2-Analândia, 3-Araras, 4-Capivari, 5-Charqueada, 6-Conchal, 7-Cordeirópolis, 8-Corumbataí, 
9-Elias Fausto, 10-Ipeúna,  11-Iracemápolis, 12-Laranjal Paulista, 13-Leme, 14-Limeira, 15-Mombuca, 16-Piracicaba, 
17-Rafard, 18-Rio Claro, 19-Rio das Pedras, 20-Saltinho, 21-Santa Gertrudes, 22-Santa Maria da Serra, 23-São Pedro
Unidade Regional de Bragantina
1-Atibaia, 2-Bom Jesus dos Perdões, 3-Bragança Paulista, 4-Joanópolis, 5-Nazaré Paulista, 6-Pedra Bela, 
7-Pinhalzinho, 8-Piracaia, 9-Tuiuti, 10-Vargem

0               25             50                             100 km

Fonte: Elaboração nossa.
FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010).
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O Mapa 2.2 apresenta a divisão da MMP em suas 8 regiões com seus respectivos municípios. 

Em seguida, para cada uma delas apresenta-se sua composição e principais características.

Na sequência de mapas a seguir são destacados alguns aspectos das regiões que compõem 

a MMP. As áreas rurais existentes nesse contexto são apresentadas a partir da classificação dada 

pelo IBGE (2010), complementando-se esse dado com dados de estabelecimentos agropecuários 

e de produção deste setor. Esses dados são objeto de discussão nos capítulos seguintes. 

RM São Paulo (RMSP) – Instituída pela Lei Complementar Federal nº 14, de 08/06/1973, 

compreende um território de aproximadamente 7,9 km² e é formada por 39 municípios (ver 

Mapa X – A RMSP): Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, 

Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, 

Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, 

Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá, Ribeirão Pires, Rio 

Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo 

do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Suzano, Taboão da Serra e 

Vargem Grande Paulista. 

Da totalidade dos municípios que compõem essa região, segundo menciona Cano (2007), 

31 deles encontram-se conurbados em uma mancha que se forma a partir do município de São 

Paulo atingindo em alguns casos ultrapassando os próprios limites dessa região metropolitana. 

A RMSP possui 19,7 milhões de habitantes32, que correspondem a 64,5% da população 

total da MMP e a 47,7% da população do Estado.         

Em 1970 a população do município de São Paulo correspondia a 72,8% do total da 

RMSP sendo que esse percentual vem reduzindo a cada ano e em 2010 essa participação era 

57,2%. Por outro lado a participação dos demais municípios cresceu de 27,2%, em 1970, para 

42,8% em 2010. Embora as cidades em torno do município-sede tenham crescido a taxas mais 

elevadas, é preciso considerar que a participação da população total da RMSP em relação ao 

Estado também apresentou queda. Em 1970, a participação da população da RMSP no total da 

população desse Estado era 45,8%. Em 1980 essa participação ainda subia chegando a 50,27%. 

Desde então os valores vêm caindo e em 2010 chegou a 47,7%, demonstrando uma tendência ao 

deslocamento populacional para outras regiões. Esses dados podem ser analisados a partir da 

tabela apresentada a seguir: 

32 Dados Censo Demográfico 2010 (IBGE).



Mapa 2.3 - RM SÃO PAULO (RMSP)
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas: SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente); 
Estrutura viária: DER (2015); Rede ferroviária: Emplasa, (2010); Mancha urbana: desenvolvida Laboratório de Urbanismo da Metrópole 
(LUME/FAU/USP).
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Fonte: Fundação Seade (SEADE, 2011).

Tabela 2.2 - Evolução população rural e urbana (Estado de São Paulo, RMSP e município de São Paulo) 

Estado de  
São Paulo

Estado de São 
Paulo exceto 
RMSP

RMSP Município de 
São Paulo

Demais 
municípios  
da RMSP

1940
Rural 4.012.234 3.823.575 67.779

Urbana 3.168.491 1.789.105 1.258.482

1950
Rural 4.330.212 4.001.140 145.954

Urbana 4.804.211 2.470.497 2.052.142

1960
Rural 4.825.860 4.040.246 1.407.776

Urbana 8.152.303 4.146.672 2.373.670

1970
Rural 3.493.173 3.219.450 273.723 52.294 221.429

Urbana 14.277.802 6.411.820 7.865.982 5.872.318 1.993.664

1980
Rural 2.845.178 2.440.148 405.030 156.125 248.905

Urbana 22.196.896 10.013.181 12.183.715 8.337.092 3.846.623

1991
Rural 2.274.064 1.941.616 332.448 233.291 99.157

Urbana 29.314.861 14.202.368 15.112.493 9.412.894 5.699.599

2000
Rural 2.439.552 1.680.249 759.303 621.065 138.238

Urbana 34.592.851 17.473.451 17.119.400 9.813.187 7.306.213

2010
Rural 1.676.948 1.451.861 225.087 101.159 123.928

Urbana 39.585.251 20.126.363 19.458.888 11.152.344 8.306.544

2014
Rural 1.618.489 1.391.088 227.401 103.499 123.902

Urbana 41.054.897 20.997.407 20.057.490 11.410.337 8.647.153
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As altas densidades populacionais são uma característica marcante da RMSP, onde se 

localiza grande parte da população do Estado, predominantemente concentrada em alguns 

municípios centrais e vizinhos ao município-sede da região. Nesses municípios as densidades 

populacionais registradas superam 10.000 hab./km² – Taboão da Serra, Carapicuíba e Osasco – 

chegando a 12.527,21 hab./km² em Diadema, conforme dito anteriormente. 

Os demais municípios do entrono do município de São Paulo apresentam densidades 

ainda bastante altas não sendo menores do que 5.000 hab./km² – em Ferraz de Vasconcelos, 



Fonte: Fundação Seade (SEADE, 2011).

Tabela 2.3 -  Empregos formais - 2010

ESP MMP RMSP Município de São Paulo
12.873.605 10.239.889 7.166.407 4.873.339
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Poá, Jandira, Mauá, São Paulo e São Caetano do Sul. Em contraposição, os municípios da 

RMSP com menores densidades demográficas encontram-se localizados nas áreas periféricas 

da RMSP, principalmente a leste e nordeste do município de São Paulo (Salesópolis, Biritiba-

Mirim, Guararema e Santa Isabel); a norte (Mairiporã); a noroeste (Pirapora do Bom Jesus) 

e a sudoeste (Juquitiba e São Lourenço da Serra), com densidades populacionais que não 

ultrapassam 400 hab./km².

Nas últimas três décadas a tendência de aumento das densidades populacionais na RMSP tem se 

mantido, à exceção de São Caetano do Sul que desde os anos 1980 vinha registrando queda, situação 

revertida a partir de 2010, quando ocorreu um aumento na densidade demográfica do município – de 

9.130,27 hab./km² em 2000 para 9.731,57 hab./km² –, segundo dados do Censo Demográfico 2010.

Entre 2000 e 2010 a maior taxa média de crescimento anual (TGCA) foi registrada no 

município de Santana de Parnaíba (3,85% a.a.) seguido por Cotia, Mairiporã, Vargem Grande 

Paulista, Pirapora do Bom Jesus, Arujá, Cajamar, Itapevi, Taboão da Serra e Caieiras, todos 

registrando percentuais acima de 2% a.a. e localizados em sua quase totalidade na porção 

norte e noroeste do município de São Paulo. Este município por sua vez registrou uma taxa de 

crescimento de 0,76% a.a. para o mesmo período.

O rendimento médio das pessoas para a RMSP é maior nos municípios de Santana de 

Parnaíba, São Caetano do Sul, São Paulo e Santo André, ficando acima de R$ 2.000,00 nesses 

municípios, enquanto nos munícipios de Francisco Morato, Itaquaquecetuba, Salesópolis, Rio 

Grande da Serra e Juquitiba fica abaixo de R$ 1.000,00.

Do total de empregos formais no Estado de São Paulo em 2010, 79,5% estão localizados na 

MMP, conforme mostra a tabela abaixo. Somente no município de São Paulo estão localizados 

39% desse total do Estado, demonstrando a forte concentração nessa região. 

Segundo o IBGE33, em 2010, menos de 31% da área do município de São Paulo era rural e 

nos demais municípios da RMSP, aproximadamente 47% do território teve a situação marcada 

33 Cálculo feito com base nas áreas dos setores censitários considerados pelo IBGE (2010) como setores rurais.
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como rural. Dos 39 municípios dessa região metropolitana 19 não têm áreas rurais definidas em 

seus limites segundo o IBGE (2010). São eles: Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Guarulhos, 

Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Ribeirão Pires, Rio 

Grande da Serra, Santana do Parnaíba, Santo André, São Caetano do Sul, Taboão da Serra e 

Vargem Grande Paulista. Entretanto, dados do Censo Agropecuário de 2006 apresentam em 

alguns desses municípios percentuais no valor produzido do Estado. 

No município de São Paulo as áreas consideradas rurais, segundo dados do IBGE, estão 

predominantemente localizadas na sua porção sul e em proporção menor ao norte, ambas 

situadas em áreas de preservação ambiental. Ocorrem ainda na porção leste. Fora do município 

de São Paulo, na RMSP, as áreas consideradas rurais pelo IBGE (2010) encontram-se nos 

municípios localizados nas bordas dessa região e predominam em Santa Isabel, Guararema, 

Salesópolis, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Biritiba-Mirim, Mairiporã, Cajamar, Mogi das 

Cruzes, Arujá, Caieiras, Franco da Rocha, Suzano e São Bernardo do Campo.

Dados do Centro de Estudos da Metrópole - CEM (2010) apontam na RMSP uma área total 

de 263,2 km² de setores subnormais e assentamentos precários, concentrados principalmente no 

município de São Paulo e nos municípios de seu entorno imediato. Muitas dessas áreas estão em 

espaços dos municípios marcados pelo IBGE (2010) como áreas rurais.

No município de São Paulo e em seus arredores os condomínios horizontais, chácaras 

e loteamentos tanto para moradia como para segunda residência localizam-se especialmente 

na porção norte e oeste em municípios vizinhos ao município de São Paulo como Barueri, 

Santana de Parnaíba, Cotia, Embu, Embu-Guaçu, e Santa Isabel e Arujá na porção nordeste 

dessa região, segundo dados da Emplasa (2010) e do IBGE (2010)34. 

O setor de comércio e serviços da RMSP é um dos mais diversificados e dinâmicos da 

América Latina. Segundo Cano (2007) a heterogeneidade e articulação inter-setorial além da 

alta concentração populacional e intenso fluxo de renda são características que determinam 

sua centralidade urbana e econômica, com a presença de complexos serviços empresariais, “de 

conhecimento e inovações, financeiros, culturais, pessoais e etc.” Ao mesmo tempo essa região 

“concentra o que há de mais atrasado no setor terciário, isto é, toda sorte de informalizações, 

‘economia subterrânea’ e até circuitos de acumulação ilícita.” (CANO, 2007, p. 278).

Além da RMSP, as demais regiões metropolitanas foram institucionalizadas segundo as 

leis e configurações de municípios abaixo relacionados:

34 Dados de uso do solo da Emplasa (2010) e dados de tipo de domicílios (IBGE, 2010).



Mapa 2.4 - RM BAIXADA SANTISTA (RMBS)
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas: SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente); 
Estrutura viária: DER (2015); Rede ferroviária: Emplasa, (2010); Mancha urbana: desenvolvida Laboratório de Urbanismo da Metrópole 
(LUME/FAU/USP).
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RM Baixada Santista (RMBS) – Lei Complementar nº 815, de 30/07/1996; ocupa um 

território de 2.373 km² e é formada por 9 municípios: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, 

Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente.

A Região Metropolitana Baixada Santista (RMBS) cuja população atingiu 1.664.136 em 

2010 (5,45% da MMP e 4,03% do Estado) registrou um crescimento populacional de 26,94% 

entre 1980 e 1991, 21,03% entre 1991 e 2000 e de 12,68% entre 2000 e 2010. Sendo que o 

município-sede – Santos – cresceu 2,94% para o primeiro período, apresentando queda no 

crescimento entre 1991 e 2000 (-2,55%), e retomando-o um pouco entre 2000 e 2010 (0,34%). 

A taxa média geométrica de crescimento anual entre 2000 e 2010 chegou a 4,77% a.a. em 

Bertioga e 3,09%a.a. em Praia Grande, tendendo a zero no município de Santos.

Enquanto as maiores densidades na RMSP chegam a ultrapassar os 12.000 hab./km² na 

RM Baixada Santista as maiores densidades não chegam aos 2.500 hab. /km². Nessa região as 

densidades maiores que 1.000 hab./km² ocorrem nos municípios de São Vicente, Guarujá, Praia 

Grande e em Santos. As densidades menores, não ultrapassam os 200 hab./km², nos municípios 

ao sul (Itanhaém e Peruíbe), e em Bertioga.

É importante observar que entre as décadas de 1980 e 2000 o aumento da densidade 

populacional foi significativo em alguns municípios da RM Baixada Santista – Itanhaém, 

Peruíbe, Mongaguá e Praia Grande – todos ao sul do município-sede tendo em certos casos quase 

quadruplicado a densidade populacional do município para o período, como no caso de Mongaguá.  

Em seus limites encontram-se praias do litoral paulista em uma extensão com cerca de 

130 km que vai de Peruíbe até Bertioga com a presença dos portos de Santos e São Vicente.

Na RM Baixada o rendimento médio das pessoas nos municípios é menor em Itanhaém (R$ 

1.138,80) e maior em Santos (R$ 2.503,02), observando-se faixas mais elevadas relativamente à 

RMSP, por exemplo.

O total de empregos formais nessa região metropolitana corresponde a 3,66% do total de 

empregos formais da MMP, sendo que 45% do total de empregos dessa região metropolitana 

estão localizados no município-sede – Santos. Mongaguá é o município em que essa participação 

na região é mais reduzida com somente 1,29% do total. 

As áreas rurais dessa região metropolitana estão localizadas predominantemente na 

porção da APA Serra do Mar (núcleo Curucutu) e Parque Estadual da Serra do Mar, em áreas 

de Terras Indígenas Guarani do Aguapeu, Itanhaém e Restingas de Bertioga, entre os limites 

dos municípios de Bertioga Itanhaém e Santos. No total essas áreas somam 637,38 km².



Mapa 2.5 - RM CAMPINAS (RMC)
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RM Campinas (RMC) – Lei Complementar Estadual nº 870, de 19/06/2000, ocupa um 

território de 3.647 km² e é formada por 19 municípios: Americana, Artur Nogueira, Campinas, 

Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte 

Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de 

Posse, Sumaré Valinhos e Vinhedo.

A Região Metropolitana de Campinas possui 2.808.906 habitantes, 9,15% da MMP e 

6,81% do Estado. Sua população cresceu 46%, 25,3% e 19,6% nos períodos 1980-1991, 1991-

2000 e 2000-2010. Por sua vez, o município de Campinas, 27,5%, 14,4% e 11,4% para os mesmos 

intervalos respectivamente.

Essa região metropolitana está conectada à RMSP por meio das rodovias Anhanguera e 

Bandeirantes; à RM Sorocaba pela rodovia Santos Dumont e à RMVPLN pela rodovia D. Pedro 

I, que cruza a Unidade Regional de Bragantina.

A maior densidade populacional dessa região encontra-se, conforme dito, em 

Hortolândia (3.087,94 hab./km²), seguida de Americana e Sumaré (1.570,87 e 1.569,39 hab./

km², respectivamente). Campinas – município-sede – apresenta uma densidade populacional 

de 1.358,38 hab./km². Nessa região metropolitana os municípios com as mais altas densidades 

estão organizados ao longo do eixo rodoviário da Anhanguera e Bandeirantes e, a partir de 

Campinas, seguem a primeira em direção à região de Ribeirão Preto no interior do Estado, de 

onde vai até o Distrito Federal, e a segunda em direção ao município de Piracicaba e às regiões 

de Araraquara e São José do Rio Preto, também no interior do Estado. 

A menor densidade populacional dessa região localiza-se no município de Morungaba 

(80,1 hab./km²), localizado no extremo sudeste da região, e nos municípios de Santo Antônio 

de Posse, Engenheiro Coelho e Holambra cujas densidades populacionais não ultrapassam 200 

hab./km², localizados na porção norte da RM Campinas.

As taxas médias geométricas de crescimento anual (TGCA) nessa região entre 2000 e 

2010 foram superiores a 4% a.a. nos municípios de Paulínia, Engenheiro Coelho, Holambra 

e Jaguariúna, ao norte do município de Campinas. Este munícipio por sua vez apresentou a 

segunda menor taxa da região (1,09%a.a.) superando apenas o município de Santa Bárbara 

d’Oeste, cuja taxa ficou em 0,58%a.a., para o mesmo período.

A renda média das pessoas da RM Campinas é menor em Santo Antônio de Posse (R$ 

1.101,35), na borda da região, e os valores maiores que R$ 2.000,00 são nos municípios de 

Valinhos, Vinhedo, Campinas, Paulínia e Holambra. 



Mapa 2.6 - RM VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE (RMVPLN)
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas: SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente); 
Estrutura viária: DER (2015); Rede ferroviária: Emplasa, (2010); Mancha urbana: desenvolvida Laboratório de Urbanismo da Metrópole 
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Nessa região metropolitana estão localizados 932.309 empregos formais, sendo Campinas 

o munícipio com o maior número (41,49%) de empregos formais e os municípios de Engenheiro 

Coelho (0,37%), Santo Antônio de Posse (0,7%), Holambra (0,75%) e Arthur Nogueira (1,01%) 

os de menores percentuais de participação da região.

As áreas consideradas rurais pelo IBGE (2010) totalizam uma área de 2.256,85 km² distribuídas 

em quase todos os municípios dessa região, com maiores extensões nos municípios a norte e leste do 

município de Campinas, sendo mais escassas nas áreas centrais da região como um todo.

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) – Lei Complementar nº 1.166, de 

09/11/2012, ocupa um território de 16.180 km², com 39 municípios divididos em sub-regiões: Sub-

região 1: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José 

dos Campos; Sub-região 2: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, 

Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luís do Paraitinga, Taubaté 

e Tremembé; Sub-região 3: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, 

Piquete, Potim e Roseira; Sub-região 4: Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São 

José do Barreiro e Silveiras; Sub-região 5: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.

A maior das regiões metropolitanas da MMP em extensão é a Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba e Litoral Norte, localizada a leste da MMP. Sua população, no entanto, tem uma 

participação menor no território da MMP – 7,38% da população total – principalmente levando-

se em conta a sua extensão.

A rodovia Presidente Dutra, que liga o Estado de São Paulo ao do Rio de Janeiro, atravessa 

toda essa região cortando grande parte de seus municípios. As importantes dinâmicas econômicas 

aí presentes devem-se sobretudo à localização de importantes setores da indústria nos municípios de 

Taubaté, Jacareí e São José dos Campos, este último com importantes centros de pesquisa, entre os 

quais o INPE. Além disso, a região também conta com importantes municípios de vocação turística.  

Nessa região está concentrada grande parte dos municípios da MMP com baixas densidades. O 

seu município cuja densidade é mais alta concentra inclusive maiores valores de PIB da região e um 

dos maiores da MMP – São José dos Campos – assim como a maior população (aproximadamente 

630 mil habitantes). Os municípios com densidades populacionais entre 100 e 572 hab./km² localizam-

se em uma faixa ao longo das rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna e na faixa litorânea que vai 

do município de São Sebastião até o de Ubatuba.  Os demais municípios, 23 ao todo, apresentam 

densidades demográficas entre 7,15 hab./km², em São José do Barreiro, e 82,2 hab./km², em Canas. 

Nessa região metropolitana, quanto às taxas médias geométricas de crescimento anual (TGCAs) 
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para o período entre 2000-2010, alguns municípios registraram taxas negativas: Piquete (na 

porção norte da região); e Cunha, Arapeí, Redenção da Serra, Natividade da Serra, Lagoinha, 

São José do Barreiro e São Luís do Paraitinga, localizados no denominado Vale Histórico. Em 

contrapartida, os municípios localizados no litoral (Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião), 

além de Potim, Queluz e Jambeiros, registraram taxas superiores à média estadual (1,09% a.a.) 

superando os 2% a.a. para o período analisado.

Nessa região metropolitana, o município de Arapeí tem a menor renda média das pessoas 

por município de toda a MMP, ficando abaixo de R$ 700,00. O município com maior valor de 

renda média das pessoas é São José dos Campos, porém neste, o valor fica abaixo de R$ 2.000,00.

Na totalidade dos municípios da RMVPLN os empregos formais, 551.865 ao todo, 

representam 5,39% do total de empregos formais da MMP. Do total da região 37,42% estão 

localizados no município de São José dos Campos, 14,51% em Taubaté e 7,54% em Jacareí.

Essa região metropolitana compreende a maior extensão em áreas rurais da MMP de 

acordo com a classificação do IBGE (2010), totalizando 13.537,04 km².

 

RM Sorocaba – Lei Complementar Estadual nº 1.241, de 09/05/2014; ocupa 11.611 km² 

com 27 municípios: Alambari, Alumínio, Araçariguama, Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela 

do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Ibiúna, Iperó, Itapetininga, Itu, Jumirim, Mairinque, 

Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto, Salto de Pirapora, São Miguel Arcanjo, São Roque, 

Sarapuí, Sorocaba, Tapiraí, Tatuí, Tietê e Votorantim.

Essa região metropolitana foi só recentemente institucionalizada, conforme observado 

acima. Seus atuais 27 municípios comportam uma população de mais de 2 milhões de 

habitantes, com crescimentos expressivos apresentados nas últimas décadas – entre 1980 e 1991, 

cresceu 41,9%, entre 1991 e 2000, cresceu 27,49% e entre 2000 e 2010, 16,74%. Nesses mesmos 

períodos o município-sede – Sorocaba – demonstrou crescimento populacional com percentuais 

de, respectivamente, 40,43%, 30,20% e 18,88% para os períodos mencionados, superando os 

percentuais da região nos dois últimos períodos.

Na RM Sorocaba o seu município-sede registrou em 2010 uma densidade populacional 

de 1.302,31 hab./km², mais do que o dobro em relação à que se registrou em 1980 (597,6 hab./

km²). As menores densidades dessa região (abaixo de 50 hab./km²) localizam-se em sua porção 

sul nos municípios de Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, Alambari, Sarapuí e Tapiraí, e no 

município de Jumirim no extremo norte.   
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Nessa região metropolitana apenas o município de Tapiraí apresentou para o período 

entre 2000-2010 TGCA negativo (-0,63% a.a.). Entretanto, em vários de seus municípios as 

taxas foram inferiores a 1% a.a. (São Miguel Arcanjo, Piedade e Pilar do Sul). As maiores 

taxas ocorreram em Iperó, Araçariguama e Boituva, todos eles localizados nos arredores do 

município de Sorocaba. Este município registrou para o período uma taxa de 1,75% a.a. 

O município de Tapiraí tem a menor renda média das pessoas (R$ 789,44) e Sorocaba o 

maior (R$ 1.731,76) entre os municípios da região. 

O maior número de empregos formais encontra-se no município-sede – Sorocaba – 36,4%. 

Os municípios de Alambari, Jurmirim, Tapiraí e Sarapuí, possuem todos menos de 1.500 vagas.

As áreas rurais dessa região de acordo com IBGE (2010) totalizam uma área de 10.102,71 

km². Em sua porção sul, alguns de seus municípios estão em quase sua totalidade classificados 

como rurais, a exemplo de Tapiraí, São Miguel Arcanjo e Pilar do Sul.  

Situada ao longo do eixo viário das rodovias Castello Branco e Raposo Tavares e entre 

duas importantes regiões metropolitanas do país − São Paulo e Curitiba −, ainda expressa um 

processo de conurbação com a Região Metropolitana de Campinas. Segundo dados da Emplasa 

(2014), em seu território ocorrem atividades econômicas diversas, em que predomina o setor 

industrial com a presença de indústria altamente desenvolvida nos setores metal-mecânico, 

eletroeletrônico, têxtil e agronegócio (cana-de-açúcar), entre outros. Ao mesmo tempo, constitui 

a maior produtora agrícola entre as regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, com elevada 

diversidade, e ainda tem destaque na produção estadual de minérios (Emplasa, 2014). 

AU Jundiaí  (AUJ) – No âmbito da MMP existem atualmente duas aglomerações 

urbanas (AUs): Jundiaí e Piracicaba. A AU de Jundiaí foi a primeira do Estado de São Paulo, 

institucionalizada em 24/08/2011 pela Lei Complementar Estadual nº 1.146, sendo formada por 

7 municípios: Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea 

Paulista. Sua população é de, aproximadamente, 771 mil habitantes. O ritmo de crescimento 

da população dessa região entre 1980 e 1991 foi de 32,49%; entre 1991 e 2000 24,05% de 

crescimento, e entre 2000 e 2010 20,44%, acima dos percentuais de seu município-sede – 

11,77%, 11,80% e 14,45%, respectivamente aos períodos analisados.  

A AUJ localiza-se no eixo viário – rodovias Anhanguera e Bandeirantes – de ligação 

das RMSP e RMC conformando um eixo de urbanização quase contínuo entre duas regiões 

metropolitanas. A região possui uma economia baseada na indústria e destaca-se pela 

importância na logística de distribuição e potencial industrial no âmbito estadual.
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Na AU Jundiaí o município de Várzea Paulista é o que possui maior densidade populacional 

(3.045,59 hab./km²). Além desse, os demais municípios não ultrapassam o patamar de 931,75 

hab./km² densidade populacional de Campo Limpo Paulista; a densidade mais baixa, 114,53hab./

km², ocorre em Jarinu. 

Os sete municípios dessa aglomeração urbana apresentam rendimento médio das pessoas 

variando entre R$ 1.175,20 (Várzea Paulista) e R$ 2.177,30, (Jundiaí).

Na AU Jundiaí o município-sede concentra 65,74% dos empregos formais da região. 

Quanto às áreas classificadas como rurais para essa aglomeração urbana, no total são 

819,13 km² sendo essas áreas mais escassas nos municípios de Jundiaí e Campo Limpo Paulista.

AU Piracicaba (AUP) – A Aglomeração Urbana de Piracicaba foi criada pela Lei 

Complementar nº 1.178, de 26/06/2012 e é integrada por 23 municípios: Águas de São 

Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, 

Elias Fausto, Ipeúna, Iracemápolis, Laranjal Paulista, Leme, Limeira, Mombuca, 

Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Gertrudes, Santa Maria 

da Serra e São Pedro. 

Sua população ultrapassou 1,3 milhão de habitantes segundo dados do IBGE (2010). As 

densidades populacionais na AU Piracicaba chegam ao máximo de 487,18 hab./km² em Águas 

de São Pedro e 474,91 hab./km² em Limeira. Nos municípios de Analândia e Corumbataí, no 

extremo norte dessa região, as densidades não ultrapassam os 20 hab./km². 

A TGCA nos municípios dessa região no período 2000-2010 foi mais elevadas nos 

municípios de seu entorno (entre 1,98% a.a. em Saltinho e 3,68% a.a. em Águas de São Pedro) e 

foram menores em Corumbataí, Rafard e Mombuca, não superando 0,5% a.a. No município de 

Piracicaba a TGCA registrada (1,03% a.a.) foi menor do que a média do Estado. 

A renda média das pessoas por município é de R$ 2.245,60 em Águas de São Pedro 

(cidade turística da região), sendo que o segundo maior valor cai para R$ 1.819,49, no município 

de Piracicaba. O menor valor registrado está em Santa Maria da Serra (R$ 965,92). 

O total de empregos formais nessa AU é 393.706 sendo que destes 29,86% estão 

localizados no município de Piracicaba. Os municípios com os menores números nesse 

sentido são Mombuca, Corumbataí e Analândia.

Essa região tem relevância regional nos setores da indústria e da agropecuária 

juntamente com a região de Campinas. 



Mapa 2.9 - AU PIRACICABA

0         10        20                    40 km

PIRACICABA

CAMPINAS

JUNDIAÍ

BRAGANÇA PAULISTA

AU Piracicaba

FONTE:
Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME)
FONTES BÁSICAS:
limites administrativos: IBGE, 2010; estrutura viária e evolução: DER; rede ferroviária:
SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente), IPT, atualizado em 2001; Emplasa;
Imagem, 2010; mancha urbana: Lume, 2010. Autora:

0 20 4010 km

Limite da MMP
AU Piracicaba
Limite das RMs
Limite de municípios
Estados
Rios e represas

Viário principal
Ferrovias existentes

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
Ferrovia Centro - Atlântica S.A.
Ferrovias Bandeirantes S.A.
MRS Logística S.A.

PIRACICABA

CAMPINAS

JUNDIAÍ

BRAGANÇA PAULISTA

Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas: SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente); 
Estrutura viária: DER (2015); Rede ferroviária: Emplasa, (2010); Mancha urbana: desenvolvida Laboratório de Urbanismo da Metrópole 
(LUME/FAU/USP).

148



149

As áreas consideradas rurais pelo IBGE (2010) nessa aglomeração urbana somam 

um total de 6.482,77 km² distribuídas em todo o seu território, com menores extensões 

nos municípios de Piracicaba, Limeira e Rio Claro.

UR Bragantina – A Unidade Regional é composta por 10 municípios: Atibaia, Bom 

Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Joanópolis, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, 

Piracaia, Tuiuti e Vargem. Localiza-se na porção norte da MMP e compreende uma área de 

aproximadamente 2.754,35 km² 35.

Nessa unidade regional apenas os municípios de Bragança Paulista, Atibaia e Bom Jesus 

dos Perdões alcançam densidades populacionais acima de 100 hab./km², sendo Bragança Paulista 

o mais adensado entre eles com 285,88 hab./km². Os municípios com as menores densidades e que 

não ultrapassam os 50 hab./km² são Joanópolis, Pedra Bela e Tuiuti no extremo norte dessa região.

As taxas médias geométricas de crescimento anual (TGCA) nessa região, entre 2000 e 

2010, no geral foram positivas e maiores que 1,25% a.a., apenas registrando-se taxas menores 

nos municípios de Pedra Bela (0,31% a.a.) e Piracaia (0,75 % a.a.).

A renda média das pessoas na Unidade Regional Bragantina varia entre R$ 635,44, no 

município de Pedra Bela, e R$ 1.671,88, em Atibaia.

O número de empregos formais nessa unidade regional somam 89.463, sendo que 82,5% 

deles concentram-se em Bragança Paulista e Atibaia.

A UR Bragantina está em quase toda a sua extensão inserida em áreas naturais protegidas. 

Suas áreas consideradas rurais de acordo com IBGE (2010) somam 1.268,26 km². Entretanto, dois 

de seus municípios – Joanópolis e Piracaia – possuem a totalidade de seus limites classificados 

como urbanos pelo IBGE (2010). As áreas rurais são também bastante reduzidas nos municípios 

de Nazaré Paulista e Bragança Paulista.

Conforme já mencionado, as dinâmicas na MMP em diversos casos extrapolam os 

seus limites físico-territoriais e avançam por outras regiões adjacentes. Este é o caso, por 

exemplo, de um conjunto de municípios que conformam a região composta por Ribeirão 

Preto e municípios vizinhos com forte inf luência e participação nas dinâmicas da MMP36 

35 Calculado a partir de dados do IBGE (2010).

36 Encontra-se aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 16/2016, de autoria do Executivo, criando a Região 
Metropolitana de Ribeirão Preto (RMRP), composta pelos seguintes municípios: Altinópolis, Barrinha, Batatais, 
Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos, Dumont, Guariba, Guatapará, Jaboticabal, Jardinópolis, 
Luís Antônio, Mococa, Monte Alto, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Pitangueiras, Pontal Pradópolis, Sales 
Oliveira, Santa Cruz da Esperança, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Rosa do Viterbo, Santo Antônio da Alegria, 
São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Taiuva, Tambaú e Taquaral.
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. Essa região destaca-se pela presença de uma economia bastante diversificada, abrigando 

uma população estimada em 1,6 milhão de habitantes (3,7% do Estado e 0,81% do País). 

Os limites da região metropolitana proposta – RM Ribeirão Preto – deverão ocupar um 

território de 14,8 mil km² (5,96% do Estado e 0,17% do país), segundo dados de 201437.

Em todas essas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e em quase todas as 

demais cidades da MMP é recorrente a presença do processo de periferização com ocupação 

das franjas metropolitanas por assentamentos irregulares e clandestinos, geralmente, 

sobre áreas ambientalmente importantes e, por vezes, em áreas de situação de risco. 

Adicionalmente, tal ocupação com frequência ocorre pela conversão de espaços rurais em 

espaços urbanos. Trata-se conforme já apontou Grostein (2016) da “persistência do padrão 

periférico de expansão urbana que esteve presente desde a constituição destes espaços” 

metropolitanizados. Entretanto, conjugadas agora, conforme a própria autora ressalta, a 

novas dinâmicas e em uma nova escala. 

No contexto da denominada urbanização extensiva, as periferias em transformação 

e em expansão encontram espaços o rural e o urbano, e se reproduzem sobre eles em um 

padrão de ocupação distinto do antigo processo de periferização caracterizado pela 

informalidade, irregularidade e multiplicação de favelas. Esse novo padrão caracteriza-se pela 

multifuncionalidade e pela diversidade e, portanto, não exclui aquele primeiro padrão periférico.  

O subcapítulo a seguir Espacialização da questão como instrumento de análise 

- cartografia e ruralidades contém a coleção de mapas temáticos que abrange os diversos 

aspectos do território agrupados nas três dimensões – espacial, econômica e sociodemográfica 

– e busca apreender as zonas de ruralidade presentes na MMP confrontando-as com uma base 

exploratória elaborada a partir de algumas fontes institucionais. 

2.2 ESPACIALIZAÇÃO DA QUESTÃO COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISE - 

CARTOGRAFIA E RURALIDADES 

Os limites do território que compreende a MMP estabeleceram-se a partir de múltiplos 

e diversos contextos sociais, econômicos, políticos e culturais, que estão presentes nas várias 

regiões que a compõem, coexistindo e se inter-relacionando nas suas várias espacialidades. 

37 Publicação Emplasa de 29/06/2016.
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Diante da heterogeneidade desse território, as transformações se sucedem em processos 

de (re-) organização e diferenciação amparados por uma combinação e sobreposição de sistemas 

estruturantes – unidades e domínio político-administrativos, redes, fluxos de pessoas, mercadorias 

e informações, entre outros – e do uso plural que em decorrência vão configurando esse território.

Nesse subcapítulo, como estratégia para apreender a ruralidade presente na MMP, 

foram considerados diversos aspectos desse território, especialmente aqueles relacionados 

ao campo espacial ou físico-territorial, econômico e sócio-demográfico, abordados de 

modo a informar os cinco itens elencados como relevantes para o objetivo previsto, isto é, 

a identificação de ruralidades na MMP.

No que se refere ao aspecto espacial ou físico-territorial, este abrange desde os 

elementos naturais da paisagem, enquanto delimitadores de algumas dinâmicas dos 

espaços, às múltiplas redes de infraestrutura e nós de conexões – urbanos e não urbanos – 

em f luxos justapostos de pessoas, mercadorias, tecnologia, capital, informações e ideias. 

Conjugado às demais dimensões da análise, esse enfoque revela ainda os arranjos físico-

espaciais que nela se estabelecem e que podem ser por ela favorecidos ou limitados, a 

exemplo das redes e conexões, da concentração ou dispersão populacional no território, 

da localização das empresas, e dos aspectos sociais e econômicos a eles relacionados – 

renda, educação, saúde, entre outros.

Por sua vez em relação aos aspectos econômicos, o que se pretende é elucidar a relevância 

das atividades produtivas desenvolvidas no território e sua inserção em dinâmicas locais e 

regionais. Alicerçada na dimensão espacial, a dimensão econômica revela desempenhos 

econômicos em intensidades e localização diversas no território. 

Finalmente, em relação aos aspectos sócio-demográficos o objetivo se circunscreve ao 

conhecimento do perfil populacional e sua condição de vida. Essa dimensão da análise revela as 

características da população por meio da espacialização de dados de educação, saúde, qualidade 

de vida, emprego e renda, entre outros.  

A análise foi estruturada de modo a resultar na elaboração de mapas temáticos que 

abordam questões relativas aos aspectos acima mencionados e organizados em torno de cinco 

(5) temas aglutinadores: I- infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores de urbanização, 

acessibilidade e mobilidade; II- atividades produtivas; III- demografia e condições de vida e 

pendularidade; IV- recursos naturais; e, V- centralidades e policentrismo.

Baseando-se na combinação de variáveis e suas análises, a cartografia resultante é 

indicativa de distintas zonas de ruralidade na MMP com maiores ou menores intensidades 
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apoiadas no que se definiu como critérios indicativos de ruralidade, que são apresentados 

recorrendo-se a diagramas. 

Os critérios de ruralidade seguiram as seguintes etapas como método para sua elaboração: 

• Identificação das variáveis e dos parâmetros adotados nas várias argumentações e 

estudos encontrados na bibliográfica (capítulo 1) como próprias dos espaços rurais 

em diversos contextos: densidade populacional, tamanho da população, População 

Economicamente Ativa (PEA), Produto Interno Bruto (PIB), distância para as 

centralidades, tempo de deslocamento, atividades produtivas desenvolvidas, ambiente 

natural, número de edificações construídas, entre outras; e, parâmetros variáveis 

de acordo com o contexto (ver Quadro 1.6 - Parâmetros para a construção do 

entendimento do rural (ou da ruralidade) no capítulo 1);

• Seleção das variáveis e parâmetros a serem investigados para a MMP, levando-se em 

conta a disponibilidade do dado e a sua pertinência ao caso da MMP;

• Análise e adequação das bases e dos parâmetros para a construção dos critérios de 

ruralidade a partir de 1) e 2); 

• Espacialização das variáveis a partir dos parâmetros definidos em 2) e 3) em 

mapas temáticos;

• Análise das abordagens consideradas (I- infraestrutura viária, conexões territoriais 

e vetores de urbanização, acessibilidade e mobilidade; II- atividades produtivas; III- 

demografia e condições de vida e pendularidade; IV- recursos naturais; e, V- centralidades 

e policentrismo) considerando-se as variáveis e os parâmetros selecionados;

• Definição dos critérios de ruralidade pertinentes às 5 abordagens acima;

• Cruzamento dos resultados das análises sobre os mapas temáticos para a geração de 

Indicação do “”não-rural” e “possível rural” por meio de diagrama para cada uma 

das 5 abordagens;

• Elaboração de um diagrama-síntese e quadro de critérios de ruralidade para a MMP.

Os resultados desse procedimento são apresentados adiante.

O rural a priori é aqui entendido como espaços em que predominam atividades agrícolas, 

baixas densidades, paisagem natural, distância considerável de grandes centros urbanos. Esse 

entendimento deriva da noção de rural encontrada na literatura e das tipologias propostas para 

identificação de áreas rurais, ambos abordados no capítulo 1. 
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De modo a definir as variáveis que são usadas na construção da cartografia temática, 

recupera-se do primeiro capítulo – na forma de sínteses conduzindo à definição de variáveis – a 

visão de alguns autores sobre a noção de ruralidade: 

• Wanderley (2002) – com base nos critérios adotados em diversos países, segundo a 

autora, o rural apresentaria fraca densidade de sua população; menor parte do trabalho 

assalariado no conjunto das atividades rurais; a predominância de empresas de pequena 

dimensão; a predominância do habitat individual; a importância da paisagem;

• Abramovay (2003) – segundo o qual a ruralidade estaria associada a uma maior 

proximidade com a natureza, ligação com as cidades, relações interpessoais derivadas 

da baixa densidade populacional e do tamanho reduzido da população;

• José Eli da Veiga (2004) – para este autor o rural depende da atividade 

produtiva que o domina, no caso a agricultura, embora sozinha ela não seja 

critério para definir os espaços rurais. Quando a agricultura torna-se cada vez 

mais industrial para que o rural sobreviva, segundo esse autor13, é necessário 

que uma “agricultura alternativa” torne-se diretriz fundamental na política.  

Além disso, José Eli da Veiga (2002) propõe uma classificação para o rural que 

considera a combinação do tamanho populacional com pelo menos outras duas 

variáveis – densidade demográfica e localização – separando os municípios com 

população entre 50 e 100 mil habitantes, ou densidade demográfica maior que 80 hab./

km², mesmo que tenha menos de 50 mil habitantes (de porte médio); e, municípios 

com, simultaneamente, menos de 50 mil habitantes e densidade demográfica menor 

que 80 hab./km² (de porte pequeno) (VEIGA, 2002);

• OCDE (1997) – baseia-se na densidade demográfica com patamares adequados a cada 

caso nos seus países membros, seguida da identificação de áreas contíguas e regiões 

(pequenas regiões), levando em conta a proporção da população que vive nos espaços 

rurais ou urbanos anteriormente delimitados. 

• CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe) propõe o cruzamento 

da densidade demográfica, considerando as áreas com menos de 150 hab./km² – esse 

patamar também foi usado pela OCDE – e a participação da agropecuária no emprego. 

Nesse caso, seriam rurais áreas em que 35% ou mais da População Economicamente 

Ativa (PEA) encontra-se ocupada em atividades agrícolas, pecuárias e florestais38; 

38 Esses critérios foram definidos segundo recortes específicos apresentados no capítulo 1 desta tese.
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• Tipologias das cidades brasileiras – esse estudo considerou para a definição das 

tipologias as variáveis: tamanho populacional, densidade, predominância de atividades 

urbanas, entre outros. 

Algumas dessas variáveis apresentadas acima foram selecionadas a depender da 

disponibilidade de dados para o recorte da MMP e da escala de análise adequada para cada 

questão (regiões, municípios e setores censitários)39. A inter-relação entre as variáveis, uma vez 

mapeadas, constitui em um importante instrumento analítico que sintetiza adequadamente os 

resultados pretendidos.

A espacialização das variáveis e dos vários cruzamentos entre elas, segundo os critérios 

aferidos, dão indícios de que na MMP existem tanto espaços mais próximos do que aqui 

se entende por rural e outros mais urbanos, sugerindo que não se trata de um rural e sua 

caracterização, mas que há na MMP diversos tipos de rurais.  

Pretende-se mediante o mapeamento acima mencionado encontrar no território da MMP os 

espaços com indicação de ruralidade, que por hipótese podem ser tanto integrados às dinâmicas 

econômicas urbano-regionais como apresentarem uma economia pouco representativa no 

conjunto da MMP. Esses espaços possuiriam traços de ruralidade podendo estar inseridos em 

contextos e intensidades diversas e distintas conforme apresentado no capítulo 1. 

As análises que seguem têm como pressuposto que o território da MMP, suas regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas estiveram no centro do processo de reestruturação 

produtiva, delineado a partir dos anos 1970, alicerçado em uma complexa estrutura conjugada a 

diversos aspectos, entre eles, um volume expressivo de investimentos públicos em infraestrutura 

rodoviária; a presença de atividades produtivas diversificadas; a emergência de centralidades 

múltiplas e distintas; uma heterogeneidade demográfica e social traduzida na existência de 

grandes, médios e pequenos aglomerados urbanos com diferentes tamanhos populacionais e 

diversidade de renda e emprego; alta capacidade de integração territorial decorrente tanto da 

infraestrutura disponível quanto da extensão das áreas urbanas que em alguns casos encontram-

se em processo de conurbação; concentração territorial de fatores de interesse comum a exemplo 

das principais bacias hidrográficas responsáveis pelo abastecimento do Estado.

Os itens a seguir visam a apresentar a MMP e ressaltar os aspectos acima mencionados. 

Aponta-se, na medida do possível, as transformações funcionais presentes no território em 

espaços cuja combinação de variáveis analisadas possa levar a evidenciar e caracterizar os 

14 Em alguns casos foi necessário conjugar diversas fontes de dados na composição de variáveis. 
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espaços rurais e respaldar a construção dos critérios de ruralidade a partir da leitura de dados 

espacializados em mapas temáticos. 

Assim o que se definiu como critérios de ruralidade foi construído sob diversas 

perspectivas. Em cada um dos cinco itens abaixo se apresenta: uma argumentação, mapas 

temáticos, nota / considerações, critérios indicativos de ruralidade e diagrama.

a) Item I – Infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores da urbanização, 

considerando também acessibilidade e mobilidade:

 Da análise das variáveis e da cartografia temática expostas neste item serão extraídos 

para a composição dos critérios de ruralidade os aspectos do território referentes à: 

complexidade viária – viário secundário, vicinais, pouca conectividade –; integração da 

mancha urbana à mancha principal predominante nos grandes aglomerados urbanos; 

distância de portos, aeroportos e plataformas logísticas; tamanho da população do 

município; distâncias de deslocamento para as principais centralidades urbanas 

regionais; tempo de deslocamento para trabalho; proximidade a fluxos intensos 

de circulação de veículos; diversidade de ocupação e uso do solo; acessibilidade a 

serviços – hospitais, ensino e tecnologia.

 Os mapas temáticos produzidos e que integram essa análise são:

•  Evolução e amplitude da infraestrutura viária na MMP – extensão a partir do  

município de São Paulo;

•  Conectividade na MMP;

•  Volume Médio Diário (VDM) de circulação nas rodovias DER – (carga e passeio);

•  Acessibilidade e mobilidade – deslocamento para as principais centralidades;

•  Acessibilidade e mobilidade – movimento pendular na MMP – tempo habitual de 

deslocamento para o trabalho;

•  Ordenamento territorial na MMP – diversidade de ocupação e uso do solo;

•  Acesso a serviços: hospitais, ensino e tecnologia;

•  Diagrama I: Infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores da urbanização, 

considerando também acessibilidade e mobilidade.

b)  Item II – Atividades produtivas:

 Derivam deste item uma série de elementos presentes no território como contribuição 
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aos critérios de ruralidades entre os quais está o desempenho dos setores da economia40 

em consonância com o contingente de população em idade produtiva e os empregos 

formais por setores da economia e atividades da população por setor41, assim como 

os estabelecimentos empregadores por setor. A prevalência do setor agropecuário 

sobre os demais setores lhe confere maiores indícios de ruralidade. Por outro lado, 

sua ausência ou irrelevância diante dos demais setores diminui essa aproximação. De 

forma que a análise do uso do solo, amparada pelas demais variáveis deste item conferem 

aos critérios de ruralidade o aspecto advindo das dinâmicas produtivas desenvolvidas 

nos municípios. Comportamento da PEA e do PIB por município na MMP. 

 Na perspectiva das atividades produtivas o conjunto de elementos trabalhados 

neste item é parte integrante das análises em consonância com os mapas temáticos 

relacionados abaixo: 

•  Comportamento da PEA e do PIB por município na MMP;

•  Valor Adicionado segundo a participação dos setores de atividade econômica por 

município na MMP;

• A Agropecuária:

 - Evolução dos estabelecimentos agropecuários na MMP (1996-2006);

• A Indústria: 

 - A Indústria na MMP;

• Comércio e serviços;

 - A localização do comércio e dos serviços na MMP;

 - O comércio na MMP;

 - Os serviços na MMP;

• Diagrama II: Atividades produtivas.

c)  Item III – Demografia, condições de vida e pendularidade:

 As variáveis, mapas temáticos e análises decorrentes deste item participam na 

definição dos critérios de ruralidade com os aspectos demográficos da população, 

predominante nas tipologias já propostas. Sob esse aspecto, destacam-se: o tamanho 

da população; a densidade demográfica; a taxa anual de crescimento populacional; o 

40 Dado pelo desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) por setor de atividade. 

41 Dado pela População Economicamente Ativa (PEA), ocupação da população e empregos formais nos setores.
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perfil socioeconômico da população; as condições de moradia e de atendimento por 

serviços públicos; a presença de áreas ligadas à reforma agrária; e, os deslocamentos 

diários para estudo e trabalho. Evita-se, entretanto, tomar como ponto de partida para 

as análises os indicadores que associam ao rural as áreas de pobreza, níveis baixos 

de educação, entre outros. Essas variáveis incorporam as análises como forma de 

caracterizar os espaços da MMP, sejam eles rurais ou não, em uma série de mapas 

temáticos listados conforme segue: 

• Evolução demográfica e perfil populacional nos municípios da MMP;

• Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da população nos 

municípios da MMP;

• Evolução da densidade demográfica nos municípios da MMP;

• Densidade demográfica por setor censitário;

• Rendimento médio das pessoas por município;

• Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) na MMP;

• Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) na MMP;

• Sobre as condições básicas dos domicílios na MMP por setores censitários: 

 - percentual de domicílios com abastecimento de água da rede geral;

 - percentual de domicílios sem energia elétrica;

 - percentual de domicílios ligados à rede geral de esgoto, pluvial ou fossa séptica;

 - percentual de domicílios não atendido por coleta de lixo;

• Habitação e precariedade:

 - condomínios e vilas; 

 - habitação de uso ocasional (2ª residência);

 - loteamentos e conjuntos habitacionais; 

 - precariedade; 

• Assentamentos de reforma agrária e famílias assentadas por município;

• Movimento pendular na MMP: escola e trabalho;

• Taxa Anual de migração na MMP; 

• Saldo migratório na MMP;

• Relação dos movimentos migratórios com o pessoal ocupado na agropecuária.

• Diagrama III: Demografia, condições de vida e pendularidade
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d)  Item IV – Recursos naturais:

•  Áreas protegidas e urbanização na MMP;

•  Disponibilidade hídrica per capita;

•  Diagrama IV: Recursos naturais.

e)  Item IV – Centralidades e policentrismo:

• Hierarquia da rede de cidades e rede de influência (IBGE);

• Centralidades concentração populacional e PIB per capita;

• Centralidades funcionais: 

 - ensino e pesquisa;

 - hospitais públicos e privados;

• Diagrama V: Centralidades e policentrismo.

Em cada um dos itens contextualiza-se o tema abordado na cartografia temática e conclui-

se com um diagrama-síntese e os respectivos critérios indicativos de ruralidade por meio dos 

quais se selecionar as áreas dos municípios da MMP cujas características podem ser associadas 

a espaços rurais. Esse resultado é posteriormente cotejado com a base analítica de referência 

desenvolvida ao final deste subcapítulo.

I - Infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores da urbanização - acessibilidade e mobilidade 

A malha viária que conecta as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas na MMP 

destaca-se como uma das mais relevantes redes desse complexo território. Por meio dela 

estabelecem-se importantes fluxos de mercadorias e circulação de pessoas com múltiplas 

finalidades, e condicionados a ela cidades e regiões despontam na economia macrometropolitana 

em vetores de expansão da urbanização e do desenvolvimento regional.

A necessidade de deslocamento populacional e o transporte de mercadorias requer cada 

vez mais eficiência em termos de acessibilidade e de mobilidade na MMP. Nesse sentido, 

esses termos – acessibilidade e mobilidade – são comumente encontrados na literatura como 

sinônimos, frequentemente gerando controvérsias, pois embora conceitualmente distintos, estão 

intrinsecamente relacionados.  

Segundo a Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que trata das diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, em seu artigo 4º, a acessibilidade consiste na “facilidade 
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disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos deslocamentos desejados, 

respeitando-se a legislação em vigor”. Por seu turno, a mobilidade urbana é definida como 

a “condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano”. 

Ambos – acessibilidade e mobilidade – são atributos das cidades que representam “duas das 

mais importantes vantagens comparativas propiciadas pelo espaço urbano, em face de suas 

alternativas em termos de localização de atividades e serviços.” (LOBO et al, 2013). 

Em síntese, a acessibilidade refere-se ao potencial de oportunidades que o indivíduo 

tem para se deslocar de seu lugar de origem a outros lugares e está associada à disponibilidade 

de transporte e à diversidade de uso do solo, permitindo que diferentes tipos de pessoas 

desenvolvam atividades diversas, isto é, a capacidade de alcançar um determinado lugar. 

Nesses termos, poderia ser medida, por exemplo, pelo tempo de viagem para um indivíduo 

deslocar-se de um lugar para outro. 

Em contrapartida, a mobilidade42 depende do “desempenho do sistema de transporte e a 

capacidade de interligar locais distintos”, como também das “características próprias do indivíduo, 

associadas ao seu grau de inserção perante o sistema de transporte, e das suas necessidades”, 

referindo-se ao grau de facilidade para realizar determinado deslocamento, podendo assim ser 

medida pelo número de viagens/dia por pessoa (LOBO et al, 2013, pp. 515-516).

Ampliado para o espaço interurbano e intermetropolitano, o grau atingido por esses atributos 

eleva a capacidade desses espaços de atraírem pessoas, atividades e investimentos, ou seja, 

“[...] colocam os cidadãos metropolitanos diante de oportunidades de 
transações, comunicação social e consumo, não raro indisponíveis em 
espacialidades urbanas de menor porte e/ou mais afastados das áreas mais 
desenvolvidas economicamente [...]”.

Além disso, permitem que a população possa exercer atividades e usufruir de atributos 

localizados para além dos limites de seus munícipios de residência. 

Como consequência, os fluxos para deslocamento de pessoas e mercadorias passam a 

requerer uma infraestrutura viária que articule a rede de cidades, demandando melhorias no 

sistema viário, e atendimento por transporte coletivo intra e interurbano, além de integração 

entre modais de transporte público. Entretanto, a distribuição de tais atributos no espaço nem 

sempre ocorre de forma equilibrada a depender tanto de fatores estratégicos da economia 

nacional ou de mercado – esta gerada por certas vantagens locacionais –, como de interesses 

políticos, o que leva a certas disparidades regionais.

42 A mobilidade pode ser abordada a partir de várias perspectivas – social, espacial, residência, etc. – entretanto 
o interesse para esta tese refere-se ao deslocamento espacial.
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Segundo Veras et al (2016), o fluxo migratório rural-urbano atuou – e pode-se dizer que 

ainda atua – como um dos fatores de pressão sobre os modelos de acessibilidade e mobilidade. 

Esse processo repercutiu fortemente nas metrópoles e regiões metropolitanas brasileiras 

que em virtude da falta de acesso à terra urbana em áreas onde se concentra maior oferta de 

trabalho, empurrou a população migrante para as periferias das grandes cidades demandando 

deslocamentos cada vez mais longínquos e numerosos.     

O termo acessibilidade é tratado na literatura de acordo com uma variedade de significados 

que podem estar associados, entre outros, a oportunidades de interação, facilidade em alcançar 

lugares distantes por rede de transporte, do qual decorre a liberdade de poder participar de 

diferentes atividades – trabalho, estudo, lazer, saúde, etc. Entretanto, segundo Raia Jr. et alli 

(1997), a acessibilidade diminui, entre outros fatores, à medida que o deslocamento entre lugares 

se torna mais caro em termos de tempo e dinheiro. Assim, ela depende além da infraestrutura, 

da organização espacial e da capacidade da rede de transporte. (LOBO et al, 2013, p. 516).

Para Geurs et al (2004), a acessibilidade está associada ao uso do solo e ao sistema de 

transporte, e de em que medida a combinação de diferentes modos de transporte permite 

o deslocamento espacial dos indivíduos. Nesse sentido, tanto a capacidade dos sistemas de 

transportes, quanto o grau de inserção dos indivíduos aos mesmos devem ser considerados ao 

se buscar uma medida para o grau de acessibilidade em um determinado local. 

De acordo com o entendimento de Kageyama (2008) da noção de rural relacionado à 

componente distância e na visão do modelo de von Thünen do rural localizado em espaços 

remotos, afastado do lugar central – a cidade –, o grau necessário para o deslocamento entre 

os espaços de um território é apontado como aspecto a ser considerado na identificação de 

espaços rurais. Nesse sentido, visando ao estudo da acessibilidade e mobilidade na MMP e 

tendo-se como referência o trabalho de Gerus et al (2004) entende-se como relevante considerar 

os diversos componentes da acessibilidade43 identificados nas diferentes definições e medidas 

de acessibilidade teoricamente importantes que são apresentadas a seguir: 

1. Uso da terra – reflete o sistema de uso da terra, que consiste no valor, qualidade e 

distribuição espacial de oportunidades oferecidas em cada destino (empregos, lojas, 

saúde, equipamentos sociais e de lazer, etc.), e a demanda por tais oportunidades nos 

locais de origem (por exemplo, onde os habitantes vivem); o confronto entre oferta 

e procura de oportunidades, que pode resultar em competição para atividades com 

43 Tradução nossa.
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capacidade restrita como ofertas de emprego e vagas em escola e leitos hospitalares;

2. Transportes – descreve o sistema de transportes expresso pela incapacidade – dada 

pela indisponibilidade de serviço público – de um indivíduo cobrir a distância entre 

uma origem e um destino utilizando um modo de transporte específico, incluindo o 

tempo despendido (viagem, esperando e estacionamento), os custos (fixos e variáveis) 

e o esforço (incluindo confiabilidade, nível de conforto, o risco de acidentes, etc.). Essa 

incapacidade resulta do confronto entre a oferta e a procura de transporte público. O 

fornecimento de infraestrutura inclui sua localização e características (por exemplo, 

velocidade máxima de viagem, número de vias, horários de transportes públicos, 

despesas de viagem). A demanda está relacionada tanto a viagens de passageiro 

quanto de carga.

3. Temporal – contempla as limitações de tempo. Tanto se referindo à disponibilidade 

de oportunidades em diferentes momentos do dia, quanto à disponibilidade de tempo 

dos indivíduos para participarem de certas atividades, tais como trabalho e recreação.

4. Individual – expressa as necessidades (dependendo da idade, renda, escolaridade, 

situação do domicílio, etc.), capacidade (dependendo da condição física das pessoas, a 

disponibilidade de modos de viagem, etc.) e oportunidades (dependendo do rendimento 

das pessoas, viagens orçamento, o nível educacional, etc.) dos indivíduos. Essas 

características influenciam o nível de acesso de uma pessoa aos modos de transporte 

(por exemplo, sendo capaz de conduzir e tomar emprestado / utilizar um carro) e as 

oportunidades espacialmente distribuídas (por exemplo, ter habilidades ou educação 

para se qualificar para empregos perto de sua área residencial), e pode influenciar 

fortemente o resultado de acessibilidade total agregada. (GEURS et al, 2004).

Nesse último caso vários estudos44, segundo os autores, indicam que a acessibilidade 

ao trabalho é fortemente influenciada pela inclusão da correspondência ocupacional 

(GEURS et al, 2004).

Deve-se ressaltar que a acessibilidade enquanto aspecto considerado nas decisões 

locacionais de empresas e moradia, interfere fortemente na valorização da terra. Ou seja,

 “áreas mais bem equipadas em termos de infraestrutura e equipamentos 
urbanos (incluindo os geradores de emprego), e, por conseguinte, mais 
valorizadas economicamente, tenderão a observar melhores condições 
de acessibilidade em relação às demais, notadamente se houver relativa 
proximidade espacial entre origens e destinos.” (LOBO et alli, 2013, p. 517).

44 Cervero et al (1997), Shen (1998), Geurs e Ritsema van Eck (2003).
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A relação entre acessibilidade e mobilidade, segundo Lobo et alli (2013), dá-se por esta 

última envolver 

“(...) a combinação de políticas de uso e ocupação do solo, transporte e trânsito, 
uma vez que a geração de proximidades entre residência e postos de trabalho 
(além de escolas, centros de saúde e de consumo), somadas a uma boa inserção 
dos cidadãos perante os modos de transporte disponíveis (oferta, frequência, 
etc.) e a condições adequadas de circulação viária, possibilita a realização 
de um número maior de viagens individuais diárias e, em última análise, um 
melhor aproveitamento das oportunidades de “consumo” do espaço urbano.” 
(LOBO et alli, 2013).

Nesses termos, a qualidade da infraestrutura viária – extensão, capacidade, estrutura e 

conexões possíveis – de forma articulada com a distribuição dos usos e ocupação do solo são 

elementos fundamentais de suporte à eficiência da acessibilidade e mobilidade urbana. 

Na sequência de mapas apresentada a seguir busca-se evidenciar a estrutura de redes de 

infraestrutura e conexões espacialmente identificáveis e que dão suporte ao território da MMP. 
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Análise:                                                     >> 
A evolução da mancha urbana a partir do município de São Paulo desde a década de 1970 até 
2010 foi acompanhada pari passu pela expansão da infraestrutura viária. Dos principais fluxos 
da extensa rede de rodovias do Estado, de acordo com o DER (2008), 50% dos fluxos econômicos 
ocorrem em rodovias nos limites da MMP, com destaque para as rodovias Bandeirantes, 
Imigrantes, Anchieta, Dutra, Fernão Dias, Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castelo Branco, 
as marginais Tietê e Pinheiros e rodovias secundárias (SILVEIRA, 2008). 

Além disso, destaca-se a ligação entre o município de São Paulo e Campinas, pela rodovia 
Anhanguera, atravessando a AU Jundiaí, ponto a partir do qual o fluxo torna-se menos intenso; a 
ligação entre Campinas e Sorocaba, pela rodovia Santos Dumont; de Campinas até São José dos 
Campos pela rodovia D. Pedro I; Rio-Santos que liga o Porto de Santos ao Rio de Janeiro.

Partindo-se de São Paulo atravessando São José dos Campos, entre outros municípios da 
RMVPLN, o eixo de ligação com o Rio de Janeiro é acompanhado pela mancha urbana desde 
o município de São Paulo e à medida que se distancia da RMSP vai diminuindo de intensidade. 
Ou seja, existe um forte processo de conturbação entre municípios ao longo dos eixos viários nas 
diversas direções a partir do município de São Paulo. 

No sentido oeste, as rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares fazem a ligação da RMSP com 
o interior do Estado e deste com o norte do Estado do Paraná, dinamizando economicamente a 
região que atravessam na MMP.

Sobre essa complexa rede rodoviária e seus efeitos no território Silveira (2008) afirma que
“[...] são nos municípios pertencentes à área e próximos aos eixos 
supracitados que se estabelecem, na visão de Milton Santos (2001), as 
‘zonas de densidade’, a ‘fluidez’, os ‘espaços da rapidez’, os ‘espaços 
luminosos’ e os ‘spaços que mandam’45 (SANTOS, 1994). Essa atração 
é seletiva e, por conseguinte, causa desigualdades regionais, ou seja, em 
alguns territórios, como no Vale do Ribeira e no Vale do Paranapanema, 
além de péssimas ‘redes técnicas’, observamos ‘zonas de rarefação’, 
‘viscosidades’, ‘espaços da lentidão’, ‘espaços opacos’ e, portanto, ‘espaços 
que obedecem’.” (SILVEIRA, 2008).

Os espaços cortados por rodovias nessa região configuram um território com “as maiores 
superfícies artificiais construídas, como as industriais, de lazer, prediais e outras”, adicionalmente, 
aí estão concentradas as maiores arrecadações de impostos; os maiores valores adicionados em 
preços correntes dos setores da indústria, do comércio e de serviços, além dos maiores PIB e 
maiores rendas per capita municipais. E ainda “o maior índice de urbanização; a maior densidade 
populacional” entre outros. (SILVEIRA, 2008).

Tal afirmação poderá ser constatada mais adiante nos desdobramentos desse conteúdo analítico da tese.

45 Destaca-se que por conta dessa alta seletividade nesse espaço há diversas regionalizações, como região 
metropolitana, macrometrópole e cidade-região (nota do autor).



Mapa 2.11 - EVOLUÇÃO E AMPLITUDE DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA NA MMP
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Fonte: Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP); MEYER e GROSTEIN (2012).

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas: SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente);  
Estrutura viária: DER (2015); Rede ferroviária: Emplasa, (2010); Mancha urbana: desenvolvida Laboratório de Urbanismo da Metrópole  
(LUME/FAU/USP).
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Análise:                                                     >> 
O número de nós existentes numa rede dá a dimensão das articulações possíveis entre os vários 
espaços que ela conecta. Segundo Corrêa (1994), a rede urbana pode ser entendida como “um 
conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si, possuindo uma complexidade 
funcional, um padrão espacial e um grau de articulação interno e externo”.

Sendo a conectividade um elemento definidor de uma rede que permite a integração e articulação 
entre espaços não contíguos, observa-se que a rede viária da MMP apresenta um número 
considerável de conexões possibilitando ligações entre cidades e regiões. Essa complexidade da 
rede viária contribui para a maior integração das cidades médias e pequenas de forma a promover o 
deslocamento e acesso da população às cidades maiores e com maior oferta de serviços, educação 
e trabalho. Apesar disso, percebe-se tanto na RM Sorocaba como na RMVPLN municípios que, 
em certa medida, encontram-se isolados dos demais municípios no que se refere à rede viária. 

Tendo-se como referência os trabalhos de Wanderley (2001) que considera “cidades pequenas” as 
sedes municipais com menos de 20 mil habitantes, elas foram destacadas no Mapa 2.12 com o 
intuito de enfatizar ausência ou escassez de nós viários significativos dentro de seus perímetros. 
Isso ocorre nos municípios de Tapiraí, Sarapuí, Alambari e Alumínio. Embora o município de 
Capela do Alto detenha certa conectividade, ele se encontra de certa forma isolado da rede 
principal. 

Na RMVPLN os municípios de São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Natividade da 
Serra, Santa Branca, Lagoinha, além de Arapeí, São José do Barreiro e Areias – no extremo leste 
dessa região – também denotam pouca conectividade quanto aos nós viários.

No extremo noroeste da MMP na mesma situação identifica-se os municípios de Analândia e 
Ipeúna e ao norte da MMP, Pedra Bela e Pinhalzinho.

Embora esses municípios sejam apontados como pouco conectados mediante o número de nós 
viários deve-se levar em consideração outros fatores que podem interferir no seu grau de coesão 
territorial. A proximidade a centros de maior nível hierárquico na rede de cidades e o tempo de 
deslocamento para algumas das centralidades da MMP podem, em alguma medida, compensar a 
pouca conectividade oferecida pela rede viária.



Mapa 2.12 - CONECTIVIDADE NA MMP
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Fonte: Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP); MEYER e GROSTEIN (2012).

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas; Aeroportos, portos, plataformas logísticas: Emplasa 
(2010); SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente); Estrutura viária: DER (2015); Rede ferroviária: Emplasa, (2010); Mancha urbana: 
desenvolvida Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAU/USP).
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Análise:                                                     >> 
A intensidade dos fluxos por veículo de carga e passeio registrados na MMP – Volume Diário 
Médio (VDM) de circulação nas rodovias brasileiras aferida pelo DER –, demonstra que os 
maiores volumes de fluxos são feitos por veículos de passeio e que eles são intrametropolitanos 
com maior incidência nas RM São Paulo – rodovias Ayrton Senna, Raposo Tavares e Rodoanel 
no seu trecho noroeste – e RM Campinas – rodovias General Milton Tavares de Souza, rodovia 
Jornalista Francisco Aguirra Proença e Luiz de Queiroz. 

Entre as regiões metropolitanas é expressivo o volume de veículos de passeio que circulam na 
rodovia D. Pedro I que liga Campinas a São José dos Campos. 

Nota-se que nas áreas em que a mancha urbana é menos densa, esses fluxos são menos intensos. 

Quanto ao volume por veículos de carga, os números são mais heterogêneos, e no geral, não 
registram menos de 6 mil veículos por trecho.



Mapa 2.13 - VOLUME MÉDIO (VDM) DE CIRCULAÇÃO NAS RODOVIAS (DER) 
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FONTES BÁSICAS:
limites administrativos: IBGE, 2010; estrutura viária e evolução: DER; rede ferroviária: 
SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente), IPT, atualizado em 2001; Emplasa; 
Imagem, 2010; mancha urbana: Lume, 2010.
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Fonte: Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP); MEYER e GROSTEIN (2012).

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas: SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente); 
Aeroportos, portos, plataformas logísticas: Emplasa (2010); Estrutura viária: DER (2015); Rede ferroviária: Emplasa, (2010);  
Mancha urbana: desenvolvida Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAU/USP).
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Análise:                                                     >> 
A policentralidade está associada à ideia de que “os núcleos urbanos formam os nós que são 
conectados por arcos, por onde circulam fluxos materiais e imateriais, seguindo uma hierarquia 
definida por sua complexidade funcional.” (EGLER, 2011). No conjunto da rede de cidades que 
compõem a MMP os municípios-sedes das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 
despontam como pontos de apoio e estrutura de sustentação para as dinâmicas que envolvem 
os municípios de toda a sua extensão territorial. Embora entre um extremo e outro desse 
território possa-se levar até mais de seis horas para ser percorrido segundo dados do DNER – por 
exemplo, para ir de Itapetininga a Bananal são 492 km e de Analândia a Bananal, 504 km – as 
principais dinâmicas socioeconômicas, culturais e demográficas, sobretudo no que se refere aos 
municípios de tamanhos populacionais menores, ocorrem predominantemente entre municípios 
e aglomerações mais próximas. 

O Mapa 2.14 mostra que são justamente os municípios de maiores concentrações populacionais 
os que possuem distância média maiores nas interações com seus congêneres, enquanto os 
menores mantêm interações mais próximas.

O maior número de centralidades regionais contribui para a coesão territorial, favorecendo a 
participação dos municípios e de seus rurais, em certa medida, em dinâmicas de diversas 
escalas, assim como possibilitam o acesso a bens e serviços às vezes apenas existentes em certos 
municípios.

O curto tempo de deslocamento demandado para trabalho (Mapa 2.15) é característico dos 
municípios com menores densidades, com manchas urbanas menos extensas e, consequentemente, 
menos congestionamento e menores distâncias a serem percorridas. Por outro lado, esses 
municípios devem ser capazes de reter sua população em termos de emprego e educação, do 
contrário ela será obrigada a enfrentar maiores deslocamentos acessando as oportunidades 
ofertadas em municípios vizinhos.
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rede e hierarquia de cidades: IBGE (2007).
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Mapa 2.15 - ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE 
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital  
IBGE (2010); Censo Demográfico IBGE (2010).
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Análise:                                                     >> 
Conforme mencionado anteriormente, a diversidade no uso e ocupação do solo está associada 
ao grau de acessibilidade da população no território, que juntamente com a infraestrutura 
viária e a rede de transportes disponíveis oferecem aos indivíduos meios de acesso e fluidez 
tanto nos serviços essenciais – saúde, educação, lazer – como em oportunidades de trabalho e 
conhecimento, entre outros, proporcionados pelas inúmeras interações com territórios distintos. 

A localização da indústria e as dinâmicas alavancadas por ela pode ser um indicador de substituição 
de mão de obra e atividades rurais para outros setores. Sua forte presença no território da MMP, 
nas áreas metropolitanas e aglomerações urbanas e nos eixos viários estruturantes marca essa 
região com imensos e complexos distritos industriais articulados com sistema de transporte aéreo 
e terrestre e sistemas de distribuição e comercialização de produtos e de serviços.  

O comércio e, sobretudo, os serviços estão disseminados na MMP com os mais especializados e 
sofisticados localizados nos principais núcleos urbanos em áreas metropolitanas e aglomerações 
urbanas, tanto no interior de seus municípios como em grandes estruturas de serviços e complexos 
turísticos variados dispostos ao longo de rodovias que as interligam.

Nesse contexto, o uso residencial encontra-se inserido na forma de grandes condomínios 
e loteamentos fechados de baixíssimas densidades em áreas afastadas dos centros urbanos 
geralmente explorados pelo mercado imobiliário pelo viés da valorização da natureza e da oferta 
de amenidades para a população de renda mais alta, como também em conjuntos habitacionais, 
condomínios verticais e as ocupações irregulares, que por vezes redunda ocupação em áreas de 
risco e na proliferação de favelas.

Na perspectiva da diversidade de uso do solo, a localização do uso residencial em contexto 
de diversidade de usos e em complementaridade com comércio e serviços, e a proximidade a 
equipamentos sociais tais como parques, escolas, equipamentos culturais e esportivos, centros de 
saúde, entre outros, conferem vantagens locacionais ao espaço urbano de modo geral e estão, em 
certa medida, mais distantes das áreas rurais. Paradoxalmente, essas últimas tendem a ter mais 
chances de prosperarem e se manterem em função do grau de acessibilidade de que disponham 
aos serviços mencionados acima.



Mapa 2.16 - ORDENAMENTO TERRITORIAL NA MMP 
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Fonte: Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP).

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Uso do solo: Emplasa (2010); Mancha urbana: desenvolvida  
Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAU/USP).
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Mapa 2.17 - ACESSO A SERVIÇOS: HOSPITAIS, ENSINO E TECNOLOGIA

Hospitais

Ensino e tecnologia

Fonte: : Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Aeroportos, portos, plataformas logísticas: Emplasa (2010); 
Hospitais: Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo (2010); Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (2010); Mancha urbana: 
desenvolvida Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAU/USP).
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Critérios indicativos de ruralidade: I - Infraestrutura viária, conexões territoriais e 

vetores da urbanização - acessibilidade e mobilidade

A partir da caracterização da infraestrutura viária, da identificação de conexões possíveis 

e da acessibilidade e mobilidade presentes na MMP pode-se depreender para os critérios 

indicativos de ruralidade na MMP os seguintes aspectos:

• Ausência de estruturas viárias macrometropolitanas;

• Localização fora da mancha urbana;

• Maiores distâncias das principais centralidades regionais; e,

• Baixa ou nenhuma disponibilidade de comércio e serviços.

Num esforço metodológico para extrair a ruralidade presente na MMP, os aspectos 

elaborados neste item que conjugam os critérios indicativos de ruralidade como se fossem 

camadas sobrepostas no território – e apoiados na literatura sobre o assunto – resultou em uma 

sequência de 5 diagramas-sínteses referentes a cada um dos itens trabalhados deste capítulo. 

O primeiro deles (I- Infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores da 

urbanização - acessibilidade e mobilidade) mostra de modo geral as áreas das bordas da 

MMP como passíveis de serem classificadas como “rurais” por estarem mais próximas aos 

critérios mencionados acima. Sendo importante destacar que esses espaços estão localizados 

predominantemente: na RM Sorocaba em seus municípios ao sul – Itapetininga, Alambari, 

Sarapuí, São Miguel Arcanjo, Pilar do Sul, Tapiraí e parte de Ibúna. Esses municípios 

encontram-se no limite do denominado Território da Cidadania46 Vale do Ribeira do qual 

Tapiraí faz parte; e, nos municípios da RM Vale do Paraíba e Litoral Norte em suas áreas 

localizadas a mais de 20 km para cada lado do eixo da rodovia Pres. Dutra, especialmente nas 

ditas “cidades pequenas” (ver Mapa 2.12) cujos demais aspectos analisados os colocam mais 

próximos às características de espaços rurais. 

Por outro lado, a RMSP e a RM Campinas mostram-se intensamente integradas incorporando a 

AU Jundiaí em suas dinâmicas urbanas analisadas na perspectiva da infraestrutura viária e conexões. 

Nessa primeira síntese da análise sobressaem-se os nós e as conexões urbanas e não 

urbanas constituídos pela estrutura viária, pela rede de cidades e sua abrangência identificados 

como elementos que dinamizam o território e mantêm a integração de espaços rurais e 

urbanos. Entretanto, conforme se pode depreender das análises, embora a rede disponível na 

46 O Programa Territórios da Cidadania é um programa do Governo Federal lançado em 2008 que tem como 
principal objetivo “promover o desenvolvimento econômico e universalizar programas básicos de cidadania 
por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial sustentável.”. Para uma análise mais detalhada desse 
programa no Território da Cidadania Vale do Ribeira ver Silva Júnior (2015).



Figura 2.2 - Complexidade viária X Ruralidade

Fonte: Elaboração nossa.
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MMP sobressaia-se em abrangência e complexidade, nesse território ainda se encontram áreas 

estagnadas ou deprimidas. 

O grau de complexidade da rede, nitidamente próprio das áreas mais adensadas, é maior 

próximo aos grandes centros urbanos e mais simplificado nas áreas de ocupação mais dispersa, 

correspondendo quase sempre à zona rural. Essa complexidade da rede viária assim seria 

gradualmente inversa à da ruralidade conforme representado no esquema abaixo.

As variáveis consideradas e os parâmetros estabelecidos nas análises sobre o território da 

MMP dadas as suas especificidades foram selecionadas com vistas a evidenciar o seu rural sem 

esquecer o contexto em que se encontram – o de intensa urbanização. 

O Quadro 2.1 abaixo lista a forma como os parâmetros foram definidos e o tipo de seleção 

indicativa de “ruralidade” que ensejaram. Em seguida, apresenta-se o respectivo diagrama que 

resulta da sobreposição dessas camadas. 



Parâmetros Indicação de ruralidade

Nível da via na hierarquia viária < metropolitano e fora da mancha 
urbana, ou seja, selecionados o metropolitano secundário e 
vicinais que não estão dentro da mancha urbana 

Distante grandes rodovias

Número de conexões proporcionadas pelos nós viários acima de 
duas conexões representadas por intersecção de vias onde pelo 
menos uma delas é macromentropolitana ou metropolitana, 
considerando-se a partir dessas conexões e ao longo da 
infraestrutura viária um buffer de 5km

Poucas conexões viárias

Distância das rodovias de maior circulação de carga e passeio > 5km Distante de vias de alta circulação de 
veículos

População até 20 mil habitantes “Cidades pequenas”

Distância mínima de 5km de portos, aeroportos e plataformas 
logísticas

Distante das infraestruturas de portos, 
aeroportos e plataformas logísticas

Tempo de deslocamento para o trabalho < 5 minutos Maioria da população gasta pouco tempo em 
deslocamentos para trabalho

Uso do solo diferente de comércio e serviços e misto; e, 
quantidade de estabelecimentos comerciais no município ≤ 150 Pouco acesso a comércio e serviços

Quadro 2.1 - Critérios em I- Infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores da urbanização - 
acessibilidade e mobilidade para a indicação de ruralidade na MMP

Fonte: Elaboração nossa.
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Mapa 2.18 - DIAGRAMA-SÍNTESE I 
Infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores da urbanização - acessibilidade e mobilidade

Urbanização/viário e conexões “Cidades pequenas“ e deslocamentos Pequenos comércio e serviços

0        50     100                200 km

0               25            50                              100 kmLimite da MMP
Municípios do ESP
“Não-rural”

“Possível rural“
“Cidades pequenas“
Quantidade de estabelecimentos de 
comércio e serviços ≤ 150

Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Mancha urbana: desenvolvida Laboratório de Urbanismo da Metrópole 
(LUME/FAU/USP).
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II - Atividades Produtivas

Conforme apresentado no primeiro capítulo desta tese, algumas abordagens sobre 

os espaços rurais e a definição de seus limites e certas propostas tipológicas, consideram a 

presença ou a ausência de determinadas atividades produtivas desempenhadas no território 

como um dos aspectos indicativos de ruralidade. Nos espaços rurais essas atividades estariam 

mais relacionadas à agricultura, pecuária, exploração florestal, pesca, silvicultura, entre outros, 

correspondendo ao setor primário da economia. Em contrapartida, os setores da indústria, do 

comércio e dos serviços tenderiam a localizar-se nas cidades, ou seja, nos espaços urbanos. 

Entretanto, diante das transformações que esses espaços vêm sofrendo nas últimas 

décadas tornou-se pouco evidente tal correspondência, pois tanto as atividades agrícolas podem 

estar no interior das cidades, como atividades outras além daquelas tradicionalmente ligadas ao 

campo passaram a ter lugar em áreas rurais, oferecendo maior diversificação na ocupação de sua 

população. Tais mudanças têm implicação na ocupação e renda de seus habitantes – no perfil de 

sua população de maneira geral –, e nos deslocamentos diários entre municípios pela população 

que trabalha ou estuda em local diferente do local de residência, por exemplo.  Apesar disso, 

sabe-se que o predomínio das atividades agropecuárias tende a estar no campo principalmente 

em virtude da maior disponibilidade de terra necessário ao desempenho da atividade, como em 

certa medida, da demanda e oferta de mão de obra não necessariamente qualificada e por isso 

mesmo ainda não integrada à cidade. 

Os dados relativos à economia dos municípios, portanto, devem fornecer pistas 

fundamentais acerca da relevância dos setores de atividades e da ocupação de sua população 

que associados a outras variáveis dão a dimensão econômica desses lugares e podem auxiliar 

na caracterização de suas áreas rurais.

Dessa forma, neste item apresenta-se alguns resultados obtidos a partir da espacialização 

de dados do Produto Interno Bruto (PIB)47 e da População Economicamente Ativa (PEA)48 – aqui 

consideradas apenas as pessoas ocupadas –, assim como os estabelecimentos empregadores por 

47 O PIB “é o valor monetário de todos os bens e serviços finais produzidos, em um determinado período de 
tempo, com os serviços de fatores de produção situados dentro dos limites geográficos de um país” (BACHA, 
2004, p.28). Os dados referentes ao PIB são da Fundação Seade (2010).

48 O IBGE considera que a População Economicamente Ativa (PEA) é composta “pelas pessoas de 10 a 65 anos de 
idade que foram classificadas como ocupadas ou desocupadas na semana de referência da pesquisa.”, e a População 
em Idade Ativa (PIA) compreende “a população economicamente ativa e a população não economicamente 
ativa”. Os dados usados nas análises referem-se às “Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de 
referência, por grupos de idade” extraídos do Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010). 



Quadro 2.2 - Comparativo do Produto Interno Bruto (PIB) nas regiões da MMP

Fonte: SEADE, 2010. Elaborado nossa. 

Localidades PIB  
(em mil reais correntes)

Parcela do 
município-sede 
na região

% na MMP % no ESP

Estado de São Paulo 1.294.649.137,71
MMP 1.083.927.350,71 83,72
RM SP 736.254.281,90 67,92 56,87

São Paulo 446.958.815,00 60,71 41,24 34,52
RM Campinas 112.363.425,26 10,37 8,68

Campinas 36.616.376,53 32,59 3,38 2,83
RM Baixada 36.048.631,94 3,33 2,78

Santos 13.312.005,17 36,93 1,23 1,03
RM VPLN 66.991.317,60 6,18 5,17

S. J. dos Campos 25.796.746,96 38,51 2,38 1,99
RM Sorocaba 47.578.805,68 4,39 3,68

Sorocaba 18.670.200,47 39,24 1,72 1,44
AU Jundiaí 38.687.110,58 3,57 2,99

Jundiaí 23.855.395,76 61,66 2,20 1,84
AU Piracicaba 38.076.660,80 3,51 2,94

Piracicaba 12.251.552,34 32,18 1,13 0,95
UR Bragantina 7.927.116,95 0,73 0,61

Bragança Paulista 3.156.170,67 39,81 0,29 0,24
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setores de atividades e evolução do setor agropecuário. Em cada um dos setores apresentados 

são destacadas especificidades que ajudam a esclarecer sobre os rurais na MMP. 

Entendido como um indicador destinado a medir a atividade econômica de uma região ou 

país, o PIB, e a análise dos seus dados, evidenciam sobremaneira a magnitude da concentração 

da economia paulista no território da MMP. Aproximadamente 84% do total do valor do PIB do 

Estado de São Paulo têm origem nessa região, conforme mostra a Tabela 2.4. 

A distribuição do PIB, considerando-se as regiões institucionalizadas na MMP, concentra 

mais de 30% do desempenho em seus municípios-sedes, ultrapassando os 60% nos casos da 

RM São Paulo e AU Jundiaí. Vale ressaltar ainda que juntas a RM São Paulo e a RM Campinas 

somam mais de 78% e 65% do valor do PIB da MMP e do Estado de São Paulo, respectivamente, 

conforme pode ser observado no quadro abaixo: 
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Quanto à população economicamente ativa nessa região, cerca de 15 milhões de pessoas 

– 74% do total da PEA do Estado – estão aí concentradas, predominantemente nos municípios-

sedes das regiões metropolitanas, destacando-se as RM São Paulo e RM Campinas que juntas 

abrigam mais de 54% e mais de 73% do total da PEA do Estado e da MMP, respectivamente. 

Por outro lado, em 71 municípios da MMP a PEA é menor que 15 mil pessoas, sendo que 34% 

desses municípios encontram-se na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte.

A correspondência observada entre a espacialização dos dados da PEA e do PIB no conjunto 

de municípios da MMP apresenta apenas discretas diferenças nos municípios da AU Piracicaba.

A população economicamente ativa e o desempenho do PIB nos municípios tanto ajudam 

a entender o seu dinamismo socioeconômico como permitem alguns desdobramentos dessa 

análise quando observados separadamente nas distintas ocupações e principais atividades 

conforme apresentado na sequência de mapas adiante.

Análise:                                                     >> 
A análise da espacialização do PIB na MMP aponta a predominância dos municípios-sedes das 
regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas e RM Vale do Paraíba em face à localização 
concentração do comércio e de serviços nesses municípios de maiores densidades populacionais, 
assim como de alta concentração de empresas de diversos setores. 

O eixo que compreende as regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas, juntamente com a 
AU Jundiaí, constitui um dos principais eixos de desenvolvimento da MMP e do Estado de São 
Paulo, conectando a partir da capital, por meio do par de rodovias Anhanguera/Bandeirantes, 
importantes centralidades econômicas e populacionais da MMP, que se expandem para além dela 
e do Estado, sendo a ligação deste com o Estado de Minas Gerais e a capital federal.

No extremo oposto – ao sul do município de São Paulo – as rodovias Anchieta e Imigrantes 
fazem a conexão com a Baixada Santista, sendo o principal acesso da RM São Paulo ao Porto de 
Santos e por onde circula o escoamento das safras produzidas no Estado de São Paulo e em outras 
regiões. Apesar do alto dinamismo imposto por esse eixo, o relevo da região limita a expansão 
em algumas áreas. No que se refere ao comportamento do PIB destaca-se o município de São 
Bernardo, Cubatão e Santos, ao longo do eixo viário.

Nos municípios da RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – a leste da RMSP – ao longo do eixo 
formado pelas rodovias Presidente Dutra e Carvalho Pinto – ligação entre o Estado de São Paulo 
e o Estado do Rio de Janeiro – destacam-se os municípios de S. J. dos Campos e Taubaté com os 
valores da PEA e PIB mais altos dessa região que para além desse eixo possuem valores menos 
expressivos tanto da PEA quanto do PIB.

No sentido das rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares – a oeste da RMSP – o município de 
Sorocaba é o mais representativo tanto à população economicamente ativa quanto ao valor do 
PIB do município, ficando boa parte dos municípios da respectiva região metropolitana nas faixas 
mais baixas de desempenho nos dois aspectos analisados.



0            25         50                            100 km

População Economicamente Ativa (considerando pessoas ocupadas)

Mapa 2.19 - COMPORTAMENTO DA PEA* E DO PIB POR MUNICÍPIO DA MMP

Limite da MMP
Limite das RMs

PEA (total)
≤ 15.000
15.001 - 45.000
45.001 - 100.000
100.001 - 250.000
25.001 - 567.203
> 5,5 milhões

PIB (em milhões de R$ correntes)
≤ 500
> 2.000 - 5.000
> 5.000 - 15.000
>15.000 - 30.000
> 30.000 - 45.500
> 400 milhões

Produto Interno Bruto (em milhões de R$ correntes)

Fonte: : Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); PEA: Censo Demográfico (2010); PIB: Fundação Seade (2010).  
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A participação no valor adicionado bruto por setor da economia49 para o conjunto 

das regiões institucionalizadas pertencentes ao território da MMP mostra, em termos 

de participação dos setores, um cenário muito semelhante entre o Estado de São Paulo 

e a MMP, exceção apenas demonstrada na participação do setor da agropecuária cuja 

participação no Estado, se comparada aos demais setores, é pequena, e na MMP mostra-se 

menos representativa. 

No geral, conforme mostra o Gráfico 2.150, a participação do conjunto de municípios é 

superior a dos municípios-sede. Entretanto, observa-se que o município de São José dos Campos 

supera a respectiva região metropolitana – RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – no que diz 

respeito à participação no valor adicionado do setor da indústria.

O setor de serviços tem predomínio no conjunto das regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e unidade regional e em contrapartida o setor agropecuário tem a 

menor participação em todos os agrupamentos de cidades, destacando-se sua participação 

na RM Sorocaba (2,8%), RM Campinas (0,66%), AU Piracicaba (2,66%), AU Bragantina 

(2,32%), conforme mostra o gráfico a seguir:

49 Os dados são da Fundação Seade (2010). Referente ao valor adicionado os setores usados foram indústria, 
serviços, agropecuária e administração pública. Referente aos empregos formais e estabelecimentos empregadores 
os setores usados foram indústria, serviços, comércio, agropecuária e construção.
O produto nacional pode ser medido “a partir dos bens e serviços finais produzidos na economia em um 
determinado período de tempo, ou a partir dos valores adicionados na produção”, segundo Bacha (2004, p.28). 
O Valor Adicionado refere-se ao “acréscimo de valor a um bem devido à utilização de serviços dos fatores de 
produção na elaboração desse bem” e em termos funcionais, “é o valor bruto da produção menos as despesas com 
insumos intermediários” (BACHA, 2004).

50 O setor agropecuário compreende agricultura, inclusive o apoio à agricultura e a pós-colheita; pecuária, 
inclusive apoio à pecuária; e, produção florestal, pesca e aquicultura. O setor indústria compreende indústrias 
extrativas; indústrias de transformação; e, eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação. O setor serviços compreende comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; 
transporte, armazenagem e correio; serviços de alojamento e alimentação; serviços de informação e comunicação; 
atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades imobiliárias; atividades profissionais, 
científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares; administração, educação, saúde, pesquisa 
e desenvolvimento públicos, defesa, seguridade social; educação e saúde privadas; artes, cultura, esporte e 
recreação, outras atividades de serviços; serviços domésticos.



Gráfico 2.1 - Participação no valor adicionado na MMP por setor de atividade

Fonte: Elaboração nossa. Dados SEADE, 2010.
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Vale destacar o município de Santos cujo forte desempenho do setor de serviços deixa aos 

demais setores apenas 20% de participação na economia do município, assim como o de São 

José dos Campos no setor da indústria, que detém quase 50% da economia do município.

Comparando-se o comportamento do valor adicionado nos municípios da MMP baseado na 

espacialização dos percentuais de participação em cada município, classificados em quartis, observa-

se a significativa participação dos serviços e da indústria no quadro geral dos municípios da MMP 

em contraposição ao da agropecuária, conforme demonstram o Mapa 2.20.
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Análise:                                                     >> 
Os números relativos à participação dos setores de atividade econômica no valor adicionado 
das empresas expressam o quanto as atividades do setor da agropecuária distanciaram-se da 
aglomeração urbana de São Paulo e deslocaram-se para o interior do Estado. A participação desse 
setor representa pouco mais de 10% na grande maioria dos municípios da MMP, excetuando-se 
alguns poucos municípios com maior participação situados em cada uma das regiões da MMP. 
As maiores participações do setor encontram-se nos municípios de Alambari, Biritiba-Mirim, 
Mombuca, São Miguel Arcanjo e Tuiuti.

A indústria, por seu turno, registra maior participação na economia dos municípios no entorno 
do núcleo da RM Campinas e na faixa de municípios ao longo da rodovia Presidente Dutra, entre 
Jacareí e Pindamonhangaba, além dos municípios do ABC Paulista, Cubatão e alguns na RM 
Sorocaba e AU Piracicaba.

De modo geral, o setor de serviços e seus subsetores têm destaque em todos os municípios da 
MMP, sendo menos expressivos em Alambari, Alumínio, Ipeúna, Jambeiro, Monte Mor, Salto de 
Pirapora, Santa Gertrudes e Tuiuti.

Os demais setores que estão ligados à administração pública destacam-se, no cômputo geral, 
naqueles municípios em que a participação dos demais setores, sobretudo da indústria, não é 
muito representativa.



Agropecuária

Indústria

Administração pública

Serviços

Mapa 2.20 - VALOR ADICIONADO SEGUNDO A PARTICIPAÇÃO DOS SETORES DE 
ATIVIDADE ECONÔMICA POR MUNICÍPIO NA MMP

0               50            100                          200 km

Limite da MMP
Limite das RMs

Agropecuária (%)
0
0,01 - 10,43
10,44 - 24,51
24,52 - 39,82
39,83 - 69,66

Administração pública (%)
2,01 - 14,39
14,40 - 22,96
22,97 - 34,99
35 - 58,04

Indústria (%)
2,97 - 13,88
13,89 - 27,71
27,72 - 43,99
44 - 80,50

Serviços (%)
17,34 - 41,86
41,87 - 56,36
56,37 - 70,61
70,62 - 92,16

Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Valor adicionado: Fundação Seade (2010). 
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Gráfico 2.2 - Empregos formais por setor

Fonte: Elaboração nossa. Dados SEADE, 2010.
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Varejista e do Comércio e Reparação de Veículos
Automotores e Motocicletas no Total de Empregos
Formais

Empregos Formais da Indústria no Total de
Empregos Formais
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Pesca e Aquicult no Total Empregos Formais
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Quanto à distribuição dos empregos formais na MMP, esboça-se de certa forma um cenário 

semelhante ao do PIB, ou seja, a oferta de empregos formais está fortemente amparada pelo 

desempenho econômico de suas regiões metropolitanas, com predomínio do setor de serviços 

constituindo-se no maior empregador ao se analisar regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas, unidade regional e respectivos municípios-sede, à exceção apenas da AU Piracicaba 

onde o setor da indústria supera o de serviços.

A análise dos dados relativos à distribuição dos estabelecimentos empregadores por 

setor de atividade – construção, atividades agropecuárias, administrativas públicas, serviços, 

comércio e indústria – demonstra que internamente aos agrupamentos de municípios – regiões 

metropolitanas, aglomerações urbanas e unidade regional – os municípios-sede detêm a maior 

parcela dos estabelecimentos empregadores, apresentando pequenas variações nesse padrão o 

na RM Campinas em relação à indústria. Por outro lado, de modo geral, a agropecuária nos 

demonstra melhor desempenho nos agrupamentos de municípios, confirmando a tendência de 

localização dessa atividade em áreas menos urbanizadas.

Destaca-se ainda a semelhança entre a distribuição dos estabelecimentos empregadores no 

Estado de São Paulo e na MMP para os estabelecimentos industriais e de serviços, assim como 

certa equiparação entre os de serviços e agropecuária na MMP e no Estado, respectivamente. 



Gráfico 2.3 - Estabelecimentos empregadores por setor

Fonte: Elaboração nossa. Dados SEADE, 2010.
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A Agropecuária 

O setor agropecuário apesar de representar uma parcela menor da economia brasileira – 

com comportamento em queda nas últimas décadas –, agrega para o país grande contribuição 

econômica e social “em razão das demandas que sua atividade produtiva gera para os demais 

setores de atividade econômica e de seu papel na oferta de alimentos a preços adequados ao 

perfil de renda da população” (BUAINAIN et al, 2010). 

A mecanização, entre outros fatores, levou a profundas mudanças no campo, conforme 

abordado em capítulos anteriores desta tese, reduzindo por consequência o número de postos de 

trabalho em áreas rurais. O processo de modernização no campo, entretanto, expõe dupla face. 

Por um lado reduz o número de vagas disponíveis para o trabalhador substituídos por tratores e 

máquinas, e por outro lado, graças ao desempenho elevado, é fator explicativo do aumento da 

produtividade na agropecuária brasileira (DIEESE, 2014, p. 7).

As formas de ocupação produtiva no meio rural são várias e constituindo-se de 

agricultores familiares, pessoas empregadas em estabelecimentos – empresas rurais, fazendas 
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e sítios, entre outros – e empregadores proprietários de estabelecimentos ou trabalhadores por 

conta própria, variando conforme a estrutura produtiva em vigor. Com o ritmo do declínio do 

número de ocupações no campo, segundo o DIEESE (2014), estima-se que até 2050 existirão 

apenas 8,2 milhões de pessoas ocupadas em estabelecimentos rurais no país. Caso essa previsão 

se confirme representará uma queda de 50% se comparados ao total em 2006. Essa tendência 

vem se confirmando ao longo das últimas décadas. Em 1985 havia cerca de 4 pessoas ocupadas 

por estabelecimento, caindo para 3,2 e 2,7 em 2006 e 2013, respectivamente, “mantida essa 

tendência, a projeção é de que, em 2050, haja uma média de menos de dois (1,7) ocupados por 

estabelecimento.”. (DIEESE, 2014, p. 6)

Nas definições adotadas pelo Censo Agropecuário do IBGE (2006) entende-se por 

estabelecimentos agropecuários 

“toda unidade de produção dedicada, total ou parcialmente, a atividades 
agropecuárias, florestais e aquícolas, subordinada a uma única administração: 
a do produtor ou a do administrador. Independente de seu tamanho, de sua 
forma jurídica ou de sua localização em área urbana ou rural, tendo como 
objetivo a produção para subsistência e/ou para venda, constituindo-se assim 
numa unidade recenseável.” (IBGE, Censo Agropecuário 2006). 

Os dados do Censo Agropecuário 2006 (IBGE) mostram que o número de pessoas ocupadas 

em estabelecimentos agropecuários no Brasil supera os 16 milhões  dos quais mais de 900 mil 

encontram-se no Estado de São Paulo. Entretanto, esses números vêm apresentando queda desde os 

anos 1970 e entre 1996 e 2006 registrou aproximadamente -0,5% no número de postos de trabalho. 

Essa tendência é acompanhada pela área ocupada por estabelecimentos agropecuários que no mesmo 

período marcou redução de cerca de -2,38%. Entretanto, o aumento do número de estabelecimentos 

que excederam 4,0% no mesmo período, pode ser atribuído redução nos tamanhos das unidades 

produtivas, devido a uma mudança no padrão produtivo.

 No âmbito da MMP, cujas variações regionais estão relacionadas no Quadro 2.3, a queda 

no número de pessoas ocupadas em estabelecimentos agropecuários foi bem mais expressiva 

que o percentual do Estado. Esse cenário refletiu, sobretudo, a redução desse tipo de ocupação 

na AU Jundiaí, AU Piracicaba, RM Sorocaba e RM VPLN, nessa ordem de magnitude.

A soma desses percentuais superou em números os mais de 62% do crescimento 

registrado na RM Baixada, cujo contingente de pessoas ocupadas em estabelecimentos 

agropecuários apresentava-se muito inferior aos demais aglomerados urbanos da MMP. Por 

outro lado, registrou-se na MMP um crescimento bastante expressivo (10,64%), se comparado 

ao desempenho do Estado de São Paulo (0,19%), conforme mostra o Quadro ao lado:



Quadro 2.3 - Estabelecimentos agropecuários

Fonte: Elaboração nossa. Dados dos Censos Agropecuários (1996-2006)

Pessoal Ocupado Qtd. Estabelecimentos Área Estabelecimentos (km²)
1996 2006 % 1996 2006 % 1996 2006 %

ESP 914.954 910.848 -0,45 227.188 227.622 0,19 173.692,04 169.545,64 -2,39 

MMP 198.747 172.560 -13,18 43.921 48.594 10,64 22.369,12 22.453,68 0,38 

RMSP 18.751 17.164 -8,46 3.679 4.101 11,47 929,10 1.124,66 21,05 

RM Campinas 25.069 23.127 -7,75 3.788 4.163 9,90 1.534,17 1.735,14 13,10 

RM Baixada 599 976 62,94 102 269 163,73 172,91 199,63 15,45 

RMVPLN 38.899 34.937 -10,19 10.114 13.069 29,22 7.900,37 7.432,46 -5,92 

RM Sorocaba 57.470 48.836 -15,02 13.015 13.256 1,85 5.508,69 5.745,60 4,30 

AU Piracicaba 30.962 24.670 -20,32 7.787 6.757 -13,23 4.675,97 4.270,88 -8,66 

AU Jundiaí 9.525 5.988 -37,13 1.428 1.634 14,43 433,33 518,57 19,67 

UR Bragantina 17.472 16.862 -3,49 4.008 5.345 33,36 1.214,58 1.426,74 17,47 
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A espacialização dos dados referentes aos estabelecimentos agropecuários para 1996 

e 2006 para os municípios da MMP estão apresentadas no Mapa 2.21 visando a auxiliar na 

visualização desse cenário.
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Análise:                                                     >> 
Conforme apontam os dados dos Censos Agropecuários 1996 e 2006, assim como a análise do 
comportamento do PIB51, verificada anteriormente, na MMP as atividades agropecuárias têm um 
peso modesto relativamente ao restante do Estado de São Paulo, entretanto, a análise comparativa 
dos dados entre os períodos censitários – 1996 e 2006 – mostra crescimento e expansão desse 
setor na região no que se refere à quantidade e à área dos estabelecimentos desse setor, apesar da 
queda expressiva no pessoal ocupado nesse setor. 

Dos mapas apresentados acima é importante destacar como para as três variáveis apresentadas 
– número de estabelecimentos, área dos estabelecimentos e pessoal ocupado – a RMSP, apesar 
dos percentuais de aumento apontados, acha-se nas menores faixas de valores. Em contrapartida, 
as faixas de valores mais altos encontram-se representadas por municípios localizados na  
RM Sorocaba, RM Vale do Paraíba e Litoral Norte e AU Piracicaba.

51 Buainain et al (2010) chamam atenção para a utilização dos dados de pessoal ocupado informado pelo censo 
agropecuário que diferem dos apresentados pelo Censo Demográfico e pela Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD) apontando duas razões metodológicas a saber. A primeira delas é que o Censo Agropecuário 
coleta informações nos estabelecimentos com mais de cinco empregados e o Censo Demográfico e a PNAD 
realizam o levantamento por domicílio. A segunda deve-se à coleta de informações do Censo Agropecuário, 
que ao considerar a informação bruta do estabelecimento pode realizar dupla contagem no caso de empregados 
que tenham trabalhado em mais de um estabelecimento no ano de referência. Portanto, esse dado “expressa a 
demanda de trabalho dos estabelecimentos agrícolas, mas não se constitui em informação precisa sobre o estoque 
de população ocupada no setor”. Em razão disso, os dados dos censos agropecuários foram usados apenas para a 
comparação entre dados dessa mesma fonte.
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Mapa 2.21 - EVOLUÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS NA MMP (1996-2006)
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Valor adicionado: Fundação Seade (2010). 
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Análise:                                                     >> 
Ainda que o processo de desconcentração e interiorização da indústria nos anos 1980 e 
posteriormente a introdução de políticas neoliberais tenham resultado na perda de participação 
paulista e especificamente da RMSP na economia nacional52, esse setor permanece em destaque 
na MMP, concentrando-se fortemente nas bordas das regiões metropolitanas desde o município 
de São Paulo e ao longo dos principais eixos de infraestrutura e circulação em direção aos 
municípios de Jundiaí e Campinas, ao longo da rodovia Pres. Dutra em direção a Taubaté, na 
rodovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado que liga Campinas a Sorocaba. 

De modo geral, essas áreas de indústrias multifuncionais e de alta tecnologia, além de unidades 
de logística são expressivas nas regiões metropolitanas de Campinas, Santos e Sorocaba, na RM 
Vale do Paraíba e Litoral Norte e AU Jundiaí.

52 A participação da RMSP na indústria brasileira caiu de 43,5% para 17% entre 1970 e 2003, enquanto a 
participação do interior paulista passou de 14,7% para 27% no mesmo período segundo Cano (2007).
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Fonte: Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP).

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Valor adicionado: Fundação Seade (2010). 
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 Mapa 2.23 - A LOCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS NA MMP
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Fonte: Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP).

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas: SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente); 
aeroportos, portos, plataformas logísticas: Emplasa (2010); estabelecimentos e empregos na indústria: Fundação Seade (2010); Estrutura viária: 
DER (2015) / SIVIM (2010) atualizado no Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME); rede ferroviária: Emplasa, (2010); uso do solo: 
Emplasa (2010); mancha urbana: desenvolvida Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAU/USP).
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Análise:                                                     >> 
De acordo com o mapa de uso e ocupação do solo, os setores de comércio e serviços estão 
mais fortemente presentes nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, concentrando-se 
também ao longo dos eixos viários. 

A quantidade de estabelecimentos ligados a esses setores segue uma tendência de concentração 
que vai da RM Baixada à RM Campinas, sendo o setor de serviços quanto a estabelecimentos e 
empregos formais fortemente presente na RM Baixada Santista.

Por outro lado, esses setores que são característicos das áreas urbanizadas e não-rurais ocorrem com 
menor intensidade em alguns municípios da RM Vale do Paraíba e Litoral Norte e RM Sorocaba.
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Mapa 2.24 - COMÉRCIO E SERVIÇOS NA MMP 

Fonte: : Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas: SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente); 
aeroportos, portos, plataformas logísticas: Emplasa (2010); estabelecimentos e empregos na indústria: Fundação Seade (2010); Estrutura viária: 
DER (2015) / SIVIM (2010) atualizado no Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME); rede ferroviária: Emplasa, (2010); uso do solo: 
Emplasa (2010); mancha urbana: desenvolvida Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAU/USP).
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Critérios indicativos de ruralidade: II - Atividades produtivas 

Na perspectiva das atividades econômicas presentes na MMP, e considerando-se a 

escala de análise dos dados disponíveis, pode-se depreender que nos municípios da MMP há 

evidência de significativa concentração no que se refere ao PIB, PEA e emprego formal, assim 

como a presença de estabelecimentos agropecuários e pessoal neles ocupados dão indícios 

da permanência do rural nessa região. Em contraposição, nos municípios com forte presença 

da indústria, do comércio e de serviços, preponderantemente localizados na RM São Paulo e 

Campinas e municípios-sedes das demais regiões metropolitanas da MMP, as características do 

rural quanto ao aspecto considerado são mais discretas. A escala de análise do uso e ocupação do 

solo os recortes atribuídos aos setores de indústria, comércio e serviços, quanto à concentração 

no território, reforça os indícios de afastamento desses setores das áreas que agregam outras 

variáveis atribuídas ao rural – infraestrutura, conexões, densidade da mancha urbana, entre 

outros –, devendo esse resultado ser cotejado aos demais.

O diagrama-síntese como resultante da sobreposição de camadas e indicação de ruralidade 

sob a ótica das atividades produtivas na MMP expõe mais uma vez os nós e conexões presentes 

no território e nele encontram-se evidenciadas as áreas rurais com sinais de declínio ou de serem 

áreas que não estão inseridas nas dinâmicas econômicas centrais dessa região, em contraste às 

áreas de maior concentração de indústrias e centralidades econômicas de modo geral. Por outro 

lado, revela também outro tipo de rural nas áreas em que a atividade agropecuária cresce em 

números, empregos e áreas de estabelecimentos que podem ser destacados nos municípios de 

Bragança Paulista, Atibaia, Campinas, entre outros que adicionalmente demonstram a influência 

do agronegócio nesses números. 

Os “os nós e as conexões urbanas e não urbanas” permanecem como uma das temáticas 

que emergem da análise do rural na MMP e acrescenta-se a ela as áreas dinâmicas, as áreas de 

concentração de indústrias, as áreas de turismo e lazer, assim como as zonas de provável “rurais 

em declínio”, que podem ser atribuídos a alguns municípios localizados na RM Sorocaba e RM 

Vale do Paraíba e Litoral Norte.

O Quadro 2.4 relaciona os parâmetros definidos e a respectiva seleção vista como 

indicativa de “ruralidade”: 



Parâmetros Indicação de ruralidade

PEA <= 45.000 pessoas por município; PIB <= 5 milhões; 
Participação da agropecuária no VA >= 10%; predomínio do VA 
agropecuário sobre os demais setores; predomínio de empregos 
formais na agropecuária sobre os demais setores 

Predomínio do setor agropecuário sobre 
os demais setores, dado por quantidade de 
estabelecimentos, empregos e participação 
no valor adicionado

Total de estabelecimentos agropecuários >  300 Presença de estabelecimentos agropecuários

Total da área de estabelecimentos agropecuários > 200 km² Área relevante ocupada por 
estabelecimentos agropecuários

Total de empregados em estabelecimentos agropecuários >  
1.5001

Presença de estabelecimentos e empregos 
agropecuários

Uso do solo diferente de indústria Áreas sem a presença de indústria²

Uso do solo diferente de comércio e serviços Áreas sem a presença de comércio e serviços 

Quadro 2.4 - Critérios em II- Atividades Produtivas para a indicação de ruralidade na MMP

Fonte: Elaboração nossa.

Notas:
1 Ver Mapa 2.21.
2 A agroindústria e o comércio e serviços que podem ser encontrados em meio rural, estão contemplados em: a agroindústria na seleção 
dos estabelecimentos agropecuários; e, o comércio e serviços nos critérios do item I- Infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores da 
urbanização – acessibilidade e mobilidade
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Tabela 2.4 - População brasileira segundo as categorias da classificação rural/urbano IBGE 

  População residente (pessoas) %

População Total 190.755.799 100

Urbana - cidade ou vila - área urbanizada 157.191.034 82,40

Urbana - cidade ou vila - área não urbanizada 2.435.872 1,28

Urbana - área urbana isolada 1.298.886 0,68

Rural - área rural (exceto aglomerado) 24.386.281 12,78

Rural - aglomerado - de extensão urbana 869.377 0,46

Rural - aglomerado - povoado 4.173.565 2,19

Rural - aglomerado - núcleo 92.149 0,05

Rural - aglomerado - outros 308.635 0,16

Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE).
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III - Demografia, condições de vida e pendularidade

A população brasileira atingiu os 191 milhões de pessoas53 em 2010 de acordo com os dados 

do Censo Demográfico daquele ano. Embora se evite nesta tese o uso do dado de população 

em urbana e rural com base na definição oficial, sabe-se que o IBGE registrou em 2010 mais de 

84% do contingente da população brasileira vivendo em áreas urbanas.

            

                                         

Na MMP, em 2010, concentravam-se mais de 30 milhões de habitantes – em torno de 

16% da população total do país, chegando à quase totalidade de citadinos (97,5% em áreas 

urbanas), de acordo com dados do IBGE. A tendência é que essa região continue a crescer 

em termos populacionais, estimando-se para 2020 um contingente superior a 33 milhões de 

pessoas, segundo dados da fundação SEADE (2010). Apesar dessa indicação de crescimento, 

que é favorecida entre outros fatores pela queda da mortalidade e maior expectativa de vida, no 

meio rural persiste em algumas áreas certa “vocação” ao esvaziamento. Para dar uma ideia da 

dimensão de tal fenômeno, estima-se que o percentual de população rural brasileira mencionado 

acima (16%), até 2050, caia para cerca de 8%. 

53 Dados atualizados do IBGE de 2016 apontam para um crescimento da ordem de 14 milhões de pessoas nos 
últimos seis anos. 



204

Nessa região, apesar da dinamicidade e potencialidade econômica de suas regiões e da 

integração entre elas, parte considerável dela ainda apresenta áreas cuja população vive em 

situação de risco e precariedade, pela oferta ineficiente de serviços e infraestrutura básicos. 

O crescimento demográfico, a densidade populacional e os aspectos socioeconômicos 

e relativos às condições de vida da população – renda, escolaridade, habitação, etc. – assim 

como os deslocamentos diários para trabalho e estudo, além dos movimentos migratórios intra 

e inter-regionais são alguns dos dados apresentados neste item, aos quais se acrescentou o 

comportamento do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) e o Índice Paulista 

de Vulnerabilidade Social (IPVS).

O aspecto demográfico – densidade e tamanho populacional – é apontado na literatura 

como uma característica indicativa de ruralidade das mais importantes e recorrentes segundo a 

qual nesses espaços seriam encontradas baixas densidades em contraposição às áreas urbanas, 

que são mais densamente povoadas. Decorrem desse atributo, outras características atribuídas 

ao rural tais como o menor número de interações e contatos entre os indivíduos, com relações 

mais estreitas e intensas54.

As condições de vida da população também é um dado a destacar, entretanto, deve 

ser analisado com certo cuidado não se vincular de imediato as áreas menos expressivas 

em termos de renda, condições de vida e oportunidade de emprego ao rural. Essa 

associação direta conforme enfatizado por Abramovay (2000) e Wanderley (2000), entre 

outros, pode levar a uma leitura equivocada do território, tanto no que diz respeito à áreas 

rurais quanto urbanas. 

Entretanto, ressalta-se que os rurais aqui analisados limitam-se ao território da MMP e, 

neste território é possível que entre os seus rurais aqueles que se apresentam na escala entre o 

rural e o urbano, mais próximos ao rural sejam de fato os menos favorecidos economicamente. 

Entretanto, não se pode afirmar que níveis baixos de renda, escolaridade, condições de moradia, 

entre outros, em áreas de baixas densidades seja necessariamente área rural, conforme sugerem 

algumas tipologias para o rural. 

A distribuição das pessoas no território, os movimentos de pessoas entre moradia e 

emprego, juntamente com as características socioeconômicas desse universo, contribuem 

para explicar o padrão de ocupação na MMP, assim como a configuração relativamente 

recente desse território. Em certa medida, as variáveis associadas a tais dinâmicas 

54 Esse aspecto da ruralidade mais discutido pela Sociologia não foi considerado para a MMP no âmbito das 
análises desta tese. 
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populacionais e socioeconômicas respondem aos critérios definidos nas tipologias 

propostas por diversos estudos na distinção entre espaços rurais e urbanos e são aqui 

aplicadas para o caso da MMP.

A sequência de mapas a seguir busca caracterizar o território da MMP quanto aos 

aspectos demográficos e socioeconômicos e, como resultado, identificar espaços em que 

tais características são indicativas da ruralidade nesse território. 
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Análise:                                                     >> 
Os dados de população nos municípios da MMP mostram no ano 1970 uma concentração de 
municípios com população entre 100 e 500 mil habitantes no entorno do município de São Paulo 
e alguns municípios de maior contingente populacional – a maior parte atualmente tornaram-se 
sedes das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas – ao longo dos principais eixos viários, 
especialmente ao longo do eixo São Paulo-Campinas e no sentido Rio de Janeiro. Por outro lado, 
fora desses eixos os tamanhos populacionais não superavam os 50 mil habitantes.

A partir de 1980, apesar de registrado crescimento demográfico generalizado, percebe-se certo 
“espalhamento” da população pelo território expresso no crescimento populacional ocorrido em 
municípios localizados fora dos eixos viários.

Nas décadas de 2000 e 2010 apresentadas no Mapa 2.26 percebe-se a disseminação pelo território 
da MMP de municípios com o tamanho da população na faixa entre 100 e 500 mil habitantes, 
tendo esse número quase triplicado entre 1970 e 2010 – de 15 municípios passa para 50 municípios 
na faixa mencionada. 

O número de municípios com população até 20 mil habitantes caiu de 98 em 1970 para 53 em 
2010, conforme demonstram o Gráfico 2.4 e o Gráfico 2.5. Essas cidades têm pelo critério 
do tamanho populacional uma das características destacadas na literatura como indicativa de 
ruralidade. Por outro lado, deve-se atentar para o fato de muitas delas estarem inseridas em 
dinâmicas entre intra-regionais, como é o caso de São Lourenço da Serra e Pirapora do Bom 
Jesus na RMSP e Holambra e Engenheiro Coelho na RM Campinas, por exemplo. 

A quantidade de municípios que mais vem crescendo desde os anos 1970 são os com tamanho 
populacional maior do que 100 mil e até 500 mil habitantes (as classificadas como cidades médias 
por estudos do IBGE), assim como o seu contingente populacional por município.

Já em 1980, a população total do município de Águas de São Pedro, 1091 habitantes, era 
classificada como urbana.



Mapa 2.26 - EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA E TAMANHO POPULACIONAL DOS MUNICÍPIOS DA MMP
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); população: Censo Demográfico IBGE (2010);  
Estrutura viária: DER (2015).
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Análise:                                                     >> 
A Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) deixa evidente a expansão populacional 
a taxas mais altas no entorno dos núcleos dos aglomerados urbanos da MMP e baixas taxas 
registradas nos municípios-sede, em especial no município de São Paulo, comportamento 
recorrente nos três períodos analisados, apenas variando em intensidade com tendência a taxas 
mais baixas com os passar dos anos.

A análise da TGCA revela baixas taxas em municípios da RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 
desde os anos 1990, sobretudo, na sua faixa litorânea, apresentando inclusive valor negativo no 
município de Cunha no período entre 1991 e 2000. Esse comportamento acentua-se no período 
seguinte e é acompanhado pelo desempenho também negativo dos municípios de Redenção da 
Serra, Natividade da Serra, São Luís do Paraitinga, Lagoinha, São José do Barreiro e Arapeí 
e Piquete, esse último ao norte da rodovia Pres. Dutra. Do mesmo modo, também perderam 
população entre 1991 e 2000 os municípios de Rafard na AU Piracicaba (-0,25%) e São Caetano 
do Sul na RMSP (-0,7%).

Além disso, deve-se observar a diminuição do crescimento populacional da RMSP a partir do 
município-sede desde os anos 1990.

É importante frisar que o desempenho da TGCA entre 2000 e 2010 aponta nesse período um 
crescimento predominante e com maior intensidade em cidades com até 100 mil habitantes e foi 
muito pequeno nos municípios-sedes das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, não 
chegando a 1% no caso do município de São Paulo. 



Mapa 2.27 - TAXA MÉDIA GEOMÉTRICA DE CRESCIMENTO ANUAL - TGCA DA POPULAÇÃO  
(por município)
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FONTES BÁSICAS:
limites administrativos: IBGE, 2010; estrutura viária e evolução: DER; rede ferroviária: 
SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente), IPT, atualizado em 2001; Emplasa; 
Imagem, 2010; mancha urbana: Lume, 2010. Autora:
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Fonte: : Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); população: Censos Demográficos IBGE (1991/2000/2010).
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Análise:                                                     >> 
A análise da evolução da densidade populacional nos municípios da MMP mostra sua concentração 
a partir dos eixos São Paulo-Campinas, São Paulo-Santos e São Paulo-São José dos Campos. 
A partir da década de 2000 nota-se o adensamento populacional além dos municípios-sede, 
assim como o crescimento das densidades nos municípios da RMSP localizados no entorno do 
município de São Paulo, nos quais desde os anos 2000 registram-se densidades acima de 10 mil 
habitantes por quilômetro quadrado em Diadema, Taboão da Serra, Carapicuíba e Osasco.

Nos municípios da RM Vale do Paraíba e Litoral Norte as densidades mais altas encontram-se ao 
longo da rodovia Presidente Dutra com a mais alta densidade registrada em São José dos Campos 
(603,63 km²) e nos municípios de São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba cujas densidades não 
ultrapassam os 230 habitantes por quilômetro quadrados.

Fora dos eixos mencionados os municípios localizados a sudoeste – na RM Sorocaba – e a 
sudeste – na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte apresentam densidades populacionais que não 
ultrapassam 150 hab/km². 

Um cuidado deve ser tomado quando se considera a variável densidade para caracterizar a ruralidade 
presente no território nos casos de municípios que apresentem tamanho populacional pequeno (menor 
que 20 mil habitantes) e densidades altas ou a situação inversa, tamanho populacional relativamente 
grande ocupando uma área também grande e distribuição no território de forma dispersa. Nesses 
casos, além desses outros ajudarão a definir os critérios. No caso da MMP não foi identificado nenhum 
caso semelhante ao mencionado.

No que diz respeito à densidade demográfica, deve-se levar em conta, além disso, que ela é 
calculada com base na área total do município e não na área efetivamente ocupada – ou mancha 
urbana. Ou seja, uma vez que a população não se distribui espacialmente por toda a extensão do 
município as densidades podem estar subestimadas. Para minimizar esse problema, poder-se-
ia utilizar para o cálculo a área da mancha urbana o que tenderia a retratar melhor a realidade 
do território. Entretanto, as manchas urbanas que se têm disponíveis não contemplam todos os 
municípios do recorte mais atual da MMP e, portanto, optou-se por usar os setores censitários 
para uma aproximação melhor das densidades. Essa mudança na escala de análise para os setores 
censitários55 ajuda na identificação das baixas densidades dentro dos limites municipais ainda 
que estes possuam áreas bastante adensadas.

55 Os setores censitários referentes aos Censos Demográficos elaborados pelo IBGE são as menores divisões das 
áreas dos municípios brasileiros. Cada um desses setores possui, em média, 300 domicílios. Alguns setores não 
dispõem de dados em razão de sigilo estatístico.



Mapa 2.28 - EVOLUÇÃO DA DENSIDADE DEMOGRÁFICA NOS MUNICÍPIOS DA MMP
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Fonte: : Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); população: Censos Demográficos IBGE (1980/1991/2000/2010).
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Fonte: : Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); população: Censos Demográficos IBGE (1980/1991/2000/2010).
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Análise:                                                     >> 
A distribuição de renda na MMP tanto reforça a localização de pessoas ocupadas e a oferta de 
emprego distribuída na MMP de forma mais concentrada em seus municípios-núcleos, como 
também denota maior grau de acessibilidade à população nessas localizações.   

Os municípios em que o rendimento médio das pessoas é mais baixo (até R$ 900,00) situam-se 
principalmente na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte – Arapeí, Areias, Canas, Cunha, Lagoinha, 
Natividade da Serra, Potim, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São José do Barreiro 
e Silveiras; na RM Sorocaba em Capela do Alto e Tapiraí; em Pedra Bela e Vargem na Unidade 
Regional Bragantina; e, em Francisco Morato na RMSP. 



Mapa 2.30 - RENDIMENTO MÉDIO DAS PESSOAS (por município)
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FONTES BÁSICAS:
limites administrativos: IBGE, 2010; estrutura viária e evolução: DER; rede ferroviária: 
SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente), IPT, atualizado em 2001; Emplasa; 
Imagem, 2010; mancha urbana: Lume, 2010. Autora:
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Fonte: : Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); renda: Censos Demográficos IBGE (1991/2000/2010).
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O incremento populacional e demográfico nos municípios está condicionado a diversos 

fatores. As circunstâncias econômicas, políticas e sociais impactam diretamente alguns desses 

fatores entre os quais a taxa de natalidade, a expectativa de vida da população e as diversas 

escalas de movimentos migratórios, sobretudo os intra e inter regionais. 

As áreas urbanas por sua vez registram graves problemas – socioeconômicos e ambientais, 

entre outros – derivados em grande parte das altas densidades, em disputas por espaço para 

morar e circular e esgotamento da infraestrutura urbana subdimensionada para a demanda. 

Os processos econômicos que se estabelecem no território a partir dos grandes aglomerados 
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urbanos têm reflexos diretos sobre as áreas rurais mais longínquas que perdem população, mão 

de obra e atividades produtivas ligadas às atividades agropecuárias, e as imediatas que são 

ocupadas por uma população não “abraçada” no circuito da cidade formal. 

Nesse contexto, os dados relativos às condições de vida nos municípios da MMP são 

indicativos da capacidade que essas áreas dispõem para abrigar e atender a população – rural 

ou urbana – que nele reside ou trabalha, além de ser medida importante na busca de uma 

caracterização do rural na MMP, inclusive auxiliando a enfrentar o paradigma ainda vigente 

que associa o rural à pobreza e miséria.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) agrega valor às análises 

por se basear em três indicadores populacionais: expectativa de vida ao nascer; o acesso ao 

conhecimento, ou educação da população, medido por meio dos indicadores escolaridade da 

população adulta e o fluxo escolar da população jovem; e, o padrão de vida da população, 

medido pela renda municipal per capita do município (IPEA, 2013). 

Análise:                                                     >> 
No Estado de São Paulo o IDH-M mantém desde 1991 índices acima de 0,56, o que significa dizer 
que nenhum município no Estado está na faixa de “muito baixo desenvolvimento humano”. Os 
municípios que apresentaram as menores taxas em 2010 – entre 0,65 e 0,69 – foram Natividade 
da Serra, Redenção da Serra, Silveiras, Arapeí, Cunha, São José do Barreiro, Lagoinha, Areias, 
São Luís do Paraitinga, Potim (RM VPLN); Santa Maria da Serra e Elias Fausto (AU Piracicaba), 
Tapiraí, Pilar do Sul, Capela do Alto (RM Sorocaba); Pedra Bela, Nazaré Paulista, Joanópolis e 
Vargem (UR Bragantina). 

Os mapas resultantes da espacialização do IDH-M e das três dimensões que o compõem 
demonstram que o fator educação é o grande responsável pelo baixo resultado final do IDH-M 
nesses municípios, ao passo que o fator renda eleva os resultados em municípios como São Paulo, 
Campinas e São José dos Campos.
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Mapa 2.31 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH-M) NA MMP (2010)
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Fonte: : Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); IDH-M: Censo 
Demográfico IBGE (2010).
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Tabela 2.5 - Estado de São Paulo - Indicadores IPVS

Fonte: SEADE, 2013.

População
Rendimento 
médio dos 
domicílios

Idade 
média dos 
responsáveis 
pelo 
domicílio

Respon-
sáveis pelo 
domicílio 
com menos 
de 30 anos

Mulheres 
jovens 
responsáveis 
pelo 
domicílio

Crianças de   
0 a 5 anos 
no total da 
população

1-baixíssima 
vulnerabilidade

2,5 milhões          
de pessoas R$ 8.459,00 48 anos 12,60% 14,00% 5,90%

2-vulnerabilidade muito 
baixa

16,3 milhões         
de pessoas R$ 2.964,00 50 anos 9,60% 8,80% 6,30%

3-vulnerabilidade baixa 7,3 milhões          
de pessoas R$ 2.133,00 42 anos 21,00% 22,40% 9,00%

4-vulnerabilidade média 7,8 milhões           
de pessoas R$ 1.627,00 47 anos 12,10% 9,70% 8,40%

5-vulnerabilidade alta 
(setores censitários 
urbanos)

4,5 milhões           
de pessoas R$ 1.401 42 anos 20,30% 20,60% 10,50%

6-vulnerabilidade 
muito alta (aglomerados 
subnormais urbanos)

1,8 milhão           
de pessoas R$ 1.201,00 40 anos 22,60% 22,70% 11,30%

7-vulnerabilidade alta 
(rurais)

400 mil            
pessoas R$ 1.054 48 anos 13,10% 13,70% 9,20%
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O Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) elaborado pela Fundação Seade leva 

em conta renda, escolaridade, saúde, arranjo familiar, possibilidade de inserção no mercado 

de trabalho, acesso a bens e serviços públicos. Trata-se de “uma tipologia que classifica os 

municípios do Estado de São Paulo em grupos de vulnerabilidade social a partir de uma 

combinação entre as dimensões demográfica e socioeconômica.” (SEADE, 2013).

A tipologia do IPVS aplicada para o Estado de São Paulo agrupou os indicadores selecionados 

em 7 (sete) grupos de vulnerabilidade social com os seguintes resultados (SEADE, 2013):

Análise:                                                     >> 
Dois pontos merecem atenção no uso do IPVS como base para as análises neste item. Primeiro, 
é preciso ter cuidado ao se considerar o Grupo 7-vulnerabilidade alta associado aos setores 
rurais. E segundo – e sem perder de vista essa primeira observação –, é a localização dos setores 
censitários classificados no Grupo 7, predominantemente, na RMVPLN e RM Sorocaba. 

Esse índice foi definido usando os setores censitários e o tipo rural ou urbano da classificação usada 
pelo IBGE. Nesse caso, essa variável é incorporada à análise apenas como indicativa do grau de 
vulnerabilidade nos municípios da MMP, desconsiderando-se o Grupo 7-vulnerabilidade alta (rurais).  



Mapa 2.32 - ÍNDICE PAULISTA DE VULNERABILIDADE SOCIAL - IPVS NA MMP (2010)
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); IPVS: Fundação Seade (2013). 
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Tabela 2.6 - MMP - Indicadores IPVS

Fonte: SEADE, 2013.

População
Rendimento 
médio dos 
domicílios

Idade 
média dos 
responsáveis 
pelo 
domicílio

Respon-
sáveis pelo 
domicílio 
com menos 
de 30 anos

Mulheres 
jovens 
responsáveis 
pelo 
domicílio

Crianças de   
0 a 5 anos 
no total da 
população

1-baixíssima 
vulnerabilidade 2.197.342 R$ 8.847,92 48 anos 12,23% 12,63% 5,71,%

2-vulnerabilidade muito 
baixa 11.786.794 R$ 3.101,58 50 anos 9,55% 8,36% 6,25%

3-vulnerabilidade baixa 5.808.193 R$ 2.157,20 42 anos 21,21% 21,57% 8,89%
4-vulnerabilidade média 4.863.355 R$ 1.628,74 47 anos 12,01% 9,34% 8,52%
5-vulnerabilidade alta 
(setores censitários 
urbanos)

3.435.017 R$ 1.408 42 anos 20,17% 19,64% 10,47%

6-vulnerabilidade 
muito alta (aglomerados 
subnormais urbanos)

1.767.487 R$ 1.195,85 40 anos 22,58% 21,64% 11,33%

7-vulnerabilidade alta 
(rurais) 162.605 R$ 1.133 48 anos 12,96% 10,60% 8,79%
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No caso do Estado de São Paulo, cuja população em 2010 aproximou-se dos 41,5 milhões de 

pessoas, segundo dados apresentados pelo Seade (2013), mais de 37% das pessoas vivem situação de 

vulnerabilidade de média a muito alta, levando-se em conta o Grupo 7 -vulnerabilidade alta (rurais). 

O quadro da MMP mostra que do total de pessoas no Grupo 1-baixíssima vulnerabilidade, 

aproximadamente 88% estão concentrados na MMP, região na qual a média de salários passa 

a ser maior do que a média do Estado. Se considerados os três grupos entre baixíssima e 

baixa vulnerabilidade serão aproximadamente 65% da população da MMP em condições de 

vulnerabilidade acima da situação “média”. Em contrapartida, no Grupo 6- vulnerabilidade 

muito alta atribuída aos setores subnormais há quase 2 milhões de pessoas.
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Mapa 2.33 - SOBRE AS CONDIÇÕES BÁSICAS DOS DOMICÍLIOS NA MMP (por setor censitário)

Domicílios (%)
0 - 5
5,01 - 15
15,01 - 50
50,01 - 75
75 - 100        

Percentual de domicílios com abastecimento de água da rede geral

Percentual de domicílios sem energia elétrica

Limite da MMP
Setores s/ informação 

Fonte: : Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); dados de domicílio: Censo Demográfico IBGE (2010).
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Análise:                                                     >> 
O território da MMP, segundo a espacialização dos dados de condições básicas dos domicílios 
apresentada no Mapa 2.34, mostra-se relativamente bem atendido por esses serviços básicos, 
se comparado às demais regiões do Estado de São Paulo e, principalmente, ao restante do país. 
Percebe-se que a maior cobertura dos serviços básicos concentra-se na RM São Paulo e RM 
Campinas.

O abastecimento de água ainda aparece em níveis baixos nos setores censitários de municípios 
como Arapeí, Bananal, Cunha, São José do Barreiro, na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte, e 
Tapiraí na RM Sorocaba, entre outros. 

Os poucos setores censitários que ainda registram alguma carência no atendimento de energia 
elétrica encontram-se predominantemente nas regiões metropolitanas Sorocaba, em que parte 
dos setores censitários do município de Ibiúna encontra-se na faixa entre 15 e 50% de domicílios 
sem energia elétrica;  e Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

Alguns setores censitários ainda aparecem com baixos percentuais de domicílios ligados à 
rede geral de esgotamento sanitário, ou seja, não atendidos por esse serviço, sobretudo na RM 
Sorocaba e RM Vale do Paraíba e Litoral Norte.

O indicador mais crítico na MMP apontado por essa série de mapas é o da coleta de lixo que ainda 
concentra grande parte dos setores censitários com mais de 15% dos domicílios não atendidos nas 
regiões localizadas fora dos principais eixos a partir da RMSP – Campinas, Sorocaba, Santos e 
São José dos Campos.
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Mapa 2.34 - SOBRE AS CONDIÇÕES BÁSICAS DOS DOMICÍLIOS NA MMP (por setor censitário)

Domicílios (%)
0 - 5
5,01 - 15
15,01 - 50
50,01 - 75
75 - 100        

Percentual de domicílios ligado à rede geral de esgoto, pluvial ou fossa séptica

Percentual de domicílios não atendido por coleta de lixo

Limite da MMP
Setores s/ informação 

Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); dados de domicílio: Censo Demográfico IBGE (2010).
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Análise:                                                     >> 
Os dados selecionados que compõem as análises acerca da distribuição espacial de habitação e 
precariedade na MMP referem-se ao Censo Demográfico do IBGE (2010), ao uso e ocupação do 
solo da Emplasa (2010) e aos estudos sobre setores subnormais elaborados pelo Centro de Estudos 
da Metrópole-CEM (2010). Esses dados foram sintetizados em mapas.

Os condomínios e vilas estão presentes em quase todos os municípios da MMP, concentrando-
se,  sobretudo, próximos às grandes estruturas viárias onde aparecem com maior número de 
domicílios, como se observa no Mapa 2.35.

A espacialização da habitação de uso ocasional inclui a segunda residência e é encontrada 
principalmente fora da RMSP e da RM Campinas, predominando nas RM Sorocaba, RM Vale 
do Paraíba e Litoral Norte, na porção oeste da AU Piracicaba e norte da UR Bragantina. 

Com relação aos conjuntos habitacionais e loteamentos, assim como os assentamentos precários 
e favelas (IBGE e CEM) eles concentram-se nas RM São Paulo e RM Campinas, ocupando as 
franjas metropolitanas.

As áreas precárias na MMP estão predominantemente localizadas nos limites das RMSP e 
RM Campinas e ocupam o eixo de ligação entre elas, assim como o eixo viário em direção a  
São José dos Campos. 

Vale ressaltar que muitas dessas áreas foram ou ainda são áreas em que a ruralidade é identificada, 
seja pela presença marcante do meio natural, seja pela ligação com atividades agrícolas. 

Os dados de assentamentos de reforma agrária disponibilizados pelo INCRA foram incluídos 

na análise do item III-Demografia, condição de vida e pendularidade visando a agregar informações 

sobre essa forma de ocupação que ocorre, geralmente, em regiões com reconhecida aptidão para 

atividades agrícolas e capacidade para absorver famílias e trabalhadores rurais e, nesse sentido, 

podem fornecer indícios de maior ruralidade nas áreas em que estão localizados os assentamentos.
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Mapa 2.35 - HABITAÇÃO E PRECARIEDADE
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Habitação de uso ocasional (2ª residência)

Habitação e precariedade

FONTES BÁSICAS:
limites administrativos: IBGE, 2010; estrutura viária e evolução: DER; rede ferroviária: 
SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente), IPT, atualizado em 2001; Emplasa; 
Imagem, 2010; mancha urbana: Lume, 2010. Autora:
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SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente), IPT, atualizado em 2001; Emplasa; 
Imagem, 2010; mancha urbana: Lume, 2010. Autora:
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); dados de domicílio: Censo Demográfico IBGE (2010).
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Mapa 2.36 - HABITAÇÃO - PRECARIEDADE

Limite da MMP
Municípios do ESP
Limite das RMs, AUs e URs
Viário principal

Assentamentos precários
Favelas

0          25        50                    100 km

0         12.5        25                    50 km

Fonte: : Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP).

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas: SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente); 
Estrutura viária: DER (2015) ; uso do solo: Emplasa (2010).
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Mapa 2.37 - HABITAÇÃO - LOTEAMENTOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS

Limite da MMP
Municípios do ESP
Limite das RMs, AUs e URs

Loteamentos e conjuntos habitacionais 0          25        50                    100 km

0         12.5        25                    50 km

Fonte: : Laboratório de Urbanismo da Metrópole (LUME/FAUUSP).

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas: SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente); 
Estrutura viária: DER (2015) ; uso do solo: Emplasa (2010).
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Análise:                                                     >> 
As maiores áreas em assentamentos de reforma agrária encontram-se nos municípios de Americana, 
Araras, Biritiba-Mirim, Cajamar, Campinas, Cordeirópolis, Francisco Morato, Franco da Rocha, 
Iperó, Ipeúna, Itanhaém, Itapetininga, Limeira, Mogi das Cruzes, Porto Feliz, Salesópolis, São 
José dos Campos, Sumaré, Taubaté, Tremembé e Ubatuba. Ao todo esses assentamentos somam 
na MMP 15.745,48 ha com 1.577 famílias assentadas.

No conjunto dos dados, chama a atenção os municípios de Cajamar e Franco da Rocha na RMSP 
com, respectivamente, 31 famílias assentadas (em aproximadamente, 123 ha) e 66 famílias 
assentadas (em cerca de 620 ha). Além disso, os assentamentos existentes desde o município de 
Campinas numa sequência de municípios em direção a noroeste – Americana, Araras, Campinas, 
Cordeirópolis, Limeira e Sumaré.

O IBGE definiu o conceito de “arranjos populacionais” atribuído a duas ou mais cidades 

que se relacionam segundo certos aspectos. A intensidade dos movimentos pendulares, 

juntamente com o processo de conturbação, são os indicadores definidos pelo IBGE para se 

determinar se um conjunto de municípios forma um arranjo populacional. 

A questão da pendularidade na MMP ocorre não apenas internamente entre os municípios 

de seus aglomerados urbanos, mas também entre suas regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e unidade regional, em deslocamentos diários ou não para estudo e/ou trabalho. Esse 

movimento vem crescendo nos últimos anos e denota o nível de integração e complementaridade 

entre muitos dos municípios da MMP e regiões da MMP.
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Mapa 2.38 - ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRÁRIA (INCRA, 2015)
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Rios e represas: SMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente); 
assentamentos: INCRA (2015).
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Análise:                                                     >> 
Na MMP os movimentos pendulares para trabalho e estudo são tanto na escala intra como 
intermetropolitana e denotam a alta integração e coesão urbana existente nesse território. 

Esses movimentos ocorrem mais intensamente em áreas próximas aos grandes aglomerados 
urbanos, entretanto áreas mais distantes podem apresentar nível elevado de deslocamento para 
estudo e trabalho conforme se observa nos municípios de Tremembé, Lavrinhas e Canas na RM 
Vale do Paraíba e Litoral Norte, provavelmente devido a falta de alternativas dentro do próprio 
município. 

Os dados relativos a esses movimentos na MMP permitem algumas considerações: 

 - As pessoas tendem a trabalhar e estudar dentro dos próprios municípios em que residem no 
caso dos municípios-sede;

 - Porém, no entorno deles e, sobretudo, nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas 
há um maior percentual de pessoas que saem para trabalhar fora do local de residência. Essa 
tendência também ocorre no caso do deslocamento para estudo, porém com menor intensidade. 

Uma dos motivos prováveis para o deslocamento para fora do local de residência em função de 
estudo ou trabalho é a busca de alternativas para tais atividades em municipalidades vizinhas 
por não haver no próprio município de origem a disponibilidade de equipamentos de ensino e/ou 
oportunidade de trabalho.

Em certa medida, a pendularidade entre o local de moradia e o local de trabalho – nos dois 
sentidos – ganhou maior amplitude não se tratando mais do par centro-periferia no interior 
da metrópole, mas de deslocamentos mais amplos que impactam o intra-urbano e o intra-
metropolitano, introduzindo novos atributos ao rural nesse contexto, como a instalação de 
equipamentos regionais, centro de compras, locais de segunda moradia, infraestruturas de lazer 
e grandes unidades de ensino, entre outras.

As migrações de localidades rurais para áreas urbanas tiveram importante papel na 

distribuição da população no Estado de São Paulo de uma forma geral, e especificamente na 

MMP, e embora esse movimento tenha perdido sua intensidade, ele ainda ocorre e adquiriu 

aspectos distintos daqueles da segunda metade do século XX. 

Os movimentos inversos da cidade para o rural na busca de alternativas de moradia e 

trabalho demonstrados em dados censitários, nas últimas décadas, apontam para uma migração 

intrametropolitana, não tanto para as metrópoles conforme ocorreu anteriormente, porém para 

as cidades médias.

Esses dados são analisados aqui na perspectiva das municipalidades que têm perdido 

população nos últimos períodos censitários, o que por hipótese indicaria um rural que não 

conseguiu reter os seus habitantes em decorrência de, por exemplo, baixa produtividade do setor 

agropecuário e/ou de uma economia menos dinâmica em outros setores implicando em falta 

oportunidades e atratividade para o lugar.
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Mapa 2.39 - Movimento pendular na MMP - escola e trabalho

Pessoas que frequentam escola ou creche fora do local de residência

Pessoas ocupadas que exercem trabalho principal fora do local de residência
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Fonte: : Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); movimento pendular: Censo Demográfico IBGE (2010).

229



230

Análise:                                                     >> 
Após um período de intensos deslocamentos populacionais no sentido campo-cidade registrados 
entre os anos 1960 e 1980, os anos 1990 marcaram a redução desse tipo de migração e prevaleceram 
os deslocamentos entre distâncias mais curtas e para as cidades médias (IBGE, 2011). 

Embora as facilidades proporcionadas por infraestrutura de comunicações e transportes possibilitem 
deslocamentos diários de ir e vir entre municípios para trabalho ou estudo, a escassez e a oferta de 
emprego continua a influenciar, em certa medida, migrações populacionais dentro da MMP. 

Assim, a comparação dos movimentos migratórios na MMP com a variação do pessoal ocupado 
na agropecuária, apesar do intervalo entre o Censo Demográfico (2010) e o Censo Agropecuário 
(2006), possibilita a análise do comportamento desses dados mostrando que para alguns 
municípios da RM Vale do Paraíba e Litoral Norte, por exemplo, as taxas de migração foram 
negativas e tendendo a zero. Entretanto, paralelamente, em alguns deles houve incremento de 
pessoal ocupado na agropecuária, a exemplo de Cunha e Paraibuna. 

De modo geral, os movimentos migratórios são considerados nas tipologias do rural propostas 
para o caso brasileiro, devendo também ser considerados ao se tratar do entendimento da 
constituição da rede de cidades e dos rurais no Estado de São Paulo. 

No contexto contemporâneo e na escala da MMP, entretanto, essa variável talvez deva ser 
observada de outra perspectiva. Os movimentos campo-cidade já não têm a dimensão pretérita, 
nem são poucos ou unidirecionais. Eles estão disseminados por todo o território e ocorrem 
motivados por estímulos em curtos períodos, podendo decorrer da movimentação de empresas e 
negócios nesse território.
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Mapa 2.40 - TAXA ANUAL DE MIGRAÇÃO NA MMP
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); migração: Censos Demográficos IBGE (1991/2000/2010).
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Mapa 2.41 - SALDO MIGRATÓRIO NA MMP
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Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); migração: Censos Demográficos IBGE (1991/2000/2010).
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Mapa 2.42 - RELAÇÃO DOS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS COM O PESSOAL OCUPADO 
NA AGROPECUÁRIA (2000-2010/ 1996-2006

Taxa anual de migração

Variação do pessoal ocupado na agropecuária

Fonte: Elaboração nossa.

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); migração: Censos Demográficos IBGE (1991/2000/2010);  
Censos Agropecuários 1996/2006).
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Critério indicativo de ruralidade: III-Demografia, condições de vida e pendularidade

Na perspectiva demográfica, condições de vida e pendularidade, entre os critérios 

identificados como relevantes na identificação do rural na MMP estão: 

• Tamanho populacional e densidade demográfica;

• Deficiência na cobertura dos serviços básicos – água, energia e saneamento;

• Incidência de moradia de 2ª residência, condomínios e loteamentos;

• Escolaridade;

• Diversidade de renda e emprego;

• Deslocamento para trabalho e estudo;

• Perda de população; 

• Vulnerabilidade social dada pelo (IPVS) sendo aqui considerados os grupos de 

classificação “urbana”;

• Áreas precárias tendo em vista o rural localizado nas bordas dos grandes 

aglomerados urbanos;

O diagrama-síntese que resulta dessa análise evidencia os espaços rurais da MMP onde 

se processam dinâmicas originadas de atividades produtivas diversas assim como em função 

de moradia e lazer. Sobressai-se assim a temática relacionada às “áreas urbanizadas de baixas 

densidades e urbanização difusa” em que o periurbano está inserido, apontando de certa forma 

para as áreas intermediárias entre o rural e o urbano e áreas mais próximas ao meio natural.

As camadas que fizeram parte da análise estão relacionadas abaixo e resultam no critério 

indicativo de ruralidade: 



Parâmetros Indicação de ruralidade

Densidade populacional não superior que 150 hab/km² Áreas menos densamente povoadas

Tamanho da população não maior que 20 mil habitantes

Municípios pequenos ainda que não tenham 
predominância de atividades agropecuárias 
podem apresentar outras características 
ligadas ao rural tais como turismo rural, arte-
sanato, etc. Embora o peso da agropecuária 
possa ter diminuído mantêm as característi-
cas do rural.

População ou maior que 20 mil habitantes ou densidade popula-
cional superior que 150 hab/km², e predomínio de atividades na 
agropecuária sobre as demais atividades;

Altas densidades ou população grande e 
atividades agropecuárias*

Setores censitários com mais de 50% de deficiência na cobertura 
de pelo menos um dos serviços básicos – água, energia, sanea-
mento e coleta de lixo

Localidades não atendidas pela rede de ser-
viços básicos, seja por difícil acesso, seja por 
se localizarem em áreas não atingidas por 
esses serviços

Quantidade de habitação de uso ocasional (2ª residência) ou vila > 50 e quanti-
dade domicílios do tipo condomínios e vilas > 10 por setor censitário

Alta incidência de moradia de 2ª residência, condomí-
nios e vilas

Percentual de pessoas que frequentam escola < 25% Pouco acesso à educação

Percentual de pessoas que frequentam curso superior < 3% Menor nível de escolaridade

% empregos formais no setor >30% do total de empregos; menor variação entre a 
menor renda e a maior renda  Menor diversidade de renda e emprego

Deslocamentos para trabalho ou estudo <= 10% Menores deslocamentos trabalho

Saldo migratório < 0 e <= 150 hab./km² Áreas de baixas densidades que perderam população

Quadro 2.5 - Critérios em III- Demografia, condições de vida e pendularidade para a indicação de 
ruralidade na MMP

Fonte: Elaboração nossa.

* OBS: no caso do município de São Paulo grande parte dos setores censitários com densidade demográfica não maior que 150 hab/km² 
passaram a integrar as ZPDSr definidas na Lei de Zoneamento 2016. Porém, essas áreas encontram-se no interior de um município com 
população > 20 mil habitantes e cuja atividade predominante é diferente da agropecuária.
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Mapa 2.43 - DIAGRAMA-SÍNTESE III 
Demografia, condições de vida e pendularidade

Limite da MMP
Municípios do ESP
“Não-rural”

“Possível rural“
% pessoas que frequentam escola < 25 ou pessoas  
que frequentam curso superior < 3
Deslocamento estudo/trabalho ≤ 10 e densidade  ≤ 150 km²
Saldo migratório < 0 e densidade ≤ 150 hab/km²

Fonte: : Elaboração nossa.
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IV - Recursos naturais 

O fato da região delimitada pela MMP conjugar em seu território ao mesmo tempo 

uma grande concentração de empresas, pessoas, indústrias, tendo se transformado em uma 

região altamente produtiva para o país tem uma contrapartida que se refere ao uso de seus 

recursos de toda ordem e, sobretudo, dos seus recursos naturais resultando ao longo do 

tempo no comprometimento e até mesmo o esgotamento dos seus naturais principalmente os 

remanescentes florestais e os recursos hídricos, além das consequências que podem trazer para 

as comunidades tradicionais que eventualmente habitam essas áreas. 

As áreas protegidas que foram analisadas no âmbito desse estudo forma consolidadas em 

uma base única a partir das Unidades de Conservação (UC) do Ministério do Meio Ambiente-

MMA incluindo tanto as de Proteção Integral – Estação Ecológica, Monumento Natural, Parque 

Nacional, Estadual e Municipal, Refúgio de Vida Silvestre e Reserva Biológica –, como as de 

Uso Sustentável – Floresta Nacional, Estadual e Municipal, Reserva Extrativista, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, Reserva de Fauna, Área de Proteção Ambiental-APA, Área de 

Relevante Interesse Ecológico e Reserva Particular do Patrimônio Natural-RPPN.

Conforme se observa no Mapa 2.44, uma grande extensão deste território está coberta 

por áreas demarcadas como ambientalmente protegidas, embora em muitas delas sejam 

identificadas sobreposições com a mancha urbana.

Algumas questões importantes se colocam quando se têm o olhar para as áreas rurais 

nesses espaços em que se acham conjugados espaços de intensa urbanização, áreas rurais e 

áreas naturais protegidas por lei:

• As áreas protegidas, em especial as de proteção integral, a priori atendem a alguns 

dos parâmetros de ruralidade considerados anteriormente no capítulo 1, por exemplo, 

quanto ao predomínio de ambiente natural, baixas densidades, atividades ligadas 

ao campo e desempenhadas ao ar livre, entre outros. Essa categoria de proteção 

ambiental sendo mais restritiva permite apenas o uso indireto dos recursos naturais, 

não podendo haver consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Nesses espaços 

apenas são permitidos atividades tais como recreação, turismo ecológico, pesquisa e 

educação ambiental. 

• Segundo a Lei nº 9.985/2000 o seu objetivo “é preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais” (Lei no 9.985, de 18 de julho de 

2000) com exceção dos casos que estão previstos em lei. 
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• Nesse caso, considera-se que essas áreas foram consideradas “não urbanas” e, portanto, 

estariam passíveis de serem consideradas áreas com indicação de ruralidade; 

• No caso das áreas demarcadas como de uso sustentável observa-se que algumas delas 

cobrem municípios já bastante adensados. Considerar as Unidades de Conservação de 

uso sustentável como indicativas de ruralidade pode acabar por incentivar por meio de 

políticas públicas usos mais adequados às áreas protegidas nessa categoria tendo em 

vista a conservação da natureza. Por outro lado nem todas as práticas agrícolas estão em 

consonância com os requisitos dessas UCs. Assim como as atividades agropecuárias 

em certa medida são conflitantes com as definições legais para manutenção e proteção 

das áreas ambientalmente importantes, consumindo seus recursos principalmente em 

função da alta demanda hídrica dessas atividades; 

• Considerando-se a pluriatividade presente nos espaços rurais, alguns pontos relevantes 

voltados ao turismo rural e ecoturismo, entre outras atividades, podem reforçar a 

ruralidade presente nessas áreas, tanto em áreas de uso sustentável quanto em de 

proteção integral.

No âmbito desta desse para a elaboração da indicação de ruralidade considerou-se as 

áreas protegidas como espaços em que por hipótese o rural está presente. 

Análise:                                                     >> 
A análise sobre o mapa de recursos naturais demonstra alguns municípios da MMP em sua 
totalidade inseridos em áreas protegidas, principalmente em APAs. 

Na RMSP, são muitas as áreas protegidas que cobrem alguns municípios de suas bordas; entre 
elas estão as Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais (Billings e Guarapiranga), a APA 
Várzea do Tietê, a APA Sistema Cantareira, a APA Bororé-Colônia, a APA Capivari-Monos, a 
Reserva de Morro Grande, a Serra do Japi, a APA Cajamar (Serra do Japi e Serra dos Cristais).

Na RM Baixada Santista estão além da APA Serra do Mar alguns parques estaduais, terras 
indígenas e reservas florestais.

Na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte encontra-se a APA Bacia do Paraíba do Sul (Banhado), 
a APA Sapucaí-Campos do Jordão, a APA da Serra da Mantiqueira, a APA Silveiras, o Corredor 
Cantereira-Mantiqueira, o Parque Estadual da Serra do Mar, entre outros.

Na AU Piracicaba a APA Piracicaba Juqueri-Mirim que abrange os municípios de Analândia, 
Corumbataí, Itirapina, Ipeúna e Rio Claro e na RM Sorocaba a APA Tietê e a APA Cabreúva.

A Unidade Regional Bragantina está integralmente coberta por áreas protegidas: a APA Bairro 
da Usina (Atibaia).



Mapa 2.44 - ÁREAS PROTEGIDAS E URBANIZAÇÃO NA MMP

0               25            50                              100 kmLimite da MMP
Municípios do ESP
Mancha urbana
Rios e represas
Áreas protegidas (consolidado)
Pontos relevantes (geoturísticos)

Fonte: Elaboração nossa.
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Mapa 2.45 - DISPONIBILIDADE HÍDRICA PER CAPITA

0               25            50                              100 kmLimite da MMP
Mancha urbana

Disponibilidade per capita de água
Abundante (maior que 12.500 m³/hab/ano)
Muito rica (entre 10.000 m³/hab/ano)
Rica (entre 5.000 e 10.000 m³/hab/ano)
Ideal (entre 2.500 m³/hab/ano)
Pobre (entre 1.500 e 2.500 m³/hab/ano)
Crítica (menor que 1.500 m³/hab/ano)

População
≤ 50.000
50.001 - 100.000
100.001 - 500.000
500.001 - 1.500.000

11.253.503

Fonte: : Elaboração nossa.
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Parâmetros Indicação de ruralidade

Áreas inseridas nos limites das áreas protegidas Unidades de Conservação de Proteção Integral e  
Uso Sustentável

Presença de atividades de lazer e turismo ligados ao rural Existência de pontos de ecoturismo ou turismo rural

Quadro 2.6 - Critérios em IV-Recursos naturais para a indicação de ruralidade na MMP

Fonte: Elaboração nossa.
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Critério indicativo de ruralidade: IV-Recursos naturais

Na perspectiva dos recursos naturais todas as áreas protegidas excetuando-se as manchas 

urbanas foram consideradas com indicação de ruralidade a serem confirmadas com as demais 

variáveis consideradas. 

O diagrama-síntese que resulta dessa análise evidencia os espaços rurais da MMP onde 

se encontram áreas protegidas na MMP. Sobressai-se assim a temática relacionada às “áreas 

urbanizadas de baixas densidades e urbanização difusa” em que o periurbano está inserido, 

apontando de certa forma para as áreas intermediárias entre o rural e o urbano e áreas mais 

próximas ao meio natural.

As camadas que fizeram parte da análise estão relacionadas abaixo e resultam no critério 

indicativo de ruralidade: 



Mapa 2.46 - DIAGRAMA-SÍNTESE IV 
Recursos Naturais

Áreas protegidas

0        50     100                200 km

0            25         50                            100 kmLimite da MMP
Municípios do ESP
“Não-rural”

“Possível rural“
Áreas protegidas
Pontos relevantes (geoturísticos)

Fonte: Elaboração nossa.

Pontos ecoturísticos e de
turismo rural
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V- Centralidades e policentrismo

A noção de centralidade e policentrismo, apresentada no Capítulo 1, é elemento 

indispensável às análises propostas para a MMP, pois estes são responsáveis por estabelecer 

e manter essa unidade territorial que é formada por múltiplos territórios dispostos em uma 

estrutura com dinâmicas bastante complexas em que se estabelecem relações hierárquicas em 

diversas escalas e dimensões – social, econômica, cultural e política – e dos quais emergem 

áreas de maior sinergia e áreas estagnadas ou isoladas. 

Vale lembrar que conforme apontado na literatura, as centralidades urbanas têm 

fundamental importância no desenvolvimento de espaços rurais, que tendem a se desenvolver 

em função da ligação com estruturas urbanas maiores ou menores, de acordo com pesquisas 

realizadas por Cordeiro Neto e Costa Jr. (2011). 

No contexto macrometropolitano, embora reconhecidamente a metrópole paulista e 

região mantenha sua função polarizadora que se estende para além desse território, as múltiplas 

centralidades aí reunidas têm papel importante na configuração e no dinamismo regional que 

inclui – e “abriga” – as áreas rurais. 

De acordo com o IBGE (2007), cinco importantes capitais regionais brasileiras estão 

localizadas na MMP – Campinas, São José dos Campos, Santos, Sorocaba e Piracicaba –, sendo 

quatro delas sedes de regiões metropolitanas. Esse conjunto de núcleos urbanos que desponta no 

território de forma natural, porém estratégica para o seu desenvolvimento, forma subsistemas 

urbanos que simultaneamente apresentam dinâmicas próprias e inclui-se em relações diversas em 

escalas que vão do local ao global, conformando uma estrutura policêntrica macrometropolitana.

A policentralidade representada aqui pelos múltiplos nodais – núcleos urbanos –, 

conectados em diversas redes por meio das quais trafegam fluxos de diversas ordens e em 

diversas escalas, destaca-se pelo papel que adquire nas dinâmicas econômicas, sociais, políticas 

e culturais, tanto na região como podendo projetar-se para além dela. Essa complexa rede urbana 

e as interações funcionais e dinâmicas de toda ordem estão refletidas na estrutura hierárquica 

segundo a qual esses núcleos urbanos estão organizados e se relacionam.  

Em meio às centralidades presentes na MMP, embora a capacidade produtiva de cada 

município ou região seja função de inúmeros fatores, alguns dos quais independem de ações ou 

de políticas, a maior complexidade da sua rede de cidades e suas áreas de influência – das quais 

as áreas rurais fazem parte – aumentam as possibilidades de interação e troca entre as unidades 

de que são constituídas essas redes – os municípios.  
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As diversas centralidades da MMP, que têm a função de articular e conectar a sua rede de 

cidades, o fazem a depender das funções que têm local e regionalmente e do grau de interações 

que estabelecem com as demais localidades e, apesar do alto grau de coesão territorial encontrado 

na MMP observa-se alguns municípios que se encontram menos integrados e essa rede. 

Na definição da hierarquia da rede de cidades a identificação de centros polarizadores, a 

dimensão de influência e os fluxos da rede urbana são definidos por variáveis socioeconômicas, 

que incluem a distribuição de pessoas, mercadorias e serviços.

O conjunto de mapas apresentados a seguir resulta de um esforço no sentido de, a partir 

da rede urbana e da hierarquia definida pelo IBGE (2007) nos limites do território da MMP, 

capturar as diversas centralidades que emergem das dinâmicas econômicas, sociais, culturais 

e ambientais e que reforçam a própria hierarquia já estabelecida e apontam a importância da 

policentralidade em seus diversos aspectos.

O objeto principal é identificar mediante a análise das múltiplas centralidades e suas 

múltiplas escalas na MMP os espaços rurais nesse contexto. Para isso, recorre-se aos seguintes 

dados: PIB per capita; localização de centros de tecnologia e de serviços; localização da 

indústria; distribuição de renda per capita; localização de unidades de agronegócio; áreas 

naturais, parques e polos turísticos; e, de algumas atividades ligadas ao setor agropecuário.   
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Análise:                                                     >> 
Segundo a rede brasileira de cidades (REGIC, 2007) nos limites da MMP encontra-se:

• a Grande Metrópole Nacional - São Paulo;

• a Capital Regional A - Campinas;

• as Capitais Regionais C - Santos, São José dos Campos, Sorocaba e Piracicaba;

• os Centros de Zona A - Jundiaí, Cruzeiro e Tatuí;

• os Centros Zona B - Lorena, Tietê, Capivari e Leme; e

• os Centros Locais – 75 municípios.

• demais municípios (86 municípios).

Os demais municípios que não fazem parte dessa hierarquia estão dispostos no interior da MMP 
entre as áreas metropolitanas e aglomerações urbanas sendo considerados no contexto de suas 
respectivas regiões conforme apresentado no Mapa 2.47. 

A Área de Concentração de População (ACP) de São Paulo, conforme definida pelo IBGE (REGIC, 
2007)56  é composta por 6 (seis) regiões com seus respectivos núcleos dos quais São Paulo se destaca. 
As linhas mostradas no Mapa 2.47 representam as regiões de influência que conectam as diversas 
localidades e expressam a intensidade e a escala das ligações dando a dimensão de sua centralidade 
e sua intensidade refere-se ao nível hierárquico dado pelo município de origem.

A região de influência do município da ACP São Paulo ultrapassa o Estado estabelecendo ligações 
com praticamente todo o território nacional. As ligações da ACP de Campinas denotam a sua 
região de influência e a colocam como a segunda centralidade mais forte da MMP. As regiões de 
influência das demais regiões ocorrem em vários níveis internamente à MMP imprimindo coesão 
a esse território a partir das suas diversas nodalidades.

56 Segundo o REGIC (2007) as ACPs são definidas como “grandes manchas urbanas de ocupação contínua, 
caracterizadas pelo tamanho e densidade da população, pelo grau de urbanização e pela coesão interna da área, 
dada pelos deslocamentos da população para trabalho ou estudo.”



Mapa 2.47 - HIERARQUIA DA REDE DE CIDADES E REDE DE INFLUÊNCIA (IBGE)
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Fonte: Elaboração nossa.
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Análise:                                                     >> 
Em termos populacionais e de renda per capita dado que esses são fatores de dinamização das 
áreas urbanas, na MMP os maiores contingentes populacionais estão localizados nos municípios-
sede das regiões metropolitanas. 

Adicionalmente, em algumas regiões como no entono da RMSP, da RMC e ao longo da rodovia 
Presidente Dutra configuram-se agrupamentos de municípios com população nas faixas mais altas. 

O PIB per capita apresenta uma concentração nos municípios entre a RMSP e o eixo para a RM 
Campinas e o eixo para a RM Vale do Paraíba e Litoral Norte. Esse dado reforça as centralidades 
dos municípios de São Paulo e seu entorno imediato, da AU Jundiaí, da RM Campinas e dos 
municípios vizinhos de São José dos Campos. 



Mapa 2.48 - CENTRALIDADES
Concentração populacional e PIB per capita

0          25         50                     100 km

População

PIB per capita

Limite da MMP
Limite das RMs

População
805 - 20.000
20.001 - 50.000
50.001 - 100.000
100.001 - 500.000
500.001 - 1.500.000
1.500.001 - 1.221.979
11.253.503

PIB per capita (em R$ correntes)
≤ 15.000,00
15.000,01 - 30.000,00
30.000,01 - 50.000,00
50.000,01 - 100.000,00
> 100.000,00

Fonte: Elaboração nossa.
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Análise:                                                     >> 
As centralidades podem surgir a partir da intensificação de atividades que são desempenhadas 
por pessoas e dos fluxos que essa atuação gera, seja em termos de deslocamentos ou em relação 
a trocas de toda ordem – informações, mercadorias, entre outros. 

A localização dos principais serviços oferecidos em uma determinada região, assim como 
a disponibilidade e o nível de especialização que eles possuem contribui para que novas 
centralidades surjam no território, incentivadas pela demanda e oferta de tais serviços e pela 
facilidade de acesso e mobilidade de seus habitantes.

A oferta de serviços de saúde na MMP é bastante abrangente, encontrando-se presente em 
quase todas as suas sedes municipais o que confere acessibilidade à rede urbana em geral. No 
que se refere às centralidades constituídas a partir desses serviços, a RMSP, em especial o 
município de São Paulo, representa uma centralidade médica de referência. Além da RMSP, a 
RM Campinas onde há maior concentração de unidades de atendimento médico e hospitalar 
e associado à presença da Universidade de Campinas, representa uma centralidade regional 
também sob esse aspecto.

A rede educacional disponível na MMP embora “intensa” ainda mostra-se de forma bastante 
concentrada em suas principais centralidades RMSP, RM Campinas, RM Baixada Santista, ao 
longo da centralidade- eixo ao longo da rodovia Presidente Dutra e em Sorocaba e Jundiaí. Do 
ponto de vista das centralidades esse elemento (os centros educacionais e tecnológicos) demonstra 
em certa medida uma força centralizadora, por outro lado, depreende-se que essa configuração 
está amparada pela possibilidade de deslocamentos diários inter e intra-regionais que é oferecida 
por uma ampla rede de infraestrutura viária.  

De outra perspectiva, a ausência desses serviços nas localidades distantes dos eixos e das 
nodalidades centrais aprofunda as diferenças socioeconômicas existentes nesses espaços.



Mapa 2.49 - CENTRALIDADES FUNCIONAIS
Hospitais públicos e privados

0            25         50                            100 kmLimite da MMP
Municípios do ESP
Rios e represas
Mancha urbana
Instituições de Ensino e pesquisa

Fonte: Elaboração nossa.
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Mapa 2.50 - CENTRALIDADES FUNCIONAIS
Ensino e pesquisa

0            25         50                            100 kmLimite da MMP
Municípios do ESP
Rios e represas
Mancha urbana
Instituições de Ensino e pesquisa

Fonte: Elaboração nossa.
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Parâmetros Indicação de ruralidade

Terceiro nível ou menor na hierarquia da rede urbana Fora dos maiores níveis da hierarquia de cidades

Distância > 20 km para a centralidade mais próxima Menor acesso aos bens e serviços das grandes 
centralidades

Distância da rede principal de saúde > 20 km Menor acesso à rede principal de saúde

PIB per capita < R$ 30.000,00 e renda < R$ 2.000,00 Baixa concentração de PIB per capita e de renda

Quadro 2.7 - Critérios em V-Centralidades e policentrismo para a indicação de ruralidade na MMP

Fonte: Elaboração nossa.
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Critério indicativo de ruralidade: V-Centralidades e policentrismo

Na perspectiva das centralidades e do policentrismo encontrado no território da MMP 

elenca-se abaixo alguns dos critérios que amparam a identificação dos seus espaços rurais: 

• Mais baixos níveis na hierarquia da rede urbana; 

• Fora da rede de influência das centralidades 

• Distância das centralidades de níveis hierárquicos maiores / centralidades funcionais; 

• Áreas de baixa concentração de renda e menor dinamismo econômico.

Como resultado das análises sobre as centralidades e o policentrismo que marcam o 

território da MMP o diagrama-síntese resultante indica, sob essa ótica, espaços aos quais se 

agregam características de ruralidade que se localizam predominantemente em parte da RM 

Vale do Paraíba e Litoral Norte e da RM Sorocaba, na AU Piracicaba e UR Bragantina.   

Essa análise ensejou os seguintes critérios indicativos de ruralidade: 



Mapa 2.51 - DIAGRAMA-SÍNTESE V 
Centralidade e policentrismo

Baixa renda PIB per capitaDistante mais de 20 km da 
centralidade mais próxima
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PIB per capita < 30.000,00 e renda < 2.000,00 (R$)

Fonte: Elaboração nossa.
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Os diagramas, conforme apresentado acima agrupam aspectos do território da MMP 

investigados e sumarizam graficamente os critérios indicativos de ruralidade relativos a cada um dos 

5 itens apresentados, destacando sob essa perspectiva, os espaços “não-rurais” e “possíveis rurais”.

É importante enfatizar mais uma vez que não se trata de atribuir a esses espaços a condição 

de “rurais”, mas tão somente assinalar as características que os aproximam do “rural” como um 

atributo do espaço resultante dos critérios selecionados e em conformidade com os conceitos de 

ruralidade vistos no capítulo 1. 

Além disso, pondera-se que algumas das variáveis exploradas durante a pesquisa suscitaram 

questões que requerem maior aprofundamento57, sugerindo possíveis desdobramentos para a 

pesquisa no sentido de incorporar novas análises que venham a contribuir com as já em andamento. 

O conjunto de variáveis que respaldaram as análises e possibilitaram conjecturas sobre a 

ruralidade e os tipos de rurais da MMP é apresentado no subcapítulo a seguir no Quadro 2.8 - 

Critérios para a Indicação de ruralidade na MMP e nos diagramas que sintetizam hipóteses 

sobre a localização de espaços representativos da ruralidade nesse território. Os limites das áreas 

de ruralidade, em alguns casos, divergem dos limites do rural e do urbano institucionalizados 

para os municípios e, por conseguinte, da classificação oficial adotada pelo IBGE. 

2.3  CRITÉRIOS DE RURALIDADE NA MMP

A mancha urbana a princípio é uma indicação de ocupação do território e da presença de 

dinâmicas decorrentes do processo de urbanização. Entretanto, sabe-se que ela não necessariamente 

implica em espaços a serem classificados como urbanos. Tendo-se isso como pressuposto, as 

análises perseguem a indicação de zonas de ruralidade nos municípios da MMP baseada nos 

critérios definidos anteriormente no Quadro 2.6 Critérios para a Indicação de ruralidade na 

MMP frente à mancha urbana. Para tanto, retoma-se os 5 diagramas elaborados anteriormente 

(subcapítulo 2.2) e enfatiza cada um dos municípios com maior incidência de ruralidade segundo 

os critérios já definidos. Cada diagrama revela o papel dos aspectos trabalhados anteriormente (I- 

infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores de urbanização, acessibilidade e mobilidade; II- 

atividades produtivas; III- demografia e condições de vida e pendularidade; IV- recursos naturais; e,  

V- centralidades e policentrismo) na construção da ruralidade por município na MMP. 

57 Entretanto, essa tarefa foge do escopo desse trabalho, pois sugere outras abordagens em escalas diversas da 
desenvolvida na pesquisa que apoia esta tese.



Abordagem C ritérios de identificação do rural  na MMP

Distância das grandes rodovias

Poucas conexões viárias

Distante de vias de alta circulação de veículos

Distante das infraestruturas de portos, aeroportos e plataformas logísticas

Maior parte da população desloca-se para o para trabalho em pouco tempo

 Pouco ou nenhum acesso próximo a comércio e serviços

Predomínio do setor agropecuário sobre os demais setores, dado por quan-

tidade de estabelecimentos, empregos e participação no valor adicionado

Presença de estabelecimentos e empregos agropecuários

Pouca ou nenhuma indústria

Pouca ou nenhum comércio e serviços 

Áreas menos densamente povoadas
Municípios pequenos ainda que não tenham predominância de atividades 

agropecuárias podem apresentar outras características ligadas ao rural tais 

como turismo rural, artesanato, etc. Embora o peso da agropecuária possa 

ter diminuído mantêm as características do rural
Predomínio de atividades agropecuárias ainda que em altas densidades 

ou tamanho populacional grande
Localidades não atendidas por rede de serviços básicos, devido a difícil 

acesso ou por se localizarem em áreas não atingidas por esses serviços
Alta incidência de domicílios de 2ª residência, condomínios ou vilas
Pouco acesso à educação
Menor nível de escolaridade 
Menor diversidade de renda e emprego
Menores deslocamentos trabalho
Áreas de baixas densidades que perderam população

Inseridas em áreas protegidas

Presença de atividades de lazer e turismo histórico e ligados ao rural

Fora dos maiores níveis da hierarquia de cidades

Distante das grandes centralidades urbanas e funcionais

Baixa concentração de PIB per capita  e de renda

IV  -  R ecursos naturais

V  -  C entralidades e 

policentrismo

I -  Infraestrutura viária, 

conexões territoriais e 

vetores da urbanização, 

considerando também 

acessibilidade e mobilidade

II -  Atividades Produtivas

III -  D emografia, condições 

de vida e pendularidade

Quadro 2.8 - Critérios para a Indicação de ruralidade na MMP   

Fonte: Elaboração nossa.
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A indicação de ruralidade está representada de forma sintética por município, pois se 

considerou no cômputo da avaliação dos critérios aferidos no território sua incidência ou não 

sobre ele sem a preocupação de mensurar a extensão do mesmo. Conceitualmente, sabe-se 

que o rural e o urbano podem estar em contraposição e se concretizarem no território por 

meio dos seus dois extremos, caso em que fica explicitada a sua distinção. Do lado do urbano 

extremo encontra-se, por exemplo, o município de São Paulo com suas altas densidades em 
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meio a uma aglutinação de municípios por onde se estende a sua mancha urbana. Do lado 

oposto, o essencialmente rural, presente em áreas isoladas, cujo modo de vida, atividades 

produtivas e morfologia da paisagem estão em consonância com as características que lhe são 

atribuídas. Em contrapartida, há uma aproximação desses dois mundos na medida em que as 

distâncias se encurtam58 e estabelecem-se espaços imbricados, tornando imprecisa qualquer 

delimitação baseada na distinção rural-urbano, de modo que essa indicação de ruralidade deve 

ser compreendida como um sinal a ser considerado em estudos sobre os municípios e sobre a 

MMP ao se depararem com a separação dos dados em rural e urbano.  

58 Sobretudo em decorrência da passagem para o meio-técnico-científico informacional (SANTOS, 1999), em 
que as relações entre os centros urbanos tornaram-se mais complexas ampliando fluxos materiais e imateriais.



Diagrama I - Infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores
da urbanização acessibilidade e mobilidade

Diagrama II - Atividades produtivas

Diagrama III - Demografia, condições de vida e pendularidade

Diagrama IV - Recursos naturais

Diagrama V - Centralidades e policentrismo

Na perspectiva da infraestrutura viária e da coesão territorial uma parte dos
municípios da RM VPLN recebeu indicação de ruralidade, sob esse aspecto,
por terem sido considerados afastados dos principais fluxos e conexões de
acordo com as variáveis e parâmetros analisados.

Com relação às atividades produtivas e sabendo-se que os parâmetros
analisados no item que diz respeito a esse diagrama consideram as
atividades agropecuárias como um dos atributos dos espaços rurais, vê-se
que na MMP ela está presente em todas as regiões, sendo mais forte na
RM Sorocaba, RM VPLN e UR Bragantina. Por outro lado, sob a ótica da
atividade produtiva, os núcleos das regiões metropolitanas não foram
considerados com indicação de ruralidade.

Os parâmetros e variáveis que foram analisados a partir do estudo empírico
da demografia, condição de vida e pendularidade na MMP resultaram na
seleção de grande parte dos municípios da RM Sorocaba e RM VPLN e,
nas demais regiões apenas municípios em suas bordas tiveram indicação de
ruralidade sob os aspectos considerados para a elaboração deste diagrama.

Na perspectiva dos parâmetros considerados para a elaboração deste
diagrama a UR Bragantina na sua quase totalidade apresenta indicação de
ruralidade devido à presença da APA Piracicaba Juqueri-Mirim e APA
Sistema Cantareira, entre outras áreas naturais. Os demais municípios
selecionados sob esse aspecto estão situados na Serra do Mar, APA da
Serra da Mantiqueia e Serra da Bocaina (RM VPLN); Billings e
Guarapiranga RMSP e RM Sorocaba; Morro Grande (RM Sorocaba);
APA Tietê (AU Piracicaba).

A relação da ruralidade com a centralidade – tratada através dos
parâmetros que definiram este diagrama, resultou em cinco grupos de
centralidades correspondentes às regiões metropolitanas da MMP e alguns
dos municípios de seu entorno, ou seja, sob os critérios analisados no item
centralidades e policentrismo fora desses limites apontados os municípios da
MMP apresentam indicação de ruralidade.

Indicação de ruralidade
"não-rural" de acordo com critério de análise

Abordagens e diagramas: Municípios com na MMPindicação de ruralidade
Figura 2.3 - Abordagens e diagramas: municípios com indicação de ruralidade na MMP

Fonte: Elaboração nossa.
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A conjugação dos vários critérios utilizados na elaboração dos diagramas acima resultará 

em um diagrama-síntese de indicação de ruralidade na MMP, conforme será visto adiante.

Apoiada na análise dos dados e na cartografia temática elaborada, a classificação a seguir 

resulta nas diferentes características encontradas nos espaços rurais: 

• Áreas “rurais em declínio” – por definição associadas a espaços em que as 

atividades rurais ou relacionadas ao campo – cultivo de alimentos e criação de 

animais, comercialização local de produtos ou atividades ligadas ao turismo e lazer, 

de ocorrência sazonal – ainda sobrevivem, embora apresentando tendência a declínio. 

O acesso ao urbano – núcleo urbano de maior hierarquia – é facilitado tanto pela rede 

viária como por meios tecnológicos e de comunicação. São no geral municípios que 

vêm perdendo população e extensão de terras dedicadas às atividades agropecuárias;  

ao longo dos anos, consequentemente, diminui o nível de renda e a quantidade de 

pessoas ocupadas nessas atividades. 

 Essas áreas são identificadas, sobretudo, mediante as análises desenvolvidas nos 

itens I- Infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores de urbanização – 

acessibilidade e mobilidade; II- Atividades produtivas e III- Demografia, condições 

de vida e pendularidade, em que se destacam alguns municípios da RMVPLN – São 

Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Natividade da Serra, Santa Branca, 

Lagoinha, Arapeí, São José do Barreiro e Areias – e da RM Sorocaba – Tapiraí, 

Sarapuí, Alambari e Alumínio, cujas atividades agropecuárias mostram redução em 

termos de quantidade, área e pessoal ocupado em estabelecimentos dessa natureza ao 

serem comparados os números dos Censos Agropecuários 1996-2006. Além disso, a 

baixa conectividade com os grandes fluxos de mercadoria e pessoas na MMP, dada 

pela localização e pela intensidade da circulação de veículos, assim como os dados 

das interações com outros municípios (IBGE, 2013), demonstram que nessas áreas 

prevalecem dinâmicas locais.



Município População
Área do 

município 
km²

Área Estab. 
Agropec.

km² (2006)

Evolução dos estabelecimentos  
(1996-2006)

Quant. Área em 
km²

Pessoal 
ocupado

Alambari 4.884 159,60 99,3 -67 -45,31 -304
Alumínio 16.839 83,66 8,37 9 -84,07 -59
Arapeí 2.493 156,90 112,29 35 -19,28 -95
Areias 3.696 305,23 322,99 14 18,35 -80
Lagoinha 4.841 255,47 170,26 -184 -69,85 -989
Natividade da Serra 6.678 833,37 416,35 43 -103,26 -70
Piedade 52.143 746,87 279,51 -668 70,67 -1.685
Redenção da Serra 3.873 309,44 202,2 19 -10,56 -467
Salesópolis 15.635 425,00 329,33 -328 131,96 -793
Santa Branca 13.763 272,24 129,35 -19 -48,14 -156
Sarapuí 9.027 352,53 201,07 -67 -70,28 -733
Tapiraí 8.012 755,10 80,2 -160 -129,79 -746

Tabela 2.7 - Municípios em que prevalecem dinâmicas locais

Fonte: Elaboração nossa.
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Em muitos desses municípios predomina a agricultura familiar, assim como 

apresentam produção agropecuária, produção florestal ou piscicultura e aquicultura, 

ou pequena participação na indústria de transformação (Arapeí, por exemplo) e 

indústria extrativista (Piedade). 

Esses municípios apresentaram indicação de ruralidade em todos os itens 

analisados, porém não demonstrando participação importante no setor agropecuário 

relativamente ao contexto da MMP, além de demonstrarem tendência a queda tanto 

em termos de população quanto em termos dos dados agropecuários. Por este motivo 

apresentam-se circunstanciados em “áreas rurais em declínio”;

• Espaços de campo e florestas em meio a espaços urbanizados – estão identificados 

tanto em áreas de recursos naturais podendo ser definidos como rural; ou, áreas 

naturais artificializadas que sofrem pressão antrópica embora resistam em meio ao 

processo de urbanização.

São exemplos relacionados a essas características os municípios da UR Bragantina. 

A região apresentou em alguns municípios valores crescentes em número, área e 

pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários para o período (1996-2006). 
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Além disso, os municípios dessa região, segundo dados do LUPA (2007/2008), 

demonstram a presença de agroindústria, atividades turísticas e de lazer. Entre 

as atividades agropecuárias dessa região destacam-se na avicultura de corte e 

equinocultura.

Em contrapartida a extensão de muitos dos municípios que compõem essa região 

está inserida em áreas de proteção ambiental. 

• Espaços de campo e florestas em meio a espaços não urbanizados – esses espaços 

estão presentes na MMP, sobretudo em áreas de difícil acesso com topografia que 

inclui serras e montanhas (municípios que estão inseridos nos limites da Serra do 

Mar e Serra da Mantiqueira, por exemplo).

• Áreas de concentração de indústrias – as áreas de concentração de indústrias 

localizam-se predominantemente ao longo das principais rodovias nas principais 

regiões metropolitanas59 – RMSP, RM Campinas, RM VPLN, RM Sorocaba e AU 

Piracicaba – que apresentam desempenho significativo tanto em relação à quantidade 

de estabelecimentos na indústria quanto ao número de empregos formais para 

o setor. Nessas áreas as análises mostram que o setor industrial é representativo 

tanto em participação na economia local quanto em termos de empregos formais; ao 

mesmo tempo houve crescimento da área de estabelecimentos agropecuários entre 

1996 e 2006. Entre os municípios que apresentam estas características destacam-se 

os municípios de Araras e Rio Claro, na AU Piracicaba, cuja agricultura tem como 

destaque produtos como cana-de-açúcar, laranja, braquiária e eucalipto.

• Áreas urbanizadas de baixas densidades, urbanização difusa e o periurbano – são 

predominantemente as áreas das bordas das regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas e nas proximidades dos principais eixos rodoviários – Anhanguera/

Bandeirantes, Presidente Dutra, Raposo Tavares/Castelo Branco, Dom Pedro I e 

Santos Dumont – cujas densidades são maiores que 150 hab./km² e não ultrapassam 

500 hab./km². Destacam-se nesse contexto os municípios de Cotia, Ibiúna, Itupeva, 

Jundiaí, Juquitiba, Mairinque, Mairiporã, Nazaré Paulista, São Roque e Vargem 

Grande Paulista, entre outros.

• Áreas turísticas e históricas – são áreas que por seu conteúdo histórico e/ou 

natural adquirem valor cultural, ambiental, turístico e de lazer. Muitas dessas áreas 

59 A RM Baixada Santista, apesar de apresentar quantidade importante em número de estabelecimentos na 
indústria, não responde na mesma proporção quanto ao número de empregos nesse setor. 
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estão em regiões das antigas fazendas de café e nas áreas protegidas da MMP e, 

em muitos casos, as atividades agropecuárias deram lugar a atividades ligadas ao 

turismo e lazer, como artesanato, permanecendo a agricultura de subsistências. Entre 

os municípios da MMP que se inserem nesse contexto estão Banana, Campos do 

Jordão, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro e São 

Luís do Paraitinga, entre outros. 

• Áreas de alta dinamicidade e fluxos intensos – centralidades – essas áreas 

correspondem às centralidades (nodais e eixos), que concentram as principais 

dinâmicas regionais e ao mesmo tempo abrigam atividades agropecuárias em menor 

escala. Fazem parte dessas atividades as hortas comunitárias e alguns setores do 

agronegócio, entre outros. 

Essas características estão presentes em municípios como Campinas, Sumaré, 

Limeira, Taubaté, Tremembé e Mogi das Cruzes, entre outros. 

Desse modo, os resultados sugerem que a “ruralidade” na MMP é amparada por 

dinâmicas interescalares e está inserida em diversos contextos socioeconômicos nos quais 

ela – a ruralidade desse território – assume características específicas em cada caso. Esse 

entendimento contribui em certa medida para reforçar o seu caráter múltiplo passando-se a 

falar em tipos de rurais na MMP60. 

Os diagramas de indicação de ruralidade na MMP representam graficamente os espaços 

com indicação de ruralidade que resultaram: a) da aplicação dos critérios de ruralidade que 

foram definidos anteriormente (infraestrutura viária, atividades produtivas, condição de vida, 

recursos naturais e centralidades); b) da exclusão da mancha urbana; e c) da retirada dos limites 

administrativos dos municípios-sede das regiões metropolitanas. 

Isso, entretanto, não implica que os limites de seus municípios em sua totalidade devam 

ser classificados como rurais. Não se deve perder de vista que essa indicação apoia-se em dados 

estatísticos e nas análises das dinâmicas nesse território e, como tal os resultados alcançados 

são parciais, não devendo ser ignorado o significado das relações sociais articuladas entre 

campo e cidade, urbano e rural e as transformações delas decorrentes. Essa é uma consideração 

necessária, porém não é o propósito desta tese adentrar esse campo da análise.

60 Não está, entretanto, no escopo deste trabalho o detalhamento de cada um dos espaços de ruralidade que 
constitui um a pesquisa em si.



Mapa 2.52 - DIAGRAMA-SÍNTESE 
“Indicação de ruralidade” na MMP

Limite da MMP
Municípios do ESP
“Não-rural”
“Indicação de ruralidade“

0               25             50                             100 km

Fonte: Elaboração nossa.
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Dessa forma, à conjugação dos 5 diagramas resultantes da aplicação dos critérios de 

ruralidade apresentados anteriormente na Figura 2.3 , foi acrescentada a mancha urbana que, 

conforme já mencionado, ficou definida como área urbana.

Esse resultado é um diagrama-síntese, indicação de ruralidade na MMP, que constitui a 

referência-base para as análises que se seguem sobre a ruralidade na MMP; essa indicação está 

representada na cor “verde escuro” conforme o diagrama abaixo:

A partir da leitura do diagrama-síntese pode-se auferir que em grande parte do 

território da MMP há municípios que segundo os critérios estudados indicam a presença 

de ruralidade em quase toda a sua totalidade, estando esses municípios localizados 

especialmente na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte e RM Sorocaba, como também na 

AU Piracicaba e UR Bragantina.

A indicação de ruralidade ajuda a avançar na análise que levará à conclusão desta 

tese. O capítulo a seguir, O espaço rural em contexto de urbanização crescente, tem 

como objetivo identificar divergências entre a indicação de ruralidade resultante da pesquisa 
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empírica e o rural apontado na classificação adotada pelo IBGE. Para tanto, elabora-se uma 

base de referência que auxilia no cotejamento entre esses dados – o subcapítulo O rural na 

MMP – uma investigação –, por meio da qual se identificam as discrepâncias existentes e o 

entendimento de cada uma quanto aos espaços rurais na MMP – subcapítulo Discrepâncias 

entre as delimitações normativas oficiais e a análise físico-territorial –, finalizando com o 

subcapítulo 3.3, Considerações sobre a análise territorial e ruralidade na MMP. 
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3.  O ESPAÇO RURAL EM CONTEXTO DE URBANIZAÇÃO CRESCENTE 

A distinção entre os dois mundos – rural e urbano –, conceitualmente organizada em 

torno dos aspectos da paisagem e da localização, das relações sociais e modo de vida e das 

atividades e funções econômicas dominantes em um determinado território, persiste embora 

tenha há muito deixado de ser tão óbvia. 

No mundo contemporâneo e especialmente após a introdução do meio técnico-científico-

informacional e das novas formas e relações de produção que se introduziram no campo, 

intensificaram-se as interações do rural com o urbano fazendo com que as distâncias físico-

espaciais ficassem menores assim como diminuiu a distinção entre esses dois mundos. Diversas 

atividades antes desempenhadas apenas em meio urbano encontram-se inseridas em diversos 

contextos de espaços tipicamente rurais. A acessibilidade oferecida pela infraestrutura de 

comunicação, viária e de transportes, abre um leque de oportunidades, de visibilidade e de 

interações ao homem do campo rompendo alguns dos antigos obstáculos à sua participação em 

circuitos produtivos antes somente acessíveis aos citadinos. Encurtaram-se as distâncias entre 

esses dois mundos e, em contrapartida, aprofundou-se a complexidade para se identificar as 

particularidades que os separa.

Mantidas as suas “discretas especificidades”, campo e cidade, rural e urbano encontram-se 

atualmente inseridos em inúmeros e diversos contextos de urbanização em que a articulação entre 

esses espaços ocorre em escalas diversas – desde a local, regional, nacional, até a global – podendo 

tanto estar imbricados em relações de forte complementaridade como encontrarem-se em oposição.

O complexo metropolitano que define a Macrometrópole Paulista em uma extensa rede 

urbana que articula inter e intrarregionalmente suas unidades regionais componentes apresenta-

se dotado de ampla infraestrutura com serviços modernos e complexos em que ocorrem 

dinâmicas econômicas avançadas. Apesar disso, nesse território encontram-se áreas periféricas 

metropolitanas e macrometropolitanas que não respondem a esses atributos e, em certos casos, 

demarcadas como áreas rurais ficando à margem das políticas públicas voltadas para o urbano. 

Entretanto, nessas áreas periféricas, em regiões metropolitanas e em espaços não metropolitanos, 

encontram-se municípios com forte indicação de ruralidade e que foram demarcados por suas 

municipalidades como “urbanos” passando a fazer parte de uma lógica muitas vezes conduzida 

pela ilegalidade fundiária e urbanística (loteamentos ilegais, invasões ou favelas) que em muitos 

casos desconsidera os atributos e finalidades dessas áreas. 



268

As transformações decorrentes do processo de urbanização e das novas relações campo-

cidade não foram totais nem completas variando de intensidade e abrangência nos territórios de 

modo geral.  Partindo-se deste pressuposto, apreender a ruralidade presente na MMP vai além 

dos conceitos e tipologias de rural e urbano buscados na fundamentação teórica apresentada 

no capítulo 1. Dado o contexto de urbanização intensa, esse território deve ser submetido aos 

conceitos e tipologias apresentados, os seus principais elementos caracterizadores, construindo-

se dialeticamente uma indicação de ruralidade na MMP. Esta, por sua vez, tampouco deve ser 

encarada como suficiente por si só. 

Ao se conduzir as análises meiante 5 linhas de abordagem do território e suas ruralidades 

apresentadas no capítulo 2, assim como das variáveis e parâmetros daí decorrentes, buscou-se apontar 

distinções entre espaços rurais e urbanos e evidenciar esses espaços na MMP. Dessas variáveis e das 

análises surgiram os critérios de ruralidade e, por fim, a indicação de ruralidade na MMP.

O capítulo ora apresentado consiste de 3 subcapítulos. O primeiro – O rural na MMP 

– uma investigação – tem como objetivo construir uma base espacializada para o estudo, a 

ser cotejada com os limites do rural adotados pelo IBGE (2010), que apenas classifica as áreas 

rurais e urbanas. Para tanto recorreu inicialmente ao cruzamento de dois outros mapeamentos 

de duas fontes diversas, o mapeamento de “Cobertura da Terra” desenvolvido pela Secretaria 

do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo - SMA/SP (2013) e o mapeamento de 

“Cobertura e Uso da Terra” elaborado pelo IBGE (2014). O resultado desse procedimento é o 

Mapa 3.2 Cobertura e uso da terra e urbanização na MMP – Construção da Base Analítica 

Exploratória que será adotado como base analítica exploratória de referência considerada para 

os propósitos deste estudo como mais aderente à realidade encontrada no território da MMP. 

O objetivo é identificar discrepâncias entre o mapa de referência construído conforme 

descrito acima – lembrando que foi composto a partir de bases produzidas pelo poder público –, 

e o diagrama-síntese de indicação de ruralidade no território construído por meio da cartografia 

temática desenvolvida no subcapitulo 2.2. O cotejamento entre os dois elementos referidos – o 

mapa base e o diagrama-síntese – será apresentado adiante e visa, além da identificação das 

discrepâncias mencionadas, a seleção de algumas delas elucidando o entendimento de rural de 

uma e de outra referência. Isto é, a construída por meio da cartografia temática desenvolvida 

no subcapítulo 2.2, Espacialização da questão como instrumento de análise – cartografia e 

ruralidades e a que será construída no subcapítulo a seguir (3.1). 

O subcapítulo Discrepâncias entre as delimitações normativas oficiais e a análise 

físico-territorial consiste na análise dessas discrepâncias em vinte (20) municípios da MMP 
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selecionados a partir de alguns dos conflitos identificados entre as duas bases confrontadas, qual 

seja, a indicação de ruralidade construída a partir desse estudo e os dados oficiais divulgados 

pelo IBGE. Essas discrepâncias foram definidas no estudo empírico a partir do cotejamento 

entre a indicação de ruralidade encontrada para a MMP e as áreas rurais e urbanas conforme o 

adotado pelo IBGE (2010).

Esse conjunto de análise sobre as discrepâncias integra juntamente com as considerações 

sobre as Considerações sobre a análise territorial e ruralidade na MMP – subcapítulo 3.3 – 

as considerações finais decorrentes da pesquisa.

Diante da indicação de ruralidade e dos critérios de ruralidade identificados no Quadro 

2.8 - Critérios para a Indicação de ruralidade na MMP afirma-se que na MMP os espaços 

rurais existem e além de se apresentarem em maior quantidade do que os classificados pelo 

IBGE como rural estão circunstanciados e caracterizados por funcionalidades diversas daquelas 

destacadas como definidoras de ruralidade no capítulo 1.

 

3.1  O RURAL NA MMP – UMA INVESTIGAÇÃO

Este subcapítulo tem como objetivo a definição e elaboração da base de referência 

espacial que será posteriormente confrontada com a indicação de ruralidade – diagrama-

síntese – resultante das análises elaboradas no subcapítulo 2.2 com as definições e limites 

adotados pelo IBGE no país. 

Como a classificação do IBGE em rural e urbano foi considerada insuficiente optou-se por 

ponderar o seu uso com duas outras fontes: o Cobertura e Uso da Terra e as Áreas Urbanizadas 

dos Municípios, ambos desenvolvidos pelo IBGE; e a Cobertura da Terra, elaborada pela 

Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo (SMA-SP). 

O Mapa  3.2 Cobertura e uso da terra e urbanização na MMP – Construção da Base 

Analítica Exploratória resultante da compilação das fontes de dados mencionadas oferece 

uma nova leitura das áreas rurais e urbanas no território. 

O cotejamento da base analítica exploratória resultante com as zonas de ruralidade 

constitui uma primeira aproximação do que estamos denominando discrepâncias entre os 

espaços rurais apontados a partir da pesquisa e os espaços rurais definidos pelo IBGE.
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Metodologia adotada na elaboração da Base Analítica Exploratória (Mapa 3.2)

O Mapa 3.2 Cobertura e uso da terra e urbanização na MMP – Construção da Base Analítica 
Exploratória foi construído a partir do mapeamento da Cobertura e Uso da Terra61 (2014) e das 
áreas urbanizadas dos municípios62 (2005), ambos disponibilizados pelo IBGE, complementados 
com a Cobertura da Terra elaborada pela SMA-SP (2013), que foram usados para consolidar uma 
base única adotada como uma referência do rural diferente da apresentada pelo IBGE e na qual 
se baseiam os dados dos Censos Demográficos.

O mapeamento da Cobertura e do Uso da Terra disponibilizado pelo IBGE63  indica “a distribuição 
geográfica da tipologia de uso, identificada por meio de padrões homogêneos da cobertura 
terrestre” e foi desenvolvido meiante trabalho e pesquisa de campo incluindo “interpretação, 
análise e registro de observações da paisagem, concernentes aos tipos de uso e cobertura da terra, 
visando sua classificação e espacialização [...]”, resultando em um instrumento capaz de auxiliar 
nas análises ambientais e urbanas, assim como dos impactos da urbanização e das transformações 
nas áreas rurais (IBGE, 2013). 

Embora se reconheça a potencialidade da base de Cobertura e Uso da Terra (IBGE) como 
importante instrumento de análise, ele segue a mesma definição institucionalizada e adotada 
pelo IBGE na separação do território brasileiro em rural e urbano segundo a qual estão alinhados 
todos os seus dados e Censos Demográficos e a partir da qual estão demarcadas as “áreas 
urbanizadas”. Por essa razão, entende-se que elas não refletem a realidade do território, pois 
expressam os interesses das municipalidades, conforme já mencionado no capítulo 1. Com a 
finalidade de remediar esse problema, para efeito de investigação, optou-se por excluir a classe 
“área urbanizada” do mapeamento de uso da terra do IBGE, passando-se a considerar como 
mancha urbana ou áreas urbanizadas dos municípios uma base elaborada a partir de imagens de 
satélites (IBGE)64. Esse mesmo procedimento foi adotado com relação à classe “área construída” 
da base de dados da SMA-SP. Esses dados junto às demais classes do mapeamento de uso da 
terra referentes às duas fontes – IBGE e SMA – constituem importante subsídio às análises 
depreendidas e apresentadas a seguir. 

61 O material sobre cobertura e uso da terra do IBGE está disponível em ftp://geoftp.ibge.gov.br/informacoes_ambientais/
cobertura_e_uso_da_terra/mudancas/vetores/2014/ 

62 As áreas urbanizadas do IBGE foram utilizadas para suprir a falta de alguns municípios da MMP na mancha 
urbana em decorrência da alteração nos limites dessa região durante o desenvolvimento da pesquisa ter ocorrido 
posteriormente à elaboração da mancha urbana.

63 Disponíveis para os anos 1996, 2006 e 2013.

64 Essa mesma base do IBGE foi usada para complementar a mancha urbana no caso dos municípios que foram 
incluídos no limite da MMP após a elaboração da mancha urbana pela autora.
Esclarecendo, a base de áreas urbanizadas do IBGE foi elaborada em 2005 (imagens de 2005 e 2007) a partir de imagens 
de satélite CBERS-2B em escala 1:100.000. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geografia/mapas_
doc1.shtm. 
Na dissertação de mestrado (2008-2011) e no âmbito das pesquisas desenvolvidas no Laboratório de Urbanismo 
da Metrópole-LUME/FAUUSP a autora elaborou as manchas urbanas para as décadas de 1970, 1980, 1991, 2000 
e 2010 usando imagem de satélite Landsat. Entretanto, com a redefinição dos limites da MMP (2014/2015) alguns 
municípios não estavam contemplados nem pela mancha urbana nem pela base de uso e ocupação do solo. No 
caso da mancha urbana adotou-se a solução de complementar a elaborada pela autora com a base do IBGE, após 
confirmada a conformidade entre elas. Com relação ao uso e ocupação do solo até a finalização desta pesquisa 
não havia dados disponíveis para os municípios incluídos mais recentemente nos limites da MMP. 



Quadro 3. 1 - Cobertura e uso da terra - IBGE

Fonte: IBGE, 2010.

Grupo Classes

Áreas antrópicas agrícolas Áreas com mais de 50% de ocupação pelos estabelecimentos agropecuários*

Categorias  
simples

Lavouras
Lavouras temporárias
Lavouras permanentes
Pastagens
Pastagens naturais
Pastagens plantadas
Matas e/ou florestas
Florestas Plantadas
Matas e/ou florestas naturais
Sistemas agroflorestais
Outras coberturas e usos

Categorias  
compostas

Outras coberturas e usos + Usos diversificados
Lavouras + Sistemas agroflorestais
Lavouras + Outras coberturas e usos
Lavouras + Pastagens
Lavouras + Matas e/ou florestas
Pastagens + Sistemas agroflorestais
Pastagens + Outras coberturas e usos
Pastagens + Lavouras
Pastagens + Matas e/ou florestas
Matas e/ou florestas + Sistemas agroflorestais
Matas e/ou florestas + Outras coberturas e uso 
Matas e/ou florestas + Lavouras 
Matas e/ou florestas + Pastagens
Sistemas agroflorestais + Usos diversificados
Usos diversificados

Áreas antrópicas não agrícolas Área urbanizada

Áreas com  
predomínio de vegetação

Área entre 50% e 25% de ocupação por estabelecimentos agropecuários
Área entre 25% e 10% de ocupação por estabelecimentos agropecuários 
Área com menos de 10% de ocupação por estabelecimentos agropecuários

Água Uso de corpo d’água costeiro para pesca, aquicultura, lazer e turismo

 * Não há registro dessa categoria na MMP.
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No mapeamento da Ocupação e do Uso da Terra foram definidos pelo IBGE 6 (seis) 

grandes grupos de classes: as simples e as compostas, em que se encontram as várias formas de 

cobertura vegetal e plantio; áreas com predomínio de vegetação, nas quais se incluem as áreas 

ocupadas em até 50% da área por estabelecimentos agropecuários; as áreas antrópicas agrícolas 

e as áreas antrópicas não agrícolas, em que estão contempladas as áreas urbanizadas e áreas 

com mais de 50% de ocupação por estabelecimentos agropecuários; e, áreas relacionadas ao uso 

da água, tais como pesca, aquicultura, lazer e turismo. 



Quadro 3.2 - Cobertura da terra - SMA/SP

Fonte: SMA, 2010.

Grupo Classes

Área construída

Áreas de uso intensivo, estruturadas por edificações e sistema viário, onde predominam as superfícies artificiais não 
agrícolas. 
Áreas urbanas de uso residenciais, comerciais e de serviços, condomínios residenciais e ocupações esparsas, com baixa 
concentração de edificações como chácaras residenciais e de lazer, pequenos sítios, localizados distantes da mancha 
urbana principal ou ao longo de rodovias e vias de acesso.

Áreas úmidas
Áreas onde o lençol freático se encontra na superfície ou próximo a ela. Geralmente com a presença de uma vegetação 
aquática. 
Áreas de brejos, pântanos situados às margens de lagos, lagoas, cursos d´água e reservatórios, extensas áreas junto às 
várzeas inundáveis de rios,  áreas de mineração inundáveis.

Solo exposto Áreas de intervenção antrópica que foram terraplenadas ou aradas.
Áreas em transição de uso ou uma fase intermediária do mesmo uso; áreas onde processos erosivos expuseram o solo.

Cobertura 
herbácea-
arbustiva

Formação herbácea e/ou arbustiva. Solo coberto por vegetação de gramíneas ou leguminosas, com altura variando de 
alguns decímetros a alguns metros. 
Áreas de pasto melhoradas ou cultivadas destinadas ao pastoreio;
Culturas temporárias, semi-perenes e perenes; Todas as terras cultivadas, caracterizadas pelo delineamento de áreas 
cultivadas: zonas agrícolas heterogêneas ou homogêneas. 
Áreas remanescentes de cerrado e restinga.

Cobertura 
arbórea

Formação vegetal composta predominantemente por elementos arbóreos. 
Matas ciliares ao longo dos cursos d’ água;
Floresta estacional semidecídua; 
Floresta ombrófila densa;
Floresta ombrófila mista;
Área de cerrado, mangue e restinga (vegetação de maior porte);
Formações arbóreas homogêneas plantadas (pinus, eucalipto, seringueira e citrus);
Culturas arbóreas em estágio avançado 

Corpos d’água
Águas interiores; cursos-d’água e canais (rios, riachos, canais e outros corpos-d’água lineares);
Corpos-d’água naturalmente fechados, sem movimento (lagos naturais regulados);
Reservatórios artificiais (represamentos artificiais de água construídos para irrigação, controle de enchentes, 
fornecimento de água e geração de energia elétrica).

Sombra e nuvem Esta classe inclui áreas cobertas com nuvens e sombras
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 O mapeamento da Cobertura da Terra do Estado de São Paulo (2013) disponibilizado pela 

SMA-SP foi elaborado por meio de imagens de satélite Landsat 5 do ano de 2010, na escala 1:100.000. 

As classes estão agrupadas em área construída, áreas úmidas, solo exposto, cobertura herbácea-

arbustiva, cobertura arbórea, corpo-d’água, e, sombra e nuvem, conforme descrito a seguir:

A espacialização desses dados resultou em dois mapas65: 

1) Mapa 3.1 - Cobertura e uso da terra e urbanização na MMP – Cobertura e Uso da Terra  

 (IBGE)

2) Mapa 3.1 - Cobertura e uso da terra e urbanização na MMP – Cobertura da Terra (SMA-SP).

65 O primeiro é a Cobertura e Uso da Terra IBGE (2014) e o segundo a Cobertura da Terra SMA-SP (2013).



Mapa 3.1 - COBERTURA E USO DA TERRA E URBANIZAÇÃO NA MMP
Prospecção do rural a partir do “não urbano”

Cobertura e uso da terra (IBGE)

Cobertura da terra (SMA-SP)

0      25     50          100 km

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Setores censitários: Censo Demográfico IBGE (2010); Cobertura 
da Terra: Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo-SMA/SP (2013); Cobertura e Uso da Terra IBGE (2014); 
áreas urbanizadas IBGE (2015); Imagem de satélite: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, 
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.

Fonte: Elaboração nossa.
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As áreas em cinza, que aparecem no primeiro mapa (Mapa 3.1 Cobertura e uso da 

terra e urbanização na MMP – Cobertura e Uso da Terra (IBGE)), correspondem ao que 

o IBGE denomina “urbano”. Visto que esse dado66  é muito maior do que os limites da mancha 

urbana, em alguns casos compreendendo a totalidade do município, ele foi desconsiderado na 

elaboração da base de referência conforme já mencionado.

Como as classes definidas na “Cobertura e Uso da Terra” (IBGE) são mais detalhadas 

nas áreas de “plantio e cobertura vegetal” ela foi adotada como base, porém complementada 

– nas áreas urbanas que dela foram suprimidas, pois o IBGE apontou como urbanas – com as 

informações contidas na “Cobertura da Terra” da SMA/SP. 

O mapa a seguir resultante dos procedimentos acima destaca as seguintes informações:

• “não urbanas” – composta pelas classes de cobertura vegetal e estabelecimentos 

agropecuários (IBGE) acrescidas das classes de Cobertura da Terra da SMA-SP; e,

•  mancha urbana – composta pelas manchas urbanas definidas com base em 

imagem de satélite.

Tem-se, portanto, a partir do primeiro mapa (Mapa 3.2 Cobertura e Uso da Terra 

(IBGE) X Cobertura da Terra (SMA-SP)) as áreas do mapa marcadas na cor cinza escuro 

e identificadas como “não-urbano” que foram somadas às classes da “Cobertura da Terra” da 

SMA-SP, constituindo as áreas rurais, e no segundo mapa aparecem todas somadas marcadas 

em cinza escuro. Este segundo mapa mencionado é o que se denominou de base analítica 

exploratória (Mapa 3.2 Base Analítica Exploratória = Cobertura e Uso da Terra (IBGE) + 

Cobertura da Terra (SMA-SP)). 

O próximo subcapítulo retoma o diagrama-síntese de indicação de ruralidade na MMP 

(ver subcapítulo 2.3) que será cotejado com essa base mencionada, com o objetivo de identificar 

discrepâncias entre elas e, portanto, no território da MMP conforme o mapa temático denominado 

Discrepâncias entre as delimitações normativas oficiais e a análise físico-territorial. 

Assim, esta parte da tese pretende apontar novas formas de abordagens para os espaços 

rurais num cenário diferenciado como é o caso da MMP, sobretudo no que se refere ao contexto 

intermetropolitano, cujas regiões encontram-se intrinsecamente relacionadas, e onde se situam 

os seus diversos rurais. 

66 Esse dado equivale ao mesmo urbano adotado pelo IBGE na classificação do território em rural e urbano.



Mapa 3.2 - COBERTURA E USO DA TERRA E URBANIZAÇÃO NA MMP
Construção da Base Analítica Exploratória

Cobertura e Uso da Terra (IBGE): “não urbano” X Cobertura da Terra (SMA-SP): “cobertura vegetal”

BASE ANALÍTICA EXPLORATÓRIA = Cobertura e Uso da Terra (IBGE) + Cobertura da Terra (SMA-SP)

0      25     50          100 km

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Setores censitários: Censo Demográfico IBGE (2010); Cobertura 
da Terra: Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo-SMA/SP (2013); Cobertura e Uso da Terra IBGE (2014); 
áreas urbanizadas IBGE (2015); Imagem de satélite: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, 
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.

Fonte: Elaboração nossa.
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3.2  DISCREPÂNCIAS ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS OFICIAIS E  

   A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL 

No capítulo 1 apresentou-se a espacialização da classificação adotada pelo IBGE em que 

o território é dividido em áreas rurais e urbanas, sendo cada um desses espaços é divido em 5 

(cinco) e 3 (três) classes, respectivamente. A seguir recupera-se essa informação buscando-se 

contrapor a base de referência e os diagramas-sínteses elaborados para o território da MMP. 

Os mapas a seguir Mapa 3.3 Verificação da Indicação de ruralidade frente à 

classificação IBGE em rural e urbano e à Base Analítica Exploratória são: o primeiro 

(Classificação rural e urbano segundo o IBGE e Indicação de ruralidade) é o cruzamento 

da indicação de ruralidade com a base de referência construída (SMA/SP e IBGE); e, o 

segundo (Base Analítica Exploratória e Indicação de ruralidade)  é o cruzamento dessa 

mesma indicação de ruralidade com a classificação do IBGE (2010) em rural e urbano. Para 

contrapor esses resultados, a indicação de ruralidade foi identificada nos mapas por meio 

de uma camada de transparência circunscrevendo as áreas resultantes das análises e que 

apresentam indicação de ruralidade na MMP. Neles observa-se o conflito/discrepância entre 

a indicação de ruralidade e a classificação adotada pelo IBGE e, em contrapartida, essa 

indicação aparece, em certa medida, confirmada por meio da base analítica de referência que 

derivou da combinação das bases de Cobertura da Terra da SMA-SP e IBGE.

Analisando os mapas acima é possível observar as diferenças que eles apresentam quanto 

à classificação das áreas da MMP em rurais e urbanas. No primeiro mapa (Classificação rural 

e urbano segundo o IBGE e Indicação de ruralidade) são “urbanas” as áreas em vermelho 

e verdes as áreas rurais; no segundo mapa (Base analítica exploratória e Indicação de 

Ruralidade) são “urbanas” as áreas em vermelho e “não urbanas” as áreas em cinza. 

Essa dupla de mapas acima apenas confirma por um lado a divergência entre a classificação 

do IBGE em rural e urbano e a indicação de ruralidade e por outro que a base analítica 

exploratória se aproxima da indicação de ruralidade confirmando o seu resultado. 

As discrepâncias identificadas traduzem essencialmente a arbitrariedade da localização 

dos espaços rurais institucionalizados e em relação à condição de sua real localização no 

território. Conforme dito na Introdução nomeou-se discrepâncias a resultante do cotejamento 

entre as áreas classificadas como rural ou urbano de acordo com o IBGE e as áreas marcadas 

com indicação de ruralidade na MMP. 



Mapa 3.3 - Verificação da Indicação de ruralidade 
frente à classificação IBGE em rural e urbano e à Base Analítica Exploratória

FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Setores censitários: Censo Demográfico IBGE (2010); Cobertura 
da Terra: Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo-SMA/SP (2013); Cobertura e Uso da Terra IBGE (2014); 
áreas urbanizadas IBGE (2015); Imagem de satélite: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, 
Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.

Fonte: Elaboração própria.
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O IBGE nesse caso é a instituição nacional que centraliza a divulgação dos dados 

estatísticos do país e segue a localização do domicílio – se em situação urbana ou rural – para 

classificar a população brasileira, dada pelo perímetro urbano que é definido por lei municipal. 

A questão que se coloca a partir da indicação de ruralidade formulada nesta tese é em que 

medida tais discrepâncias estão presentes no território da MMP. 

As discrepâncias identificadas ocorrem de várias formas a partir da comparação das 

duas fontes de dados utilizadas nos mapas mencionados acima. Em alguns casos percebe-

se a totalidade dos municípios pintada de vermelho e/ou laranja indicando que ele seria 

completamente urbano. Ou seja, nesse caso toda a sua população estaria classificada como 

urbana e todas as estatísticas e estudos que baseiam suas pesquisas nesses dados estariam 

trabalhando com dados que não refletem a realidade do território. Conforme já observado por 

vários autores entre os quais Veiga (2002), essa forma de separação do território brasileiro 

leva a se considerar urbana uma população que não vive nesse contexto e, apoiando-se 

nesse número, a se atribuir um grau de urbanização ao país que acaba não correspondendo à 

totalidade do território brasileiro. 

Situações semelhantes à mencionada acima ocorrem na MMP nos municípios de 

Joanópolis, Piracaia, Jundiaí, Araçariguama, Cotia, Salto, por exemplo. Há ainda outros 

casos em que a mancha urbana excede os limites da classificação do urbano segundo o 

IBGE, conforme ocorre com o município de Santa Isabel. Essas discrepâncias são objetos das 

discussões do subcapítulo adiante. 

No decorrer dos estudos empíricos foram se destacando alguns exemplos mais expressivos 

das discrepâncias na MMP que foram selecionados como exemplares dos resultados 

alcançados. Esses exemplos estão organizados em dois grupos de municípios: aqueles em que a 

área total agrícola referente ao levantamento feito pelo Instituto de Economia Agrícola (2007-2008) 

é maior do que a área não agrícola67; e os que têm a área agrícola menor do que a área não agrícola. 

Dentro de cada um desses dois grupos foram analisadas as atividades rurais e as outras atividades 

que se desenvolvem nesses municípios, a variação de quantidade, área e pessoal ocupado nos 

estabelecimentos agropecuários entre 1996 e 2006 e a análise da área do município, área agrícola, 

área não agrícola e área da mancha urbana68. Os estudos empíricos levaram em consideração os dados 

67 A área não agrícola foi calculada considerando-se a área total do município (IBGE, 2005) menos a área agrícola 
(LUPA, 2007-2008).

68 Optou-se por usar a área da mancha urbana dada pela base de áreas urbanizadas do IBGE (2005). Entretanto, 
alguns municípios não possuem esse dado calculado e, nesse caso, ficou fora dessa análise.
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de estabelecimentos agropecuários do Censo Agropecuário 1996 e 200669, os dados da Unidade de 

Produção Agropecuária (UPAs) referentes a 2007-2008 do Instituto de Economia Agrícola (IEA)70 

com as estatísticas agrícolas por município e os dados do Censo Demográfico 2010 (IBGE).

Ao selecionar exemplos, buscou-se abranger as várias regiões da MMP e priorizou-se 

aqueles em que as especificidades tanto pudessem ajudar a evidenciar as discrepâncias como 

ilustrar a diversidade presente na ruralidade da MMP. Os resultados mostram que muitos dos 

municípios da MMP em que predominam área e atividades agrícolas também incluem em suas 

unidades produtivas outras atividades além da agricultura e pecuária. Em alguns dos municípios 

analisados também é forte a presença da agroindústria71 .

As discrepâncias aparecem em maior ou menor grau, mas ocorrem em quase todos os 

municípios da MMP. É importante observar que, considerando a extensão total do território da 

MMP, aproximadamente 53 mil km², os resultados obtidos por meio da indicação de ruralidade 

consideram que 40,3 mil km² desse total seriam atribuídos a espaços rurais, em contraposição 

à classificação dos espaços rurais do IBGE que corresponde a 38,4 mil km²72.

Com base nos dados do IEA (2007-2008) com estatísticas agrícolas sobre as propriedades 

agrícolas por Unidade de Produção Agropecuária (UPA), dados sobre máquinas implementos 

e benfeitorias, exploração de animais, informações sobre as atividades desenvolvidas e sobre 

o perfil dos proprietários, assim como sobre o cultivo agrícola para os municípios do Estado 

de São, foram selecionados os municípios da MMP e separados em dois grupos. No primeiro 

grupo estão os municípios em que a área agrícola é maior que a área não agrícola (Mapa 3.4    

Discrepâncias entre as delimitações normativas e a análise físico-territorial – municípios 

com área agrícola > área não agrícola), e o segundo grupo os casos em que a área agrícola é 

menor que a área não agrícola (Mapa 3.5 Discrepâncias entre as delimitações normativas e 

a análise físico-territorial – municípios com área agrícola < área não agrícola). 

Desses grupos foram selecionados alguns municípios que apresentaram discrepâncias que 

resultaram do mapeamento entre a indicação de ruralidade e a classificação do IBGE que são 

69 Os dados do Censo Agropecuário do IBGE (1996-2006) e os dados do Instituto de Economia Agrícola (2007-
2008) não estão sendo comparados entre si, mas foram usados como fonte de referência para as variáveis de 
interesse deste estudo.).

70 Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, CATI/IEA, Projeto LUPA.

71 Embora a pesquisa empírica e as análises tenham considerado a definição dos perímetros urbanos pelas 
municipalidades e a existência de instrumentos voltados para as áreas rurais, essa análise não foi considerada no 
detalhamento dos municípios, ficando como um ponto a ser desenvolvido em trabalhos futuros.

72 Calculados por meio de ferramenta de cálculo de área do ArcGIS.
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detalhados a seguir. 

No primeiro grupo, que é composto pelos municípios cuja “área agrícola > que a área 

não agrícola”, esses municípios estão localizados, predominantemente, nas bordas das regiões 

metropolitanas e aglomerações urbanas. Conforme apresentado no Mapa 3.4 os municípios 

selecionados foram: Jundiaí, Leme, Tatuí, Limeira, Joanópolis, Piracaia, Santo Antônio do 

Pinhal, São Miguel Arcanjo, Monte Mor, Biritiba-Mirim, Santa Branca e Lagoinha.



Mapa 3.4 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS E A  
ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
Municípios com área agrícola > área não agrícola
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FONTES BÁSICAS: Limites administrativos: malha digital IBGE (2010); Setores censitários: Censo Demográfico IBGE (2010); Cobertura 
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Cada um dos municípios está detalhado numa sequência de figuras que contém: 1) a 

classificação do IBGE x indicação de ruralidade; 2) a imagem de satélite com o limite do 

município; 3) a classificação Cobertura da Terra SMA-SP (2013); 4) a classificação Cobertura 

e Uso da Terra, IBGE (2014) complementada pela classificação Cobertura da Terra, SMA-SP 

(2013). Na sequência desses mapas apresenta-se uma tabela com dados de população que estão 

baseados nos setores censitários IBGE (2010) e áreas dos municípios (agrícola e não agrícola) 

e área da mancha urbana – quando disponível –, e um gráfico com os percentuais relativos aos 

usos agrícolas e não agrícola. 

Essa série de mapas busca evidenciar algumas das discrepâncias identificadas no estudo 

empírico e confirmar a identificação de ruralidade construída a partir da pesquisa.

No conjunto de mapas para o município de Jundiaí – município-sede da AU Jundiaí que 

faz parte do eixo das rodovias dos Bandeirantes e Anhanguera ligando a RMSP à RM Campinas 

– ao se analisar o resultado da indicação de ruralidade (hachura) colocada sobre o “urbano” 

da classificação do IBGE (Figura 3.1 “Discrepâncias” entre as delimitações normativas e 

a análise físico-territorial - Jundiaí, no mapa 1) existem áreas com indicação de ruralidade 

que sobrepõem o vermelho (IBGE) referente ao urbano, significando que algumas dessas áreas 

segundo a indicação de ruralidade deveriam ser rurais. 

Nos demais mapas tanto o dado de Cobertura da Terra (SMA-SP/2013) como o de 

Cobertura e Uso da Terra (IBGE/2014) apontam que existe cobertura vegetal sobre algumas 

áreas em vermelho (urbanas), confirmando as discrepâncias. Tomando-se a imagem de satélite 

no mapa 2 da Figura 3.1, nota-se a correspondência na localização da mancha urbana e do 

recorte do que é urbano na indicação de ruralidade e no mapa 3 e mapa 4 da Figura 3.1, 

denotando uma concentração da área urbanizada desse município e ocupações dispersas pelo 

seu território. Segundo o IBGE, a população de Jundiaí61  apresenta densidade demográfica de 

858,42 hab./km² e sua população está dividida entre 352.100 habitantes considerados urbanos e 

15.890 considerados rurais. 

Entretanto, os dados analisados a partir do IEA (2007-2008) indicam que o município 

possui uma área agrícola que corresponde a 60% do total de sua extensão territorial dividida 

entre área com vegetação natural (18%), área com pastagens (15%), área com reflorestamento 

(13%) e o restante dividido entre área com cultura perene, área complementar e área de descanso e 

61 A população usada nas análises é a população residente obtida com base nos setores censitários (Censo 
Demográfico IBGE, 2010).
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cultura temporária. Em (2007-2008) nesse município existiam 1.535 UPAs. Além das atividades 

agropecuárias desenvolvidas nessas unidades, os dados mostram que existe um número 

significativo de novas funções incorporadas a algumas delas como hotéis, pousadas, pesque-

pague, lanchonetes, áreas de turismo rural e ecoturismo, esporte e lazer, entre outras atividades 

econômicas rurais. Além disso, no município encontram-se unidades da agroindústria.

As pessoas ocupadas em estabelecimentos agropecuários, de acordo com dados do 

Censo Agropecuário (2006) eram 2.270 pessoas e embora esse número seja inferior ao 

período anterior (1996) houve aumento no número e nas áreas desses estabelecimentos no 

período analisado (1996-2006).

Ao se calcular a população residente baseada nos setores censitários localizados nas 

áreas rurais e urbanas segundo a indicação de ruralidade – denominada aqui “população 

estimada” –, este indicador aponta que no município de Jundiaí a população rural deveria ser 

superior àquela apontada pelo IBGE (ver tabela da Figura 3.1 abaixo). Em relação ao total da 

população do município, aproximadamente 3,36% a mais deveriam ser considerados rurais. 



Figura 3.1 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS  
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Mapa 1 - Classificação IBGE x indicação de ruralidade; 
Mapa 2 - Limite municipal e Imagem da terra;
Mapa 3 - Cobertura da Terra (SMA-SP);
Mapa 4 - Cobertura e Uso da Terra (IBGE / SMA-SP). 
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3 4

Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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O município de Leme (Gráfico 3.2 e Figura 3.2) localiza-se no extremo norte da AU 

Piracicaba e tem uma população total segundo o IBGE (2010) de 91.404 habitantes, dos quais 

apenas 2,1% foram considerados rurais. Apesar disso, considerando-se sua extensão territorial 

de 402,87km² (IBGE), a área não agrícola representa apenas 4% desse território. Ou seja, sua 

população urbana estaria ocupando uma área de no máximo 18 km². Sua área agrícola está 

ocupada grande parte (60%) por área de cultura temporária, cultura perene (14%), vegetação 

natural (8%), áreas de pastagens (7%) e o restante dividido entre área de vegetação natural, área 

complementar, área de descanso e vegetação de brejo ou várzea. 

Os dados do IEA (2007-2008) assinalam 837 UPAs nesse município sendo que nelas além 

das atividades agropecuárias, principalmente, cana-de-açúcar, laranja, milho e braquiária entre 

outras e bovino e avicultura em que está presente a agroindústria, também encontram-se outras 

atividades em suas UPAs tais como a extração mineral, atividades ligadas ao turismo, esporte 

e lazer, assim como outras atividades econômicas rurais.

Assim, enquanto o IBGE classifica 97,8% de sua população como urbana, os resultados 

encontrados por intermédio da pesquisa empírica apontam para a ruralidade desse município 

identificada mediante os critérios analisados e as dinâmicas das quais ele faz parte. Esse 

resultado, entretanto, requer maior aprofundamento nos estudos sobre áreas rurais em contextos 

metropolitanizados conforme alertado no início desta tese.



Figura 3.2 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS  
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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Tatuí no extremo oeste da MMP é um município da RM Sorocaba com população urbana 

(IBGE, 2010) de 101.993 habitantes e somente 5.508 habitantes considerados rurais. A área 

total desse município compreende aproximadamente 73% de áreas agrícolas divididas entre 

culturas temporárias e pastagens (61%) e o restante entre áreas naturais, cultura perene, área 

de descanso e áreas complementares. Seu principal produto cultivado é a braquiária seguida 

da cana-de-açúcar e milho. A agroindústria está presente nesse município sendo predominante 

na avicultura de corte e para ovos. Verifica-se ainda que em suas 1.016 UPAs outras atividades 

também são desenvolvidas com as ligadas a esporte e lazer, extração mineral, entre outras.

Segundo os dados do IBGE de áreas urbanizadas, a mancha urbana desse município é de 

22,22 km² e a densidade demográfica é de 205,03 hab./km².

O resultado da indicação de ruralidade para esse município estima uma população rural mais 

de três vezes maior do que aquela apontada pelo IBGE. Observando-se abaixo os mapas para esse 

município e apoiados nos dados apresentados na Figura 3.3, mapa 3 e mapa 4 (SMA-SP e IBGE/

SMA-SP) verifica-se que eles reforçam a redução da área urbana apresentada no mapa 1 (área urbana 

em vermelho do IBGE).



Figura 3.3 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS  
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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O município de Limeira  (Gráfico 3.4 e Figura 3.4) encontra-se localizado na AU Piracicaba em 

uma região de intensas dinâmicas regionais favorecidas pela presença da rodovia Anhanguera que o 

conecta ao município de Campinas passando por Americana, Sumaré e Hortolândia. Além disso, liga-se 

à Piracicaba pela  rodovia Deputado Laércio Corte e à Rio Claro pela rodovia Washington Luís. 

A população total desse município em 2010 era de 275.214 habitantes dos quais apenas 3% 

foram considerados rurais pelo IBGE (2010). Sua população está concentrada em uma mancha 

urbana de 56,77 km² e segundo o IBGE o município apresenta densidade populacional em 

torno de 475,32 hab./km². A área agrícola de acordo com os dados do IEA (2007-2008) chega 

a quase 76% da totalidade do território e o número de UPAs atinge os 1.870 unidades. Nessa 

área os tipos que compreendem maiores percentuais são o de cultura perene (30%), o de cultura 

temporária (28%), apresentando ainda 10% de área de pastagens, entre outras.

Adicionalmente, segundo o Censo Agropecuário de 2006, 3.909 pessoas estão ocupadas 

em estabelecimentos agropecuários e esse número apresentou crescimento do período anterior 

para esse tanto em pessoal ocupado, quanto em área e em quantidade de estabelecimentos 

desse setor. O município também possui empresas ligadas à agroindústria e entre as atividades 

desenvolvidas em suas UPAs encontram-se aquelas ligadas ao esporte e lazer, restaurantes e 

atividades ligadas ao turismo rural além de outras atividades voltadas à economia rural. 

Segundo os resultados da indicação de ruralidade a população rural estimada para o 

município de Limeira deveria ser 3,7 vezes maior do que a apontada pelo IBGE na classificação 

do município em rural e urbano. 



Figura 3.4 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS 
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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Joanópolis (Gráfico 3.5 e Figura 3.5) e Piracaia (Gráfico 3.5 e Figura 3.5) – municípios 

localizados na UR Bragantina – as discrepâncias encontradas entre a classificação do IBGE em 

rural e urbano e a indicação de ruralidade deve-se a que o IBGE classifica esses municípios como 

totalmente urbanos, ou seja, sem população rural, enquanto os resultados depreendidos das análises 

indicam a totalidade de seu território como rural.

No caso de Joanópolis, a área agrícola informada pelo IEA (2007-2008) representa 93% 

do seu território distribuídas predominantemente entre áreas de pastagens, reflorestamento e 

vegetação natural, com 52%, 18% e 16%, respectivamente, e o restante em outras formas de 

cobertura vegetal. São 11.664 habitantes com uma densidade populacional muito baixa (31,44 

hab./km²). Do total de sua população, 1.066 estão ocupados em estabelecimentos agropecuários, 

inclusive com a presença de agroindústria na região. É importante observar que no período 

entre 1996 e 2006 esse número apresentou uma queda acima de 45,4% na quantidade de 

estabelecimentos agropecuários e de mais de 50% no pessoal ocupado nesses estabelecimentos. 

Várias atividades além da agropecuária são desenvolvidas em suas áreas rurais, principalmente 

relacionadas ao turismo, esporte e lazer, entre outros. 



Figura 3.5 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS  
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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Para o município de Piracaia cuja população de 25.023 habitantes, com uma mancha 

urbana de 3,77 km² e densidade populacional em torno de 65,15hab./km². Esse município foi 

considerado todo como urbano pelo IBGE (2010). Entretanto, as análises apontaram 46,40% da 

população como urbana e o restante considerado rural. O município tem uma área agrícola que 

corresponde a 77% do seu território com pastagens na maior porção (46%) e 16% em áreas de 

reflorestamento, entre outras pequenas áreas dos demais tipos de coberturas. 

Há na região algumas agroindústrias segundo os dados do IEA (2007-2008) e outras 

atividades estão presentes nas 951 UPAs, entre as quais as voltadas para  esporte e lazer, hotéis 

e restaurantes, entre outros. Da mesma forma que Joanópolis, esse município apresentou queda 

no período entre 1996 e 2006 (Censo Agropecuário) nos estabelecimentos agropecuários, tanto 

nas quantidades, quanto na área e no pessoal ocupado. 



Figura 3.6 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS  
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Mapa 1 - Classificação IBGE x indicação de ruralidade; 
Mapa 2 - Limite municipal e Imagem da terra;
Mapa 3 - Cobertura da Terra (SMA-SP);
Mapa 4 - Cobertura e Uso da Terra (IBGE / SMA-SP). 

1 2

3 4

Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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Fonte: Instituto de Economia Agrária (2007-2008) /Projeto LUPA.
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O município de Santo Antônio do Pinhal (Gráfico 3.7 e Figura 3.7) na porção ao norte da 

RM Vale do Paraíba e Litoral Norte possui uma população de 6.466 habitantes dos quais 59,5 

% estão classificados pelo IBGE (2010) como urbanos. Segundo a indicação de ruralidade a 

população total do município deveria ser considerada rural.

O município apresenta forte vocação para o turismo com muitos hotéis e pousadas, 

além de restaurantes e desenvolve o artesanato local, entre outras atividades. Sua área 

agrícola corresponde a 76% do seu território com predomínio de áreas de pastagens (38%) 

e 24% de áreas naturais, entre outras coberturas vegetais. Os mapas apresentados apontam 

cobertura vegetal em todo o território identificada tanto na imagem de satélite assim como no 

mapeamento da SMA-SP.

 



Figura 3.7 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS  
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Mapa 4 - Cobertura e Uso da Terra (IBGE / SMA-SP). 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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Fonte: Instituto de Economia Agrária (2007-2008) /Projeto LUPA.
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O município de São Miguel Arcanjo (Gráfico 3.8 e Figura 3.8) é um município com 

uma área de 950,7 km² dos quais apenas 2% é considerada não rural apresentando uma 

densidade demográfica de 33,80 hab./km². Apesar disso, mais de 68% de sua população é, 

segundo o IBGE, urbana. No entanto, a indicação de ruralidade apresentou a totalidade da 

população desse município como população rural. 

O município possui de acordo com o IEA (2007-2008) 2.491 UPAs e 6.122 pessoas estão 

ocupadas em estabelecimentos agropecuários (Censo Agropecuários, 2006). As atividades 

desenvolvidas em grande parte de suas UPAs incluem outras atividades além das ligadas 

diretamente a esse setor.



Figura 3.8 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS  
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Mapa 1 - Classificação IBGE x indicação de ruralidade; 
Mapa 2 - Limite municipal e Imagem da terra;
Mapa 3 - Cobertura da Terra (SMA-SP);
Mapa 4 - Cobertura e Uso da Terra (IBGE / SMA-SP). 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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Fonte: Instituto de Economia Agrária (2007-2008) /Projeto LUPA.
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 A discrepância existente entre a população classificada como rural e urbana (IBGE) e a 

indicação de ruralidade resultante dos critérios analisados para o município de Monte Mor (Gráfico 

3.9 e Figura 3.9) aponta uma diferença de quase três vezes mais de habitantes classificados rurais 

por esse último método.

Monte Mor fica na RM Campinas e encontra-se muito próxima a Hortolândia e Campinas. 

Possui uma densidade populacional de 203,61 hab./km² e sua mancha representa apenas 15,27 

km². Entre as atividades inseridas em suas Unidades de Produção Agropecuária registra-se um 

número considerável delas ligadas à agroindústria. As áreas agrícolas são predominantemente 

áreas de cultura temporária (38%) e áreas de pastagens (26%).



Figura 3.9 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS  
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Mapa 1 - Classificação IBGE x indicação de ruralidade; 
Mapa 2 - Limite municipal e Imagem da terra;
Mapa 3 - Cobertura da Terra (SMA-SP);
Mapa 4 - Cobertura e Uso da Terra (IBGE / SMA-SP). 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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Fonte: Instituto de Economia Agrária (2007-2008) /Projeto LUPA.
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O município de Santa Branca (Gráfico 3.10 e Figura 3.10) na RM VPLN, próximo ao 

limite com a RMSP, possui uma população de 13.457 habitantes, sendo 12% classificada como 

população rural segundo o IBGE e, conforme a indicação de ruralidade 28,7% da população 

total do município deveria ser considerada rural.  Nesse município as áreas não agrícolas 

ocupam apenas 19% do total e as agrícolas dividem-se entre áreas de pastagens (45%), áreas de 

reflorestamento (17%) e áreas de vegetação natural (13%), entre outras.



Figura 3.10 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS  
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Mapa 1 - Classificação IBGE x indicação de ruralidade; 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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Fonte: Instituto de Economia Agrária (2007-2008) /Projeto LUPA.
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O município de Biritiba-Mirim (Gráfico 3.11 e Figura 3.11) localiza-se no extremo 

leste da RMSP e possui 28.541 dos quais 16,44% foram classificados como população rural 

pelo IBGE (2010). Segundo os critérios considerados para a elaboração da indicação de 

ruralidade a população rural desse município aumentaria para 10.089 habitantes (35,35 do 

total de habitantes do município). 

A área não agrícola desse município representa 39% do território e o predomínio da área 

agrícola fica por conta da vegetação natural (27%) seguida da área de reflorestamento (17%). 

O número de pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários é superior a 2.000 pessoas. 



Figura 3.11 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS  
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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Fonte: Instituto de Economia Agrária (2007-2008) /Projeto LUPA.
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O último caso analisado com área agrícola maior do que a área não agrícola foi o município 

de Lagoinha (Gráfico 3.12 e Figura 3.12) na RM VPLN. A população total desse município 

é de 4.798 habitantes sendo que 35,5% estão classificadas como população rural (IBGE). 

Os resultados das análises indicam que a totalidade desse município apresenta indicação de 

ruralidade havendo, portanto, discrepância entre esse resultado e a classificação do IBGE. 



Figura 3.12 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS 
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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Mapa 2 - Limite municipal e Imagem da terra;
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Mapa 4 - Cobertura e Uso da Terra (IBGE / SMA-SP). 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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Os municípios selecionados cuja “área agrícola é menor do que a área não agrícola” (Mapa 

3.5) estão localizados predominantemente no interior da MMP, exceto Campos do Jordão, na 

RM VPLN. São eles: São Roque, Santa Isabel, Campos do Jordão, Itanhaém, São Lourenço da 

Serra, Juquitiba, Itapevi e Vargem Grande Paulista.

A área agrícola calculada pelo IEA (2007-2008) para o município de São Roque (Gráfico 



Mapa 3.5 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS E A  
ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
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da Terra: Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo-SMA/SP (2013); Cobertura e Uso da Terra IBGE (2014); 
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Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.

Fonte: Elaboração nossa.
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Fonte: Instituto de Economia Agrária (2007-2008) /Projeto LUPA.
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3.13 e Figura 3.13) compreende apenas 18% do seu território dos quais 10% são em áreas 

naturais. Esse município possui uma tem uma população total segundo o IBGE (2010) de 78.642 

e uma densidade populacional de 256,82 hab./km² em uma mancha urbana de 14,61 km². 

A indicação de ruralidade aponta discrepância entre esse resultado e a classificação da 

população desse município em rural e urbana. Enquanto o primeiro atribui ao rural 9,31% da 

população do município, o segundo aponta 35,54% desse total em áreas rurais.

Ainda de acordo com dados do IEA o município possui 206 UPAs e nelas são desenvolvidas 

atividades ligadas ao turismos de maneira geral e outras atividades econômicas rurais, havendo 

a presença de unidades ligadas à agroindústria. 

A área apontada como urbana pelo IBGE (mapa 1) da Figura 3.13 ocupa uma área que 

conforme mostram os demais mapas (2, 3 e 4) está encoberta por vegetação. 

A análise do município de Santa Isabel (Gráfico 3.14 e Figura 3.14) também revelou 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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discrepâncias entre a indicação de ruralidade e a classificação do IBGE. Esse município está 

localizado no extremo nordeste da RMSP, sendo atravessado pela rodovia Pres. Dutra. Sua 

população apontada pelo IBGE como rural em 2010 era 10.782 habitantes e 39.453 urbanos e, 

segundo a indicação de ruralidade resultante das análises desse estudo a população rural subiria 

29,44% da registrada atualmente, passando para 13.957 habitantes rurais. De acordo com os dados 

do IEA (2007-2008) esse município tem uma área agrícola que ocupa 56% do seu território. Em 

contraposição, a mancha urbana informada pelo IBGE  compreende uma área de 33,71km² (9,28% 

da área total do município). 

Sua maior área agrícola está ocupada por pastagens (26%), seguida de 10% ocupada 

com vegetação natural e o restante divido entre área de reflorestamento e áreas com culturas 

temporárias e culturas perenes. Entre as atividades desenvolvidas em suas 509 UPAs encontram-

se destacadamente as atividades de transformação artesanal, áreas de pesque-pague, esporte e 

lazer e outras atividades econômicas rurais.

Embora os dados indiquem pouca relevância das atividades agropecuárias nesse município, 

os critérios analisados na elaboração da indicação de ruralidade consideraram outros aspectos 

socioeconômicos, demográficos, de infraestrutura, entre outros, que resultaram na indicação de 

ruralidade para esse município.

No município de Campos do Jordão (Gráfico 3.15 e Figura 3.15) apenas 11% do total do 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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território é área agrícola segundo dados do IEA (2007-2008). O número de UPAs é reduzido 

se comparado a outros municípios de mesmo tamanho, assim como o pessoal ocupado na 

agropecuária. 

A população total desse município é de 47.031 habitantes dos quais menos de 1% foi 

considerada rural pelo IBGE. Entretanto, esse município respondeu positivamente para a 

indicação de ruralidade em vários dos critérios analisados o que resultou em que toda a sua 

população foi considerada rural por esse método de análise.

O município de Itapevi (Gráfico 3.16 e Figura 3.16) localizado a oeste da RMSP possui 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.

315



Gráfico 3.16 - Área agrícola x área não agrícola
Itapevi

Área com cultura 
perene  

0% 

Área com cultura 
temporária  

0% 

Área com pastagens  
1% 

Área com 
reflorestamento  

1% 

Área com 
vegetação natural  

1% 

Área com 
vegetação de brejo 

e várzea  
0% 

Área em descanso  
0% 

Área complementar  
0% 

Área não agrícola 
97% 

Área agrícola x Área não agrícola 

Fonte: Instituto de Economia Agrária (2007-2008) /Projeto LUPA.

316

apenas 3% de seu território como agrícola de acordo com os dados do IEA (2007-2008). A 

mancha urbana tem 25,89 km² de extensão e sua população total supera os 200 mil habitantes 

com densidade populacional igual a 2.428,88 hab./km². 

Segundo o IBGE toda a população desse município foi considerada urbana. Entretanto, 

de acordo com a indicação de ruralidade 6,57% da população do município deveria se 

considerada rural.

A discrepância existente entre a população classificada como rural pelo IBGE e a indicação 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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de ruralidade para o município de Vargem Grande Paulista (Gráfico 3.17 e Figura 3.17) é 

semelhante à apresentada para o caso de Itapevi. O IBGE classifica a população desse município 

como em sua totalidade urbano, porém para os critérios analisados uma parte dessa população 

(22,62%) deveria estar classificada como rural, apesar de somente 12% de ser agrícola segundo os 

dados do IEA (2007-2008). 

Esse município localizado na RMSP possui uma mancha urbana de 6,87km² e densidade 

populacional de 1.012,10 hab/km².

O município de Itanhaém (Gráfico 3.18 e Figura 3.18) na RM Baixada apresenta uma área 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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agrícola que corresponde a 23% de sua área total. No entanto, deve-se considerar sua localização 

litorânea e a presença de áreas de proteção ambiental sobre o seu território. Predomina nessas 

áreas a vegetação natural que soma 20% da área total do município.

O número de UPAs chega a 186 com atividades diversas – hotéis, atividades de esporte e 

lazer, transformação artesanal, ecoturismo, extração mineral, entre outras.

A área de sua mancha urbana totaliza 44,6 km², enquanto a área total do município 

ultrapassa os 600 km². 

A população desse município classificada como rural pelo o IBGE é de menos de 1% 

existindo discrepância entre esse dado e a indicação de ruralidade encontrada de acordo com 

os critérios que foram analisados neste estudo. Os resultados apontam que 19,6% da população 

classificada como rural segundo as análises.

Assim como Juquitiba, o município de São Lourenço da Serra (Gráfico 3.19 e Figura 
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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3.19) tem uma área agrícola muito pequena (2% nesse caso). A densidade populacional é de 

aproximadamente 75 hab. /km² e a área da mancha não chega a 1 km². 

A população que o IBGE classifica como rural para esse município equivale a 8,8% de sua 

população total apontando para uma discrepância entre esse dado e a indicação de ruralidade 

encontrada a partir dos critérios considerados neste estudo que aponta 67,17% da população 

desse município como população rural.

Apenas 1% do território do município de Juquitiba (Gráfico 3.20 e Figura 3.20), na RMSP,  
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.
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é agrícola conforme apontam os dados do IEA (2007-2008), que apresenta uma população total 

de 28.561 habitantes em um território pouco adensado (55,03 hab./km²) e uma mancha urbana 

de apenas 2,6 km². 

A discrepância existente entre o que o IBGE aponta como população rural nesse 

município (22,72%) e a indicação de ruralidade representa uma diferença de 1.412 habitantes 

que deixaram de ser considerados rurais pelo IBGE.

As análises depreendidas sobre os 20 municípios apresentados acima tiveram como 



Figura 3.20 - “DISCREPÂNCIAS” ENTRE AS DELIMITAÇÕES NORMATIVAS  
E A ANÁLISE FÍSICO-TERRITORIAL
Juquitiba
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Fonte: Elaboração própria a partir de imagens de satélite Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/
Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, and the GIS User Community.

Mapa 1 - Classificação IBGE x indicação de ruralidade; 
Mapa 2 - Limite municipal e Imagem da terra;
Mapa 3 - Cobertura da Terra (SMA-SP);
Mapa 4 - Cobertura e Uso da Terra (IBGE / SMA-SP). 
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finalidade evidenciar as discrepâncias entre a classificação do território da MMP em rural 

e urbano segundo o IBGE e o resultado encontrado por meio do estudo empírico na procura 

de uma indicação de ruralidade para esse território considerando os aspectos analisados (I- 

infraestrutura viária, conexões territoriais e vetores de urbanização, acessibilidade e mobilidade; 

II- atividades produtivas; III- demografia e condições de vida e pendularidade; IV- recursos 

naturais; e, V- centralidades e policentrismo).

Os resultados confirmam que a população rural da MMP segundo a classificação do 

IBGE está subestimada em relação aos cinco aspectos acima mencionados. Para se chegar a tal 

conclusão, se apoiou como visto em dados das áreas agrícolas do IEA (2007-2008) e do Censo 

Agropecuário IBGE (1996 e 2006) e está respaldada nas interpretações da cobertura vegetal 

desse território apresentadas pela SMA-SP e IBGE/SMA-SP, que foram conjugadas no mapa 

base de referência, construído para este estudo.

Os dados revelaram que há municípios na MMP como, por exemplo, Limeira que se 

encontra inserido em importantes dinâmicas regionais e metropolitanas e, no entanto, também 

possui nesse contexto um setor agropecuário importante com extensa área de cultivo em seu 

território e parte expressiva de empregos no setor. Nesse caso, a indicação de ruralidade 

aponta uma área urbana menor do que a apresentada pelo IBGE e, consequentemente, uma 

população rural maior.

Em outros casos analisados, há municípios classificados em sua totalidade como urbanos 

– Joanópolis e Piracaia, por exemplo –, e que segundo a indicação de ruralidade demonstrou-

se nessas localidades a existência de dinâmicas mais voltadas às características de espaços 

rurais. Essa diversidade de contextos dos espaços em que a ruralidade é evidenciada – tanto 

em áreas dinâmicas como em áreas estagnadas ou de dinâmicas mais voltadas ao contexto 

local – acabam corroborando com uma das hipóteses iniciais desta tese de que na MMP o rural 

pode estar tanto em áreas inseridas nas dinâmicas metropolitanas e macrometropolitanas, 

assim como em áreas de menor representatividade no conjunto da MMP. 

A presença de outras atividades ligadas ao campo como o turismo rural e serviços 

ligados ao turismo de modo geral, transformação artesanal e esporte e lazer entre outras 

atividades econômicas, demonstram as novas formas de ocupação nesses espaços, assim 

como a forte presença de domicílios de segunda residência e condomínios e vilas levam 

espacialidades diversas a essas áreas que tanto podem estar nas metrópoles como nas áreas 

não metropolitanas da MMP.
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Os problemas advindos das discrepâncias apresentadas referem-se à interpretação desses dois 

mundos – rural e urbano – podem levar a conclusões distorcidas e decisões equivocadas quanto à 

condução do planejamento territorial e a elaboração de políticas públicas. Este fato pode ocorrer, 

mesmo quando o planejamento urbano e regional está voltado para o território em sua totalidade. 

Decorre em grande parte do método de separação de áreas rurais e áreas urbanas, ou de população 

rural e população urbana que se baseia em definições políticas como as que são adotadas no Brasil 

pelo IBGE e não em análises que visem à prospecção e o reconhecimento da diversidade e das 

intensidades presentes na realidade desse território, podem levar a conclusões distorcidas e decisões 

equivocadas quanto à condução do planejamento territorial e a elaboração de políticas públicas. 

Um exemplo muito simples pode ilustrar essa questão. O município de Joanópolis, 

analisado acima, é para o IBGE 100% urbanizado e, conforme se verificou esse dado não 

corresponde à realidade desse território. Se todos os municípios brasileiros definissem seus 

perímetros urbanos conforme o fez Joanópolis o grau de urbanização do país resultaria em 

100%, o que obviamente não representa a efetiva situação de sua população. Essa é uma das 

considerações a ser complementada no capítulo a seguir, Considerações finais sobre a análise 

territorial e ruralidade na MMP.

3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A ANÁLISE TERRITORIAL E RURALIDADE 

NA MMP

A inquietação inicial posta na Introdução e que motivou o desenvolvimento desta tese foi 

responder à questão de como identificar espaços “rurais” num território como a Macrometrópole 

Paulista – submetido a um intenso processo de urbanização e seus desdobramentos. 

O ponto de partida foi a espacialização dos espaços rurais e urbanos brasileiros baseado 

na classificação adotada pelo IBGE e esta já deixou claro não refletir a realidade do território e, 

portanto, não revelar o rural na Macrometrópole Paulista por esse critério. 

Essa classificação mostra-se insuficiente, sobretudo por não estar ancorada em estudos 

que possam reflitir as dinâmicas presentes no território e sim em critérios que se estabelecem 

nos planos político, tributário e ideológico, no âmbito das municipalidades. 

Nesta tese, a questão foi enfrentada trabalhando-se no plano dos conceitos a partir de 

uma abordagem voltada aos aspectos estruturais, socioeconômicos e demográficos na escala 
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macrometropolitana e metropolitana desse território e, quando necessário, chegando-se à escala 

local.

Conforme se viu, o processo de urbanização e as novas formas de ocupação dos territórios, 

assim como as mudanças nas relações de trabalho e de produção transformaram a relação rural-

urbano e tornaram ainda mais complexa sua identificação e delimitação. Afora isso, os diversos 

condicionantes que compõem a noção de rural em cada país e a definida por organismos 

internacionais, geralmente, elaboram-se a partir “das formas efetivas de ocupação territorial, da 

evolução histórica e das concepções predominantes em cada um deles” (WANDERLEY, 2000, 

p. 90), levando a uma multiplicidade de interpretações sobre esses espaços. 

Essa constatação, de início, confirmou a importância de uma reflexão sobre o contexto 

brasileiro e, sobretudo na MMP, pois se entendia a situação brasileira como distinta e insuficiente 

em relação aos limites rural/urbano.

Assim, para este estudo fez-se necessário entender os conceitos, definições, abordagens 

e tipologias propostas para o rural, assim como compreender as transformações ocorridas ao 

longo do tempo mediante a evolução histórica da ocupação dos territórios e as relações de 

produção estabelecidas nesses espaços e na sua relação com o urbano.

Tendo-se permanentemente a cartografia temática como instrumento de análise, falou-se 

do rural e de ruralidades em diversos contextos no tempo e no espaço e como eles transformaram-

se até chegar ao momento recente em que a urbanização passou a ocupar fragmentos do espaço 

ampliando as territorialidades e adquirindo outras espacialidades distintas de suas antigas formas.

Conforme visto, dadas as transformações e as novas relações entre espaços rurais 

e espaços urbanos, as zonas rurais passaram a abrigar diferentes formas e configurações 

combinando atividades agropecuárias com diversas outras atividades, constituindo-se, por 

vezes, em alternativas que as famílias do mundo rural encontram para complementar a renda, 

e ao mesmo tempo constituindo-se em fatores de dinamização das áreas rurais que ajudam a 

fixar a população a essas áreas.

O encurtamento das distâncias geográficas favorecido pela intensidade e complexidade de 

nodais e redes – concretos ou virtuais – aumenta as perspectivas de desenvolvimento de áreas 

antes consideradas deprimidas. O homem do campo passou a ter como alternativa deslocar-se 

cotidianamente para a cidade, seja para trabalho, estudo, negócios ou lazer. E, da mesma forma, 

moradores da cidade passaram a se deslocar para cidades e espaços rurais vizinhos em razão 

de trabalho ou lazer, em interações diversas com o meio rural. Fugindo dos inconvenientes 

das grandes densidades populacionais ou levados por novas alternativas de trabalho, muitos 
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habitantes das grandes cidades dirigiram-se para cidades menores, principalmente as próximas 

aos grandes centros urbanos, conforme visto, em busca de melhor qualidade de vida.

Afora isso, o caminho do rural para a cidade com a inserção de espaços agrícolas no 

interior do urbano – não no sentido de converter urbano em rural, mas de revalorizar atividades 

agrícolas e, consequentemente, o rural – aproxima ainda mais essas duas realidades, colocando 

ruralidades nas cidades e urbanidades no campo, conforme dito por Biazzo (2008).

No que tange à localização das áreas rurais em relação às “naturais” no território, vê-

se que elas se encontram inseridas em contextos muito semelhantes e em certas situações 

justapostas, sendo entendidas como um único espaço. O conflito existente entre a proteção da 

“natureza” e o uso rural revela-se na MMP dada a presença de remanescentes de mata atlântica 

e áreas de mananciais marcados como áreas de proteção ambiental ou por leis específicas que 

integram em certos casos a extensão total de municípios. Tais circunstâncias sugerem que ao 

se pensar políticas públicas deva-se considerar a totalidade do território buscando-se conjugar 

expansão urbana, áreas rurais e áreas naturais e tendo-se em conta uma relação positiva entre 

áreas rurais e áreas naturais por meio da valorização da natureza, com práticas agrícolas e a 

viabilidade de atividades turísticas, com a “natureza”, como recurso a preservar e como atrativo 

de turismo e lazer que agrega valor às áreas rurais.

Desde o início nesta tese buscou-se olhar para o território da MMP evitando ideias 

preconcebidas sobre o rural e o urbano – entendidos aqui como espaços complementares e 

indissociáveis. Tal precaução encontra justificativa na identificação de visões que tentam associar o 

rural a contextos socioeconômicos menos favorecidos atribuindo a essas áreas a condição de baixos 

níveis de renda, educação, saúde, acesso deficiente aos serviços públicos, poucas oportunidades 

de emprego e alta vulnerabilidade em contraposição às condições oferecidas em áreas urbanas. 

De certo que muitas áreas rurais localizam-se em terras longínquas e de difícil acesso 

às vantagens oferecidas nas cidades, outras podem por questões climáticas ou de aptidão 

agrícola do solo terem se transformado em áreas estagnadas com poucas perspectivas de 

desenvolvimento, ou ainda estarem em situação de miséria por terem perdido população e 

consequentemente seu dinamismo. Nesse sentido essas áreas se encontram de fato em situações 

desfavoráveis, entretanto, associar o rural genericamente a baixos níveis de condições de vida 

e de desenvolvimento pode levar a equívocos, pois não se trata estritamente de espaços rurais, 

mas do espaço geográfico em determinada condição, seja ele cidade ou campo – rural ou urbano 

– como pode ser depreendido de Wanderley (2001, p. 2) ao constatar em sua pesquisa que as 
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pequenas cidades brasileiras “[...] consideradas urbanas pelo IBGE, conhecem uma experiência 

urbana, que é, frequentemente, frágil e precária.”. 

Essas cidades são encontradas na MMP embora em número reduzido e em situação 

diferenciada se comparadas ao quadro geral dos municípios brasileiros; estão localizadas 

predominantemente na RM Vale do Paraíba e Litoral Norte e na RM Sorocaba, sendo também 

os municípios em que a participação do setor agropecuário no valor adicionado se destaca 

(Mapa 2.20 Valor adicionado segundo a participação dos setores de atividade econômica 

por município na MMP – capítulo 2). Nessas áreas a pesquisa mostrou que os índices de 

vulnerabilidade social são os mais altos chegando, em alguns casos, a toda extensão do município 

como ocorre em Tapiraí (RMS) e Queluz (RMVPLN). 

A pesquisa levou a algumas considerações sobre as variáveis e parâmetros adequados 

para a identificação da ruralidade na MMP. Os critérios aplicados conduziram à identificação 

de discrepâncias entre mapeamentos, conforme visto, que por um lado confirmam as hipóteses 

iniciais e por outro revelam alguns dos aspectos da ruralidade presente nesse território. Tais 

resultados podem ser ampliados tanto por meio da aplicação a outros municípios em contextos 

distintos assim como pela inclusão de novas variáveis às análises, além dos que foram detalhados 

neste estudo, podendo levar a novos desdobramentos da pesquisa. 

Acerca das variáveis trabalhadas neste estudo, o caráter policêntrico de sua rede 

de cidades na Macrometrópole Paulista indica que as variáveis associadas à centralidade 

e policentrismo devem ser consideradas ao se abordar o seu território, tanto em virtude da 

relevância desse aspecto para o fortalecimento dos rurais com os quais elas se conectam, como 

para inferir as intensidades das ruralidades desses espaços. Da mesma forma, a disponibilidade 

de infraestrutura viária e de comunicações deve ser ponderada por seu papel fundamental nas 

análises efetuadas, sobretudo no aspecto conectividade e acessibilidade na MMP, sendo fator 

que auxilia na identificação da ruralidade nesse contexto.

A análise das atividades produtivas estabelecidas no âmbito da MMP mostrou a 

localização predominante e relevância de cada setor nos municípios desse território, assim 

como a importância da atividade agropecuária e da diversificação das atividades produtivas 

em meio rural com destaque para as atividades terciárias. A análise sobre tais variáveis foram 

fundamentais na composição da indicação de ruralidade pretendida. Além disso, o grupo de 

variáveis associadas ao tema denominado demografia, condições de vida e pendularidade, 

usualmente utilizadas no reconhecimento de espaços rurais mostraram-se imprescindíveis 
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em investigações acerca do rural e de ruralidades no território da MMP, sobretudo quando 

consideradas em conjunto com outras variáveis abordadas.

Cada um desses conjuntos de variáveis que foram agrupados em temas relevantes de análise 

resultou em diagramas de indicação de ruralidade sob cada um dos aspectos considerados e 

foram consolidados em um diagrama-síntese de ruralidade. 

Quanto aos tipos de rurais encontrados na MMP, embora não sendo objetivo desta 

tese identificá-los, inferiu-se das análises depreendidas neste estudo que eles decorrem, 

entre outras razões, da existência de relações diversas que se estabelecem nesses espaços em 

escalas e intensidades distintas, indo do rural mais integrado ao menos integrado às dinâmicas 

macrometropolitanas. Essas interações vão desde as locais, em que os municípios interagem 

com seus vizinhos, até as relações que estabelecem com cidades de hierarquia maior. Neste 

caso, seja por meio de troca de mercadorias – compra e venda –, ou na busca de conhecimento 

ou formação educacional – escolas, universidades, formação profissional –, ou no desempenho 

de funções fora do local de moradia, configuram-se relações de complementaridade entre esses 

espaços, estabelecendo-se fluxos intrarregionais intensos. Na escala inter-regional – entre 

metrópoles, aglomerações e núcleos urbanos –, ocorrem ainda interações de diversas ordens em 

escala ampliada e, portanto, mais complexa. 

A hipótese inicial desta tese encaminhada na Introdução e perseguida nos seus três 

capítulos foi sendo elucidada à medida que os instrumentos de análise revelaram os espaços 

rurais da MMP apreendidos por meio dos mapas temáticos produzidos e das análises deles 

decorrentes, tendo como resultante a definição de parâmetros e critérios indicativos de 

ruralidade na MMP, mapeamentos que confrontados resultam na identificação de discrepâncias 

como método de evidenciar a hipótese inicial. Alguns pontos a partir desses resultados devem 

ser destacados. 

O primeiro ponto é que entre a classificação usada pelo IBGE na separação do 

território em rural e urbano e a indicação de ruralidade elaborada nesta tese identificaram-se 

discrepâncias – no caso do interesse da tese, entre os limites do rural encontrados em um e 

outro mapeamento – caracterizando diferenças importantes que chegam, em alguns casos, a 

100% da população do município classificada de forma diferente por um e outro critério se 

observados os dados dos setores censitários.

Decorrente dessa constatação arrisca-se afirmar que quanto maior essa discrepância mais 

os limites do rural para os municípios teriam sido definidos de forma arbitrária, sem uma análise 

cuidadosa do território e sem buscar coerência com a realidade do lugar. 
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Na totalidade da MMP, território cuja extensão total é de aproximadamente 53 mil 

km², conforme já mencionado, a indicação de ruralidade foi atribuída a 40,3 mil km² desse 

total enquanto de acordo com a classificação do IBGE o rural na MMP corresponde a 38,4 

mil km². Esse resultado incide mais criticamente sobre os dados populacionais: a população 

correspondente às áreas da MMP com indicação de ruralidade indica uma população rural 3,3 

vezes maior do que a estimada pelo IBGE segundo esse último indicador.

Vale observar que para o IBGE o município de São Paulo abriga uma população rural de mais 

de 100 mil habitantes distribuídas em 425,62 km² do seu território. Em contraposição a esse dado, 

a partir dos critérios considerados neste estudo, não há indicação de ruralidade para o município 

mencionado, sendo a totalidade de sua população nesse caso atribuída à condição urbana. 

O segundo ponto diz respeito à constatação – presente na hipótese da tese – segundo a 

qual a separação entre campo e cidade baseada na divisão do trabalho não é mais suficiente 

para se classificar espaços em rurais ou urbanos. As múltiplas atividades desenvolvidas no 

campo, assim como a possibilidade de inserção de atividades agrícolas no contexto citadino, 

inviabilizam depreender dessa variável que se trate de campo ou cidade, rural ou urbano. É 

nítida essa constatação em municípios como Campos do Jordão, Juquitiba ou mesmo São 

Roque, que apresentam pouca ou nenhuma atividade agrícola e, no entanto, considerados os 

demais parâmetros, suas ruralidades ficaram evidenciadas. 

O terceiro ponto refere-se ao desenvolvimento das áreas rurais, que no caso da MMP, pode-

se afirmar que quanto mais integrados os municípios estão em dinâmicas regionais, mais positivos 

são os seus dados socioeconômicos. Em municípios que por certas circunstâncias – físico-

espaciais ou socioeconômicas – não estão inseridos nessas dinâmicas, deve haver mecanismos 

de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento rural que visem a promover a dinamização 

econômica desses espaços, seja recorrendo à valorização e promoção de seus recursos naturais, ou 

por meio da sua inclusão em circuitos turísticos, ou ainda por meio de políticas de diversificação 

das economias locais e apoio e orientação à população e às atividades locais (FAVARETO, 2006). 

Nesse sentido, o reconhecimento da ruralidade da MMP é fundamental para a formulação de 

políticas públicas que articulem diferentes escalas de planejamento físico-territorial.

Entende-se, portanto, que os objetivos iniciais da tese foram atingidos, embora o limite de 

tempo a cumprir e a justa necessidade de se fechar esta etapa do percurso tenham circunscrito 

determinados pontos de interesse identificados ao longo da pesquisa sobre o rural e a ruralidade 

na MMP, apontando para a continuidade dos estudos sobre o tema. 
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A metodologia adotada e o resultado obtido indicam o potencial existente em 

abordar a ruralidade macrometropolitana de uma nova maneira revelando características 

do território desconhecidas e relevantes tanto para o planejamento territorial quanto para a 

concepção de novas formas de gestão territorial, abrindo perspectivas e oportunidades para 

o desenvolvimento rural e urbano.

Uma das questões a ser investigada e aprofundada refere-se aos instrumentos de regulação 

e gestão do território – entre eles os planos diretores dos municípios – no que tange às áreas 

rurais e à definição dos seus limites, assim como ao processo de transformação destas em áreas 

urbanas, sendo de interesse especificamente as cidades médias metropolitanas.

Constitui-se em uma questão que foge ao escopo das análises elaboradas, mas que se espera 

possa ter continuidade a partir da pesquisa, o aprofundamento da questão sobre a pertinência 

da separação do território em espaços rurais e urbanos. As evidências reveladas neste estudo 

apontam para a diluição dessa separação. Dessa constatação vislumbram-se dois caminhos 

possíveis. Primeiro a elaboração e espacialização de um gradiente entre rural e urbano a partir 

de múltiplas variáveis, entre as quais as aqui consideradas. O segundo caminho possível – um 

pouco mais complexo – visa o aprofundamento da pertinência da separação do território em 

espaços rurais e urbanos para o caso da Macrometrópole Paulista, entendendo-se essas duas 

linhas de continuidade como complementares. 

Desse modo, considerando-se a reconhecida importância das áreas rurais no contexto 

metropolitano e entre metrópoles como é o caso do território compreendido no âmbito da MMP, 

reforçada pelas contribuições apresentadas nesta tese, espera-se que os resultados alcançados 

até o momento possam encaminhar novos trabalhos acerca do rural e das ruralidades presentes 

na MMP, assim como orientar a formulação de políticas públicas para esse território. 
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