
UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

MARIANA ESPINDOLA DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

AS INTERLIGAÇÕES ENTRE OS ZONEAMENTOS DE ITABORAÍ.  AS 

REPRESENTAÇÕES DO RURAL ENTRE DIVERSOS ATORES QUE CONSTITUEM AS 

ZONAS PERIURBANAS. 

 

 

 

 

 

Niteroí 

2016 



UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

 

MARIANA ESPINDOLA DOS SANTOS 

 

 

 

As interligações entre os zoneamentos de Itaboraí. As representações do Rural entre os 

diversos atores que constituem as zonas periurbanas. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade 

Federal Fluminense como requisito 

parcial para a obtenção do grau 

Bacharel em Sociologia. 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR: Profº. VALTER LUCIO DE OLIVEIRA 

Niterói 

2016 



MARIANA ESPINDOLA DOS SANTOS 

 

 

As interligações entre os zoneamentos de Itaboraí. As representações do Rural entre os 

diversos atores que constituem as zonas periurbanas. 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à Universidade 

Federal Fluminense como requisito 

parcial para a obtenção do grau 

Bacharel em Sociologia. 

 

BANCA EXAMINADORA 

_____________________________________________ 

Prof. Valter Lucio de Oliveira (orientador) 

UFF – Universidade Federal Fluminense 

_____________________________________________ 

Prof. Alessandro André Leme  

UFF – Universidade Federal Fluminense 

____________________________________________ 

Prof. Cristiano Fonseca 

UFF – Universidade Federal Fluminense 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aos meus amigos, que me 

auxiliaram nos momentos 

assustadores e me acompanharam 

nos momentos de felicidade. 



AGRADECIMENTOS 

Ao Prof. Valter Lucio de Oliveira pela orientação e pelos conselhos. 

À Pibic, pela oportunidade de desenvolver a pesquisa, explorando assim novos aspectos da 

vida acadêmica.  

Ao grupo de pesquisa Grupo de Estudos Fronteiras e Transformações das Práticas Estatais e 

Políticas pelas inspirações e pelos questionamentos.   

Aos Pareceristas, pelos comentários e pelas observações. 
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homem”, capaz de habitar e explorar os mais recônditos lugares do 

planeta. Poder-se-á, sem duvida, lembrar as viagens 

interplanetárias e o passeio do homem sobre a lua como 

conquistas recentes do gênio da espécie. Mas a terra segue sendo a 

morada do homem.” Milton Santos. 



RESUMO 

Apesar das muitas análises e pesquisas produzidas no âmbito das ciências sociais visarem a 

superação da dicotomia entre o rural e o urbano, este é um debate que persiste. Nesta 

monografia, a exploração desse debate permite a compreensão de vários aspectos sobre a 

realidade observada. Baseado nas pesquisas realizadas em Itaboraí, município da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, fortemente afetado pela implementação do Comperj, este 

trabalho procura analisar as relações entre o rural e o urbano, suas representações, seus atores 

dentro do contexto de uma região periurbana.  

Palavras chaves: Relação Rural-urbano, Plano Diretor, COMPERJ, Periurbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Although the many researches and analyses in the field of social science with the focus on the 

overcome of the dichotomy between rural and urban, the debate continues. In this monograph 

explore of this debate allows the understanding of many aspects about the reality observed.  

Based on the researches about Itaboraí, metropolitan region of Rio de Janeiro, this study focus 

on the analyze of the rural and the urban, it’s role, it’s actors in context of a peri-urban region. 

Keywords: Relations rural - Urban, City Plan , Comperj, Peri-urban. 
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1. INTRODUÇÃO 

A distância entre espaços convencionalmente opostos, como o urbano e o rural, 

diminui com as inovações tecnológicas e o desenvolvimento na comunicação, o que poderia 

ser isolado, torna-se próximo, o que poderia ser inovador, torna-se comum. As configurações 

típicas de algumas regiões expandem a sua origem e transforma-se em padrão para uma 

região, uma sociedade. Transformações urbanas e mudanças drásticas na rotina dos cidadãos 

não é um fenômeno novo ou inusitado, as mudanças que ocorrem nas cidades podem 

apresentar-se como pequenas alterações urbanísticas, porém suas consequências e seus 

desdobramentos transparecem nos estudos de história, geográfia, politica, sociologia, e, até 

mesmo na produção literária. Grandes autores como Machado de Assis, Mario de Andrade e 

Carlos Drummond de Andrade transformam as evoluções das vilas, dos bairros, das cidades 

em enredo ou pano de fundo de suas obras, como fez Clarice Lispector, em seu livro A cidade 

sitiada.  

“O subúrbio de S. Geraldo, no ano de 192..., já misturava ao 

cheiro de estrebaria algum progresso. Quanto mais fábricas se abriam nos 

arredores, mais o subúrbio se erguia em vida própria, sem que os habitantes 
pudessem dizer que transformação os atingia. Os movimentos já se haviam 

congestionado e não se poderia atravessar uma rua sem desviar-se de uma 

carroça que os cavalos vagarosos puxavam, enquanto um automóvel 

impaciente buzinava atrás lançando fumaça. Mesmo os crepúsculos eram 
agora enfumaçados e sanguinolentos. De manhã, entre os caminhões que 

pediam passagem para a nova usina, transportando madeira e ferro, as cestas 

de peixe se espalhavam pela calçada, vindas, através da noite, de centros 
maiores. Dos sobrados desciam mulheres despenteadas com panelas, os peixes 

eram pesados quase na mão, enquanto os vendedores em mangas de camisa 

gritavam os preços. E quando, sobre o alegre movimento da manhã, soprava o 
vento fresco e perturbador, dir-se-ia que a população inteira se preparava para 
um embarque.” (Lispector, 1998, p.15-16). 

O trecho de Clarice Lispector expressa algumas preocupações com a inovação e 

as mudanças que ocorriam no subúrbio, a mistura entre automóveis e carroças, provocam 

alguns questionamentos sobre “o cheiro de estrebaria com algum progresso”. Esses 

questionamentos sobre o ritmo do desenvolvimento e suas consequências instigaram alguns 



12 
 

escritores a recordarem de um rural nostálgico, outros a aclamarem a velocidade das 

inovações e da indústria, além de escritores, como Lispector que retratam a mistura do rural 

urbano, ou do urbano rural. Questão que provoca estudiosos das mais variadas áreas. Distante 

de uma realidade teórica e artificial, a dinâmica rural/ urbana transgride e muda 

constantemente apresentando um desafio aos entusiastas, aos gestores e aos pesquisadores.  

A dicotomia rural e urbano apresenta um histórico diverso e amplo, o desafio de 

compreender as confluências e os distanciamentos entre essas duas categorias povoam os 

estudos desde o advento da revolução industrial. A avaliação dessas dinâmicas apresenta uma 

possibilidade de desvendar sinais de uma sociedade integrada, tecnológica e globalizada, ao 

mesmo tempo em que conserva parâmetros antigos e desenvolvem novos parâmetros, 

compreendendo novas nomenclaturas, conceitos, estilos, padrões.  Os conceitos rural e urbano 

aparecem, dependendo do autor, em pólos opostos, distantes e inflexíveis, dependendo da 

teoria, próximos, mutáveis, combinados e vulneráveis as configurações externas e as 

dinâmicas internas. 

Estudar essa questão não suscita polemicas apenas pelas suas disparidades, porém 

devido a elas, diversos assuntos e, possíveis litígios, surgem provocando dilemas e problemas 

reais e cotidianos para as populações daquelas regiões. A oposição existente nessa dicotomia 

permite a observação da evidente oposição natural e artificial, colocando em lados opostos a 

cultura e o social versus o natural e tradicional.  Na sociologia rural, o mito fundador dos 

estudos sobre a dicotomia rural/urbana está na premissa da oposição rural ao urbano, como 

duas realidades distintas e distantes, espacialmente e socialmente. 

 Ao observar as dinâmicas, as conexões e as apropriações desenvolvidas nas 

regiões de fronteira dos zoneamentos - urbano, rural e ambiental - de Itaboraí, poderemos 

perceber novas relações entre o urbano e o rural que destoam das analises e das teorias 
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clássicas sobre o tema. O zoneamento do município de Itaboraí, após o plano diretor de 2006, 

apresentou uma distinta alteração em relação às zonas rurais. A diminuta participação do rural 

no município altera a configuração espacial, econômica e social da região, que 

concomitantemente passa por outras alterações devido à construção e à instalação do Comperj 

(Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro). Essas mudanças teóricas e praticas levaram ao 

questionamento sobre as representações do rural no plano diretor e nas politicas publicas do 

município de Itaboraí. 

1.1 DELIMITAÇÃO TEMÁTICA 

As interligações entre os zoneamentos de Itaboraí.  

1.2 PROBLEMA 

Como se expressam as representações do rural no plano diretor de Itaboraí e nas 

politicas publicas do município? 

1.3 OBJETIVO GERAL 

Compreender como as representações do rural foram expressas na legislação 

municipal e nas políticas do município de Itaboraí, levando em consideração as 

transformações ocorridas no município, a partir da instauração do Comperj. 

1.4.1OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Analisar as representações sociais acerca do rural e suas expressões na realidade. 

- Analisar a relação entre o rural e o urbano, nas suas regiões limítrofes e indefinidas. 

- Analisar as variadas compreensões do rural e das suas atividades pelos atores locais, 

jornalistas, representantes e políticos. 
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1.5 JUSTIFICATIVA 

Ao identificar mudanças no estilo e na velocidade do desenvolvimento de 

Itaboraí, com a construção e, futuramente, instauração do Comperj, o município de Itaboraí e 

seus municípios vizinhos, passaram um acelerado processo de desenvolvimento urbano, 

econômico e social. Essas mudanças não se restringem a simples modificação arquitetônica da 

cidade, ultrapassa as questões práticas urbanísticas e modifica em diversos aspectos a vida dos 

moradores desse município. As transformações começaram junto com o projeto, em 2006, 

quando anunciaram a construção do complexo.  

Fundamentado na influência do complexo na região, e nas probabilidades de 

modificações estruturais e sociais, como aumento da população, aumento dos preços e, 

principalmente dos imóveis, acréscimo dos esforços dos serviços públicos, reorganização 

urbanística, e, alteração do perfil do município. Com a alteração do plano diretor do 

município, em 2006, a observação dessas transformações passa para um ponto crucial, o perfil 

de Itaboraí, que era predominantemente rural, altera-se. A nova classificação apresenta, em 

sua maioria, zoneamento urbano, regiões com o zoneamento rural, estas marcadas pela 

ligação a atividade agraria, e poucas regiões com zoneamento ambiental. Essas mudanças 

provocam alteração na rotina da cidade e desdobramentos no cotidiano da população.  

Ambientado nas transformações do município de Itaboraí, essa pesquisa 

desenvolveria a compreensão dos estudos sociológicos sobre a dicotomia rural e urbana, 

avaliando os seus reflexos nessa realidade, compreendendo, como um estudo de caso, a 

validade teórica na realidade brasileira.  Ampliando, assim, os conhecimentos as relações 

entre o rural e o urbano e as influências dessas circunstâncias para as comunidades e as 

sociedades que vivem na região. 
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1.6 METODOLOGIA 

Com o objetivo de explorar as questões levantadas a partir do questionamento 

sobre as representações do rural no plano diretor e nas politicas publicas do município de 

Itaboraí, a pesquisa caminha para a observação de pontos estratégicos: o desenvolvimento de 

uma pesquisa bibliográfica sobre o tema, a relação entre o rural e o urbano; a pesquisa sobre 

referências jornalísticas da região de Itaboraí e os problemas apontados nos principais meios 

de comunicações; a observação das dinâmicas apresentadas nas regiões do periurbano 

(regiões de encontro das zonas urbanas, rurais); a análise das leis referentes à distribuição dos 

zoneamentos, plano diretor; e a elaboração de uma analise sobre a configuração apresentada 

em Itaboraí, incluído um histórico das transformações urbanas do município. 

Nos primeiros seis meses, foram explorados alguns dos pontos estratégicos. A 

pesquisa bibliográfica sobre o tema, a relação entre o rural e o urbano, ocupou um papel 

central no projeto. Recorrendo aos autores clássicos da sociologia rural e urbana para 

contextualizar o princípio da discussão sobre as representações rurais, o estudo das 

confluências e das disparidades entre o rural e o urbano possibilitou a revisão de diversas 

teorias sobre o tema. Os estudos sobre o rural e o urbano são elaborados na esfera da 

interdisciplinaridade, extrapolando as esferas de uma área, estudar as diferenças entre essas 

duas regiões ocupam pesquisadores de diversas áreas, geografia, historia, sociologia, ciências 

politicas e muitas outras. A exploração desse tema caminha por um complexo de conceitos e 

teorias sobre a ligação entre o rural e o urbano, a influência entre eles, a possível dominação 

dos padrões urbanos, o ressurgimento do rural, e a possibilidade de uma continuidade entre o 

urbano e o rural.   

Nos últimos meses, a pesquisa se encaminhou em analisar os documentos legais, 

como o plano diretor do município de Itaboraí, a agenda 21 do município e as leis de 
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zoneamentos, relacionando-os com os estudos teóricos já desenvolvidos. Mantendo a 

preocupação com a análise do rural tendo como enfoque o município de Itaboraí, as 

utilizações políticas, sociais e econômicas, as associações com a produção agrária. 

Associando as informações reveladas pelos documentos oficiais do município com as 

reportagens angariadas no período da pesquisa e as entrevistas realizadas pelo professor 

orientador Valter Lucio de Oliveira começamos a desvendar um quadro analítico sobre como 

as representações do rural foram utilizadas na legislação municipal e nas políticas do 

município de Itaboraí.  

A observação das mudanças na legislação e no zoneamento do município retoma 

como ponto de observação o ano de 2006, ano no qual desenvolveram o plano diretor, tendo 

em vista a futura instalação do Comperj na região. Nessa pesquisa, observaremos as 

mudanças ocorridas a partir de 2006, comprando-as com a legislação relacionada ao 

zoneamento que as antecedeu. A análise das leis de zoneamento municipais busca delinear a 

evolução dos parâmetros municipais para o zoneamento, demonstrando assim, as mudanças 

no entendimento das classificações de zona rural, zona urbana e zona ambiental. Avaliando a 

relação entre o ambiental, o rural e o urbano, nas suas regiões limítrofes e indefinidas, suas 

compreensões e suas apropriações. A produção de uma ponderação elaborada associará a 

pesquisa bibliográfica acerca do tema rural, em diversas áreas, ciência politica, sociologia 

rural, sociologia urbana, geografia, objetivando o caso de Itaboraí e as suas mudanças 

urbanísticas nos últimos anos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRAFICA 

2.1 Questão Rural 

Ao identificar mudanças no estilo e na velocidade do desenvolvimento de Itaboraí, 

com a construção e, futuramente, instauração do Comperj, o município de Itaboraí, e seus 

municípios vizinhos, passaram um acelerado processo de desenvolvimento urbano, 

econômico e social. Essas mudanças não se restringem a simples modificação arquitetônica da 

cidade, ultrapassa as questões práticas urbanísticas e modifica em diversos aspectos a vida dos 

moradores desse município. As transformações começaram junto com o projeto, em 2006, 

quando anunciaram a construção do complexo.  

 Fundamentado na influência do complexo na região, e nas probabilidades de 

modificações estruturais e sociais, como aumento da população, aumento dos preços e, 

principalmente dos imóveis, acréscimo dos esforços dos serviços públicos, reorganização 

urbanística, e, alteração do perfil do município. Com o plano diretor do município, em 2006, a 

observação dessas transformações passa para um ponto crucial, o perfil de Itaboraí, que, 

mesmo predominantemente urbana, ainda coexistia com o rural, altera-se. 

 A nova classificação apresenta, em sua maioria, zoneamento urbano, regiões com o 

zoneamento voltado para a indústria, zoneamento de produção agrícola, estas marcadas pela 

ligação a atividade agraria, e poucas regiões com zoneamento ambiental. Essas mudanças 

provocam alteração na rotina da cidade e desdobramentos no cotidiano da população. A 

preocupação em identificar a compreensão do rural encontra seu fundamento em compreender 

essas mudanças, como o rural permanece em um município predominantemente urbano 

voltado para a produção industrial.  Relacionando a teoria com a prática realizada em Itaboraí, 

encontraremos um complexo quadro de relações e de intepretações do rural.   
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O mito fundador dos estudos sobre a dicotomia rural/urbana, na sociologia rural, está 

na premissa da oposição rural ao urbano, como duas realidades distintas e distantes, 

espacialmente e socialmente. Destacando a subordinação do rural ao urbano. Buscando 

conceituar o rural e o urbano como duas unidades distintas, pesquisadores exploraram a 

categorização pelas suas atividades produtivas, ampliando a relação do urbano com a 

industrialização e a modernidade, em oposição ao rural extremamente ligado a atividade 

agrícola e o arcaísmo. 

2.2. Definição do rural 

 A definição de um rural arcaico é marcada pelo atraso, pelo falta, pela escassez. Essa 

definição do rural é composta de variados aspectos, dependendo do pesquisador, ou da 

corrente de pensamento, a importância dos aspectos se altera, reunindo alguns aspectos 

podemos compreender a complexidade do conceito trabalhado, o rural. Essa constituição do 

rural corresponde a construções simbólicas relativas a diversos sistemas culturais interpretado 

das mais variadas formas. Seria benéfico seguir a direção de alguns pesquisadores e trabalhar 

com a ideia de uma categoria de pensamento do mundo social, evidenciando as suas 

possibilidades e as suas interpretações. Conforme as orientações do pesquisador Francisco 

Durán sobre as dificuldades de definir o conceito,  

 “(...) Conociendo tales problemas, el propósito de este artículo no es elaborar 

una definición de ruralidad, sino reflexionar acerca de los cambios en  las 
imágenes socioculturales de ella Tanto sus viejas cono sus nuevas imágenes 

son entendidas aquí cono realidades socialmente construidas o reconstruidas 

dentro de contextos históricos o territoriales determinados. En definitiva, la 
ruralidad es una construcción social contextualizada en unas coordenadas 

temporales o espaciales específicas. Cono cualquier otra construcción social, 

la ruralidad tiene una naturaleza reflexiva; es decir, es el resultado de acciones 

(o está condicionada por ellas) de sujetos humanos que tienen la capacidad de 
interiorizar, debatir o reflexionar acerca de las circunstancias y requerimientos 

socioculturales que en cada situación espacio-temporal se les presentan. La 

naturaleza reflexiva de la ruralidad se manifiesta en su capacidad para adoptar 
los influjos de las acciones socioeconómicas endógenas e exógenas que 

interfieren sobre ella y para adaptarse a los efectos de esas 
acciones.”(DURÁN, 1998) 
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  A definição enfatiza a centralidade da agricultura em todos os aspectos da vida social 

rural, como apontado pelo pesquisador José Souza Martins. Acompanhado por outros 

aspectos, como baixa densidade demográfica e uma relação muito próxima com a natureza, 

segundo Henri Mendras, compõem a classificação da categoria rural. A ligação entre o rural e 

atividade agrícola permanece como ponto principal da definição e da distinção entre os polos 

dessa dualidade. Outro aspecto importante na configuração do conceito rural é a presença da 

figura do homem do campo, inicialmente o camponês, posteriormente o agricultor. Para 

Beynard Kayser,  

“o rural é um modo singular de utilização do espaço e de vida social. Eu 
estudo supõe, portanto, a compreensão dos contornos, das especificidades e 

das representações deste espaço rural, entendido, ao mesmo tempo, como 

espaço físico (referência à ocupação do território e aos seus símbolos), lugar 
onde se vive (particularidades do modo de vida e referência identitária) e lugar 

de onde se vê e se vive o mundo (a cidadania do homem rural e sua inserção 
nas esferas mais amplas da sociedade)” (KAYSER in:WANDERLEY, 2000). 

 O conceito do rural não ficou estagnado em um período, ou em uma teoria. Devido ao 

longo período de estudo dessa temática existem variadas conceptualizações do rural, 

adaptando o conceito as circunstância vividas e as realidades econômicas e sociais do país. As 

conceitos percebidas na França, na Itália, ou no México, não serão as mesmas encontradas no 

Brasil, apesar de apresentar similaridades.  

 Galpin, Sorokin e Zimmerman (1981) apontam algumas diferenças entre o rural e o 

urbano, diferença ocupacional: onde o rural estaria ligado à agricultura e a pecuária, enquanto 

o urbano apresentaria uma heterogeneidade e polaridade de ocupacional. Na questão 

ambiental, os autores apresentam o rural suscetível às mudanças climáticas e com uma relação 

mais direta com a natureza, enquanto o urbano fica protegido por paredes, muros, 

construções; essa distinção acompanhou o desenvolvimento gradual das cidades, adaptando as 

áreas verdes para fora dos limites das cidades.  
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 A diferença no tamanho das comunidades, o rural apresenta uma baixa densidade 

demográfica, pequenos grupos, população permanente, enquanto a população urbana 

apresenta uma alta densidade demográfica. Na diferença na densidade populacional consiste 

na correlação negativa entre a densidade populacional e o caráter rural, e a relação positiva 

entre a densidade e a urbanidade. A quinta diferença está na homogeneidade e na 

heterogeneidade das populações, “a população das comunidades rurais tende a ser mais 

homogênea em suas características psicossociais do que a população das comunidades 

urbanas”. (Galpin, Sorokin, Zimmerman, 1981).  

 Os autores compreender características psicossociais como linguagem, crenças, 

opiniões, tradições, padrões comportamentais, etc. A definição de cidades, nesse quesito, 

trabalha com a ideia diversidade extremas, “a cidade é uma comunidade na qual coexistem os 

tipos de humanos os mais opostos e contrastantes” (Galpin, Sorokin, Zimmerman, 1981). A 

diferença na complexidade social aponta uma maior complexidade no urbano, enquanto o 

rural apresenta uma homogênea configuração, ligada também a centralidade das atividades 

econômicas, ocupacionais. 

  No aspecto da mobilidade social, o urbano apresenta uma maior mobilidade social, no 

aspecto de alterações de status sociais e de mobilidade de territorial, mudanças de domicílios, 

enquanto o rural permanece a imagem estática e constante. Os autores ainda apontam duas 

outras diferenças, em relação à direção da migração, campo-cidade, e sobre a integração 

social, sobre a qualidade e a quantidade das interações dos membros da comunidade.  

“uma vez que as comunidades rurais são menos volumosas e menos 

densamente povoadas e que a sua população é menos móvel, é de se esperar 
que o numero de pessoas distintas que um agricultor encontra e com quem ele 

estabelece um contato intencional ou não-intencional, logo ou breve, intensivo 

ou extensivo, e o numero de contatos por individuo, deva ser muito inferior 
àquele de um urbanita.” (Galpin, Sorokin, Zimmerman, 1981). 
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2.3 Correntes de pensamento 

 A pesquisadora Maria José de Carneiro em seu artigo “Rural” como categoria de 

pensamento define as três principais correntes de pensamento sobre a dinâmica urbano/rural. 

A pesquisadora aponta como a primeira corrente a que trabalha com o fim do principal ator 

social do meio rural, o camponês, e, em decorrência, o fim das diferenças entre os dois polos e 

o fim do rural. Justificando como uma consequência direta do processo produtivo hegemônico 

associado ao um processo de urbanização que exportaria o padrão de vida urbano para as 

áreas rurais e mais distantes. A previsão do fim do mundo rural foi apontada pelo estudioso 

Henri Mendras, já na década de 1970, quando os estudos da sociologia rural avançam sobre a 

temática do urbano/rural.  

 A segunda corrente de pensamento sustenta na defesa das diferenças sociais e 

espaciais, centradas na redefinição da dualidade, devido a um processo histórico que 

possibilita a renovação e a permanência. Associada a essa corrente de pensamento está à ideia 

de renascimento do rural defendida, pelo pesquisador Beynard Kayser, ao observar uma 

mudança no êxodo rural francês. O retorno ao campo francês apontou variações na realidade 

rural, uma revitalização social e econômica de localidades rurais, sem a centralidade típica da 

atividade agrícola, o autor aponta uma aproximação dos padrões da vida rural e urbana. Maria 

Carneiro ainda aponta que o campo tradicional permanece com a agricultura familiar. Os 

polos da dualidade permanecem revitalizados na sociedade moderna, a figura do agricultor 

permanece emblemática nas teorias e nos discursos. 

  A terceira corrente de pensamento, definida pela pesquisadora, defende o fim da 

dicotomia urbano/rural para considerar realidades sociais distintas na sociedade 

contemporânea. Observando o dinamismo rural apresentado em alguns países como a França 

e a Itália, Elena Sarraceno enfatiza a negação da dualidade entre a agricultura e indústria, e 
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entre o rural e o urbano. A desaceleração e, até mesmo, a inversão do processo de migração 

campo-cidade, associado com a modernização da agricultura e a crescente das atividades não 

agrícolas. Nesse contexto a terceira corrente de pensamento esvazia o binômio urbano/rural, 

busca noções de economia locais e regionais para descrever e compreender os processos reais 

de diferenciações espaciais. Colaborando com a defesa dessa teoria de pensamento, 

pesquisadores buscam novas chaves de analise para considerarem o processo, avaliando a 

diversidade de atores sociais, classes sociais, desenvolvimento econômico, preocupações 

ambientais, politicas e atividades não-rurais.  

2.4 O continuun Rural- Urbano 

 Segundo Francisco Durán, o enfoque do continuun rural-urbano foi um marco teórico 

da sociologia rural, apesar de perder um pouco sua relevância com as redefinições de 

significado dos conceitos gemeinschaft e gesellschaft, idealizados por Toënnies. A dicotomia 

de Toënnies estabelecia uma oposição entre comunidade e sociedade, devido à observação de 

interações sociais, valores, tradições e papeis. Relacionando, encontramos a comunidade e o 

rural em oposição à sociedade e o urbano.  

 O pesquisador elucida o conceito do continuun rural-urbano, “De uma comunidade 

rural a outra urbana, do começo ao fim, de maneira gradual, de tal modo que entre o urbano e 

o rural não há rupturas, somente continuidade”. (Durán, 1998). O conceito não perdeu a sua 

validade, como chama atenção Maria Wanderley, Michael M. Bell aponta a validade do 

conceito nas suas pesquisas. 

 “é o uso que ele faz do conceito de continuum rural-urbano que, se por um 
lado, permite identificar a proximidade e a continuidade espacial entre o meio 

rural e o meio urbano, por outro lado, reforça a constituição de identidades 

referidas às diferenças espaciais e o sentimento de pertencimento ao meio 
rural. Em suas palavras, “o continuum rural-urbano permanece uma 

importante fonte de legitimação, motivação, compreensão e identidade.”. 
“(WANDERLEY, 2000)”. 
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 O continuum urbano-rural pode receber várias interpretações, para muitos autores o 

conceito permanece muito polarizado com o urbano, correspondendo a influencia e a 

relevância na equação, polarizando de maneira positiva o urbano e negativa o rural.  Elena 

Sarraceno, economista italiana, ilustrou a conjuntura como “vasos comunicantes, em que, 

quase por definição, um só – o urbano – se ‘enchia’, enquanto o outro – o rural – só podia, 

consequentemente, esvaziar-se” (Sarraceno, 1994). Segundo Maria Wanderley  

“Levadas às últimas consequências, esta vertente das teorias da urbanização 
do campo e do continuum rural-urbano apontaria para um processo de 

homogeneização espacial e social, que se traduziria por uma crescente perda 

de nitidez das fronteiras entre os dois espaços sociais e, sobretudo, pelo fim da 

própria realidade rural, espacial e socialmente distinta da realidade urbana”. 
(WANDERLEY, 2000). 

2.5. Novas definições sobre o rural  

 As transformações econômicas e sociais ocorridas nas ultimas décadas possibilitaram 

verdadeiras modificações nas interpretações do rural, refletindo as novas realidades dessas 

regiões. Segundo a pesquisadora Maria Wanderley, as transformações internas e externas 

decorrentes de um mundo cada vez mais internacionalizado possibilitam alterações e 

inovações no funcionamento, na valorização do rural. A estudiosa aponta alguns processos 

gerais que possibilitam essas transformações: “a globalização da economia em seu conjunto”; 

“a presença cada vez maior das instâncias internacionais – ou macrorregionais – na regulação 

da produção e do comércio agrícolas”; “a profunda crise do emprego, que atingiu as 

sociedades modernas em seus diversos setores”; “as transformações pós-fordistas das relações 

de trabalho e as novas formas de sua regulação”. (WANDERLEY, 2000).  

 Além de modificações internas como diversificação social, a alteração nas interações 

com o meio urbano, passando para um caráter benéfico de complementariedade. A 

pesquisadora Angela Ferreira, em seu artigo “Processos e sentidos sociais do rural na 

contemporaneidade: indagações sobre algumas especificidades brasileiras”, aponta algumas 
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tendências e analises reconhecidas sobre o rural contemporâneo, em resumo: a) revitalização 

demográfica do rural, com crescimentos superiores aos centros urbanos, em alguns países; b) 

um rural distante do agrícola, mesmo permanecendo presente em alguns países, sendo o 

processo não linear e homogêneo em todos os países. Ferreira aponta no livro de Marcel 

Jollivet, sobre o rural na era pós-industrial, o processo europeu, similaridades e assimetrias; c) 

o rural como local de residência, fenômeno observado por Bernard Kaiser, em países 

europeus e nos Estados Unidos, e por Bruno Jean no Canadá; d) um rural agrícola cada vez 

mais voltado às atividades pluriativas, possibilitando novos atores. Como pondera o 

pesquisador Hugues Lamarche, “um rural que se define não pela agricultura mas com a 

agricultura” (Lamarche, 2000); e) um rural como paisagem a ser preservada, resguardada pela 

valorização socioambiental da região; 

 O pesquisador ainda aponta:  f) rural como ambiente de qualidade. Voltando a 

definição de Jollivet, “Uma categoria nova de rural se constrói: a de um rural formado, 

permeado, estruturado, dinamizado, mesmo se por relações conflituosas, pela referência 

ambiental e pelo projeto e sentido que esta referência veicula” (Jollivet, 1997); e, g) um rural 

como resposta para as crises econômicas, politicas e sociais enfrentadas e as que estão por vir. 

Como conceituados por Bruno Jean territórios do futuro, Jollivet os resume como  

“seja pela ideia de uma agricultura sustentável, seja por uma nova concepção 

na arte de morar e trabalhar... uma nova forma de gerir uma natureza próxima 

e cotidiana, uma nova forma de apreciar as amenidades que ela traz e, ao 
mesmo tempo, gerir os riscos que pode representar para as populações(...)”. 
(Jollivet, 1997). 

 Outros pesquisadores buscam definir esse conceito apontando aspectos e diferenças do 

rural contemporâneo, o novo rural, e seu antecessor. Francisco Durán  aponta três aspectos a) 

“Un acelerado proceso de “contraurbanización“ a partir de una mayor demanda por el 

consumo de espacios rurales tradicionales”; b) “La transformación de la estructura tradicional 

de los poblados hacia actividades secundarias y terciarias”; c) “Los estilos de vida 
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propiamente rurales están siendo transformados por los valores de la modernidad.” e três 

impactos dessa conceptualização: “a) Territoriales, a través del cambio en la valoración de los 

espacios rurales”; b) “Ocupacionales, mediante el cambio en el peso relativo de las 

actividades primarias, secundarias y terciarias’;  c)” Culturales, en el cambio de los patrones 

del conocimiento y de los valores de las poblaciones rurales.”(DURÁN, 1998) 

 Beynard Kayser define quatro espaços rurais nos países desenvolvidos, a) “a terceira 

coroa periurbana, “na qual os processos de urbanização afrontam uma agricultura e uma 

sociedade rural em pleno funcionamento, e mesmo em pleno vigor”.”; b) “os espaços 

caracterizados por uma economia agrícola produtiva e exercida em caráter profissional”; c) “o 

espaço rural “profundo”, marginal, empobrecido e pouco moderno”; d) “os espaços rurais 

marginais, onde há implantação de atividades urbanas que o revigoram” (Kaiser, 1990). 

  Posteriormente, Kayser propôs outras três categorias: a) “os espaços em vias de 

despovoamento e de abandono”; b) “o “espaço periurbano” que, apesar de próximo aos 

centros urbanos, mantém as características rurais e a importância da atividade agrícola”; c) ““ 

o meio rural vivo”, que constitui a parcela mais significativa do meio rural, também integrada 

à sociedade e fortemente marcada pela presença das atividades primárias”. As inúmeras 

possibilidades decorrentes das transformações sociais, econômicas, politicas e tecnológicas 

permitem as interpretações teóricas sobre o rural, as suas ligações com o urbano, as suas 

singularidades.  

 Os estudos de sociologia rural, já citados anteriormente, geralmente têm como objeto 

de analise o rural europeu, França, Inglaterra, Itália, porém a realidade encontrada em cada 

país, ou região difere historicamente, geograficamente, socialmente, sendo necessária uma 

aproximação ao tema de maneira local, como um estudo de caso.  A pesquisadora Angela 

Ferreira aponta algumas características e tendências do rural e da agricultura brasileira,  
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“a) Pelos critérios e dados censitários, a população rural diminui 

progressivamente no Brasil, mas os dados do PNAD mostram variações 
positivas entre 1998 e 1999 (32.321.722, em 1998, e 32.585.066, em 1999). 

Uma análise mais atenta dos dados indica, de um lado, a diminuição da 

fecundidade rural e, de outro, um lento acréscimo da população rural com 10 

anos ou mais a partir de 1992 (Graziano da Silva e Campanhola, 2000). 
Utilizando outros critérios, os estudos de Veiga (2002) mostram que, em 

metade dos municípios com características rurais, não houve evasão 

populacional entre 1991-2000, notando-se, em um quarto deles, aumento 
populacional bem superior ao que ocorreu no Brasil urbano.  

b) Diminuem as migrações inter-regionais que foram muito importantes nas 
décadas passadas, quando, na sua maioria, se constituíam em êxodo rural (ou 

êxodo de pequenas cidades). Entre 1998 e 1999, há um saldo migratório 
negativo em todas as regiões do país, com exceção do Centro-Oeste. 

c) Registra-se um contínuo decréscimo no número de estabelecimentos rurais. 

No entanto, em 1996, tínhamos aproximadamente cinco milhões de 

estabelecimentos que empregavam quase 18 milhões de pessoas, o que não é 
um número negligenciável (cf. Censo de 1995-96). 

d) A população ativa ocupada na agricultura decresceu de forma persistente 
entre 1992 e 1996, mas se estabilizou e inclusive experimentou um pequeno 
aumento entre 1996 e 1999 (PNAD). 

e) A maior parte da população ativa na agricultura brasileira é constituída por 
agricultores que trabalham com sua própria família. Apesar de todas as 

imprecisões do conceito, principalmente do modo como ele é utilizado no 

Brasil atualmente, a agricultura familiar é expressiva quanto ao número de 
estabelecimentos e extremamente minoritária quanto à superfície total dos 

estabelecimentos (os diferentes tipos de grandes propriedades e grandes 
estabelecimentos continuam detendo a maior parte da área). 

f) Por fim, é necessário indicar que, apesar das discrepâncias regionais ou 

entre produtos, o modelo produtivista que se generalizou no país não 

homogeneizou os padrões tecnológicos e organizacionais da agricultura 
brasileira no mesmo nível dos da agricultura de países de capitalismo 

avançado (nos quais também existem heterogeneidades). A agricultura 
tradicional persiste em muito maior escala no Brasil.” (FERREIRA, 2008) 

 As observações realizadas no Brasil buscam acompanhar os conceitos, os atores, as 

funções e as atividades econômicas realizadas no rural contemporâneo. A preocupação 

ambiental constitui a configuração do novo rural, não somente como preocupação, como 

também novas tecnologias e novas politicas nas atividades econômicas gestadas no rural.  A 

diversificação produtiva, ilustrada pelo conceito de pluriatividade, é definido por José 

Graziano Silva e Marco de Grossi como: “O conceito de pluriatividade permite juntar as 

atividades agrícolas com outras atividades que gerem ganhos monetários e não monetários, 

independentemente de serem internas ou externas à exploração agropecuária.” (GROSSI, 
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SILVA, 1998).As explanações do conceito de rural possibilitam uma compreensão ligada 

diretamente à sociedade observada, como analisado pelo pesquisador Graziano da Silva et alii 

(1996) ao observar o interior paulista,  

“analisando essas novas funções do meio rural brasileiro, em geral, e do 
paulista, em particular, concluíram que já não se pode caracterizá-los somente 

como agrários. É preciso incluir outras variáveis, como as atividades rurais 

não-agrícolas decorrentes da crescente urbanização do meio rural (turismo 

rural, lazer e outros serviços), as atividades de preservação do meio ambiente, 
além de um conjunto de atividades agropecuárias intensivas (olericultura, 

floricultura, fruticultura de mesa, piscicultura, criação de pequenos animais), 
que buscam nichos de mercado para sua inserção econômica.”(SILVA, 1996) 

Questionando as mesmas questões sobre o que pode ser compreendido como rural e urbano, 

encontramos o geografo Douglas Sathler dos Reis que analisa o rural e o urbano no Brasil. 

Reis busca compreender a polemica situação da distinção entre os conceitos pelo perímetro 

urbano e avaliando-o pelas teorias, o perímetro urbano pode ser compreendido como a linha 

que separa o urbano do rural,  

 “O “Novo Rural” surge a partir da urbanização das áreas rurais brasileiras, 
sendo, portanto, a extensão do urbano. O espraiamento do fenômeno urbano 

faz surgir novos limites entre as áreas urbanas e rurais, difíceis de serem 

percebidos e cada vez mais indefinidos. Sendo assim, a linha que define o 
perímetro urbano dos municípios torna-se um mecanismo de separação cada 

vez mais grosseiro e distante da realidade sócio-espacial. Mesmo se 

conseguíssemos realizar uma delimitação eficiente, não seria correto aderir a 

idéia de que o perímetro urbano é a linha que separa o urbano apenas do rural. 
Isso poderia ser aceito para representar o Brasil de um outro tempo. Nesse 

sentido, a linha de perímetro urbano poderia separar o urbano de uma 

realidade muito mais complexa, composta não somente do rural apontado 
pelos clássicos, mas também do “Novo Rural” e das áreas naturais”(SATHER, 
2006, p.08)  

As complexidades das definições sobre o rural levam a uma discussão de método e de 

significações. O pesquisador Joé Eli Veiga debate sobre a metodologia utilizada para a 

definição de cidade, ou melhor, para a definição do que é considerado urbano e do que é 

considerado rural no Brasil. Enfatizando a necessidade de rever os dados e as classificações, o 

autor propõem a utilização três critérios, tamanho populacional, densidade demográfica e 

localização, para definição da configuração territorial.   
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3. ITABORAÍ 

3.1 Município de Itaboraí  

A cidade de Itaboraí surge da união de três importantes vilas do passado colonial e 

imperial do Brasil: Santo Antônio de Sá, São João de Itaboraí e São José Del Rey, ligadas a 

parada de tropeiros, a missão jesuítica e a produção de açúcar. Somente com a instalação da 

estrada de ferro da Leopoldina que sua importância econômica foi consolidada, por volta de 

1860. Segundo a pesquisadora Maria de Lourdes Pinto Machado Costa, Itaboraí recebeu o 

status de cidade em 1890, a cidade cresceu com a produção agropecuária, marcada pela sua 

posição estratégica, entre quatro rios e a estrada de ferro.  

Da década de 1920 a 1980, a agricultura foi o forte do município, principalmente a 

produção de laranja, chegando a ter a maior produção de laranjas de todo o estado do Rio de 

janeiro. Outro ponto forte da economia itaboraiense foi a indústria cerâmica. A partir da 

década de 1970, principalmente, no período posterior a construção da ponte Rio- Niterói, o 

município adquiriu mais uma característica, a de cidade-dormitório, devido a sua proximidade 

com a capital do estado. Assim, o município começa um longo processo de especulação 

imobiliária e de transformações urbanas, que atinge o seu auge com o Comperj.  

O município de Itaboraí fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, a 45 km de 

distância da capital. Pertence à Região Metropolitana, que também abrange os municípios de 

Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Japeri, Magé, Mesquita, 

Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, 

Seropédica e Tanguá.  



29 
 

O município faz divisa com Guapimirim, São Gonçalo, Cachoeiras de Macacu, 

Tanguá e Maricá. Como podemos ver no mapa nº011, o município de Itaboraí é cortado pela 

Estrada de ferro da Leopoldina, além das rodovias BR-101, BR-493, RJ-104 e RJ-114. Com 

uma população de 218.008 habitantes, segundo o censo de 2010, a estimativa para 2015 é de 

229.007, segundo o IBGE.  

3.2 Transformações no município  

A pesquisadora Maria de Lourdes Costa aponta algumas preocupações sobre o 

crescimento do município,  

“O desenvolvimento do município de Itaboraí sempre se firmou devido a sua 

localização estratégica, e alguns de seus problemas também, com seu território 
expandido ao longo de onde estavam localizadas as atividades econômicas, 

lindeiras às passagens de fluxos de transportes, pessoas e mercadorias. Sem 

ordenação específica, o provimento de serviços não acompanhou 

proporcionalmente o processo de urbanização/ocupação das áreas, sendo 
precária a situação dos distritos mais afastados da rodovia, sem infraestrutura 

suficiente, localizados nos limites do município com Maricá e São Gonçalo. 

(...) Os índices de urbanização foram crescentes até os anos 1960, diminuindo 
até 1990, a partir de então saltando de 21% para 93% em 1991 e 94% em 
2000”. (Costa, 2003, p.08) 

 No plano diretor do município de Itaboraí encontramos alguns pontos a serem 

explorados, a presença do rural está contida em poucos aspectos durante o texto, geralmente 

marcados pela ligação a produção agraria na região. Outro ponto que percebemos na leitura 

do plano diretor é a definição de zona urbana, ou de expansão urbana, definição advinda da 

legislação nacional sobre tributos. A definição possibilita uma ampla configuração urbana. 

 A definição do IBGE sobre as áreas rurais aponta-as como regiões limítrofes, ao redor 

da cidade, sob os cuidados da prefeitura municipal, com acesso a infraestrutura e serviços 

básicos, além de um mínimo populacional. As mudanças que foram apontadas na história do 

município de Itaboraí são encontradas, de forma semelhante, em vários outros municípios, em 

                                                             
1 Mapa nº01 Encontra no anexo. 
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outros estados da União. Como as megacidades, as regiões urbanas e os núcleos rurais, os 

municípios estão em constantes modificações, transformações.  

Essas transformações são estudadas, principalmente por geógrafos, sociólogos e 

economistas, compreendendo o como as mutações ocorrem e para qual objetivo estas são 

organizadas pelos administradores públicos. Segundo o pesquisador Marco Aurelio Saquet, 

podemos observar no território e nos limites políticos administrativos, as marcações da 

atuação do Estado, pelas suas delimitações, estruturas, funções e hierarquias. Isso significa 

que o território2 pode ser apropriado econômico e geopoliticamente seguindo orientações e 

tendências politicas.  

 A organização econômica do território engloba o elemento politico, enquadrando o 

município como uma parte integrante de um escopo maior, a região metropolitana do estado 

do Rio de janeiro. Muitas das alterações que ocorreram no município de Itaboraí estão ligadas 

a iniciativa de estabelecer uma logística eficiente para escoar a produção industrial do estado 

e estabelecer uma complexa área produtiva, tratando essas regiões como um produto-

mercadoria.  

As cidades retornam a uma posição centralizada na atual economia, adaptadas as 

fronteiras cada vez mais virtuais, concentrando atividades, domínios de algumas atividades, 

tecnológicas, financeiras, reservatório de recursos, assim, reorganizando o seu território para 

melhor adaptar as novas prioridades.  Saquet elabora sobre esse aspecto  

“o território significa fluxos, normas, conflitos, influencia e dominação; gestão 
político-econômica; rede intra e extralocais; valorização do capital e relações 

de poder; é produto e condição dos processos sociais: “Evidentemente, o 

território edificado também é um produto-mercadoria, é lugar de formação de 
renda(...); representa um modo de produção do território enquanto lugar de 

reprodução das relações capitalistas” (Magnagli, 1976). Há apropriação 
politica, econômica e produção de território.”(Saquet, 2013. p.72) 

                                                             
2 Podemos entender o conceito de território como “resultado das ações dos homens em sociedade, demarcando e 

organizando o espaço, tanto jurídica como cultural e economicamente”. (Gottman, 1973). 
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A mudança em uma região é constante, “resultado e condição da dinâmica sócio-

espacial, na qual se sucedem agregações territoriais, por mudanças/inovações e por 

permanências sociais”. (Saquet, 2013. p. 73). A problematização surge nas formas que essas 

mudanças ocorrem, de forma natural ou imposta, eliminando características da região; ou 

adaptando-as, apropriando-as; ou diminuindo a participação da população. Pesquisadores 

ponderam escolha do modelo de desenvolvimento para a região metropolitana do Rio de 

janeiro, principalmente quando comparam as grandes obras de logística e industrial com os 

modelos de produção existente nas localidades anteriormente e, principalmente, com as áreas 

de preservação ambiental.  

 Celso Furtado defendia que “acima de tudo devemos ter um plano de 

desenvolvimento econômico e social à altura de nossas possibilidades e em consonância com 

os anseios de nosso povo” (Furtado, 1962. p.32). O economista aponta a necessidade de 

fundamentar o desenvolvimento na preservação das identidades culturais da região, sendo 

essas marcantes na formação do país. Seguindo ainda os ensinos de furtado, podemos apontar 

a necessidade de englobar os custos ecológicos e sociais no planejamento das atividades 

produtoras. A doutoranda Yaná Santos elucida alguns pontos sobre a configuração legal e 

politica das ações estatais,  

Ainda em 1984, Furtado criticava o centralismo político e defendia a 

autonomia regional. Com a Constituição de 1988 e a descentralização do 

poder, a escala subnacional foi valorizada, conquistando maior autonomia 
administrativa e financeira. Entretanto, no Brasil, segundo Rua (2002), a 

descentralização tributária e o fortalecimento dos municípios pode tanto 

representar a participação popular na gestão dos recursos, como privilegiar as 
oligarquias locais que serão fortalecidas com a entrada de recursos, podendo 

anular ou manipular a participação das comunidades locais. Exemplo disto são 

os diversos conselhos locais que existem formalmente para cumprirem as leis 
e garantirem a entrada dos recursos (Santos, 2010. p.5). 

Podemos dizer que as ações modernizadoras que ocorreram nos últimos anos no 

estado do Rio de Janeiro mantem dentro das diretrizes do modelo desenvolvimentista 

tradicional, priorizando alcançar níveis ótimos de eficiência produtiva, logística e comercial.  
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Segundo o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), os investimentos 

no estado contribuem para a concentração de recursos necessária para reestabelecer o estado 

como agente econômico significativo, nos âmbitos nacionais e internacionais. 

Neste contexto, o estado do Rio de Janeiro se destaca como alvo de uma série 
de significativos investimentos, e ainda como sede de duas das maiores 

empresas extrativas brasileiras, a Petrobras e a Vale. Desde 2006, com PIB de 

275 bilhões, sua economia é a segunda maior do país, em termos de produto 

interno bruto, tendo correspondido a 11,6% da produção nacional naquele ano. 
O estado é o maior produtor de petróleo e gás natural do país. O Plano 

Estratégico 2007-2010, elaborado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, 

identifica como tendências consolidadas e invariantes no estado a 
“manutenção da concentração sociodemográfica da RMRJ [Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro] sobre as demais regiões” e o 

“desenvolvimento da indústria ancorado nos setores de petróleo, químico, 
metal-mecânico e naval”. (IBASE, 2011) 

O desenvolvimento do município de Itaboraí está marcado pela iniciativa da 

construção do Comperj, o complexo petroquímico que complementa a nova configuração 

industrial o Estado do Rio de Janeiro, o inicio do projeto ocorreu no ano de 2006, 

concomitantemente com as mudanças legislativas que delimitam as regiões do município3. 

Essas mudanças legislativas foram marcadas pela rápida alteração das delimitações e das 

prioridades para as regiões do município de Itaboraí, as definições da macrozona especial 

apontam uma alteração de foco pelos os legisladores, as delimitações foram dividas em: 

produção mineral e agrícola,  interesses sociais e preservação ambiental. Esquecido nas 

alterações, o rural de Itaboraí encontra-se substituído nas leis que estruturam o município.  

 Ao avaliarmos a cobertura jornalística na região, sobre o rural, descobrimos outro 

ponto relevante, pesquisamos as noticias sobre a região um grande jornal (o Valor 

Econômico) e um jornal da região (O Itaboraí), encontramos uma preocupação em desvendar 

assuntos relacionados à politica, a violência, ao Comperj, porém distante de retratar as 

questões rurais da região, com poucos artigos sobre os produtores regionais. As entrevistas, 

elaboradas pelo professor orientador Valter Oliveira, enunciam uma trajetória de problemas e 

                                                             
3 Ver o mapa 02 no Anexo. 
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de questões mal resolvidas. A preocupação com os produtores rurais e sua sobrevivência, os 

questionamentos advindos do texto do plano diretor, os programas governamentais e as 

questões legais aparecem como pontos principais das entrevistas, além dos relatos das 

transformações vividas no município.  

3.4 Legislação Municipal 

 Guiados pelo objetivo de desenvolver um ordenamento do “pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e 

diversificado de seu território”, o município de Itaboraí desenvolveu em seu Plano Diretor, as 

orientações pétreas para a administração do município, planejamento o desenvolvimento 

econômico, social, educacional, cultural e ambiental da região. Seguindo diretrizes nacionais, 

e orientação de boa administração urbana internacional, baseados pelo Estatuto das Cidades, 

os representantes de Itaboraí planejaram as múltiplas possibilidades de uso e de ocupação do 

solo dividindo a área em zonas especificas, relacionando-as ao seu uso, segundo o artigo 149, 

observado no mapa nº02. 

“Art. 149 – A Macrozona Especial, apresentando diferentes condições de 

preservação do meio ambiente, fica subdividida, para orientar os objetivos a 
serem atingidos, em conformidade com diferentes graus de proteção e para 

dirigir a aplicação dos instrumentos ambientais, urbanísticos e jurídicos em 
seis zonas especiais, delimitadas no Mapa MZ04, integrante desta Lei: 

I – Zona de Especial Interesse Social - ZEIS; 

II – Zona Especial de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Cultural - ZEPAC; 

III – Zona Especial de Preservação Ambiental – ZEPAM; 

IV – Zona Especial de Produção Agrícola – ZEPAG; 

V – Zona Especial de Produção Mineral – ZEPM; 

VI – Zona Especial de Preservação Permanente – ZEPP”. (Plano Diretor, 
2006, p.75). 

Como podemos observar que no plano direto não apresenta uma zona, ou região, rural, 

a ponderação desse ponto está diretamente relacionada com a definição de região urbana, ou 
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de expansão urbana. Seguindo os artigos do código tributário nacional, Lei nº 5.172 de 25 de 

Outubro de 1966, em especial o artigo 32 sobre o imposto sobre propriedade predial e 

territorial urbana, que exige um cumprimento de no mínimo dois incisos para poder aplicar o 

imposto, ou seja, para classificar a região como urbana.  

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade 
predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio 

útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como 
definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município. 

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em 

lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos 

indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou 
mantidos pelo Poder Público: 

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 

II - abastecimento de água; 

III - sistema de esgotos sanitários; 

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição 
domiciliar; 

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 
quilômetros do imóvel considerado. 

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de 

expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos 
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que 

localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior”. (Lei nº 
5.172 de 25 de Outubro de 1966). 

A coerência entre as duas legislações aponta o vazio sobre o rural, possibilitando a 

interpretação de que para o município, o rural não é apontado como um objetivo estratégico 

devido à associação de rural com o arcaico, um dos questionamentos estudados pela a 

sociologia, principalmente nos primeiros estudos da sociologia rural, a visão do rural marcado 

pelo atraso, pelo falta, pela escassez. A despreocupação com a questão rural na legislação 

pode ser percebida tanto pela presença como pela falta.  

São poucas as vezes que a palavra rural aparece no texto do plano diretor, somente em 

cinco artigos, art. 3º, art. 16, art. 19, art.161 e art. 225. Nesses artigos a redação apresenta 

algumas possibilidade sobre o rural: de desenvolvimento rural, turismo rural, atividades de 
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meio rural e imóvel rural; mesmo ao longo do texto do plano diretor não haver nenhuma 

definição do que e compreendido como rural pelo os legisladores de Itaboraí.   

A curiosa presença do termo rural nesses cinco artigos aponta para os seguintes 

questionamentos: Como ainda ocorre a referencia do termo, sem a classificação e sem a 

presença no zoneamento? Podemos entender a utilização da palavra rural como uma escolha 

estilística dos legisladores que escreveram o plano diretor? Ou eles entendem o rural como 

sinônimo de produção agrícola? Podemos avaliar nos artigos anteriormente citados,  

a) “Art. 3º - O Plano Diretor abrange a totalidade do território do Município e deve 

se pautar pelos seguintes princípios, definindo: (...) VII – o plano diretor de 

desenvolvimento rural;”; 
b)  “Art. 16 – São ações estratégicas no campo do desenvolvimento econômico e 

social: (...) X - incentivos ao turismo rural, cultural e de negócios em âmbito 

municipal e metropolitano;”; 

c)  “Art. 19 - São ações estratégicas para o turismo: I - apoiar e criar incentivos ao 
turismo cultural, ambiental, religioso, rural e de negócios em âmbito municipal e 

metropolitano;”; 

d) “Art. 161 – As Zonas de Uso Diversificado – ZUD’s destinam-se à localização de 
estabelecimentos industriais cujo processo produtivo seja complementar das 

atividades do meio urbano ou rural em que se situem, e com elas se 

compatibilizem, independentemente do uso de métodos especiais de controle da 
poluição, não ocasionando em qualquer caso, inconvenientes à saúde, ao bem estar 

e à segurança das populações vizinhas.” e; 

e)  “Art. 225 – O Executivo deverá outorgar àquele que, até 30 de junho de 2001, 

residia em área urbana de até 250 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), de 
propriedade pública, por 5 (cinco) anos, ininterruptamente e sem oposição, título 

de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia em relação à referida área ou 

edificação, desde que não seja proprietário ou concessionário de outro imóvel 
urbano ou rural, de acordo com artigo 1º da Medida Provisória nº 2.220, de 2001”. 

(Plano diretor Itaboraí, 2006). 

Os trechos do plano diretor apontam para a compreensão de uma variante rural, ligada 

a projetos de desenvolvimento e turismo rural, que podemos associar com programas e 

politicas administrativas do estado. Outra possibilidade se encontra a hipótese, que os termos 

encontrados no texto, restem como vestígio de outras legislações, principalmente nos artigos 

161 e 225, que tratam de atividades rurais e imóveis rurais.  

As legislações anteriores do município apresentavam outras configurações, incluindo o 

rural como um dos zoneamentos, uma categoria em oposição à zona urbana, na lei nº823/86, o 
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território do município de Itaboraí ficava divido em duas áreas, urbana e rural. A descrição da 

área rural é apresentada como oposto da área urbana, “Área rural, o território do município, 

excluída a área urbana” (Lei nº823/86).  

A região urbana constituía-se em outras subdivisões: de preservação histórica; central; 

residencial; de sítios; industrial; de cinturão verde; especial; e de proteção ambiental. A lei 

nº1065/91 apresenta modificações nos limites do que era conhecido como zona rural, 

especificando e estipulando áreas rurais. Outras duas leis nº1922/05 e nº1984/06 definem os 

limites intermunicipais e do perímetro urbano, que por exclusão podemos compreender a 

diferença, como rural. 

Entre as legislações e as publicações oficiais, a agenda 21 do Comperj, agenda criadas 

pelo empreendimento para desenvolver um relacionamento salutar com as comunidades 

influenciadas, ajudando a estruturar modelos sustentáveis de desenvolvimento e orientações 

para a elaboração de projetos sustentáveis e socioeconômicos, apresenta um numero 

relativamente maior da nomenclatura rural, que os outros documentos. 

Apresentando as mesmas construções utilizadas no plano diretor, turismo rural, 

desenvolvimento rural, área rural, incluindo produção rural, sindicato rural, reforma rural,  

distribuição espacial rural planejada. Entre os pontos da agenda que citam o rural 

encontramos, na pagina 49, a explicação do plano diretor.  

“Plano Diretor – Lei municipal que estabelece diretrizes para a adequada 
ocupação do município, determinando o que pode e o que não pode ser feito 

em cada parte do mesmo. É o instrumento básico da política de 

desenvolvimento municipal. Sua principal finalidade é orientar a atuação do 
poder público e da iniciativa privada na construção dos espaços urbano e rural 

e na oferta dos serviços públicos essenciais, visando assegurar melhores 
condições de vida à população.”. (Agenda 21 Comperj) 

A preocupação com a apropriação, ou a falta de apropriação do termo rural refere à 

compreensão utilizada pelos legisladores e pelos representantes sobre as possibilidades do 
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rural. Conscientemente ou inconscientemente, o rural foi apagado da legislação municipal de 

Itaboraí, talvez como uma alternativa a crescente demanda de novas áreas industriais.   

Possivelmente, os legisladores de Itaboraí compreendem que a expressão “produção 

agrícola” engloba todos os aspectos do rural. No caso de uma ponderação do que pode ser o 

rural para um município, definido como praticamente urbano, o rural estaria entendido como 

um atraso, representação contrastante com a de urbano, moderno e produtivo.  

As analises sobre o rural brasileiro de José Graziano da Silva, em Velhos e novos 

mitos do rural brasileiro, aponta os mitos mais eloquentes sobre o rural, entre eles: “O rural é 

sinônimo de atraso”, “O rural é predominantemente agrícola”, “O êxodo rural é inexorável”, 

“O desenvolvimento agrícola leva ao desenvolvimento rural”, “A gestão das pequenas e 

médias propriedades rurais é familiar”, “Ocupação Rural Não Agrícola (ORNA) é a solução 

para o desemprego”, “ORNA pode ser o motor do desenvolvimento nas regiões atrasadas”, 

“A reforma agrária não é mais viável”, “O novo rural não precisa de regulação pública”, “O 

desenvolvimento local leva automaticamente ao desenvolvimento”. 

A avaliação desses mitos durante a compreensão do que o município entende como 

rural pode apontar um norte para o desenvolvimento dos estudos sobre a inexistência da zona 

rural de Itaboraí, incluindo as orientações legislativas e administrativas de agencias 

governamentais. Outro conceito a ser avaliado consiste nas diferenciações pontuais, entre o 

mundo rural e o urbano, apontadas pelos pesquisadores Sorokin, Zimmerman e Galpin, de 

maneira resumida: diferenças no envolvimento das atividades; influência direta do contato 

com a natureza e das condições climáticas; correlação negativa entre tamanho da comunidade 

e pessoas ocupadas na agricultura; diferenças na densidade populacional; diferenças na 

homogeneidade e heterogeneidade da população.   
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Apesar de distante do conceito rural, o plano diretor apresenta as zonas especiais de 

produção agrícola, no artigo 153, estipulando parâmetros específicos para classificação das 

regiões. Distinto da área rural que encontramos definida anteriormente, na Lei nº823/86, não 

simplesmente o oposto do urbano, como podemos ver no artigo,  

“Art. 153 – As Zonas Especiais de Produção Agrícola – ZEPAG’s – são 
porções de território municipal, em que haja interesse público expresso por 

meio desta Lei, dos planos regionais ou de lei específica, em manter e 

promover atividades agrícolas. § 1º - Para estimular a permanência de 

atividades agrícolas, de reflorestamento e a preservação de áreas com presença 
de vegetação significativa e de paisagens naturais, será permitida a 

transferência de parte do potencial construtivo virtual de acordo com o 

previsto no inciso IV do artigo 202 desta Lei Complementar. § 2º - Os imóveis 
localizados nas Zonas Especiais de Produção Agrícola – ZEPAG, não serão 

enquadrados como urbanos enquanto forem utilizados para fins de produção 

agrícola, desde que comprovados por órgão competente. § 3º - Lei específica 
poderá estabelecer normas de uso e ocupação do solo, assim como definir 

outros incentivos, para estimular a permanência de atividades e a preservação 

compatível com as características desta zona. § 4º - Com o objetivo de 

promover o desenvolvimento sustentável da ZEPAG, visando à inclusão 
social, a geração de renda, a potencialização da vocação das regiões nela 

incluídas e o desenvolvimento de novas formas de gestão pública, o Executivo 

poderá: I – promover políticas para a permanência do agricultor na terra, 
valorizando suas atividades; II – estimular a substituição progressiva do uso 

do agrotóxico pela agricultura orgânica; III – promover políticas de incentivo 

ao agroecoturismo; IV – incentivar a criação e o desenvolvimento de 
agroindústrias familiares; V – valorizar o espaço produtivo 

predominantemente agrícola e agroindustrial, com a introdução de novas 

atividades dessa natureza; VI – valorizar o espaço de proteção ambiental como 

base para sustentabilidade dos assentamentos humanos e desenvolvimento de 
atividades de agricultura e agroindústria, assegurando a proteção dos recursos 
naturais.” (Plano Diretor 2006, p.79) 

 A distinção compete também a analise de uma distância entre o conceito de regiões de 

produção agrícola, possível de ocorrer em ambos os espaços, urbano e rural. Retomando os 

mitos de José Graziano da Silva, “O rural é predominantemente agrícola” e “O 

desenvolvimento agrícola leva ao desenvolvimento rural”. Esses questionamentos 

aparentemente confusos apontam para questões maiores, segundo João Rua, em seu artigo A 

Complexa simultaneidade da integração e distinção entre o urbano e o rural: Retomando um 

debate no espaço de metropolização no Estado do Rio de janeiro,  
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“E as perguntas foram surgindo: afinal, eram áreas rurais ou urbanas? Como 

os habitantes dessas áreas se viam? E, aí, a complexidade do real foi-se 
impondo. Muitos se diziam rurais para pagar ITR, mas pleiteavam 

infraestruturas urbanas e, cada vez mais, adquiriam comportamentos antes 

considerados apenas urbanos (moda, horário de almoço mais tarde aos 

domingos, estética das construções). Começou a ficar evidente aquilo que 
mais tarde foi chamado de hibridez do espaço, plasmando uma 

multidimensionalidade cada vez mais presente. E assim nasceu esta reflexão: 

como perceber um rural que se transformava, sem deixar de ser rural, apesar 
de incorporar cada vez mais atributos característicos das cidades? Foi assim 

que se iniciou a construção da ideia de urbanidades no rural, que tem marcado 

a análise que temos efetuado a respeito das relações urbano-rural”. (Rua, 
2011, p.03) 

As questões relativas ao rural permaneceram mais presentes no ordenamento jurídico 

do que nas reportagens sobre a região, ambos os jornais O Valor e O Itaboraí, apresentam 

diversas reportagens sobre o Comperj, sobre as construções e futuros empreendimentos que 

estão associados ao Comperj, sobre as mudanças logísticas da região, como a construção do 

Arco Metropolitano, sobre projetos e oportunidades na região, e, principalmente sobre a 

violência, nos mais diversos bairros4.  

Ao buscar noticias sobre a região rural, ou melhor, sobre o rural, encontramos 

novamente a ausência de noticias e de informações. Em alguns sites governamentais, como o 

do Ministério de Meio Ambiente, o da Secretaria Estadual de Agricultura e Pesca, da politica 

de microbacias, e do CREA, apresentam oportunidades, programas e estudos sobre o rural, 

nos quais incluem o município de Itaboraí, junto com os seus vizinhos, entre possíveis 

candidatos e participantes, sem maiores detalhes sobre a sua participação ou sua efetiva 

contribuição.  

O município participa das politica estaduais de desenvolvimento, associada as 

microbacias, projeto que estabelece metas, programas e atividades focadas para a região da 

microbacia. Segundo a administração estadual “O Programa Rio Rural tem como desafio a 

melhoria da qualidade de vida no campo, conciliando o aumento da renda do produtor rural 

                                                             
4 Observar o mapa 03, no Anexo. 
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com a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais”. Buscando desenvolver 

estratégias comunitárias, ecologicamente sustentáveis, o programa é Executado pela 

Superintendência de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria de Agricultura e Pecuária do 

Estado do Rio de Janeiro (SEAPEC), o Rio Rural possui financiamento do Banco Mundial e 

apoio da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO).  

A secretaria de Abastecimento, agricultura e pesca do município de Itaboraí trabalha 

com regular acompanhamento, ajuda, informação e divulgação de cursos, aos produtores 

agrícolas, ou também identificados produtores rurais. Em uma das suas reportagens 

informativas, a secretária aponta um numero de 2000 produtores rurais inscritos. O numero 

relevante de produtores rurais instiga a observação sobre a sua localização no município, caso 

estão localizados nas zonas de produção rural, ou são produtores rurais em zona urbana, 

informação não apontada nas reportagens.  

Nas entrevistas encontramos ponto de vistas diferentes sobre as transformações que 

Itaboraí vem passando, os relatos apontam para um passado de tranquilidade e segurança no 

trabalho rural, associado à presença de grandes fazendas, a grande produção de laranjas na 

região, e a relativa tranquilidade e qualidade de vida encontrada no estilo de vida rural. Como 

relata a entrevistada nº04 e o entrevistado nº05 

“Nós viemos pra ITABORAÍ há exatamente 22 anos, nós morávamos no RIO 

e trabalhávamos lá, tínhamos uma indústria e o maridão passou mal, enfartou 

e a gente já tinha essa fazenda. Então nós resolvemos que iríamos morar na 

fazenda, viver da fazenda, tornar a fazenda produtiva. E ali a gente construiu 
bastante coisa ali dentro, nós criávamos gados, a gente tinha galinhas 

ornamentais importadas, eu comecei num projeto de plantar cítricos, frutas 
cítricas, aí me veio a ideia de plantar pitangas”. (Entrevista nº04, 2014, p.01) 

“Eu falo eu morei quatro anos não andei metade dela, é, é por que já não 

deixava eu quase não anda, ficava só com eles por aqui, por ali, sem andar 
muito. Mas então ali era uma coisa muito, tinha mata ali, tinha mais de mil 

empregado, tinha mais de mil empregado, naquele tempo ali, toda sexta-feira 

matavam 2, 3 bois, toda sexta feira pros empregado, toda sexta-feira (...), tinha 

campo de futebol só vinha, tinha o flamengo e ia treinar ali dentro, mas então 
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nós tem uma ligação muito grande, cara trabalha de noite e de dia (...)”. 
(Entrevista nº05, 2014, p01) 

A preocupação com o rural, ou que era compreendido como rural fica visível na fala 

de alguns entrevistados, como o segundo entrevistado, identificado como agente imobiliário,  

(...)Mas a área rural de Itaboraí sofreu uma especulação, por que todo mundo 

quer ganhar mais, quer ganhar mais e o mercado parou, tá devagar voltando 
pro seu lugar. Agora a área urbana não volta né, subiu, subiu. Mas existe uma 

área rural em Itaboraí ainda? Existe. É? Existe lá em São José, lá em Cabo Sul 

de Itaboraí, São José de Itaboraí e, mais aonde meu Deus? Sambaitiba acabou? 
Sambaitiba acabou. Quarto distrito acabou. Quarto distrito de Itaboraí só tem 

um pedacinho que é o (...). Mas tem São José e Iburuçu, São José, Cabo Sul 

isso ainda é área rural. Entendeu? E Pacheco. Sendo que Pacheco já está 
mesclando muito. Tem muita empresa indo pra lá, construindo condomínios, 
entendeu? (Entrevista 02, 2014, p.01). 

A constante entre todos os entrevistados é a variedade produtiva de Itaboraí nesses 

anos anteriores a Comperj e ao plano diretor, a produção de críticos, de flores, de legumes e 

de frutas em geral, além da pecuária, repetem os discursos sobre o passado de Itaboraí. Outra 

constante é o distanciamento popular na discursão da produção do plano diretor, e das suas 

consequências para os agricultores.  
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4.CONCLUSÃO 

Ao avaliarmos alguns dos pontos estratégicos, o desenvolvimento de uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, a relação entre o rural e o urbano; a pesquisa sobre referências 

jornalísticas da região de Itaboraí e os problemas apontados nos principais meios de 

comunicações; a observação das dinâmicas e das apropriações apresentadas nas regiões do 

periurbano (regiões de encontro das zonas urbanas, rurais e ambientais); a análise das leis 

referentes à distribuição dos zoneamentos, plano diretor, lei de zoneamento; a observação dos 

desdobramentos sociais da distribuição dos zoneamentos; e a elaboração de uma analise sobre 

a configuração apresentada em Itaboraí, encontramos alguns pontos discutidos e analisados. 

A descoberta da mínima consideração sobre o rural, na atual legislação de Itaboraí, 

apresenta uma oportunidade de desvendar o desparecimento do rural como nomenclatura 

perante a observação da evolução da jurisprudência, seguindo as leis nº823/86, nº 839/86, 

nº984/90, nº1011/90, nº1065/91, nº1428/97, nº1922/05, nº1939/05, nº1984/06, nº2084/08, até 

a Lei Orgânica Municipal de Itaboraí /90 e o Plano Diretor de 2006, as possibilidades de 

analises são múltiplas, e, assim, a pesquisa torna-se mais complexa.  

O encontro entre as varias fontes utilizadas na pesquisa, jornais, entrevistas, revisão 

bibliográficas e ordenamento jurídico permitem a descrição de um quadro explicativo sobre a 

região rural e o seu desaparecimento dos noticiários, dos registros da região. A presença do 

Comperj, que se localiza na região que compunha anteriormente a região rural, antigas 

fazendas e pequenos produtores rurais, catalisou o processo que caminhava em passos lentos, 

a diminuição das regiões rurais.  

A legislação de 1986, Lei nº823, determinava a região rural, com suas limitações e 

suas peculiaridades. Com o passar dos anos, ocorreu o aumento da área urbana e sua 

estratificação, redefinindo zonas de área, ate o que encontramos no texto do plano diretor: 
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Zona Urbana – ZURB; Zona de Uso Diversificado - ZUD; Zona de Uso Predominantemente 

Industrial - ZUPI; Zona de Uso Estritamente Industrial – ZEI, e Área de Reestruturação e 

Requalificação Urbana; Área de Urbanização Consolidada; Área de Urbanização em 

Consolidação; e, Zona Urbana Especial.  

Alguns pontos aparecem claros durante a pesquisa, a ausência do rural dos 

documentos legais e das reportagens da região. A ausência do termo possibilita algumas 

indagações, mesmo se, definir o rural ou a região rural, o plano diretor ainda cita cinco vezes 

a palavra rural. Como ainda ocorre a referencia do termo, sem a classificação e sem a 

presença no zoneamento? Podemos entender a utilização da palavra rural como uma escolha 

estilística dos legisladores que escreveram o plano diretor? Ou eles entendem o rural como 

sinônimo de produção agrícola? Outra questão instigada pela ausência do rural decorre da sua 

presença em variados programas, manuais e orientações governamentais sobre a 

administração dos municípios fluminenses, até os municípios brasileiros. Podemos 

depreender dos achados que a uma desconexão entre as orientações governamentais e a 

pratica da administração de Itaboraí.  

A preocupação com o empreendimento da Comperj povoa as noticias e as conversas 

sobre Itaboraí, ainda parece cedo para compreender todas as consequências positivas e 

negativas decorrentes.  Mesmo com os atrasos nas obras, devido aos processos políticos que 

ocorrem no último ano, a iniciativa do Comperj ainda parece reger as questões administrativas 

do município, apesar de alterações drásticas no quadro de empregados da prefeitura e de 

descontos nos impostos do município, não foram estabelecidos grandes alterações no enfoque.   

A compreensão do que constitui o conceito rural ainda aponta como chave para 

desvendar os questionamentos dessa pesquisa, a associação do rural como sinônimo de atraso 

permanece nas entrelinhas dos artigos legislativos sobre o zoneamento, a preocupação com a 
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adaptação do território a um modelo de desenvolvimento industrial tradicional, voltado para a 

eficiência da produção e do transporte das mercadorias, e, a integração ao sistema produtivo 

do estado do Rio de janeiro. Assim, percebemos uma busca da prefeitura e do município a se 

cadastrar e de se incluir aos programas de desenvolvimento e aos novos padrões de 

produtividade investidos no estado.  

Pela observação das escolhas legislativas dos administradores, percebermos a 

preocupação em integrar o modelo de desenvolvimento estabelecido pelo governo do estado, 

sendo assim, voltando as suas decisões para uma via político-econômicas, buscando 

aproveitar de todos os benefícios decorrentes da década de ouro do estado (2011-2020). 

Levando assim, a logica desenvolvimentista para todas as áreas do município. O rural que 

existia em Itaboraí, passa a ser parte da história do município, oficialmente, enquanto os 

moradores e produtores agrícolas da região ainda vivem uma ruralidade, que foge aos padrões 

estabelecidos pelos legisladores, possibilitando assim o conflito entre as suas realidades e a 

exigências legais estabelecidas.  
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ANEXOS  

 

Mapa 1- Localização do Município de Itaboraí. 

 

 

Mapa 2- Localização do Comperj. 
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Mapa 3: Arco metropolitano e o Comperj 

 


