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O Brasil verdadeiramente urbano

14-01-02

[Cidade com apenas 18 habitantes tem o mesmo peso de metrópoles, em estatísticas oficiais]

[É preciso combinar população, densidade demográfica e localização]

 

O que impede um bom entendimento do processo de urbanização do Brasil é uma

regrinha muito peculiar, que talvez seja única no mundo. Este País considera urbana

toda sede de município (cidade) e de distrito (vila), sejam quais forem suas

características. O caso extremo está no Rio Grande do Sul, onde a sede do município

União da Serra é uma cidade na qual o recenseamento de 2000 só encontrou 18

habitantes. Nada grave se fosse extravagante exceção. No entanto, é ignorância supor

que se trate de algumas poucas aberrações, incapazes de atrapalhar a análise da

configuração territorial brasileira. Em 2000 havia 1.176  sedes de município com menos

de 2 mil habitantes, 3.887 com menos de 10 mil, e 4.642 com menos de 20 mil, todas

com status legal de cidade idêntico ao que é atribuído aos inconfundíveis núcleos que

formam as regiões metropolitanas, ou que constituem evidentes centros urbanos

regionais. E todas as pessoas que residem em sedes, inclusive em ínfimas sedes

distritais, são oficialmente contadas como urbanas, alimentando esse disparate segundo

o qual o grau de urbanização do Brasil teria atingido 81,2% em 2000.

 

Muitos estudiosos procuraram contornar esse obstáculo pelo uso de uma outra regra,

ou convenção. Para efeitos analíticos, não se deveriam considerar urbanos os

habitantes de municípios pequenos demais, com menos de 20 mil habitantes. É difícil

saber quem foi o inventor desse corte, mas se pode afirmar com segurança que um dos

usuários pioneiros, e dos mais influentes, foi o discretíssimo Vilmar Faria, cujo precoce

falecimento deixou inconformados todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Na

ótica de Vilmar, seria rural a população dos 4.024 municípios que tinham menos de 20

mil habitantes em 2000, o que por si só já derrubaria o grau de urbanização do Brasil

para 70%.

 

A grande vantagem desse critério é a simplicidade. Todavia, há muitos municípios com

menos de 20 mil habitantes que têm altas densidades demográficas, e uma parte deles
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pertence a regiões metropolitanas e outras aglomerações. Dois indicadores dos que

melhor caracterizam o fenômeno urbano. Ou seja, para que a análise da configuração

territorial possa de fato evitar a ilusão imposta pela norma legal, é preciso combinar o

critério de tamanho populacional do município com pelo menos outros dois: sua

densidade demográfica e sua localização. Não há habitantes mais urbanos do que os

residentes nas 12 aglomerações metropolitanas, nas 37 demais aglomerações e nos

outros 77 centros urbanos identificados por pesquisa que juntou excelentes equipes do

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Instituto de Pesquisas

Econômicas Aplicadas (Ipea), e da Universidade de Campinas (Unicamp). Nessa rede

urbana, formada pelos 455 municípios dos três tipos de concentração, estavam 57% da

população em 2000. Esse é o Brasil inequivocamente urbano.

 

O problema, então, é distinguir entre os restantes 5.052 municípios existentes em 2000

aqueles que pertenciam ao Brasil rural e os que se encontravam no meio-de-campo, em

situação ambivalente. E para fazer este tipo de separação, o critério decisivo é a

densidade demográfica, pois é ela que está no âmago do desejável, mas ainda

inexistente, índice de pressão antrópica, o indicador que revelaria o grau de

artificialização dos ecossistemas e, portanto, do efetivo grau de urbanização dos

territórios.

 

Quando se observa a evolução da densidade demográfica conforme diminui o tamanho

populacional dos municípios, não há como deixar de notar duas quedas abruptas.

Enquanto nos municípios com mais de 100 mil habitantes, considerados centros

urbanos pela citada pesquisa IBGE/Ipea/Unicamp, a densidade média é superior a 80

habitantes por quilômetro quadrado (hab/km2), na classe imediatamente inferior ela

desaba para menos de 20 hab/km2. Fenômeno semelhante ocorre entre as classes

superior e inferior a 50 mil habitantes, quando a densidade média torna a cair, desta vez

para 10 hab/km2. Esses dois tombos permitem que se considere de pequeno porte os

municípios que têm simultaneamente menos de 50 mil habitantes e menos de 80

hab/km2, e de médio porte os que têm população no intervalo de 50 a 100 mil

habitantes, ou cuja densidade supere 80 hab/km2, mesmo que tenham menos de 50 mil

habitantes.

 

Com a ajuda deste tripé analítico, percebe-se facilmente que 13% dos habitantes não

pertencem ao Brasil indiscutivelmente urbano, nem ao Brasil essencialmente rural, no
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qual residem 30% dos habitantes. Ao contrário da absurda regra em vigor, criada no

ápice do Estado Novo pelo Decreto-lei 311/38, esta tipologia permite entender que

cidades de fato só existem nos 455 municípios do Brasil urbano.  As sedes dos 4.485

municípios do Brasil rural são vilarejos, e as sedes dos 567 municípios intermédios são

vilas, das quais apenas uma parte se transformará em novas cidades, como indicam as

tendências ilustradas na tabela.

 
A configuração territorial do Brasil em 2000

 

 

Brasil

 

Número de

Municípios

 

População (milhões)

Peso relativo

em 2000

%

Variação

1991-2000

(milhões)1991 2000

Urbano 455 80,2 96,3 57 16,1

Intermédio 567 18,9 21,7 13 2,8

Rural 4485 47,7 51,6 30 3,9

Total 5507 146,8 169,6 100 22,8
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