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A urbanização dispersa e a produção de vazios metropolitanos 

The urban sprawl and the production of metropolitan voids 

La urbanización difusa y la producción de vacíos metropolitanos 

RESUMO 

Este artigo tem por objetivo identificar o significado morfológico dos vazios metropolitanos e, em 
especial, especular sobre o papel por eles desempenhado na produção da urbanização dispersa. Para 
isso, o texto está estruturado em duas partes. A primeira parte aporta uma breve síntese do debate 
conceitual sobre a urbanização dispersa. A segunda envereda por uma aproximação teórica ao tema dos 
vazios metropolitanos a partir de três questões medulares: as dinâmicas de descontinuidade espacial; a 
legibilidade e multivocalidade do espaço; e a crise da representação do urbano/rural. Parte-se do 
pressuposto de que a ocorrência dos vazios metropolitanos esteja relacionada a diversos fatores – tais 
como estratégia locacional, inadaptação funcional, e especulação imobiliária ou litígios socioeconômicos 
– que fazem com que estes vazios atuem ora como reserva fundiária ora como faixa de segurança para 
zonas e setores morfologicamente inteligíveis. 

PALAVRAS-CHAVE: Vazios metropolitanos, urbanização dispersa, morfologia urbana 

 

ABSTRACT 
This article intends to identify the morphological significance of metropolitan voids and, in particular, to 
speculate on the role played by them in the urban sprawl process. Thus, the paper is structured in two 
parts. The first one brings a brief overview of the conceptual debate on urban sprawl. The second part is 
appealing to a theoretical approach to the subject of metropolitan voids from three structural issues: the 
spatial discontinuity dynamics; the space’s legibility and multivocality; and the urban / rural crisis of 
representation. The occurrence of metropolitan voids is assumed as related to several factors - such as 
locational strategy, functional adaptation and real estate speculation or socioeconomic – that make 
metropolitan voids act either as reserve land or as range safety for areas and sectors morphologically 
intelligible. 

KEY-WORDS: Metropolitan voids, urban sprawl, urban morphology 

 

RESUMEN 
Este artículo tiene como objetivo identificar el carácter morfológico de vacíos metropolitanos y, en 
particular, especular sobre su papel en la urbanización difusa. En este sentido, el texto se estructura en 
dos partes: en la primera se examina brevemente el debate conceptual sobre la urbanización difusa; en 
la segunda parte, se considera una aproximación teórica a la comprensión de los vacíos metropolitanos a 
partir de tres temas medulares: la dinámica de la discontinuidad espacial; la legibilidad y multivocalidad 
del espacio; y la crisis de la representación de urbano/rural. La hipótesis considerada es de que la 
aparición de vacíos metropolitanos se debe a varias razones: estrategia de localización, adaptación 
funcional, la especulación del suelo o disputas socioeconómicas; sirviendo como tierra de reserva o zona 
de seguridad para sectores morfológicamente inteligibles. 

PALABRAS-CLAVE: Vacíos metropolitanos, urbanización difusa, morfología urbana 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, os temas referentes à urbanização dispersa vêm se impondo cada vez mais nas 
pesquisas acadêmicas e nos diversos setores ligados à formulação de políticas públicas em 
decorrência da amplitude de seus problemas. Todo o sistema urbano é influenciado por este 
fenômeno, com maior destaque para os aglomerados metropolitanos, já que as mudanças 
ocorridas nas últimas décadas – descentralização territorial das unidades de produção 
industrial, multiplicação das atividades comerciais e de serviços – redefinem e aprofundam a 
complexa divisão territorial do trabalho iniciada pela industrialização e urbanização na 
segunda metade do século XX.  

Antes refletida quase exclusivamente sob o prisma da pendularidade (entre o centro e as 
comunidades periurbanas), a expansão urbana encontra-se atualmente sob a perspectiva de 
novas lógicas de ocupação e mobilidade cotidiana que se multiplicam no tempo e no espaço, 
se recompondo, se complexificando, e comportando diferentes dinâmicas de periurbanização 
e descentralização. Na medida em que a urbanização se propaga, as áreas periféricas 
metropolitanas tornam-se objeto de interesses diversos e de conflitos cada vez maiores, pois 
concentram um grande estoque de terras, mananciais, matas, atividades agrícola-pastoris, 
induzindo tensões e colisões na produção de usos urbanos. 

Do ponto de vista da estrutura morfológica, o padrão de urbanização dispersa produz uma 
imensa coleção de objetos colocados tática ou aleatoriamente uns ao lado dos outros, cuja 
pluralização de formas e conteúdos revela novas práticas socioespaciais, e também novas 
formas de diferenciação, fragmentação e segregação territorial. Nestes arranjos de morfologia 
espraiada chama atenção a ocorrência de trechos urbanizados intercalados por trechos vazios 
de diferentes dimensões, cuja fragmentação produz áreas construídas descontínuas. Essa 
configuração remete a subconjuntos territoriais urbanizados relativamente densos e bem 
estruturados, mas que mantêm relação ambígua, por vezes contraditória, com os vazios 
circundantes. 

Com a urbanização dispersa, os vazios metropolitanos ganham valor estratégico dado ao 
fortalecimento das vantagens locacionais decorrentes da crescente mobilidade espacial da 
população e disseminação do transporte individual. Para muitos especialistas, essas glebas 
vagas resultam de processos de ocupação e projetos de infraestrutura que pouco dialogam 
entre si, desenvolvidos de modo funcionalista, segundo critérios e juízos restritos a uma lógica 
setorial, sem a devida articulação urbanística. A impressão que fica é de que sejam resíduos de 
um zoneamento ambíguo e frouxo que resiste a um elemento ordenador consistente e, 
portanto, marginais à ação das políticas urbanas de controle do uso e ocupação do solo. 

Tendo em vista o exposto, este artigo1 tem por objetivo identificar o significado morfológico 
dos vazios metropolitanos e, em especial, especular sobre o seu papel na urbanização 
dispersa. Para isso, o texto se estrutura em duas partes: a primeira é destinada a uma breve 
síntese do debate conceitual sobre a urbanização dispersa; na segunda parte, considera-se 
uma aproximação teórica para o entendimento dos vazios metropolitanos a partir de três 
questões medulares: as dinâmicas de descontinuidade espacial; a legibilidade e 
multivocalidade do espaço; e a crise da representação do urbano/rural. Parte-se do 

                                                 
1 Este trabalho deriva de uma pesquisa do autor sobre a espacialidade de políticas, programas e projetos 
urbanísticos em periferias metropolitanas. A pesquisa foi realizada no âmbito de um pós-doutoramento no 
PROURB/FAU-UFRJ (2011-2012), contando com bolsa da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ). 
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pressuposto de que a ocorrência dos vazios metropolitanos se deve a razões variadas: 
estratégia locacional, inadaptação funcional, especulação imobiliária ou litígios 
socioeconômicos; ora servindo como reserva fundiária, ora como faixa de segurança para 
zonas e setores morfologicamente inteligíveis. 

2 A MORFOLOGIA DA URBANIZAÇÃO DISPERSA: UM DEBATE CONTEMPORANEO 

LÉXICO E CONCEITOS EM MOVIMENTO 

Os dados históricos sobre a evolução urbana demonstram e muitos estudos comprovam que 
as grandes áreas urbanas seguem atraindo populações e concentrando o essencial da 
economia e dos serviços. Trata-se de um evento caracterizado por um contínuo crescimento 
extensivo, cujas bordas são imprecisas e cambiantes. Desde a década de 1990, muitos 
pesquisadores se debruçam sobre a problemática desta nova morfologia urbana, propondo 
conceitos originais e novas categorias, dando origem a um novo léxico2 que mostra a 
diversidade de interpretações teóricas para as configurações espaciais emergentes. 

Trata-se na maior parte dos casos, de palavras e expressões compostas que contêm em geral 
duas referências semânticas: uma sobre a cidade, outra que introduz o fluído, a ambiguidade, 
uma crítica ou uma depreciação. Em comum essas noções remetem à premissa de que a nova 
condição territorial seja apreendida a partir do arquétipo da cidade compacta clássica. Em uma 
perspectiva histórica, este fenômeno não apareceria como um caso contingente, mas como 
forma avançada de um antigo processo de urbanização, que mesmo com retrocessos e 
bifurcações diversas vem alcançando uma colossal escala territorial3. 

Não obstante a diversidade de neologismos para denominar a cidade contemporânea, a 
maioria dos autores parece coincidir quando apontam os processos ligados à globalização 
como fatores determinantes das mudanças no espaço urbano e no território. Estes processos, 
que não são novos, estariam acontecendo de uma inédita maneira fundamentalmente por 
duas causas principais: a) o desenvolvimento de novas tecnologias de mobilidade e 
comunicação; b) a liberalização dos mercados e financeirização da economia mundial (SASSEN, 
1998; CASTELLS, 2000). 

No Brasil, até pouco tempo atrás os estudos sobre a morfologia metropolitana discursavam em 
torno de um modelo dual tipo centro-periferia, um “padrão periférico de urbanização” 
(RIBEIRO e LAGO, 1994) caracterizado pela segregação espacial e social. Ele seria definido pela 
concentração de camadas populares de menor renda, a autoconstrução de moradias e 
condições de consumo coletivas muito precárias. Neste sentido, a expansão periférica teria 
uma tripla condição: uma dimensão física, determinada pela distância do centro; uma 
dimensão qualitativa, diferenciada pela carência de infraestrutura e baixa qualidade 

                                                 
2 Dentre os trabalhos sobre de maior repercussão se destacam: cidade difusa (Indovina, 1990); metápolis (Ascher, 
1995); hipercidade (Corboz, 1995); cidade global (Sassen, 1998); cidade dispersa (Monclùs, 1998); cidade dual e 
cidade informacional (Castells, 1995); cidade genérica (Koolhaas, 1995); cidade fractal e pós-metrópole (Soja, 2002). 
3 Os termos propostos para explicar o fenômeno em uma escala territorial mais ampla são igualmente diversos: 
‘urban sprawl’ (White, 1958); ‘megalópolis’ (Gotmann, 1961); ‘100 miles city’ (Sudjic, 1992), ‘cidade-região’ 
(Lencioni, 1994; Delgado, 1998); ‘cidade ilimitada’ (NEL.LO, 1998); ‘macrometrópole’ (Meyer et al., 2004); ou 
‘complexo metropolitano expandido’ (EMPLASA, 2004). Em alguns momentos este conjunto de termos se confunde 
com outra realidade escalar ainda mais vasta quando vários territórios entram em colisão, definidos como: ‘galáxias 
metropolitanas’, ‘constelações urbanas’, ‘arquipélagos urbanos’, etc. 
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urbanística; e uma dimensão relacional, fortemente marcada pela dependência e dominação 
do centro. 

Mais recentemente, alguns pesquisadores sugerem a revisão do modelo dual, tendo em vista 
as profundas transformações no seu conteúdo socioespacial. Se bem que a estrutura centro-
periferia persista, há mudanças tanto na natureza dos processos de expansão e produção do 
espaço, como no tipo e características do tecido urbano, que sinalizam um sistema mais 
aberto, policêntrico e disperso. Spósito (2004) lembra que agora há uma pluralização da 
paisagem com novas formas de diferenciação, fragmentação e segregação territorial. Reis 
(2006, 2009) observa que, a despeito das desigualdades internas, a expansão periférica seria 
agora um agente propulsor da economia, ganhando valor estratégico dado ao fortalecimento 
das vantagens locacionais, já que usos e ocupações diferenciados passaram a disputar as 
mesmas áreas onde se mesclam desde favelas até condomínios fechados de luxo, indústrias de 
diferentes portes e polos de serviços turísticos. 

No debate nacional sobre a urbanização generalizada parece prevalecer o adjetivo ‘disperso’ 
ou ‘extensivo’ sobre o ‘difuso’, este último mais disseminado nos trabalhos europeus e 
americanos. Limonad (2007) avalia que o padrão americano da urbanização difusa (urban 
sprawl) advém de uma extensão desmedida como um meio de otimizar investimentos, poupar 
recursos financeiros e também em decorrência das lutas em defesa do ambiente natural. Já no 
caso brasileiro, a urbanização dispersa assumiria diversas manifestações, seja através da 
expansão descontinua de pequenos aglomerados urbanos em bacias de emprego, seja sob a 
forma de clusters industriais, de serviços ou turísticos acompanhados muitas vezes pela 
formação de grandes condomínios residenciais. 

Em síntese, o fenômeno da urbanização dispersa brasileira pode ser compreendido e explicado 
tanto no nível da escala metropolitana, que vem mostrando uma dispersão crescente de 
núcleos ou polos entremeados por vazios de diferentes amplitudes e uma frequente redução 
de densidades de ocupação, como no nível da escala do tecido urbano, na qual se elucidam as 
relações socioespaciais e as regras do ambiente construído, em especial, as relações jurídicas 
entre espaços públicos e espaços privados. Neste processo, a urbanização dispersa consome 
mais intensamente os recursos naturais, segregando e alijando as diferentes formas de 
apropriação e uso do território. 

DIMENSÕES FORMAIS DA URBANIZAÇÃO DISPERSA 

Como se pode notar, a urbanização dispersa como processo de periferização não é novidade; 
mas, o que parece ser novo são as formas espaciais que as ocupações urbanas passam a 
assumir, principalmente a partir do final do séc. XX. Trata-se de uma dinâmica que leva à 
constituição de estruturas urbanas mais complexas em termos de forma e conteúdo, 
alicerçando um mosaico sócioterritorial que unifica o natural e o construído. Esse processo, 
como diz Ascher (1995), é distendido, descontínuo, heterogêneo e multipolar. 

Esta nova morfologia urbana não dispõe da lenta sedimentação que favoreceu as qualidades 
formais das áreas centrais tradicionais, como densidade, contiguidade e continuidade do 
quadro construído. As operações de expansão espraiada se sucedem sem relação umas com as 
outras (pelo menos não de um modo nítido), pois cada operação guarda a lógica da época de 
sua realização. Daí surge toda uma série de justaposições em conflito, resultando em 
fragmentos urbanos articulados pelos grandes traçados de circulação rápida. Articulações 
essas que em geral são frágeis, pois os fragmentos coexistem com a indiferença. 
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As redes de pesquisa sobre o tema (REIS, 2009) apontam que a urbanização dispersa 
metropolitana brasileira pode ser sintetizada genericamente pela soma dos seguintes 
processos que evidenciam novos padrões de ocupação: 

I. Aumento da proporção de lotes não edificados e de áreas vazias não loteadas e não 
ocupadas nos interstícios das aglomerações, provocando uma urbanização mais 
extensiva e descontinua; 

II. Sobreposição dos interesses fundiários e imobiliários sobre os interesses dos setores 
de produção industrial, comercial e de serviços, no que se refere às escolhas 
locacionais; 

III. Aparecimento de novas formas de habitat urbano, promovendo a extensão e 
estandardização dos tecidos urbanos, multiplicando as fraturas espaciais; 

IV. Aparecimento de novos equipamentos e formas de organização do consumo (shopping 
centers, centros de negócios, parques de lazer, etc.), ampliando a tendência de 
estruturações urbanas com múltiplas áreas centrais. 

Figura 01: O novo modelo da cidade latino-americana: fragmentação e privatização. 

 
Fonte: JANOSCHKA, 2002. 

Tendo em vista este quadro físico-espacial da urbanização dispersa, como aprofundar sua 
compreensão morfológica através da identificação dos caracteres e signos, tessituras e 
interstícios? Essa questão ainda não foi plenamente elucidada, e novos estudos se fazem 
necessários. De modo geral, as análises dos geógrafos se dividem em dois grandes grupos: ora 
priorizam o marco teórico da reestruturação econômica da globalização que afeta as relações 
socioespaciais, gerando a privatização de formas fragmentadas (JANOSCHKA, 2002), ora 
tendem a interpretar as formas espaciais como resultantes dos constrangimentos físicos 
naturais e construídos, dando origem a disposições circulares concêntricas, tentaculares, etc. 
(OJIMA, 2007). Já os estudos de arquitetos sobre morfologia, embora insuficientes, buscam 
esclarecer as relações espaciais do ambiente construído e interpretar as correlações entre os 
diferentes elementos (DECOSTER et MANGIN, 1996; DOMINGUES, 2009; FARIAS, 2012). 
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Figura 02: Identificação de grupos de elementos formais na periferia metropolitana brasileira. 

 
Fonte: FARIAS, 2012. 

O PROBLEMA DA GOVERNANÇA METROPOLITANA 

Quais políticas urbanas estariam sendo formuladas para os arranjos espaciais da urbanização 
dispersa? Quais escalas e métodos de planejamento e gestão estariam sendo adotados para 
operar em tal dimensão territorial? Da diversidade morfológica desse território ocorrem 
inúmeros problemas potencializados pelas contradições de escalas e formas de ocupação, que 
aportam uma complexidade suplementar para a formulação de políticas urbanas. Esse 
fenômeno gera situações territoriais distintas de poder social e econômico, engendrando 
conflitos particulares na medida em que operam como arenas pulverizadas de reivindicações e 
luta de poder, fato que dificulta o exercício de funções públicas e que, na prática, são difíceis 
de serem tratados dentro do arcabouço jurídico-institucional vigente. 

Não se pode perder de vista o fato de que as extensas áreas periféricas metropolitanas 
tornam-se objeto de interesses divergentes e de conflitos cada vez maiores. A sua ocupação 
tem resultado até agora em práticas ambientais predatórias, gerando erosões do solo, 
enchentes, desabamentos, desmatamentos e poluição dos mananciais de abastecimento e do 
ar, com perdas e deseconomias significativas para o funcionamento adequado do conjunto 
metropolitano. Há um grande número de pessoas vivendo em condições socioambientais 
precárias, enquanto os gestores públicos parecem mais suscetíveis ao apelo econômico para 
mobilizar os investimentos privados (e não lhes impor restrições) e intensificar a concorrência 
territorial. 

Vários autores apontam para o divórcio entre os processos de produção e apropriação do 
espaço e as estruturas político-administrativas. O atual marco regulatório das políticas urbanas 
parece não ser adequado o bastante para abranger os desafios e a elevada complexidade 
técnica da matéria, já que nos falta um maior domínio de conhecimento sobre as novas 
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modalidades de planejamento e gestão desses espaços (RIBEIRO, 2004). Não por acaso, Reis 
(2006, 2009) relata o aparecimento de modalidades inéditas de gestão privada do território e 
hibridação entre novas práticas sociais e novas formas de lugares. 

Em geral, a urbanização dispersa ocorre sem plano urbanístico, sem manejo ambiental, sem 
coerência formal e funcional entre os projetos de infraestrutura e as zonas habitadas. Ela se 
sucede sob o efeito de forte pressão fundiária e na falta de uma regulamentação de ocupação 
do solo suficientemente coerente e restritiva. Para Oliveira (2003) este movimento horizontal 
de ocupação seria um estado de exceção que naturalizou a segregação socioespacial e a 
exclusão, enquanto Robira (2005) afirma que as periferias constituem territórios sem Estado, 
“espaços colonizados”, marginais à ação das políticas públicas de controle do uso e a ocupação 
do solo.  

Todavia, a maioria dos pesquisadores reconhece que os problemas das aglomerações 
metropolitanas só podem ser enfrentados se existir uma aparelhagem político-institucional 
suficientemente democrática e afirmativa. Mesmo que já ocorram exemplos de formação de 
associações compulsórias ou voluntárias supramunicipais (AZEVEDO e GUIA, 2004), falta um 
maior empenho normativo e uma maior colaboração interinstitucional para equacionar 
questões que extrapolam o plano local, priorizando o enfrentamento de problemas setoriais 
que transcendem a esfera municipal. 

3 VAZIOS PERIMETROPOLITANOS: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS 

A urbanização dispersa gera um número expressivo de vazios, o que requer uma nova 
compreensão dos seus limites e configurações espaciais. Desembaraçar a lógica que sustenta a 
formação dos vazios perimetropolitanos torna-se, assim, um esforço indispensável para 
aqueles que tenham como meta o planejamento e a gestão urbanos. É necessário, portanto, a 
escolha de abordagens teóricas e metodológicas que permitam avançar no conhecimento 
sobre essas novas formas de expressão urbana. Entretanto, parece ser de crucial importância 
não incorrer no erro de se estabelecer uma unidade rígida de análise, que seria insuficiente 
para dar conta da heterogeneidade e segmentação territorial do fenômeno. 

Não se pode esquecer que, até bem pouco tempo, o paradigma da economia política tem sido 
dominante nas análises urbanas brasileiras, cujas premissas preconizam a perspectiva histórica 
sobre a espacial, em modelos interpretativos que buscam, sobretudo, elucidar as origens da 
desigualdade e da pobreza urbana no processo de desenvolvimento (VEIGA, 2000). De outro 
modo, consideramos aqui a possibilidade de novas entradas de análises centradas na 
espacialidade morfológica para o entendimento dos vazios metropolitanos. Nossa hipótese de 
partida se sustenta em uma aproximação teórica que se articula em torno de três questões 
medulares: as dinâmicas de descontinuidade espacial; a legibilidade e multivocalidade do 
espaço; e a crise da representação do urbano/rural. 

AS DINÂMICAS DE DESCONTINUIDADE ESPACIAL OU A URBANIZAÇÃO EM SALTOS 

Contemporaneamente, uma parte expressiva dos estudos dedicados às dinâmicas da 
descontinuidade espacial emergente esta associada ao fenômeno do urban sprawl, um 
conceito multifacetado cuja principal característica é a urbanização em saltos (leapfrog 
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development)4. A descontinuidade seria consequência de leapfrogs sobre o espaço aberto, 
pelo aumento da quantidade de espaços vagos e sobras nos interstícios de áreas construídas e 
em torno deles. Neste contexto, a emergência de vazios no interior dos espaços 
metropolitanos tem relação direta com os processos de descentralização e fragmentação do 
espaço urbano, viabilizados pela crescente mobilidade espacial da população e uma relativa 
autonomia destes deslocamentos urbanos diários devido à disseminação do transporte 
individual. Tais processos são complexos e seletivos, tanto do ponto de vista das atividades, 
como da divisão territorial do trabalho, segundo o tamanho das cidades, a distribuição espacial 
da densidade populacional e em termos dos diferentes territórios que compõem a 
aglomeração. 

Como vimos anteriormente, uma parte expressiva dos estudos brasileiros sobre o tema 
(VILLAÇA, 2001; SPÓSITO, 2004; ROBIRA, 2005; LIMONAD, 2006) aponta no mais das vezes que 
as descontinuidades provocadas pelos vazios remanescentes são a prova de um processo 
caótico e insustentável em termos de governança. Do ponto vista funcional, esses vazios são 
vistos ou como subproduto da ausência de planejamento ou como o resultado intencional de 
uma ação especulativa. Eles constituiriam, portanto, uma distorção, uma quebra das normas 
clássicas de urbanização, provocando prejuízos econômicos, sociais e ambientais.  

Por outro lado, pesquisadores europeus e americanos indicam o fenômeno dos vazios 
metropolitanos como um estado desejável da evolução natural do sistema urbano, vinculado 
aos movimentos ecológicos e adaptado à escala da paisagem natural. Assim, uma expansão 
urbana do tipo leapfrogging – neste caso traduzido como crescimento por inovações em 
situações desfavoráveis – corresponderia a uma dinâmica morfológica capaz de configurar 
uma sucessão de espaços abertos, em que a descontinuidade espacial incorporaria, mas não 
ocuparia as áreas de maior valorização ambiental, articulando a dinâmica do crescimento à 
paisagem do ambiente natural e reduzindo os efeitos da pegada ecológica urbana (CZAMANSKI 
et al., 2008). 

Neste último ponto de vista muda-se o status dos vazios metropolitanos que assumem o papel 
de peças fundamentais na configuração da paisagem, pois contribuiriam para uma dinâmica 
onde prevalecem as interfaces entre o sistema urbano e o sistema natural. Com a produção de 
locais non aedificandi, se reforçariam a garantias de resiliência dos recursos ambientais a ser 
preservados. Ao transpor esses vazios, um vetor de crescimento se prolongaria até atingir 
áreas com menor restrição ambiental, reduzindo a conversão indiscriminada dos atributos de 
maior valor ecológico. De modo geral, isso impediria ou pelo menos amenizaria o clássico 
processo de expansão urbana impulsionado pela mais valia e especulação, sinalizando um 
novo padrão locacional da conversão urbana. 

Como se pode notar, um problema que se apresenta para o entendimento morfológico dos 
vazios metropolitanos está na dificuldade de se encaixar todas as suas variantes (área, 
formato, limites, conteúdo) em uma única corrente teórica. Afinal não é possível afirmar que 
eles sejam decorrentes exclusivamente da ausência de planejamento, ou da especulação 
fundiária ou de uma medida consciente de preservação ambiental. Há uma diversidade de 
motivações para a manifestação de um vazio metropolitano, sobretudo aquelas cuja lógica 
depende de outras variáveis da urbanização como localização, vetores de expansão ou estágio 

                                                 
4 O conceito de ‘leapfrog’ deve-se a J. Schumpeter (Ver Capitalism, Socialism and Democracy. New York: Harper, 
1942), e foi usado originalmente no contexto das teorias de crescimento econômico e estudos sobre organização 
industrial e inovação com um foco específico em competição entre as empresas. 
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de consolidação do tecido construído. De qualquer modo, muitos concordam que a 
descontinuidade urbana apresenta restrições à eficiência e equidade espacial, pois a forma 
urbana fragmentada tende a manter, e mesmo reforçar, a segregação e a distribuição desigual 
das facilidades urbanas. 

LEGIBILIDADE E MULTIVOCALIDADE DO ESPAÇO 

A inelegibilidade espacial aparenta ser uma condição inerente à urbanização dispersa, cuja 
composição complexa de fragmentos resiste desvendar-se em alguma totalidade. Isso porque 
seus princípios estruturais são difíceis de detectar, os seus limites são vagos e as suas 
transações invisíveis. Não havendo impressões duradouras, a visibilidade não assegura a 
legibilidade. Cabe-nos conjecturar, entretanto, que quando se trata de compreender esta 
questão ainda parece válido recorrer a teorias e métodos consolidados nos domínios da 
psicologia ambiental e da semiótica. Mesmo que não elucide integralmente o problema, essa 
aproximação teórica pode oferecer uma contribuição valiosa para a construção de novos 
postulados. 

As investigações na psicologia ambiental salientam as analogias antropomórficas entre o corpo 
humano e as referências no espaço exterior, cujas distâncias podem ser decodificas em noções 
como o “espaço proxêmico”, sobre a qual nos fala E.T. Hall (2005). É importante destacar que 
todo espaço externo é uma arena de comunicação e de inter-relação entre entidades. Posição, 
articulação, orientação, distância e proximidade são atributos básicos do corpo humano 
quando relacionado com a paisagem imediata, produzindo tanto um significado específico 
como um vínculo social específico. Em essência, o espaço exterior (o urbano) é a 
materialização do sistema político e social de quem o habita. 

Essas são considerações simples e mesmo banalizadas, pois amplamente assimiladas pelas 
estratégias locacionais do mercado imobiliário. No espaço perimetropolitano, o marketing dos 
empreendedores fala, por exemplo, de “pontos de identidade”, ainda que seja apenas algum 
elemento de orientação espacial: um morro, um conjunto de árvores, um riacho. Todavia, para 
além do simples valor de troca das externalidades do território, a relação dialética entre um 
espaço construído e seu entorno vazio denota uma ampla e profunda polaridade (melhor 
compreendida na cultura oriental que nas cidades do ocidente), entre objetividade e 
subjetividade, entre particular e universal, entre público e privado e mais concretamente entre 
liberdade individual e estrutura social. Não por acaso, é possível observar uma pluralidade de 
casos de terrenos vagos cuja existência (e permanência relativa no tempo) é fundamental para 
fornecer uma “pura subjetividade” àqueles que se posicionam no ambiente. 

Os estudos sobre semiótica defendem a ideia de que decodificar o urbano, entender sua 
lógica, supõe o reconhecimento de sua sintaxe, isto é, do modo de formar as faixas de 
linguagem que se combinam na sua constituição, a fim de projetar elementos de predição e de 
qualificação (FERRARA, 2002). Essa operação pode ser resumida na expressão “percepção 
urbana”, enquanto modo de reter e gerar informações sobre a cidade, e cujo principal registro 
é a “imagem mental” (LYNCH, 1960), indicando a facilidade com que os setores urbanos 
podem ser reconhecidos e organizados num modelo coerente.  

A questão que se coloca nos termos da presente análise é saber qual a imagem mental fazem 
os habitantes da periferia metropolitana sobre os vazios que lhes são adjacentes? E o quanto 
isso importa? Questão complicada, pois convém ressaltar que a percepção urbana apreendida 
pelo indivíduo, suas avaliações e preferências sobre o ambiente, são de caráter subjetivo, mas 
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também sociocultural, e não representa toda a aglomeração, mas os indivíduos que 
compartilham situações semelhantes no tempo e no espaço, ou seja, que vivenciam as 
mesmas experiências perceptivas e que por isto tendem a formar imagens mentais 
semelhantes.  

Essa complexa rede de interdependências e de imagens múltiplas tem uma tradução concreta 
na “animação” e “diversificação” territoriais cuja compreensão demanda a presença de um 
conceito evolucionista de cultura. Já se disse que a modernidade e o seu projeto globalizante 
são multidimensionais, não possuindo uma direção ou teleologia únicas, mas assumindo uma 
multiplicidade de tendências. É preciso, portanto, escutar a “multivocalidade do espaço” 
(RODMAN, 1992), já que os moradores e usuários utilizam os seus recursos e competências 
para interpretar os contextos espaciais em que se movimentam, conferindo-lhes uma 
tonalidade e vocalidade específicas. 

Em tal perspectiva, o vazio metropolitano não deve ser encarado com ortodoxia antropológica, 
mas um espaço com significado social variado já que os agentes utilizam as suas “bússolas 
cognitivas” para interpretar seu espaço-tempo identitário. Como bem esclarece Secchi (2007), 
a urbanização dispersa é movida por novas práticas cotidianas e novas temporalidades, em 
que o habitante está à procura de uma “justa distância”, ou, mais precisamente, de novas 
relações espaciais, e de uma possível “nova estética urbana”. Para Secchi, temos dificuldade 
em aceitar a emancipação do estético, essa estetização sem padrões que permeia 
comportamentos e lugares e que se deve à destruição e criação contínuas de imagens e de 
valores. 

A CRISE DA REPRESENTAÇÃO DO URBANO/RURAL 

Há pelo menos duas décadas os estudiosos se debatem sobre a melhor forma de descrever, 
analisar e representar o fenômeno da urbanização dispersa. Uma crise ainda não superada 
que, na ausência de categorias convincentes para dar conta desta nova realidade 
semanticamente rica e socialmente controversa. O território aprofundou seu caráter de 
palimpsesto, e sendo assim, se faz necessário reafirmar uma crítica da teoria espacial e dos 
processos de mapeamento representacional. 

André Corboz (2001) lembra que as descrições clássicas do território são pensadas em termos 
de superfície em vez de redes. O território como superfície é uma herança do século XIX, 
quando havia uma relação entre área geográfica e um determinado grupo social que o 
ocupava. Tal definição corresponde a uma estrutura biunívoca entre esta superfície e seus 
ocupantes e, nessas condições, o território é uma superfície fechada habitada por uma 
sociedade homogênea. Inútil lembrar, diz ele, como essa concepção tornou-se impraticável, 
diante do multiculturalismo, do transculturalismo, da mobilidade, do deslocamento dos 
centros de decisão. 
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Figura 03: Um registro momentâneo e incerto de vazio metropolitano na RM de Fortaleza. Trata-se de uma reserva fundiária para 
um futuro loteamento ou de um trecho ambientalmente frágil a ser preservado, pois propenso a inundações? 

 
Fonte: Levantamento do autor sobre base cartográfica do Google Earth, 2012. 

A urbanização dispersa produz demarcações territoriais múltiplas e fraturadas, e sendo assim, 
ela contribui para dissolução da representação tradicional, ou seja, a percepção do espaço 
sensível fundada na geometria euclidiana regulada por um sistema de dimensões, como o 
cadastro (urbano, rural) e a partição arquitetônica dos elementos construídos. Os especialistas 
reconhecem que, do ponto de vista prático, a mensuração da dispersão urbana, e 
consequentemente dos vazios ali produzidos, é um desafio em si mesmo. Mesmo as novas 
técnicas de sensoriamento remoto e imagens de satélite apresentam dificuldades 
metodológicas e limitações operacionais (OJIMA, 2007), sobretudo quando se considera os 
recortes espaciais mais detalhados e não usuais, como é o caso dos vazios metropolitanos. 

De fato, a noção de dimensão física perde com frequência seu sentido e valor analítico, já que, 
em termos de recorte, há uma desmontagem da realidade perceptiva em favor de outras 
fontes de avaliação do espaço e de tempo (VIRILIO, 1984). Por isso a observação do fenômeno 
somente se torna verossímil através de uma “tele-observação” onde o observador não tem 
mais contato direto imediato com a realidade observada. Este distanciamento súbito oferece a 
possibilidade de abraçar vastos territórios geográficos, embora seja concorrentemente 
perigoso, pois pode provocar erros fatais de interpretação.  

Outra reflexão que joga luzes sobre a crise da representação do urbano/rural pode ser 
encontrada no trabalho de Deleuze e Guattari (1995), quando afirmam que o ponto em 
comum entre os citadinos, independente da condição socioeconômica, é viver um ciclo 
intermitente e incessante entre a desterritorialização/reterritorialização, em uma errância o 
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que os leva à condição de nômades. Neste tráfego, são vários os territórios possíveis, e a 
rigidez do código não dá mais conta de todos os tipos de território, posto que este processo 
não se efetua sobre um território propriamente dito, mas sobre uma terra não delimitada. E, 
sendo assim, o nomadismo altera radicalmente a imagem clássica convencionada para a 
relação do humano com a paisagem e faz com que a delimitação objetiva de um lugar 
geográfico perca valor. 

4 CONCLUSÃO 

Os vazios metropolitanos, ao contrário dos vazios urbanos centrais, não são espaços que, por 
sua incompletude, perturbam o tecido urbano consolidado. Não se trata de áreas ou 
fragmentos sem permeabilidade funcional ou social. Antes, eles são áreas-suporte, de arrimo, 
de referência para ações de urbanização extensiva e descontínua. Sua espacialização não 
decorre de condições a posteriori, como sobras de uma ação pretérita, mas de uma lógica a 
priori e necessária a um modelo de desenvolvimento urbano inédito. Sua ambiguidade é 
distinta, pois não se trata necessariamente de um limite entre o espaço público e o privado, 
sem pertencer nem a um e nem ao outro. Sua legibilidade é também de outra ordem já que, 
mesmo reconhecíveis a olho nu, apresentam uma conexidade errante com os elementos em 
sua volta. 

Em se adotando a metáfora proposta por Corboz (2001), os vazios metropolitanos podem ser 
lidos como elementos de hipertexto, cuja leitura dimensional depende mais de um sistema de 
relação do que de uma geometria específica. Na condição de hipertexto, esses vazios se 
transformam em qualquer coisa mais relativizada, dependendo dos ângulos e percursos do 
observador. Neste sentido, o vazio perimetropolitano não representaria uma condição 
ecológica da paisagem, um marco de resiliência, ou um substrato da ação capitalista sobre a 
terra, mas um elemento espacial com muitas possibilidades relacionais em que os parâmetros 
mudam continuamente. 

Concluímos que pouco elucidam as leituras estáticas e determinantes de espaços propícios a 
toda sorte de misturas e convivência complexa e não-linear. Por conseguinte o desafio é 
encontrar uma outra lógica e desenvolver métodos apropriados para representar a diversidade 
morfológica dos vazios metropolitanos. Como área física, eles são elos híbridos, são reflexos de 
uma sociedade contemporânea em que "os espaços entre as coisas", entre objetos e sujeitos, é 
separado por algo indizível, que não desempenha um papel fixo reconhecível. 
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