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[111]

O Brasil é menos urbano do que se calcula
30-06-01

 

[Metodologia oficial de cálculo da “taxa de urbanização” no País está obsoleta]

[Até o Estado Novo, não havia lei que estabelecesse diferença entre cidade e vila]

 
A vigente definição de “cidade” é obra do Estado Novo. Foi o Decreto-Lei 311, de
1938, que transformou em cidades todas as sedes municipais existentes,
independentemente de suas características estruturais e funcionais. Da noite para o dia,
ínfimos povoados, ou simples vilarejos, viraram cidades por norma que continua em
vigor, apesar de todas as posteriores evoluções institucionais. Não somente as dos
períodos pós-1946, pós-1964 e pós-1988, mas também as que estão sendo
introduzidas pelo novíssimo Estatuto da Cidade. Por exemplo, ao dispensar da
exigência de Plano Diretor quase todas as “cidades” com menos de 20 mil habitantes.
Será razoável que no início do século 21 se considere “cidade” um aglomerado de
menos de 20 mil pessoas?
 
Até 1938 o Brasil não teve dispositivo legal que estabelecesse diferença entre cidade e
vila. Era costume elevar à condição de vila, ou mesmo diretamente à condição de
cidade, rústicas sedes de freguesia, a mais antiga unidade territorial brasileira. E vilas e
cidades surgiam até sem a prévia existência de freguesias. Tanto cidades, quanto vilas,
podiam ser sedes de municípios. E os limites geográficos de sua jurisdição eram
demarcados pelos limites das freguesias, desde que se tratasse de espaço com
ocupação consolidada. Até havia regras para que as cidades e vilas pudessem exercer
suas diferentes funções, mas a decisão de criar ou elevar uma localidade à categoria de
vila, ou de cidade, não respeitava qualquer norma.
 
Iniciativas estaduais de uniformização desse quadro territorial surgiram com a
República, mas foi o Estado Novo que estabeleceu as regras de divisão territorial que
permanecem em vigor. É verdade que a partir de 1991 o IBGE definiu três categorias de
áreas urbanas (urbanizadas, não-urbanizadas, e urbanas-isoladas) e quatro tipos de
aglomerados rurais (extensão urbana, povoado, núcleo e outros). Todavia, em vez de
abolida ou amenizada, acabou sendo fortalecida pela nova nomenclatura essa rígida e
vetusta convenção de que toda sede de município é necessariamente espaço urbano,
seja qual for sua função, dimensão, ou situação.
 
Nada disso teria muita importância se fossem poucos os casos de sedes municipais que
exercem irrisória pressão antrópica sobre ecossistemas pouco artificializados, às vezes
quase intocados. No entanto, a grande maioria dos municípios brasileiros tem essas
características. Basta dizer que em 70% deles as densidades demográficas são
inferiores a 40 hab/km2, enquanto o parâmetro da OCDE para que uma localidade seja
considerada urbana é de 150 hab/km2. Por este critério, apenas 411 dos 5507
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municípios brasileiros existentes em 2000 seriam considerados urbanos.
 
O mais bizarro, contudo, é que a vigente delimitação de caráter infra-municipal dos
territórios urbanos só é adotada por um pequeno punhado de países, como El
Salvador, Equador, Guatemala e República Dominicana. Na excelente companhia
desses quatro tigres cucarachos, o Brasil considera urbanos os habitantes de qualquer
sede municipal, mesmo que tais localidades pertençam a ecossistemas dos menos
artificializados. A distorção chega a tal ponto que mesmo populações indígenas ou
guardas florestais de áreas de preservação são considerados urbanos caso suas ocas ou
palhoças estejam no interior do perímetro de alguma sede municipal ou distrital. São
inúmeros os casos de municípios com população irrisória e ínfima densidade
demográfica, mas com altíssima “taxa de urbanização”. Por exemplo, municípios como
Ipuã (SP), Paranapoema (PR), Itapoá (SC), ou Minas do Leão (RS), têm menos de 12
mil habitantes e menos de 35 por km2, mas “taxa de urbanização” superior a 90%. Isso
para não citar municípios como Vitória do Jarí (AP), com 8550 habitantes, 0,3 por
km2, mas 80% de “urbanização”.
 
Enfim, o mínimo que se pode dizer a respeito da metodologia oficial de cálculo da
“taxa de urbanização” do Brasil é que ela é anacrônica e obsoleta. E a evolução das
abordagens de delimitação urbana no resto do mundo só confirma que o uso desse
indicador deveria exigir extrema cautela. Para que a configuração territorial brasileira não
permaneça tão obscura, é imprescindível construir tipologias alternativas, capazes de
captar a imensa diversidade dos municípios. Um desafio que começou a ser enfrentado
com muito sucesso no estudo Caracterização e Tendências da Rede Urbana do
Brasil (Ipea/Ibge/Nesur-IE/Unicamp, 1999). Atualizando-se os resultados desse
trabalho, percebe-se que só está efetivamente na rede urbana menos de 60% da
população brasileira (ver tabela). E não mais de 80%, como impõe a linha
estadonovista que baliza a metodologia oficial.

 
 

Rede Urbana do Brasil de 1991 a 2000
Conforme tipologia Ipea/IBGE/Nesur-IE/Unicamp (1999)

 

 

Tipos

Número de

Municípios

População (milhões) Variação

1991-2000

Variação

%1991 2000
12

Aglomerações

Metropolitanas

 
200

 
48,5

 
57,4

 
8,9

 
18,4

37

Aglomerações
Não-metropol.

 

178

 

18,5

 

22,7

 

4,2

 

22,8

77
Centros

Urbanos

 
77

 
13,2

 
16,1

 
2,9

 
22,0

      



25/01/12 Para: MARINA e/ou ANABELA

3/3www.zeeli.pro.br/old_site/Textos/Estadao2001/110.htm

URBANOS 455
 

80,2 96,3 16,1 20,0

BRASIL 5507 146,8 169,6 22,8 15,5
Fonte dos dados: IBGE, Sinopse do Censo Demográfico 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


