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“Área periurbana é aquela que se localiza para além 

dos subúrbios de uma cidade. Corresponde a um 

espaço onde as actividades rurais e urbanas se 

misturam, dificultando a determinação dos limites 

físicos e sociais do espaço urbano e do rural. Esta 

resulta da implantação dispersa do povoamento 

urbano em meio rural. Aqui o tecido urbano surge de 

forma descontínua, a actividade agrícola é instável e 

assiste-se à implantação de indústrias e de alguns 

serviços. Na generalidade das áreas periurbanas, a 

densidade de ocupação humana regista valores 

reduzidos”.1 

                                                      
1 In Infopédia. Porto Editora. Porto. 2003-2008. Disponível em http://www.infopedia.pt/$%c3%a1rea%20 

periurbana. Consultado em 2008-03-12 

Fig. 2.1 - O peri-urbano tem em Coimbra
uma componente temporal na relação com
expansão urbana e a melhoria dos
transportes (Foto: FJ & JAB, 2003).  
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ESTADO DA ARTE 

 

2.1 - INTRODUÇÃO 

Com base numa vasta fundamentação bibliográfica 

reportada aos séculos XX e XXI, procede-se neste 

Capítulo a uma sistematização do estado de evolução 

do conceito de periferia urbana e caracterizam-se as 

correspondentes formas desenvolvimento. 

Enquadrando o estudo num alargado enquadramento 

teórico, interpretam-se e justificam-se os conceitos 

que se prendem às práticas de intervenção 

contemporânea na periferia urbana. Nesta avaliação 

se integra uma desenvolvida citação de autores e 

obras bibliográficas referenciáveis, e enunciam-se as 

fontes históricas e de evidência de práticas peri-

urbanas cujos conteúdos fundamentam o 

entendimento do tema. No âmbito deste estudo, se 

desenvolveu uma Base de Dados de recolha 

bibliográfica até 2007, de que se extrai e apresenta em 

ANEXO, uma sistematização bibliográfica, 

identificando autores e obras enquanto caracteriza 

sumariamente os respectivos conteúdos. 

A periferia urbana e as formas de urbanização 

Coimbra não escapa à regra da maioria das cidades 

médias, onde o processo de êxodo rural contribuiu 

para o crescimento urbano, em geral desordenado, 

incentivado pela especulação imobiliária que 

expandiu o perímetro urbano. Neste capítulo se 

procura definir e delimitar o espaço urbano e o rural, 

caracterizando-o numa escala que permita 

hierarquizar os variados padrões ou graus da sua 

expressão, enquadrando-os nos processos históricos e 

socio-económicos que contribuíram para alterar as 

Fig. 2.2 - Entre o Parque Manuel Braga e
Banhos Secos medeia uma área periférica
marginando o Mondego a constituir-se 
segundo um plano integrado num parque
verde (JLF, 2003). 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 72

suas relações. Seguem-se a pisadas dos investigadores nas mais diversas áreas do 

ordenamento territorial, os quais se vêm dedicando à delimitação do urbano e do rural, 

procurando nomeadamente definir o espaço peri-urbano.  

A importância do conceito de peri-urbano ou de periferia urbana emergiu como 

consequência das limitações verificadas na dicotomia entre o rural e o urbano. Em 1989, 

Hewitt apresentava argumentos de que o rural propriamente dito não constituía uma 

“categoria única, mas um complexo ‘continuum’ [...], do mais rural para o menos rural e 

variava extensivamente com base em factores, tais como a proximidade a um lugar 

central, a dimensão da comunidade, a densidade populacional, a população total, e 

factores económicos e socio-económicos”. Estudos desenvolvidos antes não confirmaram 

uma dicotomia tão simplista. Julliard (1973, 5-9) havia defendido que a urbanização do 

espaço rural, face à integração dos habitantes rurais através de novas relações económicas 

e sociais com os residentes da cidade, poderia ser interpretada tanto como uma forma de 

“obliteração” do campo, como uma cooperação entre residentes rurais e urbanos, 

resultando daí um esbatimento da dicotomia entre a cidade e o campo.  

Stahl (1973, 296-303) desenvolveu estudos na Roménia, concluindo que as disparidades 

entre cidades e aldeias (ou povoados agrícolas) tenderiam a desaparecer, sobretudo pelo 

facto de se estar à beira de ultrapassar o subdesenvolvimento social e económico. Outros 

defenderam de forma mais categórica, que apenas uma concepção dicotómica teórica teria 

feito sobreviver a utilidade da diferenciação entre o rural e o urbano, e não qualquer 

distinção objectiva e útil subjacente aos graus de ruralidade e de urbanidade (Rambaud, 

1973, 14-32). 

Porém, alguns estudiosos mais recentes adoptaram uma visão mais neutra em relação à 

influência do processo urbanístico, seguindo as ideias de Friedman e Wolff (1982), 

Williams, Brunn e Darden (1983, 5), passando a definir urbanização como um “processo 

envolvendo duas atitudes: a) a deslocação da população rural para espaços urbanos onde 

se envolvem inicialmente em funções ou ocupações ‘não-rurais’; e b) a mudança no estilo 

de vida de ‘rural’ para ‘urbano’, adoptando os inerentes valores, atitudes e 

comportamentos”. São variáveis principais no primeiro caso, a densidade populacional e 

as funções económicas, enquanto em relação ao segundo, as variáveis dependem de 

factores sociais, psicológicos e comportamentais, sendo estes por sua vez, aspectos 

complementares às duas fases. 

Constituindo as três componentes uma base para a definição do urbano, e dado que as 

periferias urbanas comportam alguns níveis do desurbanidade, decorre que a variação das 
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três componentes poderia constituir uma base para a definição de periferia urbana. 

Holleman (1964, 348), já anteriormente sublinhara este aspecto ao estabelecer uma ligação 

entre o conceito de peri-urbano e de alteração de mentalidade. Verificando que a 

componente social e psicológica vinha sendo frequentemente omitida das definições de 

periferia urbana, alguns investigadores e analistas alertaram para o facto de que o ignorar 

desta componente pudesse ser uma forma de negligenciar o verdadeiro significado de peri-

urbano, subestimando a importância da alteração social. Holleman deu ênfase à 

importância desta componente social e psicológica, reforçando ser essa “a natureza 

específica da ‘periferia urbana’ relativamente a uma população vinda do rural, mas 

sobretudo orientada para o urbano, o qual parecia oferecer o melhor de entre os dois 

mundos” (1964, 333).  

Será ainda importante ter a percepção de que a proximidade à cidade pode não constituir 

factor essencial à definição de periferia urbana. O facto de muitas áreas periurbanas se 

encontrarem próximas do centro é um indicador importante, constituindo-se numa 

referência para a sua melhor compreensão; contudo, este aspecto poderá traduzir-se num 

factor acidental para a compreensão base do fenómeno e do conceito. Os investigadores 

que antes defenderam a inclusão deste entendimento, terão sido também os mais críticos 

relativamente às definições que faziam depender o conceito de peri-urbano apenas da 

proximidade à cidade. Groppo e Tosselli (1997, 5-20) identificaram parte deste sistema de 

“valores urbanos externos” como factores decisivos na caracterização e definição do 

urbano e do peri-urbano. 

A “proximidade à cidade” pode representar apenas uma especificação subsequente, não 

permitindo uma extrapolação cabal nem facilitando uma definição adequada quanto à 

distinção entre os tipos de periferia urbana. Acresce ainda, que uma concentração 

geograficamente localizada como base para definir periferia urbana poderá enfraquecer 

uma clara compreensão do “espectro rural-urbano”, menosprezando uma interpretação 

alargada em termos de dinâmica, inter-acção e transformação (Iaquinta & Drescher, 2003). 

 

2.2 - ESPAÇO URBANO, PERI-URBANO E RURAL COMO SISTEMA 

No actual contexto de desenvolvimento do planeamento e do ordenamento territorial, 

ocorre a percepção de que os espaços urbanos centrais, as periferias urbanas e as áreas 

rurais, funcionam mais como um sistema em conjunto do que independentemente. Iaquinta 

e Drescher (2003), seguindo outros especialistas (Mathews, 1941; Bettison, 1958; 

Holleman, 1964; Julliard, 1973; Rambaud, 1973; Fischer, 1977-1984; Hewitt, 1989; 
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Groppo e Tosselli, 1997; McDowell e Haan, 1997), concluem que tanto o ordenamento das 

áreas urbanas como das rurais se tornou necessariamente numa actividade interligada.  

Uma vez que as actividades ou intervenções numa destas áreas podem ter consequências 

negativas na outra, políticas e acções concretas poderão gerar simultaneamente maiores 

responsabilidades quanto à necessidade de se criarem recursos, impondo-se o 

estabelecimento de uma ponte unindo e contribuindo para atenuar a divisão que ocorre 

entre o rural e o urbano. 

Iaquinta e Drescher (2003) alertam para o facto da investigação e discussão de políticas a 

respeito da agricultura urbana e periurbana terem sido dificultadas por falta de apoio e 

participação das estruturas locais e nacionais, face a atitudes menos adequadas de políticos 

eleitos e perante estruturas organizacionais desadequadas, em consequência da excessiva 

simplificação dada às questões em causa, e por falhas de uma definição adequada da 

terminologia aplicada à agricultura urbana e periurbana. 

Avaliando a aplicação do termo peri-urbano em diversificada bibliografia, observa-se a 

sua frequente utilização como definição situacional ou específica de casos particulares, 

verificando-se uma base frágil para a compreensão unívoca do que poderá significar 

periferia urbana. Daí que se comece por considerar uma definição da “Organisation for 

Economic Cooperation and Development”, caracterizada do seguinte modo no relatório 

sobre a agricultura periurbana: “A terminologia de ‘área periurbana’ não poderá ser 

facilmente definida ou delimitada através de critérios não ambíguos. Trata-se de uma 

designação atribuída à área cinzenta, que não é verdadeiramente urbana nem 

genuinamente rural no sentido tradicional; ela traduz-se sobretudo na parte urbanizada 

da área rural. Qualquer que seja a definição dada a esta área, não se poderá eliminar 

algum grau de arbitrariedade” (OECD, 1979, 10). 

2.2.1 - Como definir a periferia urbana? 

Apesar da terminologia periferia urbana ter sido adoptada durante mais de meio século por 

teóricos (Mathews, 1941; Bettison, 1958; Holleman, 1964), técnicos e estudiosos, ela não 

se tornou ainda consistente. Esta definição tem-se repartido por múltiplas especificidades, 

tendo-se traduzido numa variável simultaneamente definidora e como forma para designar 

processos peri-urbanos, assumindo-se consequentemente o conceito como trivial e 

tautológico, comprometendo-se de algum modo o rigor da sua utilidade analítica e prática.  

Uma análise bibliográfica permite todavia uma identificação de padrões distintos. É assim 

que em variadas áreas disciplinares, se vem utilizando o termo para descrever processos, 

espaços e ambientes aparentemente contraditórios. 
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Pesem as investigações neste domínio, não se tem 

feito um esforço convincente para definir periferia 

urbana, nem para citar uma fonte original em relação 

ao termo. Contudo, tem-se adoptado a terminologia, 

considerando-a como uma categoria substantiva ou 

um fenómeno (Clough, 1996). Segundo Iaquinta e 

Drescher (2003), poder-se-ão extrair desta “definição 

implícita” interpretações ou conclusões, de que o 

peri-urbano é diferente de urbano e se associa à 

franja urbana, apresentando ainda uma conotação 

negativa. Numa revisão crítica do conceito, alguns 

investigadores adoptaram uma definição operacional 

relacionada com a franja urbana (FAO, 1999b), 

concluindo que o termo peri-urbano para além de se 

relacionar com o urbano, envolve uma forte 

componente demográfica, interligando-se com a 

dimensão do aglomerado e a sua densidade, 

apresentando relações geográficas reduzidas à 

proximidade da cidade e conjugando-se numa relação 

temporal com a expansão urbana e o desenvolvimento 

dos transportes. 

Um outro nível da pesquisa leva a que se considere a 

definição de peri-urbano numa relação com os usos, 

mercados ou factores específicos (Holland et. al., 

1996). Deduz-se este ponto de vista pela existência de 

múltiplos ambientes peri-urbanos. Factores que 

fazem com que uma área seja considerada periurbana 

poder-se-ão fundamentar em relações de mercado ou 

de uso, e resultar até de processos subjacentes de 

ordem sócio-cultural, demográfica e de propagação 

de atitudes urbanas. 

Uma definição operacional mais abrangente sobre 

periferia urbana (OECD, 1979, 10) remete para uma 

Fig. 2.3 - Vila Franca, não tendo como
origem uma área urbana, está contudo
sujeita a uma acentuada pressão
urbanística (dada a dimensão social e
psicológica do processo de urbanização)
(JLF, 2004).  
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concepção mais globalizante, em que “os impactos do crescimento económico e da 

expansão física da área urbana não se encontram confinados aos limites urbanos, 

envolvendo áreas muito mais alargadas em torno dos centros urbanos, criando as 

designadas ‘áreas rurbanas’, de ‘franja urbana’, ou ‘periurbanas’; assim, enquanto as 

áreas periurbanas retiverem características da área rural, sujeitar-se-ão a maiores 

alterações quanto à configuração física, às actividades económicas e às relações sociais”.  

Ao longo do século XX e sobretudo na sua 2ª. Metade, as três dimensões apontadas 

(configuração física, actividades económicas e as relações sociais), têm sido abordadas 

através de bibliografia definidora e caracterizadora do ambiente urbano, peri-urbano e 

rural. Também, a partir dos resultados das investigações do Rural Policy Research Institute 

e do United States Census Bureau, (RUPRI, 1998 & USCB, 1999), se poderão identificar 

as quatro maiores limitações ao estabelecimento de uma definição para áreas urbanas e 

áreas rurais: 

1.  A definição de rural poderá induzir a uma categoria populacional residual, baseando-se 

em procedimentos segundo os quais certa população acaba por ser remetida para 

depois após estabelecidas as áreas urbanas, subalternizando-se nesta concepção a 

diversidade presente nas áreas não-urbanas;  

2.  A definição de áreas rurais torna-se aspacial por descontextualizada e errónea, uma vez 

que não indica nem a proximidade às áreas urbanas nem o grau de relação entre áreas 

urbanas e o território rural envolvente;  

3. As definições de áreas urbanas e rurais são dicotómicas, uma vez que muitas das 

características que definem e incorporam as áreas rurais subsistem ao longo de um 

continuum; 

4.  O sistema de classificação adoptado desrespeita as demais hierarquias territoriais e de 

ordenamento. 

Deste entendimento se pode inferir que a relação rural-urbano seja como a de um 

continuum, embora não se deva necessariamente considerar como um espaço 

unidimensional e sem conflitos, no qual se distribuem indivíduos, famílias, comunidades e 

instituições. Uma aceitação do designado modelo continuum, em alternativa a outro que 

empregue conjuntos tipológicos, poderá traduzir-se mais simplificado perante o 

reconhecimento de que os espectros da mudança serão descontínuos e multi-dimensionais, 

decorrendo de processos sociais subjacentes. 

Poder-se-ão desenvolver definições mais detalhadas de periferia urbana a partir do 

conceito de urbano, evoluindo-se daí para entendimentos teóricas de maior especialização, 
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enquadrando processos de urbanização caracterizados pelas suas três componentes 

essenciais: a demográfica (crescente aumento e densidade populacional), a económica 

resultante dos sectores de actividade (força de trabalho não-agrícola), a social e 

psicológica (estado de consciência do que significa ser urbano). 

As duas primeiras componentes integram segundo Fischer, (1977, 1984) uma base de 

análise sociológica para definir urbanização, enquanto a terceira se traduz numa referência 

central à definição de urbanismo - uma reflexão social e psicológica ou uma resposta ao 

processo de urbanização. A componente social e psicológica refere-se a valores, atitudes, 

gostos e comportamentos tidos como característicos do urbano em oposição aos residentes 

do espaço rural.  

David L. Iaquinta e Axel W. Drescher 2 propõem uma definição de periferia urbana e 

concebem uma tipologia periurbana a partir de relações entre as formas rurais e urbanas, 

identificando cinco tipos específicos de sectores peri-urbanos: a povoação ou aldeia 

periurbana; a periferia urbana dispersa ou difusa; a periferia urbana encadeada ou 

sequencial; a periferia urbana localizada; e a periferia urbana absorvida. Esta tipificação 

decorre dos processos sócio-demográficos subjacentes e em particular do migratório, 

contribuindo para identificar um enquadramento institucional e as relações relevantes nas 

diferentes áreas periurbanas. 

2.2.2 - Tipologias da periferia urbana  

Termos e expressões como peri-urban (peri-urbano), suburban (suburbano), suburb 

(subúrbio), semi-urban (semi-urbano), suburbanization (suburbanização), fringe (franja), 

rurban (rurbano), ex-urban (ex-urbano), urban tract (estrutura urbana), e ainda peri-urban 

areas, urban boundaries, urban fringe, urban fringe areas, city fringe, urban growth 

boundaries, exurbs, rurban areas e suburbanites, foram sendo utilizados para descrever 

ambientes que, não sendo rurais nem urbanos, acabam por integrar elementos de ambos.  

Procurando caracterizar a urbanidade “emergente”, tais expressões, por oposição a outras 

conotações da cidade “herdada”, caracterizam as novas formas urbanas com mais ou 

menos história, a que François Ascher aplica segundo Portas et. al. (2003, 17), com rigor 

etimológico o termo “metapolis” - “conurbações”, cidades “em rede”, ou complexos 

urbanos num quadro de territorialmente alargado de redes de diversidades 

                                                      
2 David L. Iaquinta & Axel W. Drescher (2003) - Définir les zones périurbaines: liens avec les milieux 

ruraux et urbaines et cadres institutionnels. David L. Iaquinta - Nebraska Wesleyan University, 
Sociology/Anthropology/Social Work, 5000 Saint Paul Avenue, Lincoln, Nebraska 68504-2796, United 
States. Axel W. Drescher - University of Freiburg, Section on Applied Physiogeography of the Tropics and 
Subtropics (APT), Hebelstrasse 27; 79104 Freiburg, Germany. 
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complementares, fundadas em  cidades com história (com papéis culturais, económicos, e 

sociais insubstituíveis). Considerando a importância de uma articulação destas “duas” 

cidades como um imperativo estratégico para a robustez da competitividade e coesão social 

do todo, segundo Portas et. al. (2003, 17) defende-se um trabalho colectivo de longo prazo, 

que não desperdice nenhuma oportunidade concreta de planeamento e intervenção com 

capacidade estruturante. 

Enquanto no princípio do século W. L. Anderson (1914, 85) se destaca como exemplo 

pioneiro neste pensamento e investigação através de The country town: a study of rural 

evolution, ao longo de todo o século XX a natureza e complexidade das relações entre o 

rural e o urbano, foram sendo analisadas e descritas em bibliografia especializada sob 

definições variadas. 

Iaquinta e Drescher (2003), contribuindo para uma melhor caracterização das relações 

entre urbano, peri-urbano e rural, investigaram o domínio e conceberam uma tipologia 

periurbana a partir de relações entre formas urbanas e rurais, propondo cinco tipos de 

sectores específicos:   

1. Povoados ou aldeias periurbanas - categoria referente a áreas que, não estando 

geograficamente perto de uma área urbana, se encontram contudo sujeitas a uma pressão 

urbanística acentuada (dada a dimensão social e psicológica do processo de 

urbanização);  

2. Periferia urbana difusa - categoria específica de periferia urbana constituída por áreas 

próximas e envolventes da cidade entretanto desenvolvidas e ocupadas através de 

processos de imigração;  

3. Periferia urbana “encadeada” - áreas urbanas na envolvente próxima da cidade 

formadas à custa de um processo de migração em cadeia ou sequencial, isto é, de 

“translocação” (deslocação e fixação) geográfica da população a partir de um povoado 

ou aldeia para uma localização específica na periferia urbana;  

4. Periferia urbana localizada - extensão territorial que se encontra num processo de 

absorção pelo ambiente urbano, tanto através da anexação (expansão da franja da 

cidade) como pela simples reclassificação (reflectindo de facto a expansão urbana);  

5. Periferia urbana absorvida - sendo a característica definidora destes espaços a 

manutenção das estruturas institucionais, costumes e tradições derivadas da cultura dos 

residentes iniciais.  
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2.2.3 - Relação entre periferia urbana e o contexto 

institucional 

Suscitando dificuldades operacionais, na pesquisa 

sobre a definição de periferia urbana nomeadamente 

quanto a uma determinação mais rigorosa das relações 

entre o rural e o urbano, procura-se avaliar a 

correspondência entre a periferia, cada contexto 

institucional e as inerentes estruturas.  

Seguindo a linha desenvolvida por David Iaquinta e 

Axel Drescher (2003), observam-se ainda relações 

entre a periferia urbana e o contexto institucional, 

concluindo-se pela caracterização dos contextos peri-

urbanos institucionais, nomeadamente o induzido pela 

estrutura institucional, o amalgamado, o 

reconstituído, o tradicional e o residual. Iaquinta e 

Drescher (2003) preconizam neste domínio, uma 

interpretação com base nos seguintes cinco (5) tipos 

de contextos peri-urbanos: 

1. Contexto induzido pela estrutura institucional - 

ambiente em que apesar da introdução de atitudes e 

gostos urbanos através dos imigrantes, as instituições 

do aglomerado ou aldeia têm tendência a permanecer 

tradicionais na sua orientação, e por isso estáveis; 

2. Contexto institucional ‘amalgamado’ - ambiente 

localizado junto de áreas urbanas e servindo como 

local de recepção para novos emigrantes urbanos, 

onde estes se acabam por envolver dadas as 

necessidades da sobrevivência; 

3. Contexto institucional reconstituído - neste 

ambiente a migração integra um mecanismo através 

do qual os emigrantes pioneiros servem como pontos 

de referência à fixação dos ulteriores emigrantes 

provenientes da povoação ou aldeia de origem; 

Fig. 2.4 – Ocorre em relação a Coimbra
uma percepção crescente de que o rural, o
periurbano e o urbano funcionarão mais
em conjunto como um sistema (Foto: FJ
& JAB, 2003).  
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4. Contexto institucional tradicional - processos do crescimento e anexação combinados 

com a imigração favorecem a criação de periferias urbanas localizadas, traduzindo-se 

estas em ambientes institucionais tradicionais;  

5. Contexto institucional residual - os ambientes institucionais residuais ocorrem a partir 

do momento em que o grupo cultural original tenha sido substituído, pese o facto do 

processo de sucessão residencial e de deslocação permitir a manutenção de anteriores 

estádios da cultura dos residentes iniciais. 

2.2.4 - O ordenamento da periferia urbana em Portugal 

Para além de um referencial bibliográfico muito específico e pouco extenso que permitisse 

de modo generalizável estudar em Portugal aspectos cruciais sobre as formas de 

intervenção e de requalificação da periferia urbana, constata-se uma notória falta de 

estudos e práticas que se reportam à problemática do ordenamento e qualificação da orla 

peri-urbana das cidades portuguesas. Todavia, centrando a abordagem em algumas 

recentes intervenções periurbanas, extrapolam-se a partir de conceitos desenvolvidos por 

reputados investigadores neste domínio - Nuno Portas (Sanz ; Muzio et. al., 1992, 185-

207) e Costa Lobo (1999, 67-76), boas orientações teóricas e práticas que permitem e 

reafirmar a importância de uma (re)qualificação da periferia urbana em Portugal.  

2.2.5 - A periferia urbana segundo Costa Lobo 

Costa Lobo aborda a questão das periferias urbanas, reconhecendo a grande importância da 

sua integração e relação com o restante contexto territorial no âmbito do ordenamento 

territorial. Costa Lobo chama a atenção para o grau de indefinição que as periferias 

encerram, quer ao ficarem normalmente não só exteriores ao perímetro consolidado, como 

até fora do espaço urbano planeado, salientando que em muitos casos os espaços das 

periferias são como que áreas disponíveis para colocar o que não cabe no centro urbano 

planeado. Segundo Lobo (1999, 67), esta condição confere às periferias um aspecto 

indefinido, sem unidade nem identidade, que pode vir a corresponder a uma segregação 

socioeconómica, podendo mesmo concorrer para a formação de “ghettos” e tensos sociais. 

As periferias urbanas poderão ainda não se localizar numa mesma unidade administrativa 

ou concelho, pondo em jogo os interesses dos municípios envolvidos e reforçando-se na 

prática o sentido de segregação para os residentes dessas áreas relativamente a quem vive 

na área central (Lobo, 1999, 68). Também se põe o caso das periferias urbanas poderem 

localizar-se em freguesias rurais do município principal ou do contíguo, podendo no caso 

ser muito importante um sistema e organização das freguesias visando a qualificação 

desses espaços. 
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Segundo Costa Lobo (1999, 68), muitas das periferias urbanas se caracterizam por 

constituírem espaços urbanos ou para-urbanos pobremente infraestruturados e mal 

equipados, podendo todavia haver excepções, já que nesta condição periférica é mais fácil 

encontrarem-se terrenos para a instalação de equipamento social. 

Para além dos seus problemas próprios, as periferias urbanas poderão segundo Costa Lobo 

(1999, 69) constituir aspectos de preocupação de duas naturezas distintas: a) por afectarem 

o equilíbrio ecológico da região e atingirem ecossistemas de especial valor, ou 

malbaratando territórios de valor agrícola considerável; e b) por cercarem e 

congestionarem o centro urbano principal e limitarem as suas possibilidades de expansão 

futura.   

Traduz-se de particular importância o acompanhamento das dinâmicas das periferias 

urbanas, enquanto zonas vulgarmente sujeitas a alterações e surpresas. Aí o planeamento 

raramente acontece ou não bate certo com a realidade e com os recursos, correndo-se o 

risco de criar subúrbios caóticos, sem sentido de conjunto e em que as deseconomias e as 

disfuncionalidades proliferem (Lobo, 1999, 70). Neste contexto, a prática dos PDM poderá 

considerar-se um passo relativamente a anteriores quadros legislativos para evitar tais 

fenómenos negativos, mas não chega, nomeadamente quando se trata de aglomerados cujas 

periferias já se localizam em concelhos vizinhos; neste caso poderão as novas associações 

de municípios constituírem-se num processo favorável para o tratamento do tema. 

Enquanto a tendência natural de um espaço periférico é o de se ir tornando parte do espaço 

urbano consolidado, uma má utilização do território nas primeiras fases de crescimento 

pode tornar inviável uma solução optimizada na consolidação futura (Lobo, 1999, 71). Daí 

que o planeamento das periferias, deverá ser o mais cuidado possível, para que o jogo da 

antecipação possa ter maior força e expressão.  

2.2.6 - A periferia urbana segundo Nuno Portas 

A descontinuidade dos contornos, dos fluxos e dos espaços públicos, bem como a 

diversidade das centralidades, densidades e morfologias, alteraram-se profundamente no 

último meio século de história urbana, culminando segundo Portas et. al. (2003, 16), com o 

próprio modelo metropolitano, e com ele, o dualismo centro-periferias que agora se 

esgota para dar lugar a situações muito mais complexas, sustentando “que a nova cidade-

território, ou extensiva, se venha a configurar sobretudo pelas relações entre partes ou 

diferenças, mais do que por qualquer forma global ou homogeneidade de tecidos…” como 

se imaginava que fossem as aglomerações que lhes deram origem. O desafio que hoje se 
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põe às arquitecturas e ecologias do território estará cada vez mais, segundo Portas et. al., 

no conformar dessas relações reticulares (em rede) de fluxos e sistemas ecológicos. 

Em face de uma realidade urbana que dificilmente dá pelo nome de “cidade” e dada a 

dificuldade de dar nome à “coisa” que se observa nas denominações da literatura recente, 

se acaba segundo Portas et. al., (2003, 17), por recorrer a designações como: emergente, 

genérica, extensiva, dispersa, difusa, descontínua, fragmentada, mosaico, ou ainda, sem 

qualidades, sem modelo, sem lugares nem limites, de baixa densidade, entre-cidades, ex-

úrbia, cidade-outra, edge-city, do urbano. 

O processo histórico que conduziu à presente situação geográfica poderá ainda caracteri-

zar-se esquematicamente segundo Portas et. al. (2003, 16), pela sucessão de “explosões” 

dos limites urbanos, desde a designada por “explosão industrial”, à mais recente 

“explosão terciária”, configurando as metrópoles maduras com modos de deslocação 

colectiva ou individual, mas mantendo e reforçando o modelo direccional monocêntrico, 

enquanto multiplica centralidades e/ou organiza em rede as antigas, numa fragmentação e 

diversificação das fixações urbanas. 

A transformação dos estilos de vida da classe média e média alta, voluntariamente 

dependentes do automóvel, marcou a preferência por habitats de baixa densidade com 

especificidades ambientais e paisagísticas, ou simplesmente pela proximidade a novos 

locais de trabalho. Estes factores funcionais e ambientais conduziram segundo Portas et. al. 

(2003, 97), à deslocalização sucessiva de actividades que vieram “equilibrar” 

quantitativamente populações urbanas e periurbanas, reivindicando serviços de 

proximidade e obras de reurbanização que hoje são incontornáveis. 

Sendo esta cidade alargada, uma forma urbana instalada e generalizada, deverá segundo 

Portas et. al. (2003, 97), ser agora encarada como complementar e não como alternativa ou 

“inimiga” da cidade consolidada, enquanto critérios da sustentabilidade ambiental e 

compatibilidade financeira legitimam uma gestão de contenção da expansão edificada. 

Ainda considerados por muitos como a perversão da “boa forma urbana”, estes tecidos 

periurbanos (que Solà Morales designou como “cidade sem modelo”) têm sido apenas 

objecto de intervenções casuísticas e pontuais, sem se perceber o seu potencial e o contexto 

socioeconómico que lhe corresponde. Ora, segundo Portas et. al. (2003, 78), a situação 

existe e é necessário para lá do confronto cartesiano entre centro e periferia, densidade e 

dispersão, transporte colectivo ou automóvel, que se encontrem formas de a entender e 

nela intervir segundo parâmetros distintos dos modelos canónicos, numa lógica de 

articulação entre a micro intervenção e a global estruturação da cidade “explodida”. 
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O conferir qualidades novas às actuais manchas de 

construção, a transformação de vazios “entre-

urbanos” em novos espaços públicos e a definição de 

um novo desenho para estes aglomerados face às 

novas acessibilidades, destacam-se segundo Portas et. 

al. (2003, 121), como acções representativas as do 

crescer completando e/ou crescer estendendo. 

Projectar a cidade a partir destes novos dados, terá 

assim a importância de encarar os crescimentos como 

possibilidades de articular expansões e preexistências. 

A preocupação do desenho face aos aglomerados 

periféricos existentes e a percepção do alcance que 

uma intervenção desta dimensão representa para a 

dimensão do conjunto urbano em que se insere, 

servem para recolocar a periferia urbana no sistema 

urbano, assumindo expansões recentes como 

referência formal. 

 

2.3 - EXPANSÃO URBANA E PERIFERIA 

URBANA 

É a partir da segunda metade do século XX que se 

iniciam os processos de crescimento e expansão das 

áreas urbanas. Através do crescimento urbano, as 

cidades expandem cada vez mais seus limites físicos, 

absorvendo o espaço rural. Como resultado, vem-se 

disseminando um novo modelo de cidade dispersa, 

tornando-se cada vez mais difícil diferenciar e 

delimitar o urbano do rural (Duran, 2004). Neste 

contexto, as áreas periurbanas, adquirem uma 

importância progressiva como áreas cujo contexto 

socioeconómico é necessário conhecer, dependendo 

daí a possibilidade de articular políticas de 

ordenamento. 

 Fig. 2.5 - Uma Reflexão Sobre a
Produção do Espaço Periférico
Metropolitano: as periferias das grandes
cidades brasileiras são em regra, o lugar
de residência da população de baixo 
rendimento (Projecto Espaço Livre,
2001). 
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Os processos recentes de centrifugação e de fragmentação territorial (envolvendo 

residentes, actividades e empregos) vêm produzindo segundo Portas et. al. (2003, 30),  

padrões urbanos mais complexos, quer ao nível da reconfiguração dos “velhos” centros, 

quer às fortes alterações que se registam no territórios das periferias e das novas 

urbanizações. Ora, um modelo anterior (de estrutura polar, radial), com vantagens de 

proximidade e aglomeração, deu lugar segundo Portas et. al. (2003, 30), a um em que a 

acessibilidade e a relação viabilizam uma ordem urbana de tipo expansivo, marcada pelo 

salto de escala territorial (ocupando interstícios da estrutura radial e expandindo-se a 

territórios mais afastados) e pela variabilidade da localização e das tipologias construídas a 

par das profundas alterações no produzir, distribuir e consumir, numa reconfiguração da 

“sociedade-arquipélago”, mais diferenciada, com rendimento crescente e com desiguais 

capacidades de escolha (habitação, emprego, mobilidade). 

São variadas as análises sobre os espaços peri-urbanos e o crescimento periférico das 

cidades, tornando-se difícil uniformizar um conceito, sobretudo pelas múltiplas 

terminologias (rural-urban fringe, banlieue, franja urbana ou rururbana, espaço 

periurbano, entre outras). O termo franja urbana terá segundo España (1991), sido pela 

primeira vez citado em 1937 pelo geógrafo Smith, ao referir-se à extensão construída no 

exterior dos limites administrativos da cidade.  

No âmbito da geografia e segundo Ana Vale (2005), franja urbana poderá ser um termo a 

aplicar em relação a áreas com crescimento periférico onde se misturam usos urbanos e 

agrícolas, traduzindo-se numa zona de transição entre a cidade e o campo. Zárate (1984), 

aplica a terminologia franja rururbana, definindo-a como espaço físico diferenciado da 

cidade onde, para além do uso rural (áreas agrícolas, baldios ou áreas de preservação 

ambiental), é também ocupado por subúrbios (com casas e povoações próximas à cidade 

principal), povoados ou pequenos aglomerados  (em torno de instalações fabris 

transferidas para uma zona periférica); habitações unifamiliares;  e outros usos urbanos 

(rodovias e instalações de serviços urbanos carecendo de superfícies amplas).  

Como espaço territorial em oposição à cidade, procurando a tranquilidade, o ar puro e a 

ausência de poluição, a franja rururbana, caracteriza-se ainda como um espaço social 

marcadamente diferenciado pelo desenvolvimento de formas de vida urbana, uma forte 

mobilidade populacional, uma diversidade social com predominância de múltiplos estratos 

disseminados por distintas áreas residenciais, um meio social caracterizado por relações 

intensas e proximidade do meio natural envolvente, descurando embora uma integração 

com o rural  (Zárate, 1984, 100-104).De modo diferenciado, o crescimento periférico 
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poderá ainda ser definido como de rururbanização ou rurbanização 3, o que se traduzindo 

numa forma recente de crescimento urbano, congregando em espaços mistos dispersos, 

populações, áreas urbanas e áreas rurais. Segundo Berger (1980; In Zárate, 1984), estar-se-

á assim perante uma associação rural-urbano, em que uma população predominantemente 

urbana habita num espaço rural tendente à valorização por conta do crescimento urbano  .  

 

2.4 - OS LIMITES DA PERIFERIA URBANA 

Com base na síntese de Pumain e Saint-Julien (1993; In Duran, 2004), e sem entrar numa 

discussão teórica profunda quanto a nomes e tipos de formas urbanas, definem-se em 

relação ao continente Europeu, quatro formas urbanas: a) Centros urbanos - estabelecidos 

pelos seus limites ou por estatuto jurídico; b) Áreas urbanas ou unidades urbanas 

compósitas - agrupamento de espaços urbanizados com edificação contínua numa unidade 

administrativa ou agrupamento de várias unidades (demarcação pela continuidade do 

espaço construído); c) Regiões urbanas - cidades centrais e a sua área de influência ou 

área de empregos, (delimitada em regra pela amplitude e intensidade das deslocações casa-

trabalho); d) Regiões urbanas polinucleares ou conurbações (aglomerações urbanas) - 

espaços de um contínuo edificado ou espaços descontínuos integrados (estas regiões 

incluem vários centros urbanos que polarizam as relações inter-territoriais).  

Segundo Precedo Ledo (1996, 238; In Duran, 2004), cada uma destas áreas poderá 

conduzir a formas de crescimento periférico, com as designações diferenciadas: 

1) Área suburbana ou de sub-urbanização - correspondendo ao primeiro anel edificado na 

periferia localizando-se junto da área central (é o limite da área urbana); 

2) Área periurbana - anel exterior integrando zonas rurais habitadas por uma população 

que trabalha na cidade (é o limite das regiões urbanas); 

3) Área rururbana ou de rururbanização - definida pela difusão populacional e pelos 

modos de vida urbana através das áreas rurais em torno da região urbana. 

Antonio Zarate (1984, 100) parte da seguinte caracterização geral em relação à área 

rururbana: “O processo de dispersão que caracteriza o crescimento da cidade actual 

levou à formação de uma área de limites imprecisos, onde se misturam os usos do solo e 

                                                      
3 O processo de “rururbanização” [...] ha dado lugar a un aprovechamiento rápido y discontinuo del suelo 

con fines urbanos como resultado de: los intereses de los promotores de las urbanizaciones por reducir al 
máximo la cantidad de suelo ofrecido cada año a la demanda, la especulación que acompaña al 
crecimiento de la ciudad, el trazado de ala líneas de transporte público que favorecen la urbanización de 
los sectores situados junto a ellas, la reglamentación urbanística local que promueve el crecimiento y el 
desarrollo de sectores concretos, y las estrategias de los particulares por conseguir que los suelos de su 
propiedad sean calificados como urbanos o urbanizables (Zárate, 1984, 104). 
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os modos de vida do campo e da cidade. É na área rururbana que se verificam as mais 

rápidas e profundas mudanças morfológicas e de população de todo o espaço urbano”. 

A franja rururbana é um espaço físico distinto do resto da cidade. Para além do contínuo 

urbano edificado e dependendo de cada cidade, a franja rurubana desenvolve-se numa 

extensão com dimensão variável entre 19 e 50 km. Do ponto de vista físico e para além do 

uso rural do solo (áreas agrícolas, baldios e áreas florestadas), Zarate (1984, 100-102), 

defende a caracterização da área rururbana através dos seguintes espaços: subúrbios - 

grandes agrupamentos residenciais e de população na proximidade da cidade; pequenos 

grupos de habitações - por exemplo, junto de fábricas, carecendo de identidade e nome; 

proliferação de habitações unifamiliares; e áreas ocupadas com outros usos urbanos. 

A partir de uma perspectiva sociológica, Pahl (1965; In Duran, 2004) resumiu assim as 

características socioeconómicas da franja urbana: a) Segregação - resultando da 

capacidade diferenciada de aquisição de novas habitações pelos variados níveis de poder 

de compra da população, favorecendo formas de segregação residencial, as quais se 

manifestam nos territórios rururbanos e peri-urbanos; b) Imigração selectiva - para efeitos 

residenciais a franja urbana atrai sobretudo as “pessoas móveis da classe média” que 

tendem a habitar e a trabalhar em mundos sociais e económicos distintos dos que são 

próprios das populações mais consolidadas; c) Deslocação pendular diária - muitos dos 

residentes da área rururbana apenas nela vivem à noite, nos feriados e aos fins-de-semana, 

passando a maior parte da sua vida nos centros urbanos para onde se deslocam diariamente 

para o trabalho; d) Colapso das hierarquias geográficas e sociais - Pahl antecipa o 

conceito de franja rururbana como uma área distinta, defendendo que já não são aí 

directamente aplicáveis as ideias convencionais da teoria da centralidade, uma vez que 

surge neste espaço o que se passou a chamar de cidade difusa ou dispersa. Defende neste 

contexto, que as diferentes funções se dispersam por inúmeros nós, formando-se grupos 

especializados ou segregados, e acelerando-se tal processo pela crescente mobilidade da 

população, minando-se as tradicionais hierarquias sociais das áreas periurbanas. 

2.4.1 - Os limites difusos dos espaços periurbanos 

As áreas periurbanas apresentam limites imprecisos, significando tal segundo Duran 

(2004), que estes territórios se caracterizam por uma natureza rururbana. Esta 

rururbanização reflecte na sua cultura, no estilo de vida e na identidade colectiva, uma 

mistura do rural e do urbano, numa coexistência bidireccional de fluxos comerciais e 

demográficos. Uma das consequências deste contexto é o facto de as realidades urbanas e 

rurais se ligarem cada vez mais estreitamente. Tais realidades, são segundo Duran (2004), 
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ambíguas e muito polissémicas, pois não existem 

critérios teóricos comuns nem estatísticos para 

determinar o que se possa considerar como urbano ou 

rural. A identificação de alguns indicadores 

estatísticos de natureza social, poderá evidenciar a 

imprecisão dos limites físicos e funcionais das áreas 

periurbanas. 

2.4.2 - Os limites físicos na periferia urbana 

A delimitação física das áreas periurbanas traduz-se 

na dimensão através da qual se procura o 

posicionamento do território peri-urbano 

relativamente ao sistema urbano de referência, de 

modo a compararem-se as áreas periurbanas perante 

outros contextos espaciais. Considerado no conjunto 

da rede urbana de que faz parte, a localização 

estratégica do território de interesse neste contexto, 

poderá passar por ter em atenção variáveis como: a 

distância ao centro da cidade; a distância a outros 

centros urbanos; e a distância a uma rede de 

comunicação rápida (rodovia, auto-estrada ou 

rodovia nacional). 

Perante as alterações no uso do solo, a dificuldade de 

delimitar fisicamente o rural relativamente ao urbano, 

é maior nas áreas periurbanas pelo facto destas se 

considerarem como áreas intermediárias entre o 

efectivamente urbano e o claramente rural, 

reflectindo-se este carácter nas seguintes dimensões: 

mistura de usos agrícolas do solo em relação aos 

outros usos (industrial e de serviços); existência de 

áreas naturais protegidas ameaçadas pelo impacto 

da urbanização; uso crescente de solo agrícola como 

solo urbano ou urbanizável. 

 

Fig. 2.6 - O Zonamento Ecológico-
Económico do Acre pode ser definido 
como instrumento estratégico de
planeamento regional e gestão territorial,
envolvendo estudos sobre o meio
ambiente, os recursos naturais e as
relações entre a sociedade e a natureza
(ZEE, 1999). 



REQUALIFICAÇÃO DA PERIFERIA URBANA 

 88

2.4.3 - Os limites funcionais na periferia urbana 

A quantidade de fluxos comerciais como demográficos caracteriza o grau de integração da 

área periurbana com o resto da região urbana. Neste contexto, ao considerarem-se os 

limites funcionais pretende-se conhecer a integração espacial da área periurbana numa 

região urbana, o que poderá ser medido pela: facilidade de comunicação e conexão de 

cada território peri-urbano; pelo tempo de percurso entre esse território e a cidade 

central ou outros centros urbanos; e pelo tempo de percurso entre esse território e uma 

rede de comunicação (rodovia, auto-estrada ou rodovia nacional). 

A mobilidade demográfica entre o território peri-urbano e o respectivo centro urbano, 

poderá ser quantificada pelos fluxos diários de pessoas entre esse território e o seu 

principal centro urbano ou outros locais da região urbana e vice-versa, designadamente os 

movimentos populacionais diários por motivos laborais ou de outro tipo (movimentos 

pendulares). 

2.4.4 - As alterações socioeconómicas na periferia urbana 

Os processos de periurbanização envolvem alterações socioeconómicas nas áreas 

periurbanas afectando a sua qualidade de vida. O efeito destas alterações tanto pode ser 

traduzido por um declínio, uma estagnação ou uma melhoria, sendo o conceito de 

qualidade de vida polissémico e de diferentes interpretações. Neste contexto, Duran (2004) 

enuncia alguns dos indicadores que poderão ajudar a caracterizar e medir as alterações 

socio-económicas nas áreas periurbanas, nomeadamente as que afectam a sua qualidade de 

vida. Incidindo apenas na dimensão socio-económica, tais alterações poderão assim ser 

medidas por indicadores como: 

1. Evolução demográfica da população residente nos territórios peri-urbanos, 

considerando-se nesta análise as seguintes variáveis: população de facto e de direito, 

população por faixa etária, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento 

populacional e migração líquida; 

2. Evolução do mercado de trabalho, considerando-se nesta análise como varáveis: a 

distribuição da população activa por sectores de actividade, as alterações nas taxas de 

emprego e de desempenho, alterações nos sectores de actividade e na prestação de 

serviços. Neste contexto poderão considerar-se as seguintes variáveis: a) Serviços de 

saúde: variação do número de centros de vacinação e do número de centros de saúde; b) 

Serviços educativos: variação do número de escolas primárias e do número de escolas 

secundárias; c) Serviços de transporte público ou privado: variação do número de viagens 

diárias nos transportes públicos e do número de meios de transporte privado por unidade 
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familiar; d) Nível de vida: variação do rendimento disponível das famílias, do espaço 

disponível na habitação (pessoas por quarto, famílias por habitação) e dos indicadores de 

pobreza (pobreza moderada e severa); e) Evolução da habitação: variação do número de 

pisos dos edifícios residenciais do número de habitações recém-construídas; e f) Grau de 

desenvolvimento da gestão ambiental. 

 

2.5 - OS LIMITES ENTRE O URBANO E O RURAL 

2.5.1 - Caracterização do espaço urbano  

Importará começar por identificar e caracterizar o espaço urbano relativamente aos demais 

espaços em que se integra e com que estabelece relações. Poder-se-á definir espaço urbano 

relativamente ao espaço rural apenas pelas actividades que os caracterizam, salientando-se 

que no urbano se concentram actividades de produção industrial e serviços específicos, 

enquanto predominam no espaço rural as actividades agropecuárias e algumas outras 

funções.  

Segundo o critério de definição de cidade da OCDE (Organização da Cooperação e do 

Desenvolvimento Económico), denominam-se de urbanas as localidades com 150 hab/km². 

Por outro lado, segundo Clarck (1985, 50-59; In Vale, 2005, 44), as cidades poderão ser 

classificadas sob outras formas, traduzindo-se num conjunto de imagens na imaginação 

humana, e serem ainda definidas como unidades estatísticas e espaciais. Ainda assim, a 

identificação das cidades poderá ocorrer sob uma caracterização de base local, 

administrativa ou governamental. 

Numa perspectiva geográfica, para Capel (1975), a definição do urbano deverá operar-se 

segundo critérios de densidade e de morfologia, enquanto o tamanho e a estrutura 

funcional identificam os diferentes níveis de complexidade do espaço urbano. Densidade, 

no sentido de que a cidade concentra um número populacional num espaço reduzido, e a 

morfologia ao caracterizar a densidade e um tipo de uso do solo de carácter não rural.  

Uma vez que a cidade se modificou-se ao longo do tempo, sobretudo no que diz respeito às 

suas funções e ao desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação que se 

difundiram pelo espaço circundante, será necessário segundo Capel (1975), “encontrar 

uma definição estatística geral do urbano que seja aceite e seguida por todos os países e 

que permita a realização de estudos comparativos a um nível internacional”, dando-se 

assim nota da dificuldade quanto a uma definição única de cidade, que permita caracterizá-

la em termos absolutos.  
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As definições normativas aplicadas para definir o urbano e o rural vêm seguindo nas 

palavras de Vale (2005, 44-45), padrões diferentes entre os países e inclusive dentro de um 

mesmo continente. Todavia, a definição estatística da cidade acaba por ser muito comum, 

aplicando-se-lhe dois critérios de análise: o qualitativo e o quantitativo. A cidade poderá 

assim ser definida num sentido pelas funções administrativas ou pela concessão oficial de 

um órgão jurídico da cidade (legislação municipal). De outro modo, poderá considerar-se o 

tamanho do núcleo urbano com base num número de habitantes oscilando entre 2.000 a 

30.000. Ainda assim, deverá coexistir uma predominância de actividades económicas não-

agrícolas relativamente à qual a população activa não agrícola represente 2/3 da população 

total activa. 

Com base no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Rute Vale (2005, 47), 

salienta a definição de município (consequentemente, de cidade) e distrito para fins 

censitários, como: [...] constituem as unidades autónomas de menor hierarquia dentro da 

organização política e administrativa do Brasil. Sua criação, incorporação, fusão ou 

desmembramento se faz por lei estadual, observada a continuidade territorial, a unidade 

histórico-cultural do ambiente urbano e os requisitos em lei complementar estadual. Essas 

transformações dependem de consulta prévia às populações directamente interessadas, 

através de plebiscito [...]. Refere-se ainda à definição de cidade, como “a localidade onde 

está sediada a Prefeitura Municipal”, enquanto distritos “são unidades administrativas 

dos municípios” (IBGE, 2000, 16). Neste contexto, interessa salientar as variantes 

introduzidas em 1992 pelo IBGE quanto à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD). O objectivo era então o de caracterizar com mais detalhe as áreas do continuum 

rural-urbano, fixando-se para a localização das habitações as seguintes definições (Projecto 

Rurbano, 2004): 
1. Áreas urbanas: áreas efectivamente urbanizadas dentro dos limites do perímetro urbano dos municípios. 

Como urbanizadas, são classificadas as áreas com construções, arruamentos e intensa ocupação urbana; 

as áreas afectadas por transformações decorrentes do desenvolvimento urbano, tais como áreas de lazer, 

aterros, etc.; as áreas reservadas à expansão urbana e adjacentes às áreas anteriores. 

2. Áreas urbanas não urbanizadas: áreas localizadas dentro do perímetro urbano que não apresentam 

efectiva urbanização e ocupadas com actividades agropecuárias ou ociosas. 

3. Áreas urbanas isoladas: englobam a área urbana isolada (casos de vilas e distritos), consideradas 

legalmente como áreas urbanas, mas não contíguas ao núcleo do município. 

4. Áreas rurais - extensão urbanas: áreas urbanizadas adjacentes ao perímetro urbano dos municípios (com 

distância inferior a 1 km), resultado do crescimento horizontal das cidades, e que ainda não foram 

incorporadas legalmente ao perímetro urbano do município. 
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5. Áreas rurais - povoados: aglomerações no espaço rural que se caracterizam por não estarem vinculadas 

a um único proprietário e possuírem um conjunto de edificações permanentes e adjacentes, formando 

área continuamente construída, com arruamentos reconhecíveis, ou dispostos ao longo de uma via de 

comunicação, e com serviços para atender seus moradores, da seguinte forma: pelos menos um 

estabelecimento comercial vendendo bens de consumo e pelos menos dois dos três serviços seguintes: 

estabelecimento de ensino de primeiro grau, posto de saúde e templo religioso de qualquer credo. 

2.5.2 - Caracterização de cidade média 

Para o entendimento da cidade, dos ingredientes básicos, aos grandes valores urbanos, e 

referindo-se às mil e uma maneiras de descrever as cidades, Portas et. al., (2003, 222), 

salientam serem múltiplos os caminhos que nos permitem entender melhor as cidades em 

geral, e cada uma delas em particular, passando-se pelas analogias do mais diverso tipo, 

aos modelos econométricos ou às narrativas literárias e cinematográficas. Contudo, propõe 

que as cidades sejam entendidas a partir de três ingredientes básicos: os sítios, as redes e o 

espírito cosmopolita: 

 
Figura 2.7 A Cidade: Sítios, Redes e Espírito Cosmopolita (Portas et. al., 2003, 222) 

 

Do ponto de vista semântico, “cidades médias” são aglomerados de média dimensão, 

ocupando um lugar intermédio entre as grandes cidades do sistema urbano e os pequenos 

aglomerados. Como polarizações urbanas que desempenham papéis de equilíbrio do 

sistema urbano, face à tendência de crescimento das grandes metrópoles, a sua importância 

nas políticas urbanas e regionais advém-lhe segundo Portas et. al. (2003, 57) da capacidade 

de se constituírem como âncoras de estruturação dos territórios nacionais e regionais, 

COSMOPOLITISMO 
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enquanto ameaçados por tendências opostas de metropolização, por um lado, e 

esvaziamento demográfico e rarefacção urbana de vastas regiões afastadas das manchas e 

eixos de desenvolvimento territorial. 

As cidades médias (aglomerados muito distintos, cuja dimensão vai das poucas dezenas à 

centena de milhar de habitantes, e cujo posicionamento geográfico lhes confere condições 

muito diversas de integração ou de periferização) encontram-se em graus muito distintos 

de desenvolvimento, embora com tendências comuns. Sobretudo nos casos em que as 

cidades se localizam em envolventes regionais rarefeitos, afastados das conurbações e dos 

principais eixos de desenvolvimento, o reforço da dimensão e capacidade de polarização 

das cidades acelerou o esvaziamento da envolvente territorial (população e actividades).  

As diferenças de dimensão e a carga funcional das cidades são outro factor de forte 

diferenciação segundo Portas et. al. (2003, 64). Num extremo estão as cidades que 

combinam duas tendências negativas da condição urbana: pequena dimensão demográfica 

e pouca diversidade funcional, aliadas a condições de periferismo; No outro, a massa 

demográfica combina-se com a quantidade e qualidade da oferta de funções e emprego. 

As alterações económicas ao nível dos processos de produção, distribuição e consumo, 

provocaram também segundo Portas et. al. (2003, 64) profundas transformações. Nas 

tendências de localização das actividades, seja em áreas específicas infraestruturadas para 

o efeito, seja junto às vias principais e nós de acesso à rede viária arterial; Na natureza dos 

programas, desde os contentores mono ou plurifuncionais de grande dimensão (centros 

comerciais, superfícies de comércio especializado, empresas e equipamentos), à 

diversificação de microempresas em instalações próprias, ou misturadas com a residência e 

outras funções; Nas morfologias, quer residenciais (da forte expansão da vivenda em lote 

próprio, aos grandes loteamentos de residência em banda ou bloco), quer não-residenciais, 

uns e outros em situação de descontinuidade, de ruptura volumétrica, ou de desigual 

relação face às malhas pré-existentes. 

2.5.3 - Caracterização do espaço rural 

Como características do espaço rural e que o diferenciam do urbano, segundo Rute Vale 

(2005, 21-22), citando Kayser (1990), Schmitz (2002), Kageyama (1998) e Wanderley 

(1997) poder-se-ão considerar: a) as baixas densidades da população, da habitação e das 

demais edificações, prevalecendo uma paisagem natural; b) um uso económico 

predominantemente agrícola e pastoril; c) a congregação dos habitantes em pequenas 

comunidades; d) a cultura reflectindo o meio rural; e) os habitantes relacionando-se de 

modo específico com a natureza; f) uma vivência colectiva assente em fortes relações 
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sociais; g) uma menor diferenciação social; h) uma baixa mobilidade social e espacial; e i) 

a posse da terra. 

Segundo Solari (1979, 6; In Vale, 2005, 29), “O homem rural depende numa proporção 

muito superior do que o homem da cidade, dos processos elementares da Natureza, o que 

muito influencia o seu trabalho e mentalidade”. Pese o predomínio da paisagem natural no 

meio rural, verifica-se nesse ambiente uma substituição progressiva da vegetação natural 

por plantações, pastagens e construções, modificando-se natureza por acção antrópica, 

enquanto o homem vai transformando o ambiente em que vive (seja urbano ou rural). 

Ainda assim, não se poderá ignorar segundo Rute Vale (2005, 22), que as recentes 

transformações comprovam que o espaço rural não poderá mais ser definido como 

exclusivo das actividades agrícolas, mas integrando também outras actividades 

económicas. 

Segundo evoca Teixeira & Lages (1997,14; In Vale 2005, 24), no espaço rural ocorrem 

cada vez mais estruturas agrárias e mais níveis tecnológicos, desde as formas de agricultura 

primitivas até às ligadas a novas técnicas. Os espaços rurais tornaram-se assim 

diversificados, dinâmicos e em mutação, contribuindo para que as paisagens e as 

populações rurais se transformem profundamente - sobretudo nos países mais 

industrializados, o rural torna-se polifuncional (rural polissémico), concorrendo para que 

“a actividade agrícola não mais reine soberana no meio rural.”  

No contexto de um “novo rural”, não se poderá negar a alteração do perfil da população aí 

residente, que ao adequar-se cada vez mais ao modo de vida urbano, acentua o 

individualismo e o distanciamento a uma vida colectiva, levando a que a natureza seja vista 

como “gueto de lazeres” e o rural colonizado pelo modo de vida dos urbanos (Marques, 

2002, 102-8). 

O êxodo rural em Portugal provocou segundo Ferreira (1999, 315; In Vale, 2005, 28), um 

esvaziar do campo, sobretudo no que se refere aos estratos da população mais activos e 

férteis, acabando por permanecer no espaço rural apenas os grupos etários mais idosos. O 

facto compromete não apenas o desenvolvimento económico, como a instabilidade 

sociocultural das regiões rurais, enfraquecendo as relações de vizinhança e desmembrando 

as redes de solidariedade informal. A separação geográfica das diferentes gerações em 

espaços de vivências e estilos distintos, potencia ainda choques inter-geracionais, 

contribuindo para a miscigenação entre o urbano e o rural, entre a tradição e o moderno, 

podendo-se assim reestruturar identidades e fortalecer a ruralidade. 
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No actual espaço rural dos países desenvolvidos, segundo Veiga (2003, 95; In Vale, 2005, 

29), as “riquezas naturais” tornaram-se mais valorizadas do que o minério, o solo fértil ou 

a madeira (antes determinantes na economia rural). No presente são mais valorizados os 

encantos da vida rural - a estética, a tranquilidade e a segurança - pelo que a qualidade do 

ambiente natural se traduz num dos maiores trunfos de meio rural. Cresce assim um 

processo de “renascimento rural”, ou de apetência pela volta ao campo dos que procuram 

escapar dos problemas urbanos (congestionamento, violência, falta de habitação, 

degradação ambiental). Ainda assim, espaço rural é cada vez mais visto pelos habitantes 

urbanos, como um espaço de modificações, adaptações e de maior liberdade. Lefébrve 

(1969, 160; In Vale, 2005, 30) acredita que esta reivindicação da natureza pelo homem 

significa uma fuga à alienação urbana da cidade deteriorada. Enquanto isto, segundo 

Kayser (2001; In Vale, 2005, 30), a paisagem rural transforma-se em objecto de consumo, 

daí resultando uma valorização das identidades rurais em função dos interesses do 

mercado. 

Não será mais possível caracterizar o espaço rural pelo isolamento do passado. As novas 

formas de mobilidade das sociedades modernas contribuirão decisivamente segundo 

Ferreira (1999, 315; In Vale, 2005, 32), para intensificar os usos do território, aos quais os 

espaços da ruralidade não mais ficarão indiferentes. 

2.5.5 - Relações entre o espaço urbano e o espaço rural 

O meio rural sofreu transformações ao longo do tempo levando-nos hoje a um “novo 

rural” e consequentemente, de uma nova ruralidade. Rural refere-se a tudo que pertence 

ao campo, seja agrícola e não-agrícola (população, habitat, espaço); ruralidade respeita às 

características do que está relacionado com a vida rural (condições materiais e morais 

associadas aos habitantes rurais). Nesta perspectiva, tanto a ruralidade como a urbanidade 

são caracterizadas por um certo tipo de relação (de produção) entre a população e o meio, e 

não apenas das características próprias do meio natural (Brunet et al., 1992; In Vale, 2005, 

32-33). 

Pelo seu grau de abrangência, poder-se-á entender ruralidade como um conceito territorial 

pressupondo a homogeneidade dos territórios agregados nesta categoria analítica. Ainda 

que não contíguos, os territórios rurais partilham de algumas características comuns, e o 

rural (como o urbano) poderá ser reconhecido e medido. Também se têm considerado as 

diferenças como de natureza social e/ou cultural e relativas ao modo de distribuição das 

populações no território. Segundo Saraceno (1996) nenhum órgão oficial terá ainda 

conseguido encontrar uma definição satisfatória. 
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A expansão do capital urbano terá tido uma grande 

influência na relação cidade-campo, e enquanto a 

cidade se tornou centro da acumulação capitalista e 

considerada como sinónimo de desenvolvimento, o 

campo continuou tradicional e atrasado. Enquanto o 

desenvolvimento das relações capitalistas contribui 

para integrar o espaço agrário na lógica capitalista, 

Penalva Santos (1995), citado por Vale (2005, 36) 

defende que o mais importante neste processo é a 

homogeneização espacial que ocorre por conta da 

apropriação, visando o lucro e reduzindo as 

diferenças entre o campo e a cidade. 

Impondo-se no lugar, independentemente de ser 

campo ou cidade, a globalização alterou as vivências 

e provocou separações, contradições e confrontos. 

Uma sociedade urbana articula-se hoje num espaço 

mundial, integrando de um outro modo o campo e 

com ele se articula num outro plano. A generalização 

do processo produtivo, segundo Carlos (2004, 133; In 

Vale, 2005, 36), tornou o espaço numa mercadoria, 

generalizou a propriedade privada urbana e rural, 

gerando uma nova articulação e contradição (centro-

periferia), contribuindo para que as formas de 

sobrevivência no campo e na cidade resultem em 

movimentos sociais articulados.  

A questão não se deve mais à simples distinção entre 

espaços rurais e urbanos - enquanto nas regiões 

agrícolas é o campo comanda a vida económica e 

social da cidade, nas regiões urbanas esse comando 

baseia-se nas actividades secundárias e terciárias. 

Apesar da globalização, o facto reforça a ideia de que 

o espaço geográfico se mantém heterogéneo (Milton 

Santos, 1996, 68; In Vale, 2005, 37). 

Fig. 2.8 - Directrizes para a Revitalização
do Centro de Caxias do Sul, Brasil -
(Prefeitura Municipal, 2002). 
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A partir da concepção de Alencar e Moreira (2003, 8-9), o novo rural será ao mesmo 

tempo urbano e global - tecnificado, industrializado, urbanizado e civilizado, o novo rural 

voltará a significar o campo com o agricultor como jardineiro da natureza e guardião do 

património natural e das tradições culturais. Numa unificação campo-cidade e 

sobredeterminação do campo, o rural não se diferenciará do urbano. Como “natureza 

ecossistémica”, o campo impor-se-á com as questões do ar, água, verde, estilo de vida, 

poluição e questões climáticas. 

Alguns investigadores neste domínio preferem avaliar as relações campo-cidade sob o 

ponto de vista de uma dicotomia rural-urbano, por considerarem a existência de espaços 

distintos, com características próprias e opostas. Assim, Queiroz (1978, 265; In Vale, 2005, 

38-39), fundamenta os seus trabalhos defendendo que: a) ocorre uma dualidade rural-

urbano, no sentido filosófico específico; b) o rural é concebido como “atrasado” na sua 

evolução em relação ao urbano; c) a entrada de elementos urbanos no campo - as 

“inovações” são reconhecidas como um avanço “benéfico”; d) pela influência do urbano, 

se perdem as características rurais, tendendo a que o rural sucumba ao confundir-se com a 

sociedade urbana. Por sua vez, a rurbanização não significa segundo Andrade (1995; In 

Vale, 2005, 39), uma situação intermédia entre rural e urbano, mas tão só uma mistura 

entre os valores representados por ambos. A rurbanização combina uma vivência regional 

(rurbana), representando uma rejeição à total urbanização ou à ideia dos camponeses a 

viverem em espaço rurais. Tal fundamenta-se na concepção de que existe um continuum 

rural-urbano, em que o rural deve ser compreendido como um continuum do urbano, uma 

vez que não são mais as actividades económicas (a agricultura), que caracterizam o mundo 

rural. O rural e o urbano não serão assim vistos como mundos que se opõem, mas se 

complementam, enquanto se desenvolve entre si um continuum espacial tanto do ponto de 

vista geográfico e territorial como em relação à dimensão económica e social. Ao processo 

renovador das áreas rurais sem que haja perda de identidade (agropecuária), gera um 

fenómeno interdependência rural-urbano, ao qual Graziano da Silva (1999; In Vale, 2005, 

40) denomina de rururbano. 

Em países mais desenvolvidos da Europa, assiste-se à redução das diferenças rural-urbano, 

enquanto o antigo contraste sofre uma graduação. Apesar da população urbana ser muito 

superior, o espaço rural mantém a sua importância em termos de superfície.4 Nos países 

                                                      
4 As áreas rurais na União Europeia ocupam 80% do território (ESPD, 1998) e, apesar de a actividade 

agrícola não ser mais a única no espaço rural, ela apresenta elevados níveis de produtividade e 
competitividade. 
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menos populosos, a agricultura é extensiva e 

geralmente associada à pecuária, enquanto nos países 

mais povoados a agricultura se torna altamente 

intensiva. O espaço rural complementa assim o 

espaço urbano, facto que contribui para diminuir as 

diferenças entre si: agricultura e habitação, indústrias, 

serviços e actividades partilham o mesmo espaço; 

reduzem-se as distâncias, promovem-se as infra-

estruturas de base e as acessibilidades, e ocorre 

melhor integração territorial (aumento dos fluxos de 

pessoas, bens e serviços) (Alves, 2001). 

O espaço rural deverá passar a ser pensado segundo 

Rute Vale (2005, 43), de forma alternativa, 

procurando-se valorizá-lo e não apenas relegá-lo à 

condição de servidor das necessidades urbanas, nele 

se incorporando cada vez mais as características 

urbanas, valorizando os recursos locais, promovendo-

se uma melhor integração dos vários segmentos 

produtivos entre o campo e a cidade. 

 

2.6 - CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO 

PERIURBANO 

Abordada a questão da delimitação dos espaços rural 

e urbano, é chegado o momento de analisar o espaço 

localizado na proximidade urbana, mas ainda não 

incorporado no perímetro urbano e não se podendo 

ainda considerar como urbano. Trata-se de um espaço 

que apresenta uma paisagem rural, embora não seja 

um espaço rural, expresse já uma lógica urbana.  

As áreas de expansão recente em Portugal (grosso 

modo, pós-meados dos anos 60) ocupam segundo 

Portas et. al. (2003, 77), a maior parte da superfície 

hoje urbanizada, e coincide com a progressiva 

Fig. 2.9 - Coimbra apresenta contextos
periurbanos, em que apesar da introdução
de atitudes e gostos através dos
imigrantes, as instituições dos
aglomerados têm tendência a permanecer
tradicionais e por isso estáveis (JLF, 
2004).  
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afirmação do automóvel na estruturação do crescimento centrífugo das cidades. Com 

avanços tímidos e pouco comprometedores no início, a “explosão” e a fragmentação do 

território urbanizado prosseguem a ritmos crescentes e quase sempre com carácter errático 

e espontâneo. Os primeiros Planos Directores Municipais aprovados (alargando a escala 

dos antigos Planos Gerais de Urbanização) datam de finais da década de 80. 

2.6.1 - Expansão urbana versus espaço periurbano 

O crescimento urbano alcançou níveis não previstos, fazendo as cidades a expandirem os 

seus limites físicos sobre a área rural, alterando a sua identidade própria, o seu modo de 

vida e sua organização social e económica. Levando consequentemente à invasão e/ou 

integração do espaço rural pelo urbano, segundo España (1991), este processo ocorre em 

duas etapas distintas: a) crescimento compacto, invadindo em forma de anéis concêntricos 

os espaços mais próximos e integrando-os na economia urbana; e b) urbanização difusa (ou 

dispersa) de áreas mais afastadas da cidade. 

Este conjunto de situações constitui um forte desafio segundo Portas et. al. (2003, 65), no 

sentido de compreender e sustentar a coerência do todo da nova forma urbana (urbano 

consolidado e novas expansões) intervir de forma menos dualista, combinando as 

estratégias de urbanismo intensivo (fora e dentro das zonas históricas) com a urgência das 

intervenções extensivas necessárias à produção de “qualidades”, de referenciação, de 

coesão funcional e legibilidade dos tecidos, de recaracterização ambiental e paisagística. 

Numa retrospectiva histórica, a diferença formal entre o rural e o urbano começou a 

verificar-se na Europa Ocidental a partir da Revolução Francesa. Até então, segundo Nel-

lo (1998, 37) cidade separara-se do campo através de muralhas. No final do século XVIII, 

com a abolição das jurisdições senhoriais e a defesa de princípios de igualdade entre os 

cidadãos e os poderes públicos, as relações entre cidade e campo alteraram-se de modo 

mais acelerado, acabando com a diferenciação legal entre população urbana e rural. A 

densificação do espaço construído no interior das muralhas, a ruptura provocada pelo 

crescimento populacional, as necessidades higiénicas e a nova realidade social, a par da 

obsolescência da sua função defensiva, muito contribuiu para a demolição das muralhas 

que separavam fisicamente a cidade do campo. 

Até meados do século XX, a cidade era um espaço diferenciado, onde segundo Nel-lo 

(1998), num “mar de ruralidade” se dispersavam “coágulos” representando actividades 

secundárias e terciárias, os quais conectando-se, davam lugar a espaços com actividades e 

formas de vida urbanas. A expansão dos novos meios de comunicação, a mecanização 

agrícola e a difusão industrial e terciária, muito contribuiu para este processo, enquanto os 
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novos sistemas territoriais passariam a ser denominados por conceitos de cidade-região, 

cidade-território, cidade-difusa. Para além da simples expansão dos limites urbanos, este 

resultado poderá hoje ser entendido como consequente da dissolução dos conceitos 

tradicionais de cidade e campo. 

O território converteu-se numa cidade sem limites e os conceitos de cidade e limite urbano 

são hoje inconciliáveis. Enquanto a expansão urbana sobre o território não fez desaparecer 

as anteriores divisões sociais do espaço, transformando contudo o seu carácter e expressão, 

com o surgir de novas necessidades e problemas urgem segundo Nel-lo (1998, 36), novas 

formas de gestão, agora bem diferentes das anteriores.  

A cidade tornou-se ao mesmo tempo difusa, ilimitada e fragmentada, tanto social como 

administrativamente, enquanto a fragmentação se acentuou e se recriaram diversos 

cenários a exigirem respostas novas. Segundo Vale (2005, 67), em países mais 

desenvolvidos e gerando confusões conceptuais, a urbanização compacta deu lugar ao 

fenómeno da contra-urbanização ou urbanização difusa (nos Estados Unidos e em parte da 

Europa); da suburbanização (na Inglaterra, Espanha e Itália), e de rurbanização e 

periurbanização (em França e Espanha) 5. 

O processo de urbanização, conforme teoriza Nel-lo (1998), passou nos últimos quarenta 

anos por diversas fases: a) do crescimento da cidade em “mancha de óleo” (pela 

agregação simples ou alargamento descontínuo com o espaço construído preexistente) à 

suburbanização (surgir de periferias metropolitanas com alguma ligação à cidade central); 

b) da suburbanização à periurbanização (integração das dinâmicas metropolitanas com os 

antigos núcleos rurais); c) da periurbanização à rururbanização (com dinâmicas 

metropolitanas a alcançar os espaços rurais mais distantes). 

Segundo Vale (2005, 67), contra-urbanização e urbanização (ou cidade) difusa, têm em 

geral o mesmo significado, enquanto ocorrem diferenças em relação à definição dos termos 

suburbanização e periurbanização, sendo o segundo uma consequência do primeiro. Por 

sua vez, os termos periurbanização e rururbanização (ou rurbanização) são praticamente 

sinónimos. A suburbanização e periurbanização ou rururbanização são ainda processos 

consequentes da urbanização difusa. 

Em Portugal também se acentua uma forte dicotomia entre a cidade consolidada, mais ou 

menos histórica, e a urbanização resultante da expansão recente, cujo défice de desenho e 

qualidade urbana resultou da ausência, da desadaptação ou do desajustamento dos traçados 

previstos nos planos. Paradoxalmente, segundo Portas et. al. (2003, 64-65), as grandes 
                                                      
5 Alguns autores consideram que todos estes termos possuem significados diferentes (Vale, 2005, 67). 
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intervenções urbanísticas dos últimos anos (Centros Históricos, PROCOM) reforçaram o 

investimento nas áreas consolidadas, aumentando, assim, essa dicotomia: O desacerto entre 

a pressão construtiva (de tipo expansivo), a desadaptação dos instrumentos de regulação 

urbanística e as falhas de articulação institucional, são responsáveis pelo elevado défice 

infraestrutural e de qualidade urbana, traduzidos em: rupturas nos sistemas e infraestruturas 

de mobilidade e saneamento básico; pressão excessiva sobre os sistemas biofísicos e 

descaracterização paisagística; Os PDMS (eficazes a partir do início dos anos 90) 

encontraram já territórios muito comprometidos com extensas áreas urbanizadas de modo 

descontínuo, uma generalizada indisciplina na localização de actividades e uma grande 

desarticulação entre a programação e o desenho do sistema viário. 

2.6.2 - Expansão urbana e cidade difusa  

Em relação à Europa Ocidental, observa-se na década de 1950 um padrão migratório de 

populações rurais no sentido dos grandes centros urbanos. Por sua vez nos anos 70 o 

sentido da migração inverteu-se, traduzindo-se numa diminuição do fluxo migratório para 

os grandes centros e um aumento na direcção das médias e pequenas cidades.  

No quadro dos países europeus mais desenvolvidos, Portugal destaca-se segundo Portas et. 

al. (2003, 225), pela intensidade com que convivem elementos típicos das sociedades 

tradicionais, modernas e pós-modernas. Neste contexto se refere que a nova cidade 

portuguesa, alargada e estilhaçada, arquipélago de lugares qualificados que emerge de um 

fundo urbano ou urbano-rural, não raro em decadência ou difícil reestruturação, coexiste 

com os problemas próprios de cidades que nunca foram modernas, num país que nunca 

teve um verdadeiro estado-providência e num mundo crescentemente condicionado pela 

concorrência interurbana. 

Como outras cidades, e não escapando às tensões da “terceira onda de urbanização”, 

Coimbra sentiu tarde as tensões, e mal terminava o furor das grandes urbanizações, já se 

instalavam as vias rápidas urbanas, as circulares, as actividades logísticas e os shoppings a 

colonizar os hinterlands, formando-se novas centralidades ad hoc, à mistura com a 

salvaguarda do centro histórico. 

O termo cidade difusa designa segundo Entrena Durán (2003), o fenómeno caracterizado 

pela dispersão da população urbana no território, inclusivamente sobre as áreas rurais, e 

sem que ocorra qualquer vínculo destes residentes com as actividades agrícolas. 

Tipificando as novas realidades urbanas, a designação de cidade difusa (sinónimo de 

“metapolis” ou “hipercidades”) surgiu na Europa à década de 1970.  
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O termo contra-urbanização serve a Langenbuch 

(1999, 39; In Vale, 2005, 68) para explicar o processo 

de dispersão, caracterizando-o como de reversão dos 

fluxos populacionais e de actividades económicas, 

antes dirigidos às grandes cidades, mas neste caso 

desenvolvendo-se em sentido oposto e fixando-se de 

modo variável segundo o local de destino 

relativamente à cidade de origem. 

Relativamente às principais causas da urbanização 

dispersa, Entrena Durán (2003) considera-as 

consequentes de múltiplos factores, tendo 

nomeadamente a haver com: a) a disponibilidade de 

solo - condicionada a normas políticas, a condições 

socioeconómicas e à preferência pela ocupação do 

solo em alternativa à agricultura, muito relacionada 

com a especulação imobiliária; b) o desenvolvimento 

dos meios de transporte - pela melhoria das 

infraestruturas viárias e dos meios de transporte, 

facilitando os movimentos pendulares entre a 

habitação e o trabalho, e pelo maior uso do automóvel 

em detrimento do transporte colectivo; c) o aumento 

das comodidades urbanas - dotando-se de 

infraestruturas eléctricas, telefónicas e abastecimento 

de água, favorecendo-se a ocupação de áreas 

periurbanas distantes; e d) as novas tecnologias de 

comunicação - caso do telefone móvel e o uso da 

internet, permitindo a execução de actividades 

(compras, trabalho) a distâncias físicas antes 

impossíveis. Neste contexto, antevê-se segundo 

Entrena Durán (2003, 77), a configuração de novas 

formas de relação social, laboral e comercial, que para 

além das transformações na organização do trabalho, 

já não requeiram grandes concentrações 

Fig. 2.10 - O peri-urbano é muitas vezes
associado especificamente à franja
urbana, é diferente de urbano, mas nem
sempre apresenta uma conotação negativa
(JLF, 2004). 
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populacionais. 

A respeito da “independência” das áreas periféricas relativamente ao centro urbano, López 

Trigal (2003, 62) argumenta que a dinâmica das cidades ao longo do tempo terá 

contribuído para numerosas alterações, ao ponto de fazer com que os subúrbios e os 

núcleos periurbanos adquirissem maior desenvoltura, contribuindo assim para um centro e 

uma periferia cada vez mais extensos e densos demográfica e funcionalmente, passando-se 

no conjunto das áreas urbanas e metropolitanas a desempenhar funções centrais, pela 

deslocação de variadas actividades terciárias. 

2.6.3 - Os resultados e as consequências cidade difusa  

Importa neste contexto, enumerar alguns resultados positivos e negativos consequentes da 

cidade difusa. Assim, segundo Nel-lo (1998, 36) e Entrena Durán (2003, 77-78), 

salientam-se como efeitos positivos: a) redução da população nas áreas centrais e relativa 

homogeneização dos espaços em que se localiza no território o emprego, os equipamentos, 

as infra-estruturas e os serviços; b) melhoria das condições de vida e de habitação; c) 

recuperação/reabilitação de áreas rurais deprimidas ou abandonadas. Como efeitos 

negativos poder-se-ão considerar: a) manutenção da desigualdade de oportunidades no 

acesso ao rendimento, aos equipamentos e aos serviços; b) conflitos/choques entre usos 

urbanos e rurais do solo; c) impactos ambientais e as grandes alterações na paisagem; d) 

necessidade de serviços públicos nessas áreas; e) dificuldades administrativas e fiscais na 

gestão destes territórios; f) aumento dos custos de infraestrutura para garantia de que a 

habitação dispersa seja sinónimo de bem-estar e qualidade de vida.  

A “urbanização difusa”, particularmente estudada na “Terceira Itália” na sequência da análise de 

Arnaldo Bagnasco, teve segundo Portas et. al. (2003, 43), um amplo desenvolvimento e constitui o 

tema central que associa este modelo de urbanização aos “distritos ou sistemas industriais” onde o 

processo de industrialização se caracteriza também pela forte dispersão territorial das unidades de 

produção. Ainda assim, segundo Portas et. al., as formas de urbanização difusa não se esgotam 

neste tipo de contexto, acompanhando também as dinâmicas de urbanização periférica das 

conurbações metropolitanas. As principais polémicas em torno deste modelo resultam segundo 

Portas et. al., (2003, 43), de várias questões prévias das quais se identificam: 

a) A insistência de que a urbanização difusa (ou reurbanização, contra-urbanização) é um 

antagonismo perverso da “boa forma urbana” traduzida na cidade histórica (modernista e 

racional); pela negativa reconhecem-se profundas diferenças no modelo de “cidade” (densa, 

compacta, contínua e limitada, reconhecível na morfologia e traçados) relativamente ao “urbano” 

(centrífugo, descontínuo, expansivo, fragmentário, caótico). a negação de qualidades ao difuso, 
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considerando-se como algo descontrolado, predador e ilegível, construiu uma barreira 

epistemológica à sua compreensão; 

b) No oposto, descobrem-se as lógicas complexas da sua génese e evolução; encontram-se 

explicações nas fortes mutações sociais e económicas que caracterizam a contemporaneidade e a 

diversidade de formas de urbanização que lhes correspondem; identificam-se factores positivos 

(adaptabilidade, permeabilidade, fluidez, flexibilidade) e os supostamente negativos (destruição de 

unidades de paisagem estabilizadas, consumo excessivo de solo, destruição de sistemas biofísicos, 

gasto de energia e de infraestrutura). 6 

c) Com base na dicotomia denso/disperso defendem-se ainda modelos demasiado abstractos 

informados por critérios onde, não se vislumbra um desenho ex-nuovo de uma nova cidade (que 

não resolve a que já existe...), ou adoptando-se medidas correctivas (sem saber se contrariam o 

modelo instalado), ou se uma coisa e outra se ajustam à diversidade da procura (através de planos, 

regulamentos, políticas, parcerias, contrapartidas). 

2.6.4 - O crescimento da cidade contemporânea 

Com fundamento nas afirmações de España e Monclús (1991, 12; 1998, 20; In Vale, 2005, 

70), se considera que o crescimento da cidade corresponda a quatro fases: a) urbanização - 

crescimento rápido da cidade central enquanto a envolvente contígua rural se deprime ou 

estagna; b) suburbanização - diminuição do crescimento da cidade central, enquanto 

aumenta a população da área suburbana; c) desurbanização -  momento em que a 

população da cidade central decresce a um ritmo que leve a um decréscimo populacional 

absoluto relativamente à região urbana funcional; d) reurbanização - hipotético 

repovoamento e recuperação do núcleo central, o que segundo Monclús (1998, 20), ainda 

não se começou a generalizar. 

Para além da segregação social, na interpretação de Entrena Durán (2003), a cidade difusa 

apresenta ainda novos tipos de especialização funcional, fazendo com que à medida que a 

classe média abandona o centro histórico no sentido das periferias, os núcleos centrais 

despovoam-se, passando em alternativa a serem ocupados para além da população 

envelhecida e dos grupos marginalizados, pelo sector terciário (comércio e serviços).  

                                                      
6 Segundo Portas et. al., (2003, 43-44), verifica-se uma fragilidade quando ocorre uma excessiva 

homologação do modelo, ou seja a dispersão urbana é “mais do mesmo em todo o lado”, a várias escalas 
geográficas e em modelos socioeconómicos distintos. “Aqui se misturam processos de centrifugação ou 
explosão urbana a partir do crescimento de um aglomerado urbano inicial (espécie de dilatação 
periférica ou suburbana), formas de urbanização in situ (que já nasceram dispersas), novos padrões de 
urbanização de baixa ou alta densidade mais ou menos) regulados por planos, etc. A realidade mostra 
que a urbanização dispersa ou difusa que povoa as conurbações é muito variável, desde as grandes 
“monoculturas” residenciais (permanentes ou sazonais) às múltiplas situações em que a especificidade 
da base económica distribui, mistura e localiza funções residenciais e não residenciais ao longo de um 
território diverso e desigualmente dotado de infraestrutura”. 
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Verifica-se em Coimbra, uma visível deterioração da área urbana central em consequência 

do seu esvaziamento, enquanto cresce a periferia urbana, onerando-se os custos da 

Autarquia com a expansão da rede das infraestruturas. Contrariando este fenómeno, urge 

incentivar o uso residencial das áreas centrais, promovendo o seu financiamento e mercado 

e redireccionando o fluxo de fixação populacional. Enquanto a cidade contemporânea se 

configura cada vez mais como estrutura compósita de “urbes” reconhecíveis pela sua 

história e de “urbanizações” sem história, com e sem “modelo”, impõe-se agora segundo 

Portas et. al. (2003, 16), “a gestão de ambas, como se de vasos comunicantes se tratasse”. 

A dificuldade nestes casos, poderá estar segundo Maricato (2002, 141; In Vale, 2005, 71), 

no facto dos agentes a integrar após a reabilitação do centro urbano, não quererem ter os 

pobres nem os marginais como vizinhos, enquanto estes não abandonarem o centro. 

Também em Coimbra, dada a falta de espaço na área central, a implantação de novas 

actividades potenciou a necessidade de expansão urbana e criação de novas centralidades. 

Como consequência dos novos usos do espaço urbano decorrentes de mudanças nos 

sectores económicos, surgem novas centralidades enquanto se verifica o esvaziamento de 

outras. Este fenómeno ocorreu noutros países europeus, há já algumas décadas conforme 

salienta España (1991), ao referir-se às cidades em transformação, passando de centro de 

produção, a centro de organização técnica de conhecimento, gestão e comunicação, 

suplantando-se o sector industrial tradicional pelas actividades de investigação e inovação 

tecnológica e terciárias, na transição de uma economia industrial para uma terciária. 

Entretanto, a preferência da população urbana da classe média alta pelas áreas periféricas 

da cidade vem crescendo segundo Entrena Durán (2003), e enquanto se verifica uma 

redução da população nas áreas centrais, confirma-se uma dispersão urbana ainda mais 

favorecida pela mobilidade do uso automóvel, pelo aumento do preço dos terrenos nas 

áreas centrais e ainda pela procura de melhores condições ambientais. 

2.6.5 - Expansão urbana e suburbanização 

A suburbanização é definida por Langenbuch (1999, 39; In Vale, 2005, 73), como um dos 

processos relativos às novas formas de fixação urbana consequentes da contra-urbanização, 

ou seja, a deslocação da população para a periferia contígua à cidade de origem, aí 

passando a residir enquanto se mantém ligada ao mercado de trabalho do centro urbano, 

para onde se desloca numa migração pendular diária. 

Por sua vez, o processo de suburbanização é considerado por Gonzáles Reverté (2003) 

como um resultado socio-geográfico associado à ideia de cidade difusa (dispersa), mas 

ligado às novas condições de mobilidade acompanhadas pelos novos espaços periféricos 
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que protagonizam o crescimento urbano, e ao 

relacionarem-se com o centro urbano são elementos 

fundamentais para a organização da nova cidade. 

Acresce que a dispersão suburbana se associa ainda 

segundo Monclús (1998; In Vale, 2005, 74), à 

descentralização e ao carácter extensivo das novas 

áreas industriais, equipamentos, aeroportos, 

universidades, centros comerciais, etc., que devoram, 

cada vez mais, espaços. A dispersão suburbana 

associa-se assim à descentralização e ao carácter 

extensivo das áreas industriais e dos vários 

equipamentos, os quais consomem cada vez mais 

espaços, resultando assim um espaço urbano 

fragmentado e disperso, onde convivem diversos usos 

do solo e variadas classes sociais, onde os novos usos 

suburbanos ocupam cada vez mais espaço 

relativamente à cidade. 

Não se poderá negar hoje, que a expansão das formas 

de vida urbana se vem disseminando sobre a maior 

parte dos territórios, sendo de salientar neste 

contexto, que a essência do desenvolvimento 

suburbano é a transformação do meio rural em 

urbano, isto é, do campo em cidade. Enquanto isto, e 

segundo Clarck (1975; In Vale, 2005, 75), a 

suburbanização provoca uma transformação subtil da 

sociedade rural em urbana, sobretudo no que toca aos 

valores e modos de vida. Também ocorrem 

reajustamentos no modo de vida da população que 

das áreas centrais se transfere para o subúrbio, 

enquanto uma simples deslocação é suficiente para 

provocar alterações nas relações e nos valores sociais. 

Não quer isto dizer, que a sociedade suburbana seja 

uma mera projecção das formas e modos de vida 

Fig. 2.11 - O Vale da Ameixoeira
localiza-se na coroa periférica da cidade
numa extensão de cerca de 210 ha, e é
delimitado pela Calçada de Carriche, pelo
eixo viário projectado Eixo Norte-Sul e 
pelo limite do Concelho a
Norte/Nascente. A intervenção que se
pretende atender à globalidade dos
interesses de ordem paisagística,
histórica, cultural e de humanização do
território (Carlos Monteiro Oliveira,
Boletim Lisboa Urbanismo, 1999). 
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urbanos. 

Um dos principais problemas da urbanização difusa é o desigual equipamento em 

infraestruturas básicas necessárias à obtenção de patamares mínimos de qualidade urbana. 

O nível geral de carências, e os custos associados à sua resolução, implicam segundo 

Portas et. al. (2003, 52), uma definição de prioridades e uma programação de médio/longo 

prazo. Alguns dos principais problemas decorrem do modelo disperso de baixa densidade 

de edificação e localização de indústrias, corrigível em futuros licenciamentos, exigindo o 

cumprimento rigoroso de condições ambientais que variam com a dimensão e tipo de 

actividade, mas exigindo soluções imediatas para as situações críticas já existentes. A 

escassez de recursos públicos pode, neste e noutros casos, ser complementada com a 

exigência de contrapartidas privadas, ou o incentivo selectivo a densificações que 

colmatem vazios e contribuam para a rendibilização do transporte colectivo e do uso dos 

equipamentos de proximidade. 

2.6.6 - Expansão urbana e periurbanização 

Embora o uso da terminologia varie entre países e autores, consideram-se os processos de 

periurbanização e rururbanização (ou rurbanização) como equivalentes. Adoptando 

terminologias diferentes, mas fundamentando-se numa expansão urbana sobre as áreas 

rurais fortalecida pelos avanços tecnológicos dos meios de transporte e de comunicação, os 

seus autores consideram que os termos periurbanização (referindo-se a espaço periurbano) 

ou rurbanização (referindo-se à franja urbana) possam representar um processo diferente 

da suburbanização (Steinberg, 2003; Entrena Durán, 2003; Berger, 1980; Zárate, 1984; 

Fernández Garcia, 2003; Freyre, 1982; e Coelho, 1999). 

Segundo Berger (1980) citado por España (1991), o espaço rururbano é diferente dos 

chamados subúrbios clássicos pela descontinuidade das construções e pela predominância 

da agricultura, apresentando uma forma descontínua e transitória de ocupação do espaço 

rural periurbano (podendo evoluir através da relocalização de actividades económicas, 

evolução da agricultura relativamente aos sistemas de produção ao serviço das 

necessidades urbanas, substituição da agricultura por actividades de lazer e turismo). 

Para Steinberg (2003), o subúrbio é mais denso, urbanizado e ocupa os espaços agrícolas e 

florestais de uma forma contínua, enquanto a periurbanização se traduz num crescimento 

urbano descontínuo, geralmente ligado a cidades antigas e vilas rurais da periferia de um 

centro urbano. Um novo subúrbio em construção, deixando para trás espaços agrícolas, 

florestais e livres, poderá denominar-se de “cidade espalhada” ou “cidade emergente”, 
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separando-se do centro urbano enquanto as franjas próximas tendem a tornar-se em 

subúrbios por contacto.  

Para Coelho (1999, 17-18), a rurbanização também é diferente da suburbanização -  

enquanto o subúrbio se caracteriza pelo crescimento urbano em “mancha de óleo”, o 

“espaço rurbanizado sobressai pelos níveis de integração e inter-relação entre espaço 

rural e urbano, independentemente da contiguidade no processo de crescimento da 

cidade”. O termo rurbanização deriva segundo ele, da junção das palavras rural e 

urbanização, designando a nova forma de habitat dos citadinos ao passarem a residir nas 

áreas periurbanas, enquanto se deslocam regularmente para o trabalho na cidade.  

Em alternativa à designada rururbanização, segundo Fernández García (2003, 88), verifica-

se de facto uma nova configuração no espaço da cidade pós-industrial, a qual se baseia no 

modelo da “revolução da informação”. Neste contexto, o conceito de rururbanização 

ligado à ideia de crescimento da envolvente urbana, não fará mais sentido, dado que: a) a 

superfície afectada é no presente muito maior que no passado, além do espaço 

recentemente rururbanizado ser muito maior que a extensão da cidade; e b) a função desse 

espaço caracteriza-se pela variedade ou complexidade, nele entrando ou saindo funções 

antes exclusivamente urbanas. Verifica-se uma confusão terminológica em relação ao 

espaço periurbanizado ou rururbanizado, ou espaço rural na envolvente urbana sobre o 

qual se expandem as cidades. Adoptaremos neste estudo, preferencialmente o termo 

espaço periurbano (o mais utilizado pelos franceses), o qual se traduz numa das muitas 

denominações utilizadas. Todavia, referem-se ainda outros conceitos como: franja rural-

urbana, franja urbana ou rururbana, subúrbio, ex urbano, região urbana e semi-urbano. 

Daremos destaque aos conceitos de franja urbana ou rururbana e franja rural-urbana, 

comparando-os com o termo espaço periurbano. 

Cronologicamente, o termo franja urbana surgiu primeiro, enquanto a designação de 

espaço periurbano ocorreu após a década de 1990. Segundo España (1991), franja urbana 

foi utilizada pela primeira vez pelo geógrafo Smith (1937), referindo-se à área construída 

fora dos limites administrativos da cidade. Fará sentido aplicar este termo às áreas de 

crescimento periférico onde os usos urbanos e agrícolas se misturam, formando uma zona 

de transição entre a cidade e o campo. Para Vale (2005, 78), alguns autores consideram a 

franja urbana como entidade física, enquanto outros como entidade social, e ainda outros, 

como sendo as duas coisas. Assim, segundo (Zárate, 1984, 100-102) a franja urbana 

traduz-se num espaço físico diferenciado do resto da cidade (numa dimensão de 19 a 50 

quilómetros), sendo para além do uso rural (áreas agrícolas, baldios e áreas de protecção 
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ambiental), ocupada por: a) subúrbios dormitório; b) habitações em torno de unidades 

fabris; c) habitações unifamiliares e d) ocupação do solo por outros usos urbanos.  

Em relação à franja rururbana como um espaço social diferenciado, Zárate (1984, 100-4) 

considerou-o congregando: a) o aumento das formas e modos de vida urbanos 

diferenciados; b) uma forte mobilidade da população; c) variedade social; d) 

comportamento social diferenciado; e e) proximidade e valorização da natureza. Conforme 

diferentes cidades, Zárate estabeleceu ainda três modelos de difusão da franja rururbana: 

a) desenvolvimento descontínuo - em que a franja surge na envolvente da cidade central 

através de uma área de baixa densidade; b) desenvolvimento radial - em que o crescimento 

ocorre de forma segmentada ao longo das principais vias de acesso; c) desenvolvimento em 

saltos -  em que os usos de solo urbano se misturam com os usos de solo exclusivamente 

rurais.  

Com vista à caracterização das diversas áreas urbanas, Bryant e Russwurm (1982; In 

Molinero, 1990), distinguiram três coroas periurbanas conforme esquema que se representa 

na Figura 2.12, diferenciadas pelo grau de evolução e intensidade dos processos: 1ª. Coroa 

- Franja rural-urbana ou periurbana, subdividindo-se em franja interna (solo rural 

totalmente convertido em urbano) e franja externa (solo de uso rural predominante com 

elementos urbanos); 2ª. Coroa - Sombra urbana, área ocupada por habitações rurais e 

caracterizada pela presença dos que trabalham na cidade; e 3ª. Coroa - área rural, onde a 

influência urbana decorre da presença de habitações secundárias. 

 
Figura 2.12 - Coroas Periurbanas.   

(Bryant & Russwurm, 1982; In Molinero, 1990, 325). 
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Consideram-se as áreas periurbanas como zonas de 

transição entre a cidade e o campo, nas quais se 

misturam actividades rurais e urbanas. Na concepção 

de Kayser (1982; In España, 1991, 18), consideram-

se também três coroas concêntricas e com diferentes 

organizações espaciais relativamente ao espaço 

urbano: a 1ª. Coroa está ligada à cidade tanto 

fisicamente como pela natureza das actividades e 

deslocação dos habitantes; a 2ª. Coroa é menos 

evidente na sua delimitação exterior, definindo-se 

como a zona parcial ou totalmente urbanizada, onde o 

espaço antes agrícola possui já um controle urbano; 

na 3ª. Coroa, considerada como periurbana, os 

processos de urbanização enfrentam a agricultura e a 

sociedade rural em pleno vigor e aí se localizam e 

expandem lentamente as construções urbanas. 

As áreas periurbanas são segundo López Trigal 

(2003, 62), espaços novos e diferentes dos 

propriamente ditos urbanos ou rurais, sendo mais 

urbanos pelo habitat, plurifuncionalidade e 

diversificação de actividades, e sobretudo por 

integrarem o espaço de reserva realmente urbanizável 

e de suporte aos amplos espaços de que a cidade 

necessita. 

A plurifuncionalidade é uma importante característica 

do espaço periurbano, uma vez que segundo Vale 

(2005, 82), expressa uma realidade que o diferencia 

dos espaços rural e urbano. Ora, a mistura de usos do 

solo não é exclusiva do espaço periurbano, até porque 

é comum a presença de práticas agrícolas em terrenos 

urbanos, assim como a implantação de indústrias em 

áreas rurais. O facto é que no espaço periurbano essa 

mistura pode ser de tal modo intensa, que dificulte a 

Fig. 2.13 - Em finais do século XX,
constata-se uma polarização residencial e
industrial na periferia urbana de Coimbra
em torno de núcleos em consolidação -
área periurbana na zona de Eiras - (JLF, 
2002). 
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separação entre o que é rural (ou agrícola) do que é urbano, o que permite que a dinâmica 

periurbana tenha características próprias. 

Uma outra forma de identificar o espaço periurbano, é considerá-lo como espaço vazio, 

qual reserva especulativa a aguardar uma ocupação pelas actividades urbanas, fazendo com 

que surjam extensas superfícies improdutivas, por vezes quase tão importantes quanto a 

superfície urbanizada. Aí, a transformação dos usos do solo inflaciona o preço do solo, 

bem como os preços dos bens produzidos, enquanto especulação imobiliária poderá então 

decorrer quer na venda de lotes como no entesourar dos terrenos para uma venda posterior. 

Méndez (1987, 31), citado por Molinero (1990, 323-4), adopta o termo franja periurbana, 

explicando que sua funcionalidade poderá variar no tempo e referindo que as franjas 

periurbanas na sua acepção territorial, são os lugares em transformação que se situam na 

envolvente da cidade, espaços submetidos à pressão demográfica e ao desenvolvimento 

edificado por efeito da expansão física da cidade. A sua importância dependerá em cada 

momento da sua funcionalidade: umas vezes como espaço de reserva, outras de expansão, 

como espaço produtivo ou unicamente como suporte da habitação. 

As formas de expansão ou reconcentração que têm caracterizado a recente explosão urbana 

vêm sendo renegadas por muitos como intrinsecamente predadoras, ou evitáveis, deixando 

subjacente a ideia de que a regeneração e melhor preenchimento ou densificação da cidade 

herdada seriam uma alternativa adequada às necessidades “reais”, previsíveis para um 

próximo futuro, dentro de um critério severo de sustentabilidade (R. Rogers; S. Rueda; 

Livro Verde da UE; In Portas et. al., 2003, 18). 

Não estando apenas dependente da evolução demográfica, esta urbanização de baixa 

densidade, com uma grande mistura de usos e tipologias e com um elevado défice de infra-

estruturação, está segundo Portas et. al. (2003, 77), longe de se ter esgotado, enquanto para 

isso confluem vários factores: a) a construção da rede viária arterial, abrindo novas frentes 

de urbanização e facilitando o uso do transporte individual; b) o aumento do rendimento 

médio, o aumento da motorização e a diversidade da procura de habitação, particularmente 

fora dos aglomerados densos, em condições de boa acessibilidade e tirando partido de 

determinadas características ambientais. 

As tendências de crescimento extensivo da urbanização (tido como negativo) e os sintomas 

de crise da cidade consolidada (congestão, perda demográfica, degradação em áreas histó-

ricas e bairros, crise das “baixas) têm segundo Portas et. al. (2003, 80), alimentado uma 

forte discussão sobre os modelos de intervenção num e noutro caso. Apontam como 

radicalismos mais frequentes os que resultam, da negação da complementaridade e da 
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interacção necessárias entre os dois modelos - o da aglomeração e o da dispersão, o que 

constitui um obstáculo ao conhecimento do todo que constitui a nova complexidade do 

sistema urbano: os elementos que o compõe e as redes que lhe dão maior ou menor 

coerência. Se somarmos segundo Portas et. al., a esta situação, a estigmatização de que a 

cidade difusa é predadora, ineficiente, com maiores gastos de energia, de solo, de infra-

estrutura de mobilidade, dissipadora de economias de escala e aglomeração, inestética e 

desreferenciadora, facilmente se compreende a soma de investimento que converge nas 

políticas de regeneração do urbano consolidado. Ao contrário, a desatenção face à “outra 

cidade” revela-se paradoxal segundo Portas et. al., ao ter-se em conta a importância 

crescente das populações e actividades que ali se fixam, sendo urgente a revisão das 

dicotomias convencionais entre “centros” e “periferias”, “cidade” e “subúrbios”, as 

quais de constituem em poderosas barreiras epistemológicas para a compreensão da nova 

condição urbana. 

2.6.7 - Definindo quantitativamente o espaço periurbano 

Numa tentativa de delimitar o periurbano relativamente ao espaço urbano, importa uma 

abordagem às formas que permitam definir quantitativamente o espaço periurbano.  

A OCDE (1979) citada por España (1991, 18) preconiza um método de delimitação da área 

periurbana com base em critérios exclusivamente estatísticos, ao considerá-la “como a 

periferia de uma aglomeração urbana, onde a presença e a expansão da cidade influem 

directamente sobre as actividades económicas e sociais ali localizadas”. São dados a 

utilizar os seguintes: volume de população do centro urbano, a densidade demográfica, a 

distribuição de mão-de-obra por sectores e percentagem de mão-de-obra que se desloca 

diariamente.  

Kayser (1982), citado por España (1991, 18) preconiza algumas variáveis para determinar 

quantitativamente a combinação das características da “coroa periurbana”: a) dados 

referentes à situação da agricultura, tipo de habitação e o equipamento básico; b) grau de 

urbanização, volume de novas construções, nível socioeconómico dos proprietários e 

situação do mercado de solo urbanizável; c) a gestão municipal, nomeadamente o papel 

dos agricultores e de outros grupos sociais na gestão, e a atitude dos poderes locais face à 

urbanização enquanto processo de ordenamento territorial. 

No caso francês, o Instituto Nacional da Pesquisa Agronómica (INSEE) define o termo 

periurbano, como sendo o utilizado para designar comunidades rurais localizadas na 

envolvente das cidades, onde o seu crescimento se interpreta como alargamento das 

actividades urbanas, dando continuidade ao padrão anterior das migrações. Na categoria 
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periurbana incluem-se as comunidades industriais com um mínimo de 100 empregados 

industriais e uma empresa com o mínimo de 20 assalariados (Pereira, 2000, 2; In Vale, 

2005, 84). 

Outros autores discordam do uso de dados estatísticos na delimitação do espaço 

periurbano, sendo o caso de España (1991), que justifica a sua posição afirmando que tais 

dados se modificam constantemente, havendo também alterações nas estruturas físicas, 

económicas e sociais num curto espaço de tempo.  

Iaquinta e Drescher (2002, 11), questionando as definições e delimitações do espaço 

periurbano, referem-se a autores que consideram o espaço periurbano como um fenómeno 

de características específicas: sendo conectado com o que é urbano, possuindo uma 

componente demográfica relacionada com o tamanho e densidade populacional, e uma 

componente geográfica sempre reduzida à proximidade com a cidade (melhoria dos meios 

de transporte). Defendem uma definição que caracterize o espaço periurbano apenas em 

relação aos usos, aos mercados ou a factores específicos, podendo os factores que 

compõem uma área periurbana derivar do mercado ou de relações de uso, ou ainda apoiar-

se em princípios socioculturais, demográficos ou de propagação de actividades urbanas. 

Iaquinta e Drescher (2002) consideram que o espaço periurbano não poderá ser facilmente 

definido e delimitado na base de critérios ambíguos, uma vez que não se poderá perder de 

vista que se trata de uma área nem inteiramente urbana nem puramente rural. Sendo ela a 

parte mais urbanizada da área rural, qualquer que seja a definição dada, não se eliminará o 

grau de arbitrariedade. Segundo eles, a questão é que as definições de espaço periurbano se 

terão que basear numa enorme variedade de varáveis operacionais. 

No caso das cidades europeias, onde quanto mais se expande a periferia, mais ela se 

confunde com o espaço rurbano, López Trigal observa aí a presença de uma extensão 

distante do centro como espaço periurbano e suburbano, caracterizadamente rural e urbano, 

interligando-se e apoiando-se nos núcleos populacionais medievais. López Trigal (2003), 

defende que os residentes periurbanos se diferenciam dos que em geral habitam os bairros 

periféricos, enquanto considera que a população periurbana não seja a rural que migrou 

para as cidades, mas a que se compõe de grupos sociais com origem, cultura e modo de 

vida urbana.  
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 Núcleo urbano; 

 
Espaços rurais situados junto das zonas urbanizáveis (empreendimentos residenciais, 
actividades industriais e de lazer, agricultura intensiva); 

 
Espaços rurais de atractivo turístico (áreas costeiras ou montanhas com presença de 
infraestruturas de lazer e alojamentos); 

 
Espaços rurais com actividades diversificadas (agricultura e turismo rural, pequena indústria 
e artesanato); 

 
Espaços rurais com actividades predominantemente agrícolas (capacidade de produção 
associada ao sector de transformação e comercialização agrícola ou agricultura tradicional); 

 
Espaços rurais de difícil acesso (áreas montanhosas com bosque e actividades agrícolas, 
sujeitas ao despovoamento rural e agrícola). 

 

Figura 2.14  - Tipologias dos espaços rurais (Vale, 2005, 86)  

 

Entrena Durán (2003) citado por Vale (2005, 86), lembra o estabelecimento por parte da 

Comissão Europeia - Europa 2000, de cinco tipologias em relação aos espaços rurais, 

conforme ilustra a Figura 2.14. Relativamente à delimitação do rural segundo estas 

tipologias, Durán considera como espaços rurais já periurbanizados ou em processo de 

periurbanização, o 1, 2 e 3, sendo os 4 e 5, espaços rurais propriamente ditos.  

Ocorre uma diferenciação social relativamente aos espaços rurais segundo Wanderley 

(2000; In Vale, 2005, 87). Ora, o meio rural peri-urbano traduz-se no espaço sob maior 

influência das grandes cidades, sendo o mais procurado para local de habitação e de lazer 

pela população de origem urbana, em busca de melhor qualidade de vida. Distante dos 

centros urbanos, o outro tipo de espaço é o rural profundo, apresentando-se precário, 

sobretudo em relação à agricultura familiar e face ao esvaziamento resultante do êxodo 

rural. 

Enquanto no espaço periurbano ocorre uma transformação da economia rural de base 

agrícola numa economia urbana, fundada na indústria e nos serviços, levando-nos a 

considerar esse espaço como um continuum urbano ou rural-urbano, para Iaquinta e 
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Drescher (2002) o conceito de periurbano é mais uma consequência das limitações da 

dicotomia rural/urbano, enquanto chamam a atenção para investigadores que defendem tal 

construção dicotómica, mas não uma distinção de base entre graus de ruralidade e de 

urbanidade. Assim, rural periurbano e formas urbanas são termos multidimensionais 

desiguais que integram um continuum. 

É pertinente aplicar à análise territorial uma interpretação fundada nos argumentos de 

España (1991), segundo os quais se considera impossível separar os espaços urbanos e 

periurbanos no estudo de ocupação do solo, justificadamente pelo facto das divisões 

arbitrárias do espaço impedirem a compreensão dos processos de mutação social e espacial 

das áreas territoriais. Importa assim que se tenha em consideração como elementos de um 

sistema único, a cidade, o espaço periurbano e o espaço rural. 

Também Barrere (1985) citado por España (1991, 8), defende a análise do processo de 

urbanização do espaço rural, tanto sob o ponto de vista rural como o urbano, referindo que 

o fenómeno se poderá considerar destrutivo no aspecto rural, denominando-o de 

rururbanização ou periurbanização; do ponto de vista do urbano e não atribuindo uma 

carga tão negativa ao espaço envolvente, denomina o processo como de exurbanização. 

 

2.7 - O ESPAÇO PERIURBANO E AS SUAS DINÂMICAS  

Segundo Corellano (1998, 14), as transformações observadas no espaço periurbano de 

algumas cidades europeias, podem ser explicadas como resultado da: a) desvalorização 

económica das actividades agrícolas; b) grande procura de solo decorrente da expansão 

urbana; c) grande capacidade técnica para as transformações infraestruturais; d) produção 

intensa de lixos; e) crescimento da procura de materiais de construção; e f) pressão urbana 

relativamente aos espaços públicos e privados destinados ao lazer. 

Relativamente às cidades mediterrâneas, Corellano (1998, 114) constatou um crescimento 

irracional e contínuo das áreas urbanas sobre o espaço periurbano, provocando uma 

degradação de seus valores estéticos e simbólicos e em desrespeito pelo meio ambiente, 

questionando o uso arbitrário do solo em favor de interesses privados legitimados pela 

administração pública. Mau grado, cresce cada vez mais o uso do solo por actividades 

urbanas, substituindo em consequência a actividade rural tradicional (a agricultura) na 

envolvente urbana.  

Numa análise ambiental ao espaço periurbano, Corellano (1998) refere ocorrer uma 

justaposição de três tipos de espaços: a) espaços naturais (com áreas recreativas 

permitindo o contacto com a natureza); b) espaços rurais (considerando a horticultura 
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como principal expressão), e c) os espaços urbanos 

(bairros periféricos com habitações principais ou 

secundárias, equipamentos, áreas industriais e 

infraestruturas urbanas). Considera-se a seguinte 

caracterização para estes espaços: espaços naturais - 

áreas não habitadas ou de baixa densidade, de valor 

mais ecológico do que económico, onde as 

actividades humanas pouco interferem na fisionomia, 

estrutura, função e capacidade de auto-recuperação; 

espaços rurais - áreas de usos agrários, pecuários e 

florestais, sendo os núcleos populacionais existentes 

pequenos e de baixa densidade; e espaço urbano - 

áreas transformadas pela acção do homem, 

apresentando grande degradação ambiental. 

Os espaços rurais próximos à cidade passam a ser 

mais desejados pela população urbana como lugares 

para se viver, proporcionando uma progressiva 

periurbanização e a sua vinculação funcional com a 

cidade (numa concepção multifuncional do espaço). 

Enquanto ocorre aí uma perda gradual da importância 

do sector agrário, verifica-se segundo Entrena Durán 

(2003, 60), uma progressiva diversificação 

económica, com crescente predomínio do sector 

terciário.  

Conforme avalia Molinero (1990), as alterações 

agrícolas ocorrem sobretudo pela procura de novos 

usos do solo por parte de outras actividades, como as 

industriais (as mais dinâmicas), enquanto favorecem a 

reorganização do sistema produtivo, permitindo uma 

produção descentralizada e a instalação de pequenas 

empresas. Considerando as aptidões das áreas 

periurbanas, juntam-se-lhe as actividades comerciais, 

acabando por atrair outros serviços, enquanto a 

Fig. 2.15 - Periferia e requalificação: um
plano de recuperação e projecto urbano
para a requalificação da faixa costeira de
Pescara e Montesilvano com a
reutilização do traçado da anterior via-
férrea adriática. A partir do estudo de
1982, foram aproveitadas algumas ideias
para a construção da cidade futura. Não
uma cidade ideal mas a cidade real hoje
ainda (Giuseppe Di Giampietro,   Pescara,
1982-1999). 
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função residencial se traduz na maior consumidora do espaço periurbano são também 

franjas de expansão urbana. Todavia, para além da valorização das actividades comerciais 

e industriais, Molinero (1990) salienta que a agricultura se traduz na actividade que maior 

espaço ocupa nas franjas periurbanas. 

A saturação dos espaços urbanos, a degradação ambiental nas cidades, a relocalização do 

aparelho produtivo, a generalização do transporte individual e as novas preferências 

residenciais, são factores que poderão explicar o crescimento populacional nos espaços 

periurbanos nos últimos quarenta anos. Segundo Entrena Durán (2003, 61), a expansão 

urbana e a periurbanização dos espaços rurais mostram que a cidade que na época pré-

industrial era a preferida pela população, se tornou na fase pós-industrial, “um meio caro, e 

que as economias de aglomeração se convertem em deseconomias”. Todavia, numa 

concepção de valorização das áreas periurbanas, a escolha dos locais de habitação pela 

população urbana, sobretudo a de renda mais elevada deve ser um aspecto a considerar. 

Todavia, tenha-se em atenção que a periferia urbana é conotada com um sentido 

pejorativo, pois morar na periferia é como viver em espaços de qualidade inferior à do 

centro, uma vez que é aí que as patologias urbanas e a desvalorização têm maior expressão, 

sobretudo quanto à degradação social e ambiental, à marginalidade e à exclusão. A esta 

imagem negativa das periferias urbanas, Entrena Durán (2004, 63) contra-argumenta que 

tal concepção derivada de uma concepção centralista da cidade, não faz mais sentido no 

contexto da globalização crescente, dada a preponderância social e económica das áreas 

periurbanas nas últimas décadas.  

Nas regiões metropolitanas, os territórios periurbanos são segundo Valette (2004), locais 

privilegiados de inovação social, sendo simultaneamente fracos em relação à identidade 

própria, e fortes pela proximidade dos territórios dominantes. Aí se encontram dois tipos 

de actores preferencias: a) os neo-urbanos - desenvolvendo as suas actividades 

aproveitando-se das vantagens cumulativas (proximidade de redes urbanas e baixo custo 

dos terrenos); b) os que fazem uso do território da melhor forma, aproveitando-se da 

ambivalência da organização territorial ao implantar as suas actividades económicas. 

López Trigal (2003) adverte tanto para a importância do espaço urbano como do rural para 

os habitantes periurbanos, uma vez que não se poderá descurar que, tanto para os 

habitantes do espaço periurbano, como em relação ao espaço rural, a cidade, por se tratar 

de um lugar de trabalho e consumo, constituirá sempre uma forte referência. 

A periurbanização introduz segundo Vale (2005, 93), uma alteração nas formas de 

aproveitamento do solo (não-renovável e limitado), promovendo na sua ocupação uma 
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competição entre as indústrias, o comércio, a habitação e as infraestruturas, que por sua 

vez contribuem para reduzir o espaço agrícola ao ocupar as melhores áreas. As principais 

consequências desta transformação serão, segundo España (1991): o aumento dos preços 

do solo; a transferência de propriedade para grupos urbanos visando a transformação em 

solo urbano; a desestruturação da malha das explorações periurbanas e a criação de um 

clima de incerteza face às inversões de longo prazo na agricultura. 

Por sua vez, a agricultura praticada nos espaços periurbanos sofre alterações motivadas por 

factores externos relacionados com a urbanização, sobretudo no que se refere ao custo e à 

disponibilidade de recursos e mão-de-obra, à qualidade dos solos e às condições de 

comercialização dos produtos.  

A FAO (1999) previu a expressão “agricultura periurbana” referindo-se às unidades 

agrícolas situadas perto da área urbana, integrando-se em explorações intensivas 

comerciais ou semi-comerciais, cultivando hortaliças e outros produtos hortícolas, criando 

frangos e outros animais, e produzindo leite e ovos (Pereira, 2000, 2; In Vale, 2005, 94). 

Neste contexto España (1991) afirma que tal a agricultura periurbana (nos países europeus) 

vem apresentando como características: a) custos de capital e mão-de-obra das explorações 

superiores ao das zonas rurais; b) dimensão média das explorações inferior à média 

nacional; c) ao ocorrerem condições desfavoráveis ou incertezas para a agricultura, essa 

actividade é substituída por outras não-agrícolas ou os territórios são abandonados; e d) 

surge um crescente número de proprietários a dedicarem-se à agricultura a tempo parcial. 

Ocorre uma percepção óbvia quanto a diferenças entre a agricultura urbana e a periurbana, 

uma vez que as dinâmicas socioeconómicas e práticas agrícolas de ambas são diferentes. 

Citando Nugent e Egal (2000), Monteiro (2001) afirma que a agricultura periurbana se 

destina ao abastecimento do mercado, decorrente de uma indústria hortícola disseminada 

em grande parte das áreas periurbanas. Enquanto agricultura urbana, esta caracteriza-se 

pela produção de subsistência das unidades domésticas presentes nas áreas urbanas e 

periurbanas, onde a existência de terra e as necessidades de sobrevivência criam a 

oportunidade e a necessidade. Os estudos da FAO (1999) abrangendo diversos países e 

procurando solucionar os problemas da população dos centros urbanos, evidenciaram a 

necessidade de se repensar a agricultura urbana e periurbana nos mais diversos aspectos: 

volume e tipo de alimento produzido, custo da produção, preço, mercados de destino. 

Enquanto os proprietários agrícolas no espaço periurbano apresentam dificuldade em reagir 

à influência da expansão urbana, o principal problema da agricultura periurbana e que mais 

condiciona sua evolução é o da incerteza. Segundo Vale (2005, 95), dada a rapidez e ritmo 
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da urbanização desses espaços, a agricultura não consegue adaptar-se nem alterar a sua 

orientação produtiva, acentuando-se o conflito em relação ao uso e domínio do solo, 

levando invariavelmente a que o agricultor periurbano acabe por ser visto como agente 

especulador. 

Todavia, apesar do contexto desfavorável, as restrições impostas pelo mercado de trabalho 

têm levado muitos agricultores periurbanos a assumirem o risco de lutar pela sobrevivência 

da agricultura num espaço já bastante modificado pela urbanização (Vale, 2005, 95). No 

entanto, outros problemas se colocam, como o elevado preço do solo, mais devido ao seu 

uso não-agrícola do que agrícola, o que se poderá traduzir num incentivo ao abandono da 

agricultura, mesmo sem que tal se constitua no assumir de um carácter especulativo 

colectivo. 

Segundo Bryant (1995) citado por Entrena Duran (2004), a agricultura periurbana apenas 

será viável se houver revalorização dos espaços agrícolas, nomeadamente pelo destaque 

das suas múltiplas funções e pela sua contribuição ao funcionamento do ecossistema 

metropolitano. Acresce que se considerem as necessidades reais dos habitantes e se 

estabeleçam estratégias socioculturais, económicas e ambientais. Segundo Valette (2004), 

têm sido adoptadas práticas inovadoras pelos empreendedores do espaço periurbano, de 

modo a superar-se a concorrência com a economia produtivista dominante, procurando-se 

que essas práticas sejam viáveis e duráveis, para além do constrangimento do espaço 

periurbano em relação à indecisão entre campo e cidade. Daí, uma pluriactividade apoiada 

em procedimentos colectivos de associação de actividades ou parceria.7 Considere-se 

assim a capacidade dos territórios peri-urbanos, de por intermédio de processos de 

inovação, serem capazes de transformarem a sua situação de território periférico em 

vantagens múltiplas para o processo de desenvolvimento local, participando amplamente 

na dinâmica dos territórios circunvizinhos (Valette, 2004, 18). 

Neste contexto, Iaquinta e Drescher (2002) consideram que tanto o ambiente urbano como 

o periurbano, desempenham papeis determinantes para a redução da insegurança alimentar 

e na complementaridade nutricional da população urbana, enquanto defendem que o 

desenvolvimento rural e o ordenamento urbano sejam actividades interligadas, tendo dessa 

forma as políticas de desenvolvimento urbano e rural, impactos sobre os ambientes 

periurbanos. 

                                                      
7 Em Montpellier, França, realizou-se uma associação entre um restaurante e um viticultor, um quiosque de 

fast food e um produtor agrícola, um bar e um artista, no objectivo de “valorizar a proximidade de um 
mercado de consumidores urbanos, a presença sazonal de turistas e os recursos rurais dos territórios”, 
culminando no desenvolvimento local (Valette, 2004, 14-5). 
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A transformação da paisagem e o mosaico resultante 

dos diferentes usos do solo expressam as dinâmicas 

destas áreas, onde emergem conflitos, que devem ser 

compreendidos para que se construa uma base de 

dados que possibilite a sua operacionalização em 

termos de políticas públicas de uso e ocupação do 

solo, que preserve o recurso traduzido pela qualidade 

da paisagem (Quevedo Neto; Lombardo, 2005; In 

Vale, 2005, 97). 

No sentido de analisar e entender as dinâmicas 

urbanas, introduzindo metodologias de diagnóstico 

local, de forma a enquadrar e responder às novas 

necessidades e níveis das procuras, tanto do sector 

público como do privado, segundo Portas et. al. 

(2003, 209), a inovação ao nível da análise e da 

leitura do território estará, por um lado, na capacidade 

em ouvir e integrar todos os interesses em presença, 

identificando tendências e procurando cenários de 

evolução alternativos, e por outro lado, construindo 

um quadro adequado das capacidades de intervenção 

do sector, público: a) construindo sistemas de 

indicadores adequados à leitura e análise de 

dinâmicas urbanas emergentes, nomeadamente sobre 

existência, funcionamento e capacidade de redes, 

níveis de centralidade, padrões de mobilidade e de 

consumo, factores e processos de localização de 

pessoas, equipamentos e actividades, condições de 

inclusão/exclusão de grupos e interesses; e b) 

montando sistemas de informação em tempo real que 

permitam a percepção, a avaliação de tendências e o 

suporte à decisão apoiada em feed-back. 

 

 

Fig. 2.16 - A procura de obras e serviços
públicos cresce com o alto índice de
urbanização - acompanhando a evolução
demográfica do Brasil, 67% dos baianos
já viviam em áreas urbanas no ano 2000.
Ao atrair cada vez mais população, as
cidades passam a necessitar de mais
serviços públicos, como habitação e
saneamento básico (Bahia, Acções
Federais 1995-2002). 
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2.8 - A PERIFERIA URBANA COMO RESULTADO DA VIVÊNCIA HUMANA 

2.8.1 - Tipologia da periferia urbana numa relação institucional 

Entendendo-se o fenómeno da urbanização como um processo de concentração e de 

intensificação da actividade humana, enredado num processo de desigualdade que se 

desenvolve num ambiente territorial físico, importará fundamentar o fenómeno da 

urbanização como o consequente resultado de três processos determinantes da vivência 

humana: a fertilidade, a mortalidade e a migração. Por sua vez estes processos são o 

resultado de decisões individuais num contexto sócio-cultural, económico, político e 

ambiental. Daí que uma consequência da urbanização, seja a fixação por vezes isolada e 

desigual de uma variedade de formas particulares e institucionais no quadro de um amplo 

ambiente territorial e cultural identificado como urbano, peri-urbano e rural.  

Neste contexto de inter-relações territoriais e culturais específicas, Iaquinta e Drescher 

(2003) defendem cinco classes ou formas de integração institucional identificadas a partir 

do desenvolvimento de um complexo “continuum rural-urbano”, numa escala de 

fenómenos identificados como de peri-urbanos. Cada classe institucional poderá assim 

relacionar-se e identificar-se com um tipo específico de periferia urbana e ser integrada 

num dos espaços territoriais gerados por cada um dos seguintes processos demográficos 

subjacentes à urbanização que lhes deu origem: 

a)  A permanência temporária, a circulação e a migração, promovendo uma rede que induz 

ao povoado ou aldeia periurbana;  

b)  A migração difusa, gerando a periferia urbana difusa, dispersa ou amalgamada; 

c)  A migração encadeada, proporcionando uma reconstituição encadeada ou sequencial 

da periferia urbana; 

d)  A urbanização in situ, induzindo à periferia urbana tradicional e localizada; 

e)  A tradição associada à sucessão e deslocamento, gerando uma periferia urbana residual 

e/ou absorvida. 

2.8.2 - Caracterização de tipologias da periferia urbana  

A importância de uma estruturação das tipologias da periferia urbana em classes 

institucionais, decorre da vantagem de se poder contribuir para uma identificação de 

formas de intervenção específicas quanto a políticas territoriais mais alargadas. Este 

aspecto torna-se importante nos espaços urbanos e peri-urbanos onde se intensificam 

conflitos a múltiplos níveis (familiares, de vizinhança, da comunidade, locais e regionais), 

e em que ocorra uma necessidade de negociar e resolver reivindicações (usos do solo para 

fins residenciais ou agrícolas, tradições, costumes, quadros ou valores institucionais), e 
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ainda para viabilizar a implementação de planos de 

ordenamento e desenvolvimento territorial.  

a) Povoados peri-urbanos (ou peri-rurais)  

Os povoados ou aldeias periurbanas correspondem a 

lugares rurais que expressam uma consciência 

urbana, integrando uma categoria de áreas que, 

embora afastadas das áreas urbanas, se encontram 

sujeitas à pressão urbanística. Na generalidade destes 

casos as influências urbanas poder-se-ão acentuar 

através dos mass media e pela difusão das ideologias 

de consumo; nas áreas ou regiões em 

desenvolvimento é provável que as influências 

ocorram pelo fluxo de retorno dos emigrantes 

urbanos, pelas novas ideias e comportamentos 

urbanos, pela entrada de recursos e pela participação 

desses emigrantes nas decisões da comunidade. Esta 

categoria tem sido desprezada, fundamentando-se a 

sua caracterização como de periurbana mais na 

transformação social e psicológica do que pela 

geografia ou dimensão, resultando dominantemente 

do processo ou fluxo de migração demográfica. Mais 

do que focalizar o movimento geográfico dos 

emigrantes urbanos, são de ressaltar as inter-ligações 

através das quais o urbano se reforça na cultura da 

aldeia. Neste sentido McDowell e Haan (1997, 9) 

salientam que “Os estudos sobre a migração não 

interessam apenas em relação aos movimentos, mas 

também quanto à inter-conecção do lugar de origem 

com o lugar de destino”. Já Mandel em 1990, citado 

por Gardner (1993, 11), sublinha que “a migração 

constitui essencialmente uma série das trocas entre 

lugares”. É significativo o facto de estes ambientes 

serem estáveis e capazes de absorver valores urbanos. 

Fig. 2.17 - Plano integrado de acesso ao
aterro sanitário de Monte Scarpino
(Génova). Em Génova foi projectada uma 
via alternativa de forma a eliminar numa
parte da cidade o conflito do tráfego
pesado de superfície de transporte do lixo:
uma grande parte da periferia urbana, três
vias-férreas, duas auto-estradas e um
cemitério constituíam as numerosas
interferências no acesso dos veículos de
recolha do lixo ao aterro sanitário
(Azienda Municipalizzata d'Igiene Urbana
- Génova, 1995). 
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Esta acomodação depende da estabilidade comunitária e da estrutura de participação dos 

seus emigrantes. Rambaud (1973, 14-32) contribui para um melhor entendimento deste 

processo enquanto define urbanismo como “a criação e modelação de um espaço onde um 

grupo se possa expressar [...]. Logo, poderá considerar-se a urbanização do povoado ou 

aldeia como parte do desenvolvimento da cidade”.  

b) Periferias urbanas difusas (ou dispersas) 

A caracterização da periferia urbana difusa (ou dispersa) integra o conceito de uma 

imigração populacional a partir de lugares diversos constituindo-se em áreas próximas da 

cidade desenvolvidas através dessa imigração. Os imigrantes são provenientes de uma 

variedade de pontos geográficos, incluindo com alguma frequência uma população 

proveniente de áreas urbanas. Estas periferias urbanas caracterizam-se por maior 

heterogeneidade étnica do que as periferias urbanas encadeados (ou sequenciais), nelas se 

desenvolvendo maior variedade de opinião proporcionada pelos novos residentes, por 

procedimentos tradicionais e novas instituições. As periferias urbanas difusas apresentam 

um maior potencial, tanto para despoletar conflitos como de negociação com as 

instituições afins ao ambiente urbano, do que as periferias urbanas encadeadas. Estas 

áreas de fixação podem decorrer de uma ocupação menos planificada, sendo o território 

livre ocupado pela população imigrante através de um controlo coordenado num tempo 

determinado (Soto, 1989, 271). Poderão ter ainda origem em processos espontâneos de 

imigração no tempo, com populações de origens diversificadas, vulgarmente a partir de 

zonas subdesenvolvidas, fixando-se em conjunto. Crankshaw (1993, 31-51) investigou as 

formas de crescimento rápido de fixações periurbanas clandestinas na África do Sul, tendo 

concluído que resultaram mais de um processo de “translocação” natural que de uma 

forma descontrolada de urbanização sequente à abolição das leis de controlo da imigração, 

as “pass laws”. Face à heterogeneidade das culturas de origem, constata-se nas periferias 

urbanas difusas a importância de uma gestão segundo orientações transversais, ligando 

hábitos, costumes e tradições, mais do que as linhas longitudinais e preconcebidas do 

ordenamento institucional. Whisson (1984, 237-259) descreve um exemplo deste tipo de 

procedimento para o caso de Tsweletswele, um povoamento informal no Ciskei, em 

Eastern Cape Province na África do Sul.  

Nas periferias urbanas difusas, a simples referência à tradição torna-se insuficiente na 

resolução dos conflitos, dadas as inerentes diferenças, havendo necessidade de recurso a 

novas formas de intervenção, nomeadamente de ordenamento peri-urbano e trans-

culturais pela resolução dos diferendos e construção comunitária, transcendendo as 
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tradições particulares. Este ordenamento institucional, mais ocasional e caso-a-caso, 

contribui para cruzar os aspectos sócio-culturais, consequentes de uma imigração de 

residentes urbanos (quer sejam urbanos de longo prazo) conjugada com imigrantes recém-

chegados das áreas rurais, recorrendo-se ao uso temporário de guetos urbanos nesse 

processo. 

c) Periferias urbanas encadeadas (ou sequenciais) 

A periferia urbana encadeada corresponde ao resultado de uma imigração com origem 

num único lugar, levando à formação de áreas na envolvente próxima da cidade segundo 

um processo de migração em cadeia, com deslocação e fixação geográfica de população a 

partir de um dado povoado. Esta migração começa por se apoiar nos indivíduos mais 

aventureiros da população original de uma aldeia, que pelas suas características são mais 

adaptáveis às formas urbanas. As áreas periurbanas encadeadas adquirem um certo grau de 

homogeneidade étnica com uma população capaz de proporcionar uma massa crítica 

local, pelo que, as crenças tradicionais, os costumes e instituições tendam a ser 

reconstruídas no novo ambiente, integrando-se com as instituições urbanas circunvizinhas. 

Schlyter (1991) enuncia este aspecto como o reflectido nos padrões de povoamento de 

génese ilegal, com a integração de instituições urbanas acontecendo mais em periferias 

encadeadas do que em áreas periféricas localizadas. A periferia encadeada integra a 

formação de uma comunidade periurbana semelhante à descrita por Gans (1962, 367), num 

processo que leva à criação de povoados urbanos, onde a migração encadeada traduz uma 

tendência subjacente ao sistema de migração internacional. Aí, os emigrantes pioneiros 

tornam-se nos precursores das migrações da sua terra natal, fornecendo alojamento 

provisório e informação sobre as novas culturas, e reforçando o seu estatuto de 

“landsmann” (líderes compatriotas). Esta fixação periurbana reforça a formação de 

enclaves e contribui para a reprodução de instituições tradicionais, tanto através de laços 

familiares e étnicos, como de relações de “landsmannschaften” (patriotismo e protecção), 

factores que reforçam a estabilidade deste tipo de comunidade.  

Grande parte das áreas identificadas como urbanizações e construções de génese ilegal de 

comunidades fixadas em torno das cidades são deste tipo. 

d) Periferias urbanas localizadas (ou in situ) 

As periferias urbanas localizadas correspondem a extensões próximas da área urbana 

central como resultado de uma urbanização localizada, encontrando-se num processo de 

absorção pelo ambiente urbano, tanto através de formas de anexação/inclusão como de 

simples reclassificação. Nalguns casos, as periferias urbanas localizadas tornam-se mais 
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urbanas pela expansão natural e directa do urbano; noutros casos consolidam-se pela 

imigração a partir do rural, sendo mais comum formarem-se a partir de povoados peri-

urbanos, num processo casuístico combinado com a imigração da área urbana próxima. 

Estas áreas periurbanas in situ aproximam-se das defendidas por Friedmann (1996, 129-

131), traduzindo-se em focos que potenciam o desenvolvimento. Friedmann (1996) 

concluiu que distritos “agro-metropolitanos” (agropolitan) preservariam assim melhor a 

integridade das famílias e das comunidades, à semelhança das aldeias e povoados, 

reduzindo-se uma proporção da migração para as cidades e beneficiando-se os inerentes 

custos sociais, em oposição a um desenvolvimento baseado simplesmente no urbano. Ao 

serem absorvidos pelo urbano, estes lugares tendem naturalmente a reforçar a estrutura do 

poder e a reduzir a desigualdade.  

À medida que os imigrantes chegam à periferia urbana localizada vindos da cidade, 

verifica-se uma tendência para conflitos entre os residentes estabelecidos e os recém-

chegados. Cadene (1990, 118-119, 235-267) analisou este tipo de conflito em periferias 

rurais de dez cidades francesas, constatando aí que os recém-chegados urbanos construíam 

as suas casas em lotes agrícolas, enquanto essa actividade se mantinha dinâmica nessas 

áreas. Cadene identificou aí três tipos de conflitos: na gestão do território, no uso do 

espaço comunal e na urbanização do espaço comunal. Ao excluírem os recém-chegados, os 

residentes tendiam a reflectir os extremismos de um poder local, mantendo-se nos mais 

directos beneficiários de estatutos tradicionais, tendo por isso interesse e autoridade em 

permanecer. Sem deslocações geográficas e dado o potencial incremento de polarização 

entre residentes estabelecidos e os recém-chegados, as periferias urbanas localizadas 

tendem a ser mais conservadoras nas suas instituições, tradições e costumes. 

e) Periferias urbanas absorvidas  

As periferias urbanas absorvidas correspondem a áreas próximas ou dentro do contexto 

urbano por um período considerável, mantêm ainda estruturas institucionais, costumes e 

tradições dos primeiros residentes ou daqueles que há muito deixaram de constituir a 

maioria. Estas periferias derivam tanto das áreas periurbanas localizadas como de 

periferias urbanas encadeadas, sempre que no tempo se submetam a processos de 

composição quanto à sucessão e deslocação, tornando-se progressivamente absorvidas pelo 

ambiente urbano a um “nível macro”- administrativamente, politicamente e no aspecto 

socio-psicológico. 

A cultura do grupo original residente na periferia urbana absorvida poderá a prazo ser 

substituída, segundo linhas étnico-culturais, pela sucessão e difusão residencial causada 
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pelo diferencial de migração. Algumas estruturas 

comuns mais significativas (instituições) pertencentes 

ao grupo inicial poderão permanecer inalteradas, 

sendo mantidas pelos recém-chegados através de uma 

combinação de rituais, relações de poder e formas de 

reconversão urbana. Mais pela causa do que pela 

adesão aos princípios, estes mecanismos têm um 

efeito conservador face à tradição, dada a sua 

funcionalidade para a comunidade. Sobressaem neste 

entendimento ligações com noções subjacentes ao 

conceito de agricultura urbana e periurbana e com a 

descrição de Mayer (1961) citado por Holleman 

(1964, 332), sobre o “red Xhosa” em East London na 

África do Sul, enquanto se refere ao “tradicionalista, 

cujo emprego, integralmente urbano e 

independentemente do tempo, foi dedicado a um 

único objectivo: o de recolher os meios financeiros 

para no fim ter uma aposentação repousante e sem 

perturbações na sua casa rural, numa sociedade 

cujos princípios e valores morais nunca 

menosprezou”. 

2.8.3 - Relações entre tipos de periferia urbana 

Uma definição de periferia urbana apresenta maiores 

dificuldades quanto à determinação das suas formas 

de relação perante ambientes rurais e urbanos. É de 

salientar uma constatação decorrente da leitura 

bibliográfica, reportando-se ao facto de os emigrantes 

rurais não se deslocarem em regra directamente para 

os centros urbanos, envolvendo-se previamente numa 

série de movimentos, passando por povoados, aldeias, 

vilas ou pequenas cidades, antes de se integrarem em 

ambientes mais urbanizados.  

Constata-se ainda, que o processo de migração não 

Fig. 2.18 - O desafio da requalificação -
Roma promoveu nestes últimos anos um
amplo programa de requalificação urbana,
voltado à tutela das grandes áreas livres
que ainda possui, recuperando as
periferias, valorizando o seu património
histórico-arqueológico, reestruturando e
ampliando a rede de transporte público
sobre trilhos. Ricardo Ghio, Capitolum I, 
nº 1, 1997). 
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corta os laços mais fortes entre emigrantes e as comunidades de origem e famílias. 

Holleman (1964, 348) refere-se a este fenómeno como correspondendo a uma base 

dualista entre o ‘rural’ e o ‘urbano’. Em conjunto, estes dois aspectos enfatizam a 

importância de uma concepção de periferia urbana como área dinâmica, transformadora e 

recíproca, ligada ao nível macro não só por actividades económicas e geográficas, mas de 

modo significativo por uma estrutura social de relações individuais e familiares. A 

periferia urbana é assim um ambiente dinâmico sobretudo em função do fluxo de 

emigrantes e da densidade e heterogeneidade das actividades que incorpora; ela é também 

transformadora, alterando os comportamentos dos emigrantes e sendo alterada por estes; 

ela é ainda recíproca, não apenas porque os emigrantes se influenciam individualmente e 

em sociedade, como também porque as inter-ligações entre o indivíduo, as áreas de origem 

e as de recepção continuam a produzir alterações em ambos sentidos, ao nível da 

agregação como institucionais (Clauss, 1991, 242-262). 

Esta constatação remete-nos para um desenvolvimento quanto aos tipos de periferia 

abordados, permitindo identificar dois tipos de inter-ligações ao nível macro: as ligações 

que persistem através do espaço face à deslocação geográfica, e as que persistem no tempo.  

Poder-se-á concluir que estas interligações são o resultado directo das migrações, tanto 

encadeadas como difusas, operando de modo a constituírem-se em redes específicas de 

intercâmbio entre os espaços, permitindo que a acumulação de capital individual e social 

ligue geograficamente áreas distintas numa maior relação de trocas.  

2.8.4 - Periferias urbanas e os contextos institucionais  

Segundo Iaquinta & Drescher (2003), importa que a tipologia da periferia urbana seja 

traduzida numa ferramenta com relevância social e analítica, tornando-se assim 

fundamental passar à identificação dos contextos institucionais relacionados com cada uma 

das tipologias. Assim, são de sublinhar os contextos institucionais e as características 

associadas a cada elemento na tipologia da periferia urbana, acrescendo uma avaliação da 

relação entre o contexto institucional e o sistema de estratificação social. 

Este último aspecto tornou-se fundamental, sobretudo a partir do momento em que a sua 

importância foi reforçada por Sonje e Stulhofer (1995, 189-202), ao destacar-se que as 

instituições horizontais incentivam a cooperação entre actores sociais, enquanto que as 

verticais corroem a cooperação. Assim, as instituições que incorporam uma estratificação 

social tenderão a corroer a cooperação. Uma vez que muitas instituições incluem 

simultaneamente elementos horizontais e verticais, a distinção entre essas instituições 

poderá ser alargada conjugando-se esses elementos. Estas instituições não sendo vistas 
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como inteiramente benéficas nem prejudiciais, tornam-se benéficas a alguns subgrupos 

(com quem cooperam na manutenção da instituição) e prejudiciais para outros (cuja 

cooperação e solidariedade poderá ser fragilizada). 

a) O contexto induzido pela estrutura institucional  

O contexto induzido pela estrutura institucional encontra-se associado a aldeias ou 

povoados peri-urbanos, em que os ambientes se orientam no sentido da tradição e se 

assemelham em certos casos a aldeias rurais. A dimensão e a densidade populacional 

tornam-se relativamente baixas e a maioria dos habitantes tende a envolver-se na 

agricultura, sendo a orientação social e psicológica da população, o principal factor 

diferenciador. Pelos fluxos dos residentes, são introduzidos na comunidade atitudes e 

valores urbanos, cujo processo de difusão resulta da circulação e permanência temporária 

dos emigrantes, assim como pelas interligações com os povoados de origem. 

Apesar da introdução de atitudes urbanas pelos imigrantes, as instituições da aldeia tendem 

a permanecer tradicionais e estáveis, sendo as novas ideias absorvidas lentamente nesse 

ambiente através de um processo de redefinição, que permite perpetuar uma cultura ideal. 

Pesem as alterações, as estruturas tradicionais tendem a permanecer em parte intactas, dado 

que as ideias urbanas são veiculadas de fora para dentro, enquanto o povoado, não estando 

geograficamente perto da área urbana, não carece de alterações significativas. A 

estabilidade a longo prazo do sistema tradicional confere-lhe uma elevada resistência à 

mudança, sendo esta incorporada apenas lentamente. Sonje e Stulhofer (1995, 189-202) 

atribuem esta estabilidade às normas informais enraizadas e partilhadas, a que chamam de 

capital sócio-cultural, enquanto defendem que instituições construídas sob este tipo de 

normas permanecem estáveis.  

b) O contexto institucional “amalgamado”  

As periferias urbanas difusas são formadas a partir da fixação de imigrantes de variadas 

fontes geográficas e culturais, que localizando-se junto das áreas urbanas, acabam por 

servir de recepção a novos imigrantes. À sua composição heterogénea contrapõe-se a 

necessidade de uma identidade colectiva através de serviços e de instituições urbanas 

formais, requerendo a sua heterogeneidade negociações quanto a soluções para uma 

sobrevivência e identidade colectiva, dado não dependerem da simples tradição.  

As periferias urbanas difusas têm uma grande apetência à mudança, tanto em função da 

sua proximidade à cidade, como pela chegada de novos emigrantes, e ainda dadas as 

necessidades de lidar com um sector urbano próximo e de superar barreiras culturais. Estes 

ambientes com baixas resistências à mudança, apresentam uma maior apetência ao 
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estabelecimento da democracia e à alteração consensual das instituições, traduzindo-se em 

espaços de melhores oportunidades para a igualdade e erosão de estruturas tradicionais de 

estratificação social. O que melhor caracteriza esta periferia é a relativa falta de 

instituições formais, tendo as soluções geradas neste ambiente que se cruzar com as 

necessidades do sector urbano moderno e incorporar a componente do emprego assalariado 

como principal fonte de sobrevivência.  

c) O contexto institucional reconstituído  

Este contexto institucional ocorre quando uma área próxima da cidade se transforma num 

ponto de chegada no processo de migração encadeado ou sequencial. Nestes ambientes, os 

emigrantes iniciais servem de referenciais à fixação dos recém-chegados da povoação ou 

aldeia de origem, e aí, pela densa concentração de indivíduos com idêntica origem cultural, 

leva à recriação de formas institucionais da terra natal. A reconstituição da identidade 

cultural colectiva é um mecanismo defensivo por parte dos novos imigrantes que tentam 

restabelecer o ambiente familiar fora de casa. À semelhança dos contextos institucionais 

amalgamados, a necessidade de mudança é grande em função da proximidade ao ambiente 

urbano, ocorrendo neste caso apenas uma maior resistência à mudança, dada a natureza 

defensiva das instituições reconstituídas e organizadas segundo padrões tradicionais. A 

resistência à mudança no contexto institucional reconstituído poderá ser classificada como 

forma de reflectir a inter-relação entre a força conservadora institucional reconstituída e a 

força liberalizadora da migração, pelo que a mudança reflectirá o velho com alguns 

componentes modernos urbanos. 

d) Contexto institucional tradicional 

As periferias urbanas localizadas, resultando de processos de crescimento e anexação 

combinados com a imigração, geram contextos institucionais tradicionais. Ao contrário, 

nas periferias urbanas encadeadas, que beneficiaram com os imigrantes que assumiram o 

risco, estas áreas são povoadas segundo uma conversão e selectividade migratória, 

nomeadamente através dos que permaneceram no ambiente tradicional. Enquanto 

próximos da cidade, estes espaços apresentam instituições estáveis e respondem bem à 

imigração das populações, particularmente em relação aos autóctones, sendo providas de 

um isolamento defensivo (Fischer, 1984, 371). 

Neste contexto tradicional, constata-se uma mudança média devido ao ambiente 

institucional relativamente estável. Ainda assim, ocorre aqui uma certa resistência à 

mudança, sendo a adaptação institucional lenta e ocorrendo algum potencial para o 

conflito, dada a crescente polarização entre residentes instalados e os novos moradores.  
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e) O contexto institucional residual 

Os contextos institucionais residuais surgem quando 

o grupo cultural original tenha sido substituído, 

apesar da eventual manutenção de anteriores estádios 

da cultura desses residentes iniciais. Sob tais 

circunstâncias, o contexto institucional mantém-se 

através de rituais ou tradições (caso da adesão a 

hábitos e costumes, apenas pelo respeito à tradição 

mesmo que nada o justifique) ou através dos 

membros do grupo cultural original que ainda 

controlam a estrutura do poder local (impedindo o 

acesso aos recém-chegados e recompensando a 

submissão). Este tipo de ambiente faz parte da cidade 

(uma vez absorvidos espacialmente), encontrando-se 

contudo mais disseminado no ambiente peri-urbano, 

integrando-se todavia na classificação de periferia 

urbana. 

Tal como os povoados peri-urbanos possam parecer 

rurais, também a periferia urbana absorvida 

assemelha-se ao ambiente urbano, sendo sobretudo a 

dimensão social e psicológica que os diferencia. Uma 

vez que as periferias urbanas absorvidas se 

encontram dentro do ambiente urbano, tende a haver 

a interferência de forças políticas na sua alteração, 

nomeadamente através de instituições urbanas 

formais. As estruturas institucionais residuais 

convivem mal com a mudança, ocorrendo 

consequentemente uma forte resistência nesse 

sentido, tornando-se lenta uma adaptação até que a 

comunidade alcance a crise da legitimidade. Muitas 

das alterações que aqui ocorrem poderão ser 

provocadas pelo simples respeito das regras 

institucionalizadas, podendo as exigências do sector 

Fig. 2.19 - “Living between urban and
rural areas - Shaping change for
improved livelihoods and a better
environment” (DPU, 2002). 
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formal serem aceites externamente mas rejeitadas internamente. A presença simultânea de 

instituições tradicionais e formais constitui uma característica marcante deste tipo de 

periferia urbana.  

2.8.5 - Tipologias periurbanas aplicadas à posse da terra e à população 

Identificados alguns tipos de periferia urbana e os contextos institucionais resultantes, 

poder-se-á avaliar a sua relevância em relação às áreas da política social. Há assim que 

considerar as implicações das diversas tipologias no domínio da posse da terra (caso das 

regras de herança) e em relação às dinâmicas populacionais (caso do envelhecimento). 

Em relação ao povoado peri-urbano as regras de herança orientam-se sobretudo para as 

questões da terra, enquanto que nas periferias urbanas difusas e absorvidas essas regras 

orientam-se dominantemente no sentido da transmissão da riqueza relacionada com os 

recursos não-agrícolas. 

As periferias urbanas encadeadas e as periferias localizadas envolvem a conjugação dos 

dois tipos de recursos, mas por razões diferentes: em relação à periferia encadeada as 

redes facilitam a migração e contribuem para a acumulação dos recursos da terra; em 

relação à periferia localizada, a sobrevivência das instituições habituais depende do 

controlo dos recursos da comunidade pelos mais velhos, estando em primeiro lugar a terra. 

Em ambas as periferias, encadeadas e localizadas, a proximidade ao emprego urbano, 

assegura aos membros da comunidade maior acumulação de riqueza a partir de recursos 

não-agrícolas, os quais serão transmitidos à geração seguinte.  

Uma achega adicional para uma classificação diferente dos recursos peri-urbanos em 

relação às periferias localizadas e absorvidas e aos povoados periurbanas, decorre dos 

trabalhos de Holleman (1964, 330):“Comparativamente falando, ocorre que os residentes 

peri-urbanos adquirem as habitações mais rapidamente do que os residentes urbanos, e no 

seu conjunto o primeiro grupo apresenta uma proporção ligeiramente superior de 

proprietários residenciais. Esta evidência em relação à posse de habitação está contudo, 

ainda longe de ser conclusiva [...]. Uma proporção substancial de população empregada 

tem preferido construir para si e para os dependentes uma habitação própria, sem se 

remeterem a uma vivência urbana permanente [...]. A implementação destas fixações 

urbanas tem sido no seu conjunto de tal modo desorganizada, que não existe na maioria 

dos casos qualquer certeza sobre os direitos de propriedade dos lotes individuais em 

relação aos quais se foram construindo as estruturas.”  

A necessidade de regras claras em relação às heranças é elevada nos ambientes onde a terra 

é a base fundamental da riqueza, uma vez que se localiza em povoados peri-urbanos e em 
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periferias urbanas localizadas. As periferias urbanas absorvidas necessitam também de 

regras claras, decorrendo aqui esta necessidade da proximidade destes ambientes ao 

contexto urbano e da prevalência de instituições formais urbanas. Por outro lado, nas 

periferias urbanas difusas e encadeadas, as regras de herança tornam-se menos 

necessárias. 

As regras da herança tornam-se mais claras, consistentes e necessárias nas áreas onde o 

ambiente cultural é mais homogéneo e ligado ao passado, como no caso dos povoados 

peri-urbanos, periferias urbanas localizadas e absorvidas. Nas periferias urbanas 

encadeadas estas regras tornam-se menos claras dado que as normas culturais e 

apresentam menor firmeza num contexto amalgamado. Não obstante, serão mais claras na 

periferia encadeada do que na periferia difusa, dado que a diversidade dos residentes e das 

formas culturais no último caso, contribuem para a adopção de padrões idiossincráticos 

quanto às regras de herança. 

Uma estrutura de desigualdade é maior quanto a questões de idade e sexo, particularmente 

nos contextos mais tradicionais. Assim, a estrutura de desigualdade é elevada na povoação 

periurbana, na periferia urbana localizada, na periferia urbana absorvida e nos tipos de 

espaços agrícolas urbanos e peri-urbanos, e baixa na periferia urbana difusa. A estrutura 

de desigualdade é moderada nas periferias urbanas encadeadas dada a mistura da cultura 

tradicional com a moderna. 

O conflito estará presente em todos os ambientes, variando contudo na quantidade e na 

fonte. Na povoação periurbana, na periferia urbana difusa e na encadeada, é mais 

provável que o conflito ocorra segundo as linhas estruturadas da desigualdade, surgindo 

com mais probabilidade na periferia urbana localizada e absorvida do que da relação entre 

instituições habituais e formais. 

2.8.6 - As questões pendentes 

Permanecem ainda inúmeras questões em aberto a respeito de indicadores e pontos 

essenciais que diferenciam o rural, o urbano e as múltiplas cambiantes na classificação de 

periferia urbana. Sublinhe-se por exemplo a necessidade de aprofundar melhor o 

conhecimento em torno dos demais factores que interferem com o tema, nomeadamente: a 

densidade e a dimensão populacional; a quantificação da força de trabalho aplicável às 

actividades agrícolas e não-agrícolas; o modo como se poderão inter-ligar as 

transformações sociais e psicológicas das populações. Respostas a estas e a demais 

questões específicas da periferia urbana, variarão ainda em função dos locais, 
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considerando-se que perante relações de idêntica consistência se possam integrar e 

harmonizar as tipologias conforme cada caso. 

 

2.9 - FONTES BIBLIOGRÁFICAS  

Servem ao enquadramento do tema em estudo, para além das fontes bibliográficas gerais 

referidas enquadrando referências históricas e práticas urbanísticas em Coimbra, 

referenciais contemporâneos internacionais de carácter mais universal (Capel, 1975; 

Fresno, 1988; Méndez, 1988; Sierra, 1988; Valle, 1988; Saraceno, 1996; Alves, 2001; 

Marques, 2002; Coelho, 2003; Valette, 2004; Vale, 2005) que, não sendo directamente 

aplicáveis numa interpretação da realidade portuguesa, permitem extrapolar concepções e 

práticas relativamente à periferia urbana.  

Salientam-se algumas das obras, como sendo as que de algum modo melhor contribuíram 

para o esclarecimento e detalhe de conceitos e práticas relacionadas com a requalificação 

da periferia urbana (Zárate, 1984; Molinero, 1990; España, 1991; Moura & Ultramari, 

1996; Nel-lo, 1998; Corellano, 1998; Adell, 1999a; Adell & Xavier, 1999c; Whitehand & 

Carr, 2001; Iaquinta & Drescher, 2002; Monteiro, 2002; Iaquinta & Drescher, 2003; 2003; 

Gonzáles Reverte, 2003; López Trigal, 2003; Entrena Durán, 2003; Steinberg, 2003; 

Entrena Durán, 2004; Vale, 2005a). 

Como resultado da pesquisa efectuada, torna-se perceptível que o tema da requalificação 

da periferia urbana vem sendo objecto de estudo e aprofundamento recente, sobretudo a 

partir de meados do século XX, através de algumas obras referenciáveis reportadas de 

sobremaneira ao vasto território dos Estados Unidos, constatando-se de resto escassos 

estudos incidindo no restante mundo em transformação, sendo muito poucos os estudos 

sobre o tema em relação ao território português (Lobo, 1999; Portas et. al., 2003). 

São sobretudo dos finais do século XX e princípios do século XXI as obras bibliográficas 

que promovem uma abordagem mais desenvolvida do tema, que o tratam por entre 

genérico e aplicado a situações concretas, numa concomitante relação de oposição e 

cumplicidade, como se de um dilema global se tratasse, numa interposição perante a 

dualidade conceptual e prática que parece separar o rural do urbano. 

Neste domínio é escassa a bibliografia aplicável a casos em Portugal, através da qual se 

possam estudar as relações entre as formas urbanas e periurbanas, caracterizando-se desde 

o inerente desenho urbano, ao equilíbrio ambiental e social e à integração estética e 

paisagística, almejando uma qualificação sustentável da periferia urbana.  
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Relativamente à documentação através da qual se procurou desenvolver e fundamentar o 

tema numa etapa inicial, salientam-se por ordem cronológica os seguintes autores e obras: 

 

1973 JULLIARD (1973) – “Urbanization of the countryside”. Étude Rurales: revue trimestrielle d'histoire, 
géographie, sociologie et économie des campagnes. Paris, Mouton & Cº.; 

1983 RONDINELLI, Dennis A. (1983) – “Secondary Cities in Developing Countries: Policies for 
Diffusing Urbanisation”. Sage Publications, Beverly Hills; 

1983 WILLIAMS, J. F. ; Brunn, S. D. ; Darden, J. T. (1983) – “World urban development”. In S. D. Brunn 
and J. F. Williams, eds. - Cities of the world: world regional urban development. New York, 
Harper Collin Publishers; 

1988 FRESNO, Consuelo del Canto [et al.] (1988) - “Trabajos Prácticos de Geografía Humana”, Volumes 
I, II e III, Madrid, Editorial Síntesis; 

1988 MÉNDEZ, Ricardo (1988) – “El plano urbano: análisis y comentário”. In FRESNO, Consuelo del 
Canto [et al.], eds. – Trabajos Prácticos de Geografía Humana. Madrid : Editorial Síntesis; 

1988 SIERRA, María del Carmen Pérez (1988) – “Trabajos Prácticos de Geografía Humana”. In 
FRESNO, Consuelo del Canto [et al.], eds. Madrid : Editorial Síntesis; 

1988 VALLE, Ricardo Méndez Gutiérrez (1988) – “Trabajos Prácticos de Geografía Humana”. In 
FRESNO, Consuelo del Canto [et al.] Madrid : Editorial Síntesis; 

1989 CHAMPION, A. G., (1989) - “Counter-urbanisation”, London: Edward Arnold, ed.; 

1991 MARCH, Lionel, (1991) – “Homes beyond the fringe”. Cambridge : Cambridge University School of 
Architecture, Town & Country Planning; 

1992 SOJA, Edward (1992) – “Inside Exopolis: Scenes from Orange County”. In Sorkin, M. Variations on 
a Theme Park: the New American City and the End of Public Space, New York: (ed.), The 
Noonday Press; 

1996 CLOUGH P. (1996) – “Planning and sustainable management: a re-examination of the periurban 
problem”. Review of Marketing and Agricultural Economics; 

1996 FRIEDMANN, J. (1996) – “Modular cities: beyond the rural-urban divide”. Environment and 
Urbanization; 

1996 HALL, Peter (1996) - “Revisiting the Nonplace Urban Realm: Have we Come Full Circle?” In 
International Planning Studies; 

1996 MARTÍNEZ, José Maria Serrano (1996) – “Configuración Territorial del Área Metropolitana de 
Múrcia a Finales del Siglo XX”. Múrcia : Universidad de Múrcia, Servicio de Publicaciones, 
ed.; 

1996 MOURA, Rosa ; ULTRAMARI, Clovis (1996) - “O Que é Periferia urbana”, Brasil, São Paulo, 
Editora Brasiliense SA;  

1996 VELTZ, Pierre (1996) – “Mondialisation, villes et territoires: l’économie d’archipel”. France, Paris : 
Presses Universitaires de France; 

1996 WILSON, Peter (1996) – “Eurolandschaft. The Idea of the City”. London : Architectural Association.

1997 GROPPO, P. ; TOSELLI, P. (1997) – “Desde la ciudad al territorio: La nueva problemática 
periurbana”. In FAO. Land reform: land settlement and cooperatives. Rome; 

1997 McGEE, Terry (1997) – “Globalisation, Urbanisation and the Emergence of Sub-Global Regions”. 
London : In Watters R.F. and T. McGee (eds.) Asia Pacific: New Geographies of the Pacific 
Rim, Hurst and Company; 
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1997 OATLEY, Nick, (1997) – “Lexicons of Suburban and Ex-urban Development, Research Project, City 
Words Programme”. UNESCO-CNRS; 

1998 DOUGLASS, Mike ; FRIEDMANN, John (1998b) - “Cities for Citizens: Planning and the Rise of 
Civil Society in a Global Age”, J. Wiley (eds.), Chichester;  

1998 MONCLÚS, Francisco Javier (1998) – “La Ciudad Dispersa”. Barcelona : (ed.) Centro de Cultura 
Contemporània; 

1998 NLU, Nottingham and Liverpool Universities (1998) – “Literature Review on Peri-Urban Natural 
Resource Conceptualisation and Management Approaches”. London : Peri-Urban Production 
Systems Research, Natural Resources Systems Programme, DFID; 

1998 RUPRI, Rural Policy Research Institute (1998) – “Defining “rural”: definitions of rural areas in the 
US”. Rural Policy Context, Rural Policy Research Institute; 

1999 ADELL, Germán (1999a) – “Theories and models of the Peri-urban interface, in Strategic 
Environmental Planning and Management for the Peri-urban Interface Research Project”. 
London : Development Planning Unit, University College London; 

1999 ADELL, Germán ; XAVIER, Capodano (1999c) – “Dire les Nouveaux Territoires: du Stigmate de la 
Banlieue à l’ubiquité du Paysage”. Paris : in Rivière d’Arc H. and N. Oatley (eds.), Nommer 
les Nouveaux Territoires Urbains, Paris, Maisonneuve et Laroche; 

1999 ADELL, Germán Adell, (1999b) – “Les Nouveaux territoires Urbains dans les Savoirs et les 
Représentations de la Ville : Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas”, 
Paris; 

1999 FAO (1999a) – “Urban and periurban food production: a new challenge for the Food and 
Agriculture Organization (FAO) of the United Nations”. By A. W. Drescher & D. L. Iaquinta. 
Internal report. Rome; 

1999 FAO (1999b) – “Urban and peri-urban agriculture”. 15th Session of the Committee on Agriculture 
(COAG), Rome. 

1999 LOBO, Manuel da Costa (1999) – “Planeamento Regional e Urbano”. Lisboa : Universidade Aberta;

2001 WHITEHAND, J. ; CARR, C. (2001) - “Twentieth-Century Suburbs, A Morphological Approach”, 
England, London, Routledge; 

2002 DPU, Development Planning Unit, University College London (2002) – “Living between urban and 
rural areas. Shaping change for improved livelihoods and a better environment”. In 
Guidelines for strategic environmental planning and management of the peri-urban interface. 
Department for International Development, United Kingdom; 

2002 NADAL, Sara ; PUIG, Carles (2002) – “Proyectar la Periferia (Planning the Periphery) - Alrededor 
de (Around)”. Tradução para castelhano de Emília Pérez Mata. España, Barcelona : Editorial 
Gustavo Gili, SA; 

2003 IAQUINTA, David L. ; DRESCHER, Axel W. (2003) – “Définir les zones périurbaines: liens avec 
les milieux ruraux et urbaines et cadres institutionnels”. Nebraska Wesleyan University, 
Sociology/ Anthropology / Social Work, 5000 Saint Paul Avenue, Lincoln, Nebraska 68504-
2796, United States; University of Freiburg, Section on Applied Physiogeography of the 
Tropics and Subtropics (APT), Hebelstrasse 27; 79104 Freiburg, Germany; 

 

Este extracto bibliográfico integra parte de um referencial útil à percepção de conceitos e 

práticas reportados ao estudo da periferia urbana, apresentando tipologias específicas de 
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contextos territoriais particulares, daí se evoluindo 

para um aprofundamento e maturação do 

entendimento dos fenómenos que caracterizam a 

dispersão da cidade portuguesa. 

O conteúdo das obras referenciadas traduz-se na 

apresentação de tipologias periurbanas muitas vezes 

específicas de contextos territoriais, nem sempre 

coincidentes nas suas características. Traduzem-se 

todavia de grande valor científico ao apresentarem 

novos pontos de vista, tanto na particularização do 

fenómeno segundo enquadramentos geográficos e 

sócio-culturais, como pelo enunciado de novas 

formas de intervenção, constituindo-se em 

instrumentos operativos e de pensamento. Pese a mais 

valia destas obras, a sua análise obriga a uma atenção 

redobrada, pelo que a reinterpretação do seu conteúdo 

implica conhecimentos integrados sobre os contextos 

sócio-culturais e económicos específicos, para além 

dos físicos e geográficos. 

 

2.10 - CONCLUSÃO 

É sobretudo a partir da segunda metade do século XX 

que vêm ocorrendo processos de crescimento e 

expansão das áreas urbanas. Através do crescimento 

urbano, a cidade expande cada vez mais seus limites 

físicos, absorvendo o espaço rural, enquanto 

negligencia a sua identidade própria, o seu modo de 

vida e a sua organização sócio-económica. Como 

resultado, vem-se disseminando à escala do 

Município de Coimbra um novo modelo de cidade 

dispersa ou difusa, tornando-se cada vez mais difícil 

definir segundo Duran (2004) o que é urbano ou 

rural, assim como delimitar claramente os seus 

Fig. 2.20 - Crescimento da periferia
urbana a nordeste da cidade no Alto da
Mainça através da prática dos loteamentos
urbanos (JLF, 2002). 
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limites físicos e socioeconómicos. 

Coimbra não foge à regra da maioria das cidades médias, onde o processo de êxodo rural 

contribuiu para o crescimento urbano, geralmente de forma desordenada, incentivado pela 

especulação imobiliária que expandiu o perímetro urbano deixando atrás muitos vazios 

urbanos. Consequentemente, o espaço periurbano de Coimbra tende a ser cada vez mais 

ocupado pelas actividades económicas urbanas e por habitações, seguindo a tendência das 

cidades médias do País, enquanto se percebe que especificamente sobre o espaço 

periurbano, ainda não há muita preocupação sobre seu futuro. 

Observa-se que os espaços absorvidos pela expansão urbana, se encontram em regra 

próximos do perímetro urbano, contribuindo-se para que neles estejam presentes ao mesmo 

tempo actividades agrícolas e urbanas, facto que segundo Vale (2005), muito concorre para 

particularizar o contraste plurifuncional que caracteriza o espaço periurbano. As áreas 

periurbanas (espaços de características híbridas entre o rural e o urbano), adquirem em 

Coimbra uma importância progressiva como áreas cujo contexto socioeconómico é 

necessário conhecer, tanto quanto às suas alterações e subsequentes tendências de 

desenvolvimento, como de estagnação ou declínio, dependendo daí a possibilidade de 

articular políticas adequadas de ordenamento. 

Não será mais possível caracterizar o espaço rural pelo isolamento do passado. As novas 

formas de mobilidade da sociedade moderna (geográfica, social, residencial, laboral), 

contribuirão decisivamente segundo para intensificar os usos do território, aos quais os 

espaços da ruralidade não mais ficarão indiferentes - seja no campo ou na cidade, a 

complexa realidade territorial jamais se mostrará homogénea. Neste contexto, o espaço 

rural deverá ser pensado de forma alternativa, procurando-se valorizá-lo e não apenas 

relegá-lo à condição de servidor das necessidades urbanas, nele se incorporando cada vez 

mais as características urbanas, sobretudo em nome do consumo. Só considerando-se a 

realidade global local do Município de Coimbra, articulada como a regional e ainda as 

especificidades dos lugares, se poderá valorizar do espaço rural. Ocorrerá assim, segundo 

Rute Vale (2005, 43), uma valorização dos recursos locais, ao criarem-se condições para 

uma melhor integração e intercâmbio dos vários segmentos produtivos entre o campo e a 

cidade, em que ambos sejam capazes de proporcionar condições de vida mais dignas às 

populações. 

Enquanto o território se converteu numa cidade sem limites, os conceitos de cidade e limite 

urbano são hoje também inconciliáveis em Coimbra. Sendo um espaço urbano ilimitado do 

ponto de vista físico e funcional, o território apresenta hoje inúmeros limites do ponto de 
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vista social e administrativo. É o caso em que a expansão urbana sobre o território não fez 

desaparecer as anteriores divisões sociais do espaço, transformando contudo o seu carácter 

e expressão. Por sua vez a cidade difundiu-se no território, ultrapassando os antigos limites 

administrativos que ainda lá permanecem. Assim, com o surgir de novas necessidades e 

problemas com a difusão urbana urgem segundo Nel-lo (1998, 36), novas formas de 

gestão, agora bem diferentes das anteriores. 

É ainda de destacar em relação a Coimbra, uma visível deterioração da área central em 

consequência do seu significativo esvaziamento, enquanto cresce a periferia urbana, 

onerando-se os custos da Autarquia com a expansão da rede das infraestruturas 

necessárias. Acredita-se na necessidade de contrariar este fenómeno, promovendo o uso 

residencial das áreas centrais, tanto no sentido de desenvolver uma reacção de 

financiamento e mercado, como no de redireccionar o fluxo de fixação residencial que se 

dirige às áreas da periferia urbana. 

Ponderados os argumentos, entende-se pertinente aplicar à análise territorial do Município 

de Coimbra uma interpretação fundada nos argumentos de España (1991), segundo os 

quais se considera impossível separar a cidade central e os espaços periurbanos, no estudo 

das formas de ocupação do solo e da evolução demográfica, social e económica, 

justificadamente pelo facto de as divisões arbitrárias do espaço impedirem a compreensão 

dos processos de mutação social e espacial das áreas territoriais urbanas. Ora, a 

interpretação deste processo, pressupõe que se tenha em consideração como elementos de 

um único sistema: a cidade, o espaço periurbano e o espaço rural. Assim, considerando-se 

o conjunto de processos económicos e sócio-culturais que exercem pressões sobre o meio 

rural, o espaço periurbano deve ser analisado na sua interacção cidade-espaço rural. 

Por certo, somente através das políticas públicas será possível a regulação dos usos do 

solo, no sentido de limitar o aumento dos preços e a qualificação dos usos futuros. Desta 

forma, será possível restringir o impacto perturbador da expansão urbana, apesar do espaço 

periurbano ser muitas vezes considerado pelos poderes públicos, mais como um espaço 

verde ou uma área de expansão urbana, do que um espaço produtivo. Inevitavelmente, as 

políticas públicas terão agora que considerar os conflitos gerados por este novo tipo de 

ocupação das áreas periurbanas. 
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