
1. Introdução

Já é conhecido o fato de as cidades médias terem experimentado nos
últimos 30 anos um crescimento populacional e econômico superior
àquele verificado para as regiões metropolitanas (ver Capítulos 4, 5 e 6).
Isso vem possibilitando paulatinamente a conformação de uma rede ur-
bana mais equilibrada, embora, é importante frisar, o Brasil ainda possua
um elevado grau de concentração espacial, tanto populacional como em
termos da renda interna.1

Neste trabalho, busca-se avançar os estudos realizados sobre a experiên-
cia de crescimento populacional e econômico das cidades médias, questio-
nando os impactos desses fenômenos sobre o quadro de pobreza nesses cen-
tros, e apontando direções para eventuais políticas de combate à pobreza.

Para melhor interpretação dos resultados deste estudo, faz-se neces-
sário apresentar dois procedimentos metodológicos adotados. Primeira-
mente, cabe esclarecer que, embora o estudo faça uso do termo “cidade
média”, as variáveis levantadas referem-se ao total do município, incluin-
do, assim, características das populações das áreas rurais de cada municí-
pio. Tal opção é calcada na própria tradição dos estudos geográficos e de
economia regional, os quais procuram tomar a cidade em conjunto com

251

C
ID

A
D

E
S

M
É
D

IA
S

B
R

A
S
IL

E
IR

A
S

* Neste trabalho, cidades médias são aqueles núcleos urbanos (não-metropolitanos e não-capitais
estaduais) com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, segundo o Censo Demográfico de 1991.

** Mestrando em Engenharia Elétrica (Área de Concentração: Estatística) pela PUC/RJ.

1 Quanto mais equilibrada uma rede urbana, mais próxima da forma piramidal está a distribuição
da população por classes de tamanho dos centros urbanos, sendo essas classes definidoras das cama-
das da referida pirâmide. Para uma análise do grau de concentração espacial da renda e da população,
ver, respectivamente, os Capítulos 3 e 4.
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sua região de influência mais ou menos imediata, isto é, como parte inte-
grante de uma relação cidade-região, que, a princípio, não pudesse ser
desmembrada.2

Em segundo lugar, deve-se explicitar que, em virtude das modifica-
ções territoriais sofridas pelos municípios durante as décadas de 70 e 80,
utilizamos a unidade territorial denominada Áreas Mínimas Comparáveis
(AMCs) para acompanhar a evolução das variáveis estudadas entre os
anos de 1970 e 1991. Essas AMCs referem-se às unidades territoriais mí-
nimas para que se possa garantir uma identidade territorial para esse pe-
ríodo. Portanto, essas AMCs nem sempre coincidem com os contornos
municipais.3

O estudo utiliza dados do último Censo Demográfico de 1991, fato
que sugere cuidados especiais quanto à sua validade diante da conjuntura
atual, considerando que são decorridos nove anos. Contudo, em que pese
a defasagem temporal dos seus resultados, este estudo parece oportuno
diante de um possível quadro de reconcentração (ou de atenuação do pro-
cesso de desconcentração espacial da riqueza nacional) sugerido pela re-
cente literatura pertinente ao tema e, de certa forma, ratificado pelos re-
sultados da Contagem Populacional de 1996.4 Ora, se evidências recentes
vierem confirmar esse processo de reconcentração espacial, é provável
que os investimentos nas cidades médias sejam relembrados pelos pesqui-
sadores e planejadores públicos como políticas prioritárias para os rumos
do desenvolvimento urbano nacional. Sendo este o caso, parece-nos de
extrema importância que essas políticas possam ter como subsídio uma
análise que mostre o nível e a evolução da pobreza nessas cidades.

Após a Introdução, a Seção 2 é dedicada à apresentação de conceitos e
medidas de pobreza usuais, justificando a escolha, neste estudo, de cen-
trar a análise sobre a pobreza enquanto insuficiência de renda, tomando
como indicador-chave o nível de pobreza, isto é, a proporção de pobres no
total da população dos centros urbanos investigados.
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2 Sobre a tradição dos estudos regionais, ver o item Bases Teóricas dos Estudos Regionais, em
IPEA/IBGE/Nesur (1999).

3 Para uma apresentação mais detalhada das AMCs, ver Andrade e Serra (1999c).

4 Sobre argumentos que apontam para um possível quadro de reconcentração espacial das ativida-
des econômicas, ver Capítulos 1 e 9. A Contagem Populacional de 1996 mostra que o crescimento po-
pulacional observado para o conjunto das regiões metropolitanas do país (excluindo-se Vitória) volta
a experimentar um ritmo superior ao do crescimento nacional.



Na Seção 3 são analisados o grau e a evolução da pobreza nas cidades
médias brasileiras durante o período 1970/91. Diante da heterogeneidade
do conjunto das cidades médias estudadas, realizou-se uma desagrega-
ção desses centros segundo sua localização regional, dinâmica migratória
e desempenho produtivo.

Adicionalmente, na Seção 4, o estudo buscou verificar se a evolução
do quadro de pobreza nas cidades médias foi, de uma forma geral, mais
satisfatória do que o verificado nas regiões metropolitanas nacionais.
Esse exercício comparativo trata de enriquecer o debate sobre a continui-
dade do processo de desconcentração espacial da população brasileira,
iniciado há mais de 30 anos. Isso porque, em função da comparação entre
desempenho do quadro de pobreza nas cidades médias e regiões metro-
politanas, pode-se cogitar sobre futuras decisões da população emigrante
acerca do destino dos seus deslocamentos, se, majoritariamente, em dire-
ção às cidades médias ou às áreas metropolitanas do país.

Finalmente, utilizando-se de ferramentas de análise estatística mul-
tivariada, investiga-se, entre variáveis selecionadas, referentes às carac-
terísticas dos centros urbanos estudados e de seus habitantes, quais
aquelas mais associadas à magnitude da pobreza nesses centros. As variá-
veis selecionadas foram agrupadas em blocos temáticos, cobrindo aspec-
tos ligados à demografia, à estrutura produtiva, ao mercado de trabalho, à
infra-estrutura produtiva, à qualificação da mão-de-obra, ao gasto públi-
co por função e à localização espacial.

2. Conceitos e medidas de pobreza

A pobreza pode ser definida de diversas maneiras, algumas delas le-
vando em conta uma visão mais restrita do problema, outras, somente di-
mensões econômicas, mas também aspectos políticos. Entretanto, essas
diferentes definições têm em comum a idéia de que a pobreza está relacio-
nada à falta de acesso a algum padrão de vida considerado essencial ou
mínimo para uma vida adequada em sociedade. Partindo desse consenso,
as diferenças na conceituação da pobreza originam-se de pontos de vista
desiguais sobre o que realmente significa um “mínimo padrão de vida
adequado”.

Dentro das diferentes formas de se especificar as características desse
padrão de vida, uma linha está ligada à idéia de que a pobreza possui duas
dimensões: uma absoluta e uma relativa. No caso absoluto, a definição de
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pobreza não faz referência a outros padrões de vida existentes naquela ou
em outras sociedades, mas se relaciona com o que é considerado essencial
para a vida. Essa é a visão comum de pobreza que prevalece nos países em
desenvolvimento, onde a preocupação com o problema é mais fortemente
ligada à idéia da sobrevivência individual.

Podemos reconhecer três diferentes linhas de pensamento sobre a
forma pela qual aquele padrão de vida deva ser definido:

a) A abordagem da linha de pobreza, segundo a qual a linha de pobreza é o
valor de renda total ou dos gastos necessários à sobrevivência de um indi-
víduo ou de um grupo, consumindo os bens nas quantidades considera-
das essenciais a este fim.5 Está implícita nessa abordagem a idéia de um
mínimo de bem-estar que pode ser obtido pelo consumo daqueles bens.
Esse conceito de linha de pobreza pode ser modificado e expandido para
medir a pobreza relativa, utilizando-se a definição de uma cesta de bens e
serviços que seja considerada normal ou mínima em uma dada sociedade,
isto é, sem relação com a sobrevivência individual.

b) A abordagem das necessidades básicas, segundo a qual ser pobre é a con-
dição dos indivíduos cujo consumo não atinge as metas especificadas em
uma estratégia de desenvolvimento visando à abolição da pobreza abso-
luta. Essa abordagem não conduz necessariamente à determinação de
um nível mínimo de renda ou gasto, como no caso da linha de pobreza; a
não-satisfação dessas metas ou necessidades naturalmente classifica o
indivíduo como um daqueles para os quais se projetam programas sociais
específicos visando resolver-lhes o problema.6

c) A abordagem da participação, que se deve a Townsend (1979) e difere
das duas anteriores por não se basear em bens ou necessidades para defi-
nir a pobreza. O problema da pobreza é visto por essa abordagem em ter-
mos da falta dos recursos necessários aos indivíduos para a sua participa-
ção social ou interação, entendidos de forma bastante ampla, isto é, como
acesso a um nível de consumo de bens e fruição de atividades que esteja
em conformidade com um padrão costumeiro na sociedade daqueles
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5 Atkinson (1989, p. 11-12) chama a atenção para o fato de que renda e gastos são maneiras distin-
tas de medir a pobreza, conduzindo a resultados diferentes.
6 Streeten e Burki (1978) discutem essa abordagem e sugerem seis áreas que envolvem as necessi-
dades básicas essenciais: nutrição, educação básica, saúde, saneamento básico, abastecimento de
água e habitação, e infra-estrutura.



indivíduos.7 Neste sentido, a abordagem da participação se liga direta-
mente à idéia de direito a um nível mínimo de recursos, como sugerido
por Atkinson (1989, p. 12), significando o nível mínimo de renda neces-
sário à participação individual em uma dada sociedade.

Uma abordagem mais ampla da pobreza vem sendo desenvolvida por
Desai (1990) sobre idéias apresentadas por Sen (1985). Esta abordagem
lida com a idéia de capacidade, isto é, possuir ou não recursos que permi-
tam a um indivíduo ter acesso a um conjunto de capacidades, como as de
sobreviver e ter boa saúde, assegurar a reprodução biológica, interagir so-
cialmente, ter conhecimento e liberdade de expressão e pensamento, en-
tre outras. Como podemos ver, essa abordagem incorpora todas as outras
antes citadas e, do ponto de vista operacional, pode-se prever várias difi-
culdades na quantificação de todas as múltiplas dimensões que ela requer
para selecionar aqueles que são pobres em uma sociedade. É verdade que
o conjunto de capacidades pode ter alguns atributos altamente correlacio-
nados, que podem tornar menos difícil a tarefa de separar os pobres dos
não-pobres.

No presente estudo os pobres representam o conjunto das pessoas per-
tencentes às famílias cuja renda per capita é inferior a meio salário mínimo
(em valores reais de setembro de 1991).8

Uma vez definido o conceito de pobres, o próximo passo é medir a in-
tensidade do problema. Vários índices vêm sendo usados ou sugeridos
por trabalhos que analisam a pobreza. Um dos mais comumente utiliza-
dos é aquele que mede o nível de pobreza pela percentagem de pobres em
uma população, e é expresso por NP = P/n, onde NP é o nível de pobreza, P

o número de pobres e n o número de indivíduos na população. Essa medi-
da não é um índice ideal de pobreza, pois calcula somente a percentagem

255

Pobreza nas cidades médias brasileiras

C
ID

A
D

E
S

M
É
D

IA
S

B
R

A
S
IL

E
IR

A
S

7 Em Lewis e Ulph (1988) a idéia de participação entra na função de utilidade individual, que lhes
permite definir a linha de pobreza como nível de renda disponível ao qual a função de utilidade indi-
reta mostra uma descontinuidade, saltando para um nível superior.
8 A definição desta linha de pobreza não deve ser traduzida como um divisor preciso, ou como uma
contribuição para reforçar a idéia de que acima deste nível as pessoas não experimentassem os cons-
trangimentos, de toda ordem, de um orçamento familiar limitado. Tal linha é mais precisamente a
determinação de uma fronteira que serve para hierarquização de políticas sociais. Certamente que
uma linha de pobreza mais elevada, dois ou três salários mínimos per capita, por exemplo, aglutinaria
um conjunto populacional suficientemente amplo para sinalizar hierarquias em termos de políticas
sociais. Dito de outra forma, seria indiferente aos propósitos deste estudo substituir o termo pobres
pelo termo pessoas com renda inferior a meio salário mínimo, substituição essa que eliminaria possíveis
controvérsias sobre limites precisos para o fenômeno da pobreza, que por certo, ainda que não fosse
um fenômeno relativo, requereria inúmeras outras dimensões (extra-orçamentárias) para sua deter-
minação.



de indivíduos em uma população que carecem dos recursos para ser con-
siderados não-pobres, nada informando sobre a distribuição da renda dos
pobres e a que distância eles estão da linha de pobreza. Contudo, nesta
etapa do estudo, por uma necessidade de simplificação, a variável repre-
sentativa do nível de pobreza será dada somente pelo percentual de po-
bres de cada um dos centros urbanos analisados.9

3. Dimensões da pobreza nas cidades médias

3.1. Dimensionamento da pobreza nas cidades médias vis-à-vis as
regiões metropolitanas e o conjunto nacional

Durante todo o período analisado (1970/91) o contingente da popula-
ção pobre no país sempre foi muito elevado — nunca inferior a 45 milhões
de pessoas —, como pode ser observado na Tabela 1a.

Baseada em informações do censo demográfico, a mensuração da po-
breza nas cidades médias é limitada ao ano de 1991. Contudo, para não
restringir a análise sobre a dimensão da pobreza no país a esse ano, po-
de-se registrar que, segundo a PNAD de 1998, 28,4% da população esti-
mada para este mesmo ano (158,2 milhões de habitantes) pertenciam a
famílias cuja renda per capita média era inferior a meio salário mínimo,
sendo que o valor deste, em 1998, em termos reais, era cerca de 5% inferior
àquele usado como referência em 1991.

Sobre o quadro atual da dimensão da pobreza no país deve-se obser-
var ainda: a) o fato de a distribuição de renda não seguir hoje uma rota de
maior eqüidade; b) indicações sobre a ineficiência dos investimentos pú-
blicos na área social; e c) exacerbação de alguns fenômenos, tais como a
ocorrência do “desemprego estrutural” e da flexibilização das relações de
trabalho, tornando mais estreitas as alternativas de enfrentamento desse
quadro social.10

Já em termos relativos, o nível de pobreza no Brasil experimentou
uma redução de mais de 20%, alcançando, entre os três anos censitários
estudados, seu nível mínimo em 1980, com 39,5% da população vivendo
com renda insuficiente, tal como sistematizado na Tabela 1b.
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9 O indicador de pobreza utilizado foi a Proporção de Pessoas com Renda Insuficiente (extraído do
Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro/IBGE), ou, como será
denominado neste documento, Nível de Pobreza.
10 Para o conjunto das regiões metropolitanas cobertas pela PME (IBGE), durante o período 1991/96
a parcela de renda dos 50% mais pobres passou de 13,6% para 12,3%, enquanto a parcela da renda dos
20% mais ricos passou de 60,9% para 62,6% [ver Neri (2000)].
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Tabela 1a

População pobre no Brasil, regiões metropolitanas e cidades médias: 1970, 1980 e 1991

AGRUPAMENTOS
SELECIONADOS

POPULAÇÃO (MIL HABITANTES) QUANTIDADE DE POBRES (P)
VARIAÇÃO EM

P ENTRE
1970 E 1991

(%)

1970 1980 1991 1970 1980 1991

HABITANTES % HABITANTES % HABITANTES % QUANTIDADE % QUANTIDADE % QUANTIDADE %

Regiões
metropolitanasa 23.574 25,3 34.992 29,4 42.570 29,0 7.721 13,1 5.308 11,6 10.383 16,2 34,5

Cidades médias 10.061 10,8 14.527 12,2 19.691 13,4 5.234 8,9 3.775 8,3 6.495 10,1 24,1

Brasil 93.139 100,0 119.003 100,0 146.825 100,0 59.106 100,0 45.731 100,0 64.197 100,0 8,6

Fonte: Calculada a partir de informações de PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro/IBGE (1998).
a Regiões metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.
Obs.: A quantificação da população pobre não inclui os moradores em domicílios coletivos, por exemplo: encarcerados, aquartelados etc.



Embora a comparação entre a magnitude da população pobre do con-
junto nacional, das regiões metropolitanas e das cidades médias possa ser
prejudicada pelos diferenciais de custo de vida nesses agrupamentos,
procurou-se fazer algumas considerações sobre esses diferenciais de nível
de pobreza.11

Nota-se na Tabela 1a que a evolução da pobreza foi bastante distinta
entre as décadas de 70 e 80. Na primeira, quando o Produto Interno Bruto
(PIB) cresceu a taxas anuais médias superiores a 8%, houve um aumento
da renda da população brasileira, o qual, embora manifestando-se de for-
ma concentrada, possibilitou uma significativa redução no número de
pobres, que passa de 59,1 milhões no início da década a 45,7 milhões em
1980. É ainda significativo o fato de essa redução da pobreza durante a
década de 70 ter sido acompanhada de um acentuado ritmo de cresci-
mento populacional, de cerca de 2,3% a.a.

Quando se investiga o quadro de pobreza nacional segundo seu com-
ponente metropolitano e aquele pertencente às cidades médias, verifica-se
primeiramente que no início da década de 70, em que pese o fato de as re-
giões metropolitanas deterem 25,4% da população brasileira, o percentual
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Tabela 1b

Nível de pobreza no Brasil, regiões metropolitanas e cidades
médias: 1970, 1980 e 1991

AGRUPAMENTOS SELECIONADOS
NÍVEL DE POBREZA (%)

VARIAÇÃO NA PROPORÇÃO DE
POBRES ENTRE 1970 E 1991 (%)

1970 1980 1991

Regiões metropolitanasa 36,3 16,1 25,6 –38,5

Cidades médias 56,8 26,7 34,0 –40,1

Brasil 67,9 39,5 45,5 –33,0

Fonte: Calculada a partir de informações de PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro/IBGE (1998).
a Regiões metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre.
Obs.: O cálculo do nível de pobreza não pode ser deduzido da Tabela 1a, pois o universo dos indivíduos aqui considerados é limita-
do àqueles que são membros de famílias que vivem em domicílios particulares. Já a população apresentada na Tabela 1a refere-se
à população total, independentemente das características dos domicílios.

11 No tocante às diferenças entre os custos de vida, pode-se fazer referência às despesas totais (ali-
mentação e outras despesas) para as populações mais pobres entre as regiões metropolitanas em
1990, para as quais se observa uma diferença de até 84% — sendo o custo de vida mínimo encontrado
na RM de Belém (CZ$ 4.825,49) e o máximo na RM de São Paulo (CZ$ 8.875,29) [dados extraídos de
Rocha (1997)]. Contudo, importa também observar que é possível encontrar cidades médias cujas
despesas mensais familiares básicas sejam mais elevadas do que em determinadas regiões metropoli-
tanas.



de pobres que residiam nessas regiões era significativamente menor
(13,1%). Já as cidades médias, onde residiam 17,4% da população nacio-
nal, detinham 8,9% do número de pobres brasileiros. Ao final da década
de 70 eleva-se a participação das regiões metropolitanas (28,7%) e das ci-
dades médias (19,8%) no total da população nacional, ao passo que o nú-
mero de pobres nesses agrupamentos não só sofreu redução absoluta
como também relativa: as regiões metropolitanas passam a deter 11,6%
do número de pobres nacionais e as cidades médias, 8,3% deste mesmo
conjunto.

Os dados apresentados para a década de 70 permitem afirmar que o
elevado crescimento populacional das regiões metropolitanas e das cida-
des médias nessa década foi acompanhado pela oferta de oportunidades
de trabalho e/ou elevação dos rendimentos médios da população a ponto
de diminuir o nível de pobreza nesses centros.

Comparando o nível de pobreza para as cidades médias e regiões me-
tropolitanas, verifica-se que a razão entre não-pobres/pobres nas regiões
metropolitanas manteve-se ligeiramente superior àquela verificada para
as cidades médias: em 1970, a referida razão era de 2,11 para as regiões
metropolitanas e de 2,14 nas cidades médias; já em 1980, estas razões
eram, respectivamente, de 5,44 e 5,24. Importa observar, contudo, que os
diferenciais de custo de vida entre as cidades médias e as regiões metro-
politanas podem ser suficientes para relativizar esses resultados, apon-
tando para um possível quadro social mais positivo nas cidades médias,
em virtude de um custo de vida inferior nestas (a se comprovar).

O que fundamentalmente deve ser registrado para a década de 70 é
que a elevada dinâmica populacional das regiões metropolitanas e cida-
des médias não fez convergir a distribuição espacial da pobreza no país, fi-
cando, ao final da década, o restante do país (Brasil exclusive regiões metro-
politanas e cidades médias) com uma participação ainda maior no núme-
ro de pobres.

A década de 80 apresentou uma dinâmica oposta, sendo palco de uma
brutal elevação do número de pobres no país: um crescimento de aproxi-
madamente 18,5 milhões de pessoas. Tal elevação, deve-se enfatizar,
ocorre paralelamente a uma taxa de crescimento populacional menor, de
1,9% a.a. Juntas, as regiões metropolitanas, que em 1980 detinham 11,6%
do total nacional do número de pobres, passam a aglutinar, em 1991,
16,2% deste total, o que, em outros termos, significa dizer que 27,5% do
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crescimento da pobreza se manifestaram nas regiões metropolitanas.
Essas cifras certificam a ocorrência de um fenômeno que ficou conhecido
no país como metropolização da pobreza.12 Mas também as cidades médias
contribuíram, em termos relativos, mais do que o restante do país para o
crescimento da pobreza, elevando sua participação no número total nacio-
nal de pobres de 8,3% para 10,1% durante o período 1980/91.

Ao se confrontar as cidades médias com as regiões metropolitanas, as
últimas revelaram uma evolução da dimensão da pobreza mais negativa
para a década de 80. Deve-se inicialmente observar que, a despeito de as
cidades médias terem tido um crescimento populacional mais elevado
(2,8% a.a.) do que as regiões metropolitanas (1,98% a.a.), elas tiveram
um menor crescimento relativo do número de pobres, embora ainda su-
perior ao conjunto nacional: durante a década de 80, o conjunto nacional,
as regiões metropolitanas e as cidades médias elevaram o nível de pobre-
za, respectivamente, em 40,4%, 95,6% e 72,1%. O fato de as cidades médias
terem sido mais dinâmicas em termos populacionais poderia implicar
maiores dificuldades de absorção de uma População Economicamente
Ativa (PEA) com taxas elevadas de crescimento. Contudo, a elevação do
nível de pobreza, abaixo do das regiões metropolitanas, sugere que o cres-
cimento populacional das cidades médias foi acompanhado de um dina-
mismo econômico que permitiu contrabalançar a “pressão” populacional
sobre os níveis de pobreza nesses centros urbanos.13

Quando se analisa o período por inteiro (1970/91), vê-se que a popu-
lação pobre que mais cresceu foi aquela das regiões metropolitanas do
país (34,5%), sendo também o crescimento nas cidades médias (24,1%)
bastante significativo e superior ao crescimento do conjunto nacional
(8,6%). Esse conjunto de dados mostra que, fundamentalmente em fun-
ção do ocorrido na década de 80, as regiões metropolitanas e as cidades
médias concentraram o crescimento da população pobre nacional, absor-
vendo cerca de 77% de todo o aumento do número de pobres no período,
ao passo que este mesmo conjunto (regiões metropolitanas e cidades mé-
dias) foi responsável por 64,5% do crescimento populacional brasileiro.
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12 Sobre o fenômeno da metropolização da pobreza, ver Rocha (1998).

13 No tocante à dinâmica populacional das cidades médias no período 1970/96, ver o Capítulo 4.



3.2. Dimensionamento e evolução da pobreza nas cidades médias
segundo algumas características básicas

Esta subseção é dedicada à descrição da dimensão da pobreza nas ci-
dades médias e sua evolução no período 1970/91, segundo algumas carac-
terísticas básicas desses centros urbanos: a) localização regional; b) dinâ-
mica migratória; e c) dinamismo produtivo. A seleção destas característi-
cas certamente não pretende esgotar a investigação sobre os determinan-
tes da pobreza nos centros urbanos estudados, mas avançar a descrição da
dimensão da pobreza nas cidades médias por meio desses três recortes ana-
líticos.

O dimensionamento da pobreza segundo a localização regional das
cidades médias é um esforço motivado, fundamentalmente, pela forte as-
simetria verificada na distribuição espacial das atividades econômicas em
nosso país: aquelas atividades mais modernas e/ou dinâmicas e de maior
produtividade estão mais concentradas em termos espaciais, enquanto
aquelas atividades de menor conteúdo tecnológico se encontram mais
bem distribuídas espacialmente, principalmente as que atendem à de-
manda por bens e serviços de consumo mais imediato.

A classificação das cidades médias, segundo sua dinâmica migratória
na década de 80, tem interesse de investigar a capacidade dessas cidades
em ofertar oportunidades de trabalho em quantidade e/ou qualidade em
níveis compatíveis com o ritmo de crescimento de sua população, fato in-
timamente relacionado à evolução dos níveis de pobreza nesses centros
urbanos.

Finalmente, a análise da evolução do quadro de pobreza segundo o
desempenho produtivo procura investigar até que ponto o dinamismo
econômico das cidades médias contribuiu para minimizar o nível de po-
breza nesses centros, investigando, ainda mesmo que de forma genérica,
a ocorrência, ou não, de um padrão distributivo da renda nesses centros.

3.2.1. Dimensionamento e evolução da pobreza nas cidades médias
segundo a localização regional

Nesta subseção, buscou-se analisar a dimensão da pobreza e sua evo-
lução nas cidades médias classificadas em função da macrorregião a que
pertencem: NO, NE, SE, SU, CO. Escolheu-se esta divisão por macrorre-
gião por simplificação, sendo certo, no entanto, que o nível presente de
desigualdade econômica no interior dessas macrorregiões — o qual possi-
bilita a vasta ocorrência de ilhas de prosperidade nas regiões mais pobres do
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país e de sub-regiões pobres nas regiões mais ricas — exigiria a constru-
ção de novos recortes espaciais a fim de tornar mais rica a análise aqui
proposta.

Conforme mostrado nas Tabelas 2a e 2b, o nível de pobreza nas cida-
des médias, em todos os anos analisados, espelha o nível de desenvolvi-
mento das regiões do país, sendo significativamente menor nas regiões
Sudeste e Sul do que aquele vigente para o conjunto das cidades médias
brasileiras, e nas regiões Norte e Nordeste, superior ao próprio nível de
pobreza para o conjunto nacional. Tal fato somente confirma como o con-
junto de cidades médias brasileiras é heterogêneo neste aspecto, não sen-
do possível presumir que estas, por características próprias às suas di-
mensões, pudessem apresentar níveis de pobreza menos díspares.

Ao se analisar os dados relativos à evolução da pobreza nas cidades,
vê-se que as de maior nível de pobreza, isto é, aquelas pertencentes às re-
giões Norte e Nordeste, foram também as que menos reduziram o contin-
gente de pobres de suas populações. A desigual distribuição regional da
pobreza nas cidades médias, ao longo dos 21 anos analisados, resultou, ao
final do período, em maior participação das cidades médias do Norte/
Nordeste na distribuição da população pobre total. Em 1970, as cidades
médias das regiões Sudeste e Sul detinham 75% da população total desses
centros e 64% dos pobres. Já em 1991, essas mesmas cidades passam a
concentrar 73% da população total e 53% da população pobre. Em contra-
partida, as cidades médias das regiões Norte e Nordeste, que durante o
período 1970/91 mantiveram sua participação (21%) no total populacio-
nal, passaram a concentrar 40% da população pobre em 1991, quando, em
1970, esta participação era de 31%.

O conjunto das seis cidades médias da região Centro-Oeste destaca-se
tanto pelo elevado nível de pobreza no ano inicial (76%) como por um
grande desempenho em termos de redução (–48,5%) do contingente de
pobres no período 1970/91 — em que pese o fato de o crescimento popula-
cional dessas cidades (5,7% a.a.), para este mesmo período, ter sido bas-
tante superior ao do conjunto das cidades médias (3,2% a.a.).14 Deve ser
lembrado que quatro dessas cidades do Centro-Oeste poderiam ser consi-
deradas como periféricas a centros maiores: Luziânia, periférica a Brasília;
Anápolis, periférica a Goiânia e também a Brasília; Aparecida de Goiânia,
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14 Também as cidades médias do Sul e Sudeste lograram reduzir significativamente seus níveis de
pobreza. Contudo, isso se deu em paralelo a um crescimento populacional mais modesto, de, respec-
tivamente, 2,8% e 3,2% a.a.
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Tabela 2a

Dimensão e evolução da população pobre nas cidades médias segundo a localização regional

AGRUPAMENTOS REGIONAIS
DAS CIDADES MÉDIAS

POPULAÇÃO (MIL HABITANTES) QUANTIDADE DE POBRES (P)
VARIAÇÃO

EM P ENTRE
1970 E 1991

(%)

1970 1980 1991 1970 1980 1991

HABITANTES % HABITANTES % HABITANTES % HABITANTES % HABITANTES % HABITANTES %

Norte 163 1,6 252 1,7 481 2,4 144 2,5 131 3,4 313 4,7 118,4

Nordeste 1.971 19,6 2.704 18,6 3.655 18,6 1.630 28,5 1.528 39,4 2.383 35,6 46,2

Sudeste 5.252 52,2 7.738 53,3 10.271 52,2 2.306 40,3 1.308 33,7 2.424 36,2 5,1

Sul 2.310 23,0 3.165 21,8 4.115 20,9 1.358 23,8 658 17,0 1.119 16,7 –17,6

Centro-Oeste 365 3,6 668 4,6 1.168 5,9 278 4,9 256 6,6 458 6,8 64,5

Conjunto das
cidades médias 10.061 100,0 14.527 100,0 19.691 100,0 5.714 100,0 3.879 100,0 6.695 100,0 17,2



periférica a Goiânia; Várzea Grande, periférica a Cuiabá. Tal fato demons-
tra ser plausível que a experiência de redução dos níveis de pobreza nes-
sas cidades esteja relacionada à dinâmica econômica dos centros hierar-
quicamente superiores a essas cidades, embora também as cidades de
Rondonópolis e Dourados, mais distantes das capitais regionais, tenham
apresentado reduções significativas do percentual de pessoas com renda
insuficiente. De qualquer forma, a redução da proporção de pobres nas ci-
dades do Centro-Oeste, sendo ou não um resultado vinculado a caracte-
rísticas endógenas dos centros urbanos, demonstrou que nesses centros
foi possível combinar elevado crescimento populacional e melhoria signi-
ficativa do indicador de pobreza aqui considerado.

3.2.2. Dimensionamento e evolução da pobreza nas cidades médias
segundo a dinâmica migratória15

Por dinâmica migratória deve-se entender a combinação entre a taxa
de imigração (total de imigrantes1980/91 / população1980) e a taxa de emigra-
ção (total de emigrantes1980/91 / população1980) de cada um dos centros aqui
estudados. No Capítulo 5 foi realizada uma classificação das cidades mé-
dias segundo a combinação de suas taxas de imigração/emigração para a
década de 80, formando-se nove grupos distintos [ver Diagrama 1, do Ca-
pítulo 5, e Serra (1999)]. No presente estudo far-se-á uso daquela classifi-
cação para reorganizar as cidades médias nos seguintes agrupamentos: a)
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Tabela 2b

Dimensão e evolução da população pobre nas cidades médias
segundo a localização regional

AGRUPAMENTOS REGIONAIS DAS CIDADES MÉDIAS
NÍVEL DE POBREZA (%) VARIAÇÃO NO NÍVEL DE

POBREZA ENTRE 1970 E 1991
(%)1970 1980 1991

Norte 88,2 52,0 65,2 –26,0

Nordeste 82,7 56,5 65,2 –21,2

Sudeste 43,9 16,9 23,6 –46,3

Sul 58,8 20,8 27,2 –53,8

Centro-Oeste 76,2 38,4 39,2 –48,5

Conjunto das cidades médias 56,8 26,7 34 –40,1

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados do IDH-M.
Obs.: A listagem das cidades que compõem os agrupamentos regionais encontra-se no Anexo I.



cidades de atração (que combinam alta imigração com baixa emigração, alta
imigração com média emigração e média imigração e baixa emigração);
b) cidades de repulsão (que combinam alta emigração com baixa imigração,
alta emigração com média imigração e média emigração com baixa imi-
gração); c) cidades de passagem (que combinam alta imigração com alta
emigração); e d) demais cidades (que combinam média imigração com mé-
dia emigração e baixa imigração com baixa emigração).

A justificativa para observar a dimensão e a evolução da pobreza nas
cidades médias, segundo a dinâmica migratória, atrela-se ao interesse em
investigar, de forma geral, como as decisões de deslocamento espaciais
realizadas pelos migrantes que chegaram ou deixaram as cidades médias
podem ter sido influenciadas pelos patamares iniciais de pobreza no iní-
cio da década de 80 e como esses fluxos migratórios se refletiram na evo-
lução do nível de pobreza durante a década.

Pela Tabela 3 vê-se que as cidades de atração, ou seja, aquelas em que foi
elevado o contingente imigratório e reduzido o número de emigrantes,
são as que também possuíam o menor nível de pobreza em 1980 (20,6%).
Esse resultado pode mostrar que a difusão da informação sobre oportuni-
dades de trabalho e/ou nível salarial vigentes nestes centros no início da
década contribuiu para atrair um fluxo expressivo de imigrantes durante
a década, os quais lograram fixar-se nesses centros.

Essa tabela mostra ainda que o elevado crescimento populacional das
cidades de atração (4,55% a.a.) não resultou em crescimento do percentual
de pobres (29,2%) muito distinto daquele verificado para o conjunto das
cidades médias (27,3%).

Com base nessas duas observações, verifica-se que as cidades de atração

apresentaram na década de 80 um papel importante para o processo de
desconcentração populacional, na medida em que atraíram um fluxo imi-
gratório relativamente maior do que aquele das regiões metropolitanas, e
ainda permaneceram ocupando a melhor posição (entre os demais agru-
pamentos) em termos do nível de pobreza vigente ao final da década.

Para as cidades de repulsão observou-se no ano de 1980 um nível de po-
breza mais elevado (31,4%) do que aquele registrado para o conjunto das
cidades médias (26,7%), fato que guarda coerência com a repulsão popu-
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15 Esta análise restringe-se à década de 80 devido a dificuldades na extração de informações sobre
migração para a década anterior.



lacional desses centros. Mas nas cidades de passagem (agrupamento formado
por aquelas cidades que combinam altas taxas de imigração com altas ta-
xas de emigração) o patamar inicial da pobreza foi o mais elevado. Essas
cidades provavelmente funcionaram como “etapa” de trajetórias migra-
tórias rumo a centros urbanos cujo leque de oportunidades de trabalho e
renda para os imigrantes fosse maior. No último ano do período, a susten-
tação de um nível mais alto de pobreza para essas cidades de passagem

(43,4%) indica a mencionada incapacidade desses centros de absorver o
contingente migratório que para lá se dirigiu ou, alternativamente, se
houve absorção desse contingente migratório, ocorreu à custa da repul-
são da população não-migrante. Para essas cidades de passagem eventuais
políticas públicas deveriam dar atenção a investimentos que permitissem
fixar o elevado contingente migratório que para lá se dirige, isto, é claro,
admitindo-se a hipótese de que sucessivas etapas migratórias tenham um
custo social e econômico indesejável.

Em termos de evolução dos níveis de pobreza, não foram tão signifi-
cativas as diferenças encontradas para os quatro agrupamentos selecio-
nados. Destacaram-se, acima da média, as cidades de repulsão, cujo percen-
tual da população pobre passou de 31,4% para 41,2% durante a década de
80. É claro que a saída de migrantes rumo a outras regiões pode tanto
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Tabela 3

Dimensão e evolução da pobreza nas cidades médias segundo a
dinâmica migratória

AGRUPAMENTOS
SELECIONADOSa

NÚMERO
DE

MUNICÍPIOS
POR CLASSE

POPULAÇÃO TOTAL TAXA ANUAL
DE CRESCI-

MENTO POPU-
LACIONAL

1980/91 (%)

NÍVEL DE POBREZA (NP) (%) VARIAÇÃO
DE NP NO
PERÍODO
1970/91

(%)
1980 1991 1980 1991

Cidades de
atração 19 2.668.079 4.350.716 4,55 20,59 26,61 29,2

Cidades de
repulsão 23 4.453.961 5.445.737 1,84 31,41 41,25 31,3

Cidades de
passagem 7 1.220.037 1.787.552 3,53 34,08 43,40 27,3

Demais cidades 32 6.184.745 8.106.581 2,49 24,54 31,04 26,5

Conjunto das
cidades médias 81 14.526.822 19.690.586 2,80 26,72 34,01 27,3

Fonte: Tabulação própria a partir de dados censitários (IBGE/Censos Demográficos de 1980 e 1991).
a A listagem das cidades que compõem os agrupamentos selecionados encontra-se no Diagrama 1, em anexo.



expressar uma queda absoluta da economia do centro em análise (fatores
de estagnação) como uma perda relativa na dinâmica de crescimento em
virtude da concorrência alhures de centros de maior dinamismo (fatores
de atração). O que se deve destacar é que a emigração desses centros du-
rante a década de 80 não fez com que eles deixassem de ter o pior desem-
penho em termos de crescimento do nível de pobreza, fato que contraria a
visão econômica tradicional sobre a dinâmica migratória, uma vez que a
redução da oferta de mão-de-obra nesses centros de maior emigração de-
veria contribuir para a elevação das rendas via redução do número de de-
sempregados, ou via ampliação do nível salarial.

3.2.3. Dimensionamento e evolução da pobreza nas cidades médias
segundo o desempenho produtivo

Esta subseção tem por objetivo examinar como, de forma geral, a va-
riação do nível de pobreza respondeu à dinâmica econômica das cidades
médias, o que, em outros termos, significa verificar como foi distribuído
entre pobres e não-pobres o incremento de renda nesses centros.

Entre 1980 e 1991 o PIB per capita nacional reduziu-se de R$ 4.695
para R$ 4.400 (em valores constantes de 1996) [ver Capítulo 3]. Tal redu-
ção foi acompanhada de uma elevação no nível de pobreza, que passou de
39,5% para 45,5%. Esses fenômenos foram o resultado líquido de quedas
e aumentos do PIB brasileiro naqueles anos, e o reflexo, entre outros fato-
res, da corrosão das rendas reais pelos elevados índices inflacionários e da
sucessão de políticas macroeconômicas voltadas para a estabilidade mo-
netária, as quais, com exceção do Plano Cruzado, tiveram um caráter re-
gressivo em termos de distribuição de renda.

Nas cidades médias brasileiras os mesmos fenômenos ocorreram,
com a diferença de que se manifestaram nesses centros ainda de forma
mais intensa: o produto per capita reduz-se de R$ 5.530 para R$ 4.586, ele-
vando-se o nível de pobreza de 26,7% para 34,0%, tal como mostrado na
Tabela 4. Deve ser notado, contudo, que em 1991, embora o produto per

capita das cidades médias estivesse em um patamar (R$ 4.586) próximo
ao vigente para o conjunto nacional (R$ 4.400), o nível de pobreza nessas
cidades era significativamente inferior àquele vigente para o país. Isso
mostra que as cidades médias possuem características que garantem uma
distribuição de renda menos perversa do que aquela existente nos peque-
nos municípios nacionais e/ou no Brasil rural, uma vez que, como já foi
observado, o nível de pobreza das regiões metropolitanas está num pata-
mar inferior ao das cidades médias.
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Com o interesse de descrever como o desempenho produtivo das cida-
des médias impactou os seus níveis de pobreza durante a década de 80,
construiu-se uma matriz de correlação que associa a variação no nível de

pobreza (∆NP1980/91) não só com a variação do produto per capita

(∆PIB/N1980/91), mas também com outras variáveis de renda, quais sejam:
a variação no produto (∆PIB1980/91) e a variação na renda total das famílias
(∆RTF1980/91).

A matriz de correlação (Tabela 4) mostra, como esperado, que a varia-
ção do nível de pobreza guarda uma relação inversa com o crescimento do
produto interno das cidades, seja este último medido pelo PIB, PIB per

capita ou pela renda total das famílias. Contudo, os coeficientes não muito
elevados (–0,26, –0,31 e –0,21) indicam ser bastante plausível encontrar
entre as cidades estudadas experiências bem distintas, isto é, cidades cuja
variação do nível de pobreza tanto esteve direta como indiretamente as-
sociada à variação do produto. Para verificar essa diversidade de compor-
tamentos entre a evolução do nível de pobreza e da renda nas cidades es-
tudadas, construíram-se os rankings das cidades segundo as variáveis de
renda e pobreza (ver Anexo 1).

Foi possível verificar que as únicas oito cidades que experimentaram
redução no nível de pobreza observaram também elevação no seu produ-
to e na renda total das famílias. Contudo, a variação do PIB per capita foi
negativa para cinco dessas cidades. As demais 73 cidades experimenta-
ram durante a década de 80 elevação na participação de sua população
pobre. Cabe frisar que o fenômeno de elevação da pobreza nas cidades
médias foi acompanhado de diferentes combinações de resultados para
as variáveis de renda. Assim, encontraram-se cidades cuja elevação do nível
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Tabela 4

Matriz de correlação: pobreza versus produto

∆NP1980/91 ∆PIB1980/91 ∆RTF1980/91 ∆PIB/N1980/91

∆NP1980/91 1

∆PIB1980/91 –0,265177712 1

∆RTF1980/91 –0,210502729 0,544889299 1

∆PIB/N1980/91 –0,312059647 0,741104322 –0,017757381 1

Fontes: Andrade e Serra (1999b) e PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro/IBGE (1998).



de pobreza foi nitidamente acompanhada por uma queda nas variáveis de
renda, como é o caso dos aglomerados urbanos de Barra Mansa/Volta
Redonda, Pelotas/Rio Grande e de Ipatinga/Timóteo/Coronel Fabriciano.
Em outras cidades, a elevação da pobreza foi acompanhada por uma ele-
vação do produto e da renda total das famílias, mas seu produto por habi-
tante decresceu, mostrando que o dinamismo populacional dessas cida-
des superou seu crescimento econômico. Tal fato ocorreu em muitas das
cidades em estudo, como nos casos de Mossoró, Londrina, Várzea Grande
e Sumaré.

Também não foi raro encontrar cidades cuja elevação do nível de po-
breza acompanhou a elevação de todas as variáveis representativas da va-
riação do produto. Cita-se como emblemático o caso do município de Ma-
rabá, cuja significativa elevação do produto (15% a.a.), do produto per capita

(29%) e da renda total das famílias (6,93% a.a.) não logrou impedir que a
participação da população pobre fosse elevada em 86%, o que demonstra
o alto grau de concentração de renda característico daquele município.
Foi possível ainda encontrar os demais tipos de combinações entre as va-
riáveis, do que se conclui que o dinamismo econômico das cidades médias
não pode ser interpretado, a priori, como um indicador da variação do ní-
vel de pobreza nesses centros.

3.3. Comparação da evolução do nível de pobreza entre as cidades
médias e as regiões metropolitanas

As cidades médias, por terem experimentado desde a década de 70
um crescimento populacional mais elevado do que o conjunto nacional e
as regiões metropolitanas, foram em grande parte responsáveis pelo pro-
cesso de desconcentração espacial da população nacional. Esse dinamis-
mo populacional foi um evento paralelo ao crescimento econômico da-
quelas cidades, crescimento este também superior àquele verificado para
as metrópoles.16

Certamente, o elevado crescimento econômico e populacional das ci-
dades médias pode ser interpretado como benéfico para o desenvolvi-
mento das regiões metropolitanas, uma vez que é plausível acreditar que
tal crescimento foi resultado da atração de um contingente migratório
que, não fossem as cidades médias, teria seguido para as metrópoles,
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16 Para análise do crescimento populacional das cidades médias no período 1970/96, ver os Capítulos
4 e 5; para análise do crescimento econômico das cidades médias, ver o Capítulo 6; para uma análise
da evolução do produto dos maiores centros urbanos nacionais, ver o Capítulo 3.



agravando ainda mais os problemas urbanos relacionados à elevada di-
mensão e densidade populacional desses centros.

Também é possível acreditar que a dimensão da pobreza nas regiões
metropolitanas foi de certa forma amenizada pelo elevado crescimento
populacional das cidades médias. Isso porque o fluxo de imigrantes que
se destinariam às regiões metropolitanas, não fosse o papel de diques dos
fluxos migratórios cumprido pelas cidades médias, exerceria dois tipos de
pressão sobre o nível de renda média daquelas regiões: a) via rebaixamen-
to dos salários, dada a elevação da quantidade oferecida de mão-de-obra;
e b) via redução das rendas familiares, dada a maior possibilidade de ocor-
rer desemprego num contexto de oferta de mão-de-obra elevada.

Caso o dinamismo populacional das cidades médias tenha provocado
um empobrecimento relativo destas, quando confrontadas com as re-
giões metropolitanas, a continuidade do processo de desconcentração es-
pacial da população estaria sendo ameaçada, uma vez que, cedo ou tarde,
essa situação se difundiria como informação, inibindo a escolha de cida-
des médias como destinos migratórios, ou ainda, transformando as cida-
des médias como etapas migratórias de um deslocamento que teria as re-
giões metropolitanas como destino final.

Se, ao contrário, o dinamismo populacional e econômico do conjunto
das cidades médias for acompanhado de uma elevação compatível de
oportunidades de trabalho e/ou melhoria na distribuição interpessoal da
renda, significaria que o processo de desconcentração espacial da popula-
ção vem contribuindo também para uma melhora nos indicadores agre-
gados de pobreza, indicando maior probabilidade para a continuidade do
referido processo.

A fim de descrever a experiência da evolução recente do nível de po-
breza nas cidades médias e regiões metropolitanas, e, por extensão, trazer
elementos para avaliar a continuidade do processo de desconcentração
espacial da população nacional, realiza-se nesta subseção uma análise
dos rankings de 1970, 1980 e 1991, que hierarquizam as 81 cidades médias e
as nove regiões metropolitanas segundo o nível de pobreza desses centros
urbanos.17

Como se observou anteriormente (Tabela 1b), a percentagem de po-
bres sofreu uma redução significativa desde 1970: para o conjunto das
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17 Certamente, a noção de desconcentração espacial da população limita-se aqui à comparação entre
o dinamismo populacional das cidades médias e as regiões metropolitanas.



cidades médias passou de 56,8% para 34% em 1991, e nas regiões metro-
politanas reduziu-se de 36,3% para 25,6% no mesmo período. Tal resulta-
do aponta para uma tendência de convergência entre os níveis de pobreza
desses dois grupos de centros urbanos, mostrando que o dinamismo po-
pulacional das cidades médias, reunido aos demais fatores que afetam o
nível de pobreza, não teve como conseqüência um empobrecimento rela-
tivo das cidades médias, quando confrontadas com as regiões metropoli-
tanas.

A Tabela 5 organiza as cidades médias e as regiões metropolitanas se-
gundo a posição no ranking do nível de pobreza vigente em 1970, da cida-
de menos pobre para a mais pobre. Nota-se, primeiramente, sem exceção,
que todas as regiões metropolitanas experimentaram perda de posição
relativa quando comparados os rankings de 1970 e 1991. Entretanto, com
exceção da região metropolitana do Rio de Janeiro, que experimentou
elevação do nível de pobreza, todas as demais regiões metropolitanas tive-
ram esse indicador reduzido. Tal fato mostra que a perda de posição rela-
tiva das regiões metropolitanas foi conseqüência não do empobrecimento
relativo dessas regiões, mas sim de uma experiência ainda mais positiva
de algumas cidades médias no sentido de reduzir a proporção de pobres
entre a sua população.
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Tabela 5

Ranking das cidades médias e regiões metropolitanas segundo
proporção de pessoas com renda insuficiente — 1970, 1980 e
1991a

CIDADES MÉDIAS E REGIÕES
METROPOLITANAS UF

RANKING MUDANÇA DE POSIÇÃO NÍVEL DE POBREZA (%)

1970 1980 1991 1991/1970 1970 1980 1991

Santos SP 1 1 2 1 15,06 3,81 8,39

Petrópolis RJ 2 40 46 44 16,26 17,87 29,89

Barra Mansa/Volta
Redonda RJ 3 30 48 45 22,10 15,24 30,82

RM de São Paulo SP 4 7 13 9 23,79 7,19 12,99

RM do Rio de Janeiro RJ 5 29 44 39 25,35 14,34 27,22

Nova Friburgo RJ 6 46 40 34 25,62 20,31 26,18

(continua)
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(continuação)

CIDADES MÉDIAS E REGIÕES
METROPOLITANAS UF

RANKING MUDANÇA DE POSIÇÃO NÍVEL DE POBREZA (%)

1970 1980 1991 1991/1970 1970 1980 1991

Americana SP 7 2 1 –6 26,44 4,83 6,94

Jundiaí SP 8 4 8 0 28,85 6,30 10,26

Campos RJ 9 69 72 63 30,80 38,13 52,58

São Vicente SP 10 16 24 14 34,16 9,60 17,10

Sorocaba SP 11 10 17 6 34,57 7,76 14,72

Bauru SP 12 21 15 3 36,75 11,06 13,82

Blumenau SC 13 3 4 –9 37,07 5,19 8,84

Santa Bárbara d’Oeste SP 14 12 11 –3 38,33 8,31 11,87

Ribeirão Preto SP 15 11 5 –10 38,38 7,89 8,93

Rio Claro SP 16 18 14 –2 39,04 10,37 13,39

São Carlos SP 17 5 6 –11 39,26 6,81 10,08

Araraquara SP 18 8 10 –8 39,28 7,40 10,86

Piracicaba SP 19 6 12 –7 39,87 6,85 12,05

RM de Curitiba PR 20 35 31 11 40,00 16,88 19,90

Limeira SP 21 15 16 –5 41,44 9,40 14,47

São José dos Campos SP 22 19 20 –2 42,44 10,66 16,47

Caxias do Sul RS 23 9 9 –14 43,04 7,50 10,32

São José do Rio Preto SP 24 14 3 –21 43,23 9,38 8,58

Jacareí SP 25 27 34 9 43,24 13,54 22,05

RM de Porto Alegre RS 26 24 36 10 45,18 13,03 22,51

Poços de Caldas MG 27 26 32 5 46,70 13,15 20,15

Praia Grande SP 28 23 33 5 47,30 12,69 20,98

Guarujá SP 29 28 39 10 47,59 13,88 24,88

Sumaré SP 30 33 27 –3 47,77 16,74 18,26

(continua)
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(continuação)

CIDADES MÉDIAS E REGIÕES
METROPOLITANAS UF

RANKING MUDANÇA DE POSIÇÃO NÍVEL DE POBREZA (%)

1970 1980 1991 1991/1970 1970 1980 1991

Joinville SC 31 17 21 –10 49,51 9,73 16,66

Franca SP 32 13 7 –25 50,30 8,47 10,16

Taubaté SP 33 25 35 2 50,83 13,08 22,37

Marília SP 34 44 23 –11 51,10 18,82 17,01

RM de Belo Horizonte MG 35 43 49 14 51,10 18,75 31,71

Presidente Prudente SP 36 37 26 –10 51,12 17,16 17,76

Ponta Grossa PR 37 52 52 15 51,75 23,10 34,78

Juiz de Fora MG 38 45 42 4 52,38 19,29 26,87

Maringá PR 39 38 19 –20 53,37 17,40 15,77

Santa Maria RS 40 50 41 1 53,84 22,29 26,66

Pelotas/Rio Grande RS 41 42 53 12 54,54 18,23 35,31

Londrina PR 42 49 37 –5 54,54 21,92 23,43

Uberlândia MG 43 31 30 –13 55,61 16,40 19,77

Araçatuba SP 44 39 25 –19 56,00 17,51 17,60

RM de Salvador BA 45 57 68 23 56,01 29,33 43,53

Mogi-Guaçu SP 46 20 18 –28 56,02 10,95 14,96

Vila Velha ES 47 41 38 –9 57,11 18,06 23,48

Uruguaiana RS 48 54 57 9 57,48 25,38 38,04

Passo Fundo RS 49 51 47 –2 58,42 22,95 29,91

Uberaba MG 50 48 43 –7 59,46 21,90 27,21

RM de Belém PA 51 63 56 5 61,93 34,67 38,02

Itajaí SC 52 32 28 –24 62,25 16,68 18,49

Timóteo/Ipatinga/
Coronel Fabriciano MG 53 47 54 1 63,33 21,31 37,35

Cariacica ES 54 56 67 13 63,82 28,12 42,91

(continua)
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(continuação)

CIDADES MÉDIAS E REGIÕES
METROPOLITANAS UF

RANKING MUDANÇA DE POSIÇÃO NÍVEL DE POBREZA (%)

1970 1980 1991 1991/1970 1970 1980 1991

Criciúma SC 55 22 29 –26 64,83 12,00 19,19

Anápolis GO 56 59 51 –5 64,85 30,59 34,46

RM do Recife PE 57 68 70 13 65,48 38,07 48,05

Foz do Iguaçu PR 58 34 45 –13 65,64 16,84 28,96

Sete Lagoas MG 59 55 65 6 65,64 27,51 42,48

Divinópolis MG 60 53 50 –10 67,80 25,28 34,42

Lages SC 61 64 59 –2 69,17 35,36 39,21

Feira de Santana BA 62 76 74 12 70,12 45,45 55,00

São José SC 63 36 22 –41 70,27 17,02 16,76

Governador Valadares MG 64 66 66 2 72,07 36,69 42,52

RM de Fortaleza CE 65 73 73 8 72,47 43,28 54,61

Itabuna/Ilhéus BA 66 77 84 18 72,51 46,07 68,04

Cachoeiro do
Itapemirim ES 67 60 64 –3 74,08 30,87 42,04

Guarapuava PR 68 70 76 8 74,48 40,71 55,91

Montes Claros MG 69 72 75 6 74,79 43,26 55,45

Cascavel PR 70 62 58 –12 77,51 34,09 38,59

Várzea Grande MT 71 67 62 –9 78,22 37,06 41,00

Campina Grande PB 72 81 77 5 78,77 50,73 57,98

Vitória da Conquista BA 73 80 78 5 79,96 50,64 59,47

Aparecida de Goiânia GO 74 65 60 –14 80,49 35,48 39,80

Dourados MS 75 71 69 –6 80,72 41,32 44,18

Rondonópolis MT 76 75 61 –15 80,77 44,22 40,84

Jequié BA 77 83 88 11 81,47 55,91 73,14

Juazeiro/Petrolina BA/PE 78 82 82 4 81,58 52,51 65,29

(continua)



A Tabela 5 mostra ainda, reforçando os resultados da Subseção 3.2.1,
que o componente regional tem grande influência sobre os níveis de po-
breza encontrados nas cidades médias e regiões metropolitanas. Vê-se
que, em 1970, o primeiro centro fora das regiões Sudeste e Sul ocupava
somente a 45ª posição no ranking (RM de Salvador). Em 1991, persiste
essa diferenciação regional do nível de pobreza, ocupando a 56ª posição o
primeiro centro urbano (RM de Belém) das regiões Norte e Nordeste, e a
51ª posição o primeiro centro (Anápolis) da região Centro-Oeste.

A coluna Mudança de Posição da Tabela 5 é resultado da subtração da colo-
cação do centro urbano no ranking de 1991 pela colocação do mesmo centro
no ano de 1970, sendo, portanto, os números positivos indicadores de uma
piora relativa dos centros ao longo do período considerado. Interessa nesta
análise, primeiramente, assinalar os casos extremos, ou seja, aqueles centros
que vêm experimentando reduções ou elevações significativas na sua posi-
ção relativa, testemunhando sua maior ou menor capacidade de sustentar
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(continuação)

CIDADES MÉDIAS E REGIÕES
METROPOLITANAS UF

RANKING MUDANÇA DE POSIÇÃO NÍVEL DE POBREZA (%)

1970 1980 1991 1991/1970 1970 1980 1991

Caruaru PE 79 79 71 –8 82,41 50,48 49,94

Marabá PA 80 61 79 –1 82,84 32,09 59,80

Teófilo Otoni MG 81 84 80 –1 82,85 56,04 62,28

Imperatriz MA 82 78 83 1 82,98 47,57 66,50

Luziânia GO 83 74 55 –28 83,58 44,14 37,47

Serra ES 84 58 63 –21 85,51 29,84 42,01

Juazeiro do
Norte/Crato CE 85 87 85 0 88,72 65,59 69,43

Mossoró RN 86 86 81 –5 88,82 62,49 64,88

Santarém PA 87 85 86 –1 89,18 58,21 69,66

Sobral CE 88 88 89 1 89,62 70,14 73,59

Arapiraca AL 89 89 87 –2 90,63 71,18 70,56

Parnaíba PI 90 90 90 0 93,20 76,92 80,26

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos de PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro/IBGE (1998).
a As percentagens de pobres nas regiões metropolitanas foram calculadas a partir da média ponderada dessas percentagens para
os municípios integrantes dessas regiões.



um crescimento populacional compatível com a melhora do nível de
bem-estar de sua população.

Dentre os 90 centros urbanos analisados, aqueles pertencentes ao
Estado do Rio de Janeiro são os que encabeçam a lista dos que mais perde-
ram posição durante as duas décadas analisadas. A mudança de posição
desses centros denuncia que o conhecido processo de esvaziamento da eco-

nomia fluminense repercutiu sobre o nível de pobreza, chegando a ampliar
o número absoluto de pobres ali residentes: Campos passou da 9ª posição
em 1970 para a 72ª em 1991; o aglomerado urbano formado por Barra
Mansa e Volta Redonda pulou da 3ª posição para a 48ª; Petrópolis passou
da 2ª posição para a 46ª; a região metropolitana do Rio de Janeiro, da 5ª
posição para a 44ª; e Nova Friburgo, da 6ª posição passou para a 40ª. Com
exceção dos centros urbanos fluminenses, todos os demais que perderam
posição relativa entre os rankings de 1970 e 1991 obtiveram, ainda assim,
uma redução dos seus níveis de pobreza.

No outro extremo, entre os centros urbanos que mais reduziram seu
nível de pobreza, destacam-se: São José (SC), cuja proporção de pobres
passou de 70% para 17% da população; Luziânia, de 84% para 37%; Mogi-
Guaçu, de 56% para 15%; Criciúma, de 65% para 19%; e Franca, de 50%
para 10%. Certamente, esses resultados espelham processos diferencia-
dos de crescimento econômico e/ou distribuição de renda interpessoal.
Contudo, pode-se observar que os dois primeiros casos referem-se aos
centros periféricos a capitais (São José, periférico a Florianópolis, e Luziânia,
cidade-satélite de Brasília), para os quais a significativa redução da po-
breza pode estar expressando maior articulação com a economia da capi-
tal, ou, de outra forma, a própria extensão territorial dessas capitais. As
outras três cidades, pertencentes às regiões Sudeste e Sul, espelham o
processo de desconcentração concentrada da indústria nacional, privilegian-
do o próprio Estado de São Paulo e outras áreas circunscritas ao polígono

industrial brasileiro.

Importa ainda observar que nos centros urbanos pertencentes às re-
giões Norte e Nordeste foram pequenos os avanços em termos de posição
relativa entre os rankings de 1970 e 1991. Prova disso é que o caso mais
positivo refere-se à cidade de Caruaru, cuja posição passou da 79ª em
1970 para a 71ª em 1991. Em geral, os centros do Norte e Nordeste perma-
neceram inertes em suas posições desfavoráveis, como é o caso, por
exemplo, de Marabá (PA), Santarém (PA), Juazeiro do Norte/Crato (CE),
Parnaíba (PI), Sobral (CE) e Imperatriz (MA), embora esses centros

276

Thompson Almeida Andrade / Rodrigo Valente Serra / Denis Paulo dos Santos

C
ID

A
D

E
S

M
É
D

IA
S

B
R

A
S
IL

E
IR

A
S



tenham experimentado reduções em seus percentuais de população com
renda insuficiente.

Merece destacar na Seção 3 que a experiência da década de 80 mos-
trou que o crescimento econômico em muitas das cidades analisadas não
garantiu maior participação na renda pela população pobre, suficiente
para reduzir o nível de pobreza nessas cidades. Portanto, as políticas de
crescimento econômico podem até ser interpretadas como necessárias
aos objetivos de redução da pobreza nas cidades médias (e talvez para ci-
dades de qualquer porte), mas nunca como suficientes. É necessário,
pois, atacar a pobreza agindo sobre variáveis que garantam, no curto e no
longo prazos, uma melhor distribuição de renda em favor da população
pobre, tema que será explorado na seção a seguir.

4. Uma avaliação do grau de associação entre o nível de
pobreza e as características socioeconômicas dos centros
urbanos

Entre os centros urbanos estudados foi possível perceber uma grande
variabilidade do nível de pobreza. Para o ano censitário mais recente
(1991), essa variabilidade pode ser observada, com apoio da Tabela 6, tan-
to por meio do coeficiente de variação, dado pela razão entre o des-
vio-padrão e a média, como por intermédio da observação direta dos valo-
res mínimos e máximos desta variável.

Na Seção 3 foi visto que, em geral, o nível de pobreza dos centros estu-
dados diferenciavam-se segundo a localização regional, a dinâmica mi-
gratória e o desempenho produtivo dos mesmos. A verificação dessas as-
sociações atendia a interesses específicos, explicitados naquela mesma
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Tabela 6

Estatísticas descritivas do nível de pobreza em 1991 para centros
urbanos selecionados (EM %)

CENTROS URBANOS
NÚMERO DE

INDIVÍDUOS NA
POPULAÇÃO

MÉDIA DESVIO-PADRÃO
NÍVEL DE POBREZA

COEFICIENTE
DE VARIAÇÃO

MÍNIMO MÁXIMO

Cidades médias 81 33,3 20,0 6,9 80,3 60,0

Regiões metropolitanas 9 33,2 13,9 13,0 54,6 41,9

Total 90 33,2 19,4 6,9 80,3 58,3

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados extraídos de PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro/IBGE (1998).



seção. Nesta seção, o objetivo é procurar explicar a citada variabilidade do
nível de pobreza dos centros urbanos, reunindo, para isso, um conjunto
bem mais amplo de variáveis.

A seleção de 30 variáveis procurou assimilar, de uma forma genérica,
o aprendizado sobre possíveis determinantes e reflexos do grau de pobre-
za urbana. Deve-se ter claro que não se pretende valorizar uma ou outra
hipótese sobre as causas e conseqüências da pobreza, mas sim realizar um
estudo exploratório, incorporando, portanto, um conjunto amplo de va-
riáveis municipais, para as quais havia expectativas de que contribuíssem
e/ou refletissem os níveis de pobreza encontrados. Assim, a escolha das
variáveis esteve relacionada com os seguintes aspectos: a) escala urbana e
características demográficas; b) características do mercado de trabalho;
c) estrutura produtiva; d) bem-estar social; e e) localização. A descrição
das 30 variáveis utilizadas encontra-se no Anexo 2.

Uma investigação estatística utilizando 30 variáveis requer cuidados
especiais quanto à possibilidade de incorporação de informações redun-
dantes. A Análise Fatorial (AF), utilizada neste estudo, é uma técnica es-
tatística multivariada que permite ao usuário obter informações de um
grande número de variáveis, considerando apenas um conjunto menor de
novas variáveis, que, chamadas de fatores, agrupam as variáveis originais
de maior correlação entre si. Basicamente, o modelo fatorial é motivado
pelo seguinte argumento: suponha que as variáveis em um dado estudo
possam ser agrupadas por suas correlações [ver Johson e Wichern
(1998)], isto é, suponha que todas as variáveis dentro de um grupo parti-
cular são altamente correlacionadas entre si, mas têm correlações relati-
vamente baixas com variáveis em grupos diferentes. Então, é razoável
que cada grupo de variáveis represente um único fator, responsável pelas
correlações observadas. Dito de outra forma, a AF permite resumir a in-
formação contida num grande conjunto de variáveis em apenas alguns
fatores comuns, preservando, ao menos aproximadamente, as relações
entre as variáveis (originais) “estampadas” na matriz de correlação.18
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18 O modelo fatorial tem a seguinte forma:

Seja Xi a variável pesquisada, com média µ i, i = 1, 2, 3, … p.:

Xi – µi =li1F1 + li2F2 + … + limFm + εi

Onde:
F1, F2, ..., Fm são chamados fatores comuns e εi são fontes adicionais de variação chamadas erros ou,
também, fatores específicos. O coeficiente lij é carga fatorial da i-ésima variável no j-ésimo fator e in-
dica a intensidade da relação entre a variável pesquisada e o fator comum.



A AF aplicada sobre as variáveis selecionadas possibilitou uma redu-
ção de 30 variáveis para sete fatores comuns. Esses sete fatores comuns
explicam aproximadamente 82% da variabilidade total dos dados, sendo
que os três primeiros são responsáveis por 59,4%.19 A Tabela 7 apresenta
os resultados com mais detalhes.

4.1. Interpretação dos fatores

Para interpretação dos fatores resultantes, recorre-se à Tabela 8, em
que são apresentadas as cargas fatoriais superiores a |± 0,6|. As cargas
fatoriais foram derivadas a partir da rotação dos fatores, realizada com o
objetivo de definir de maneira mais apropriada as relações entre as variá-
veis e os fatores.20 A opção em considerar somente as cargas fatoriais su-
periores a |± 0,6| para a interpretação dos fatores tem o intuito de ressal-
tar as associações mais fortes entre as variáveis originais e os respectivos
fatores. Na interpretação dos fatores serão ainda destacados os sinais da
associação entre as variáveis originais e cada um dos fatores, procurando
chamar a atenção para alguns importantes contrastes entre as referidas
variáveis. Adicionalmente, deve-se ressaltar que a interpretação que se
segue dedicará mais atenção aos primeiros fatores, em virtude de suas
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Tabela 7

Percentual da variância explicada pelos sete primeiros fatores

FATOR AUTOVALORES % DA VARIÂNCIA
EXPLICADA

% DA VARIÂNCIA
EXPLICADA — ACUMULADO

1 10,263 34,208 34,208

2 4,682 15,607 49,816

3 2,847 9,491 59,307

4 2,626 8,754 68,061

5 1,691 5,637 73,698

6 1,442 4,805 78,503

7 1,068 3,559 82,062

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE/Censo de 1991.

19 O critério adotado para decidir quantos fatores utilizar foi o de selecionar aqueles com autovalores
associados maiores do que 1.
20 O método de rotação utilizado foi o Varimax, o qual procura minimizar o número de variáveis que
têm peso elevado em um fator [ver Perobelli et alii (1999)].
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Tabela 8

Cargas fatoriais resultantes da análise fatorial

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4 FATOR 5 FATOR 6 FATOR 7

TXANALF –0,88

RZDEP –0,82

TXPART 0,81

CARTTRAB 0,79

DIST –0,78

CONTAPRO –0,75

PROP1GRAU 0,66

PIBPC 0,62

TRABEVENT –0,61

TAMESTAB

PROP3GRAU

PIBII 0,85

PIBIII –0,78

GIND 0,68

INTEST –0,66

TXPOP 0,95

TXIMIG 0,92

PROPPENS –0,67

PROP2GRAU 0,79

ADMPUB 0,76

OCUPMOD 0,76

CHEFEM

DESPTPC 0,88

DESIPPC 0,86

(continua)



maiores contribuições para explicação da variância total existente no
conjunto das variáveis originais.

Na interpretação dos fatores resultantes, destacam-se:

•Fator 1, representando 34,2% da variabilidade total do conjunto de
variáveis, explicita uma forte associação com variáveis relacionadas
principalmente ao mercado de trabalho dos centros urbanos estuda-
dos. Entre as nove variáveis com carga fatorial superior a |± 0,6|, sete
delas refletem características do mercado de trabalho local, tanto pela
ótica da oferta como da demanda: taxa de analfabetismo, razão de de-
pendência, proporção de pessoas que trabalham por conta própria ou
como autônomos, razão entre trabalhadores eventuais e trabalhado-
res habituais, taxa de participação, proporção dos empregados com
posse de carteira de trabalho e proporção de pessoas com o primeiro
grau completo. A verificação dos sinais dessas variáveis permite des-
tacar algumas características dos centros urbanos onde é mais impor-
tante o peso do mercado informal de mão-de-obra. De acordo com
esta perspectiva, percebe-se que tendem a ser maiores a taxa de anal-
fabetismo, a razão entre trabalhadores eventuais e trabalhadores ha-
bituais e a razão de dependência. Por outro lado, nos centros urbanos
onde o mercado de trabalho formal é mais expressivo, encontram-se
melhor nível educacional da mão-de-obra e maior taxa de participa-
ção. As outras duas variáveis que não pertencem ao grupo relacionado
às características do mercado de trabalho — distância e PIB per capita

municipal21 — indicam, respectivamente: a) que a distância em relação
ao centro dinâmico da economia brasileira varia positivamente com a
precariedade das características do mercado de trabalho dos centros
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(continuação)

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4 FATOR 5 FATOR 6 FATOR 7

DESPISPC 0,76

IMIG 0,97

POP1991 0,97

DD 0,64

DESIP –0,98

DESPIS 0,96

Obs.: As células em branco referem-se a cargas fatoriais inferiores a |± 0,6|.



urbanos estudados; e b) que rendas per capita superiores estão associa-
das a centros cujos indicadores das características do mercado de tra-
balho são mais positivos.

•O Fator 2, que explica cerca de 16% da variância total do conjunto das
variáveis originais, destaca-se pela oposição entre os centros urbanos
de base industrial — medida tanto pelo peso do PIB do setor secundá-
rio (PIBII) como pelo grau de industrialização desses centros (GIND)
— e aqueles onde o setor terciário é mais relevante. É interessante ob-
servar que uma participação alta no PIB do setor terciário está associa-
da a um número elevado de pessoas que trabalham mais de 50 horas
por semana (variável INTENST). Esse fato, provavelmente, explicita
o prolongamento da jornada de trabalho nos centros urbanos mais
“terciarizados” como estratégia de complementação dos menores
rendimentos experimentados nesses centros.

•O Fator 3, explicando 9,5% da variância total, agrupa, como esperado,
duas variáveis representativas da dinâmica populacional dos centros
estudados: as taxas de crescimento populacional (TXPOP) e as taxas
de imigração (TXIMIG). A variável proporção de pensionistas na po-
pulação maior de 10 anos (PROPPEN) — que inclui aposentados e
pensionistas — foi selecionada em virtude das expectativas existen-
tes sobre os impactos das transferências de renda da seguridade social
sobre o nível de pobreza dos centros urbanos estudados. Esta variável
apresentou-se negativamente associada àquelas variáveis represen-
tativas da dinâmica populacional dos centros urbanos. Acredita-se
que esta associação negativa deve-se ao fato de ser maior a proporção
de pensionistas entre a população idosa e, adicionalmente, de o con-
tingente migratório ser composto, majoritariamente, de população
não-idosa. Assim, onde foi maior a taxa de imigração, menor a parti-
cipação dos pensionistas.

•O Fator 4, contribuindo com 8,7% da variância total, associa positiva-
mente três outras variáveis ligadas ao mercado de trabalho: propor-
ção de pessoas com segundo grau completo (PROP2GRAU), pessoal
ocupado na administração pública (ADMPUB) e participação das
ocupações modernas no total das ocupações (OCUPMOD).

282

Thompson Almeida Andrade / Rodrigo Valente Serra / Denis Paulo dos Santos

C
ID

A
D

E
S

M
É
D

IA
S

B
R

A
S
IL

E
IR

A
S

21 Os PIBs municipais foram calculados por Andrade e Serra (1999c).



•O Fator 5, já com diminuta contribuição para explicação da variância
total (5,6%), agrupa as variáveis relativas com as despesas governa-
mentais per capita, sejam essas despesas totais do governo municipal
(DESPTPC), despesas com infra-estrutura produtiva (DESPIPPC) ou
com infra-estrutura social (DESPISPC).

•O Fator 6 e o Fator 7, de menores contribuições para explicação da va-
riância total, agrupam, respectivamente, variáveis indicativas da es-
cala e da densidade populacional dos centros estudados e despesas
absolutas com infra-estrutura produtiva e infra-estrutura social.

4.2. Grau de associação entre os fatores da AF e o nível de pobreza
dos centros urbanos

Nesta subseção, procura-se mensurar quanto da variabilidade do ní-
vel de pobreza dos centros urbanos pode ser explicada pelos fatores extra-
ídos da AF. Isso é feito ajustando-se um modelo de regressão linear, tendo
como variáveis independentes os escores fatoriais obtidos com a AF e
como variável dependente o nível de pobreza (NP) dos centros urbanos.22

A seguir, apresenta-se o modelo ajustado:

Obs.: As estatísticas-t estão entre parênteses.

A estatística R
ajustado
2 informa quanto da variabilidade total do nível

de pobreza é explicada pelas variáveis presentes no lado direito da equação.
Nota-se que 90,5% da variância do nível de pobreza são explicados pelos fa-
tores 1, 2, 4 e 5. Os demais fatores não se mostraram significativos. O sinal
negativo nos coeficientes estimados mostra que aumentos nos escores fa-
toriais correspondem a uma diminuição no nível de pobreza. Além disso, o
modelo ainda nos informa que é maior o impacto dessa redução quando
crescem os valores no Fator 1 — características do mercado de trabalho.
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NP F= − −
− −

33 498 16 614 6 691
52 606 25 945

1
10 448

, , ,
( , ) ( , ) ( , )

F F F5
5 742

2
5 013

43 677 3 210− −
− −
, ,

( , ) ( , )

R
ajustado

F2 0 905 210 1= =, ,

22 Ressalta-se, neste ponto, uma vantagem da utilização da AF, que se refere à independência entre
os fatores. Geralmente, um problema no uso de modelos de regressão é a correlação alta entre as va-
riáveis independentes. Com a utilização dos fatores este problema é superado, e, além disso, pode-se
usufruir das interpretações dadas a esses mesmos fatores.



As variáveis reunidas no Fator 1 podem ser vistas como causa ou
como efeito do nível de pobreza dos centros urbanos estudados, principal-
mente se é admitida a existência de um círculo vicioso entre pobreza, ní-
vel educacional da população e precariedade das relações de trabalho.
Contudo, no tocante à contribuição para formulações de políticas sociais,
seria interessante ressaltar o aspecto da influência das variáveis sobre o
nível de pobreza. Neste sentido, e, como de resto, bastante explorado,
ações sobre o mercado de trabalho, que passam por maior cobertura legal
das relações de trabalho e por maior qualificação da mão-de-obra, pare-
cem ter impactos positivos sobre o nível de pobreza.

O coeficiente associado ao Fator 5 — despesas governamentais per capita

— indica o êxito dos gastos públicos como política de redução dos níveis
de pobreza, sejam estes gastos diretamente vinculados à infra-estrura so-
cial ou à infra-estrutura produtiva local. Certamente um resultado inte-
ressante para subsidiar empiricamente o debate atual sobre o papel do se-
tor público como garantidor do nível de bem-estar social.

O Fator 2 — peso do setor secundário/peso do setor terciário —, embora
possuindo um coeficiente menos expressivo, aponta para o fato de que as po-
líticas de desenvolvimento industrial não perderam sua validade enquanto
dinamizadoras da renda interna dos municípios, resultado também impor-
tante para contra-arrestar argumentos mais extremistas pautados na identi-
ficação de uma sociedade pós-industrial, em que as políticas industriais
seriam obsoletas para atingir objetivos de desenvolvimento social.

Por fim, o Fator 4, de impacto mais modesto sobre o nível de pobreza,
reforça os resultados obtidos pela análise do Fator 1, mostrando que um
melhor nível educacional, associado à maior proporção de ocupações mo-
dernas, está positivamente relacionado à diminuição da pobreza. Este
mesmo fator também aponta para a importância da administração públi-
ca e/ou da folha de pagamento municipal para garantir menores níveis de
pobreza nos municípios estudados.

5. Conclusões

Neste trabalho buscou-se avançar os estudos realizados sobre a expe-
riência de crescimento populacional e econômico das cidades médias
questionando os impactos desses fenômenos sobre o quadro de pobreza,
além de apontar direções para eventuais políticas de combate à pobreza
nesses centros.
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Considerando como pobres o conjunto das pessoas pertencentes às
famílias cuja renda per capita era inferior a meio salário mínimo (em valo-
res reais de 1991), realizou-se um exercício comparativo entre o nível de
pobreza das cidades médias e o das regiões metropolitanas, procurando
subsidiar o debate sobre a continuidade do processo de desconcentração
espacial da população brasileira, iniciado há mais de 30 anos. Isso porque,
em função da comparação entre desempenho do quadro de pobreza nas
cidades médias e regiões metropolitanas, pode-se cogitar sobre futuras
decisões da população emigrante acerca do destino dos seus deslocamen-
tos, se, majoritariamente, em direção às cidades médias ou às áreas me-
tropolitanas do país.

Ao analisar o período 1970/91 verificou-se que a população pobre que
mais cresceu foi aquela das regiões metropolitanas do país (34,5%), sen-
do também o crescimento nas cidades médias (24,1%) bastante significa-
tivo e superior ao do conjunto nacional (8,6%). Este conjunto de dados
mostra que, fundamentalmente em função do ocorrido na década de 80,
as regiões metropolitanas e as cidades médias concentraram o crescimen-
to da população pobre nacional, absorvendo cerca de 77% de todo o cresci-
mento do número de pobres no período, ao passo que esse mesmo con-
junto (regiões metropolitanas e cidades médias) foi responsável por
64,5% do crescimento populacional brasileiro.

Ao relacionar o nível de pobreza com a localização regional, a dinâmi-
ca demográfica e o desempenho produtivo dos centros urbanos estuda-
dos, pôde-se perceber, respectivamente, que: a) o nível de pobreza nas ci-
dades médias, em todos os anos analisados, espelha o nível de desenvolvi-
mento das regiões do país; b) as cidades de atração, ou seja, aquelas em que
foi elevado o contingente imigratório e reduzido o número de emigrantes,
são as que também possuíam o menor nível de pobreza em 1980 (20,6%).
Esses resultados podem mostrar que a difusão da informação sobre opor-
tunidades de trabalho e/ou nível salarial vigentes nesses centros no início
da década contribuiu para atrair um fluxo expressivo de imigrantes du-
rante a década, os quais lograram fixar-se neles; e c) o crescimento econô-
mico em muitas cidades analisadas não garantiu maior participação na
renda pela população pobre, suficiente para reduzir o nível de pobreza
nessas cidades. Portanto, as políticas de crescimento econômico podem
até ser interpretadas como necessárias aos objetivos de redução da pobre-
za nas cidades médias (e talvez para cidades de qualquer porte), mas nun-
ca como suficientes. Seria, pois, necessário atacar a pobreza agindo sobre
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variáveis que garantam, no curto e no longo prazos, uma melhor distribui-
ção de renda em favor da população pobre, tema que foi explorado na se-
ção final.

Adotando o método de AF, procurou-se realizar um estudo explorató-
rio sobre as causas e os efeitos do nível da pobreza sobre os centros urba-
nos estudados. Utilizou-se um conjunto de 30 variáveis municipais, as
quais foram reduzidas a sete fatores. Destes, aqueles associados ao merca-
do de trabalho, às despesas governamentais e ao grau de industrialização
mostraram correlações significativas com o nível de pobreza, possibili-
tando subsidiar eventuais políticas de combate à pobreza nos centros ur-
banos nacionais.

Anexo 1
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Ranking das cidades segundo variáveis de pobreza e renda

MUNICÍPIOS UF

VARIAÇÃO DO NÍVEL
DE POBREZA

1980/91

TAXA ANUAL DE
VARIAÇÃO DO PIB

1980/91

VARIAÇÃO DO PIB
PER CAPITA

1980/91

TAXA ANUAL DA
VARIAÇÃO DA RENDA
TOTAL DAS FAMÍLIAS

VARIAÇÃO
(%) RANKING TAXA

ANUAL (%) RANKING VARIAÇÃO
(%) RANKING TAXA

ANUAL (%) RANKING

Luziânia GO (15,1) 1 2,85 20 (48,00) 80 9,49 1

Marília SP (9,6) 2 3,98 11 16,10 9 3,23 20

Maringá PR (9,4) 3 1,94 34 (13,47) 42 3,56 13

São José do
Rio Preto SP (8,5) 4 4,26 8 5,20 18 3,44 17

Rondonópolis MT (7,7) 5 3,86 14 6,63 15 4,50 8

São José SC (1,5) 6 4,26 9 (0,38) 22 5,63 6

Caruaru PE (1,1) 7 1,72 38 (2,63) 27 2,50 26

Arapiraca AL (0,9) 8 0,81 49 (15,72) 47 1,80 41

Araçatuba SP 0,5 9 4,23 10 27,76 3 1,76 42

Presidente
Prudente SP 3,5 10 2,48 26 8,24 13 2,49 27

Mossoró CE 3,8 11 2,83 21 (2,00) 25 3,06 22

(continua)



287

Pobreza nas cidades médias brasileiras

C
ID

A
D

E
S

M
É
D

IA
S

B
R

A
S
IL

E
IR

A
S

(continuação)

MUNICÍPIOS UF

VARIAÇÃO DO NÍVEL
DE POBREZA

1980/91

TAXA ANUAL DE
VARIAÇÃO DO PIB

1980/91

VARIAÇÃO DO PIB
PER CAPITA

1980/91

TAXA ANUAL DA
VARIAÇÃO DA RENDA
TOTAL DAS FAMÍLIAS

VARIAÇÃO
(%) RANKING TAXA

ANUAL (%) RANKING VARIAÇÃO
(%) RANKING TAXA

ANUAL (%) RANKING

Parnaíba PI 4,3 12 0,51 52 (12,35) 41 0,71 60

Sobral CE 4,9 13 (0,27) 63 (19,69) 54 0,76 59

Juazeiro do
Norte/Crato CE 5,9 14 (0,39) 66 (21,54) 55 1,39 50

Londrina PR 6,9 15 1,98 33 (4,01) 30 2,25 33

Dourados MS 6,9 16 0,63 50 (6,36) 32 0,29 66

Sumaré SP 9,1 17 1,25 46 (48,52) 81 6,77 4

Várzea
Grande MT 10,6 18 3,24 17 (32,75) 70 6,13 5

Itajaí SC 10,9 19 1,30 45 (16,67) 49 3,31 18

Lages SC 10,9 20 (0,75) 71 (21,83) 56 1,05 56

Teófilo Otoni MG 11,1 21 0,12 56 (7,34) 33 (0,03) 73

Anápolis GO 12,7 22 (1,95) 77 (39,45) 75 2,14 35

Ribeirão Preto SP 13,2 23 3,66 16 8,32 12 3,48 15

Cascavel PR 13,2 24 2,18 29 8,22 14 0,68 62

Campina
Grande PB 14,3 25 (0,50) 69 (28,16) 66 1,39 51

Governador
Valadares MG 15,9 26 1,36 44 (1,35) 24 0,45 64

Vitória da
Conquista BA 17,4 27 2,68 24 1,38 21 (0,03) 72

Santa Maria RS 19,6 28 (0,04) 59 (17,86) 50 1,37 52

Santarém PA 19,7 29 1,57 42 (14,05) 43 0,43 65

Franca SP 20,0 30 4,66 7 5,48 17 4,16 9

Uberlândia MG 20,5 31 1,46 43 (23,01) 60 3,73 11

Feira de
Santana BA 21,0 32 1,63 40 (14,30) 44 2,32 30

(continua)
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MUNICÍPIOS UF

VARIAÇÃO DO NÍVEL
DE POBREZA

1980/91

TAXA ANUAL DE
VARIAÇÃO DO PIB

1980/91

VARIAÇÃO DO PIB
PER CAPITA

1980/91

TAXA ANUAL DA
VARIAÇÃO DA RENDA
TOTAL DAS FAMÍLIAS

VARIAÇÃO
(%) RANKING TAXA

ANUAL (%) RANKING VARIAÇÃO
(%) RANKING TAXA

ANUAL (%) RANKING

Aparecida de
Goiânia GO 21,9 33 5,42 6 21,68 6 3,21 21

Uberaba MG 24,2 34 (0,45) 68 (10,54) 37 0,03 71

Juazeiro/
Petrolina BA/PE 24,3 35 5,83 5 27,53 4 2,20 34

Bauru SP 25,0 36 3,88 13 8,62 11 2,76 24

Montes Claros MG 28,2 37 2,62 25 (5,72) 31 1,05 57

Nova Friburgo RJ 28,9 38 (0,79) 72 (32,29) 69 2,12 36

Rio Claro SP 29,1 39 3,72 15 19,15 7 1,57 47

Vila Velha ES 30,0 40 2,77 23 3,42 20 3,05 23

Passo Fundo RS 30,3 41 (1,04) 74 (26,69) 65 0,80 58

Jequié BA 30,8 42 1,65 39 (3,31) 28 (1,19) 79

Divinópolis MG 36,2 43 3,89 12 17,85 8 1,67 43

Cachoeiro do
Itapemirim ES 36,2 44 0,51 53 (16,44) 48 1,34 53

Mogi-Guaçu SP 36,6 45 (0,40) 67 (34,46) 73 3,56 12

Guarapuava PR 37,3 46 (0,71) 70 (26,44) 63 0,22 67

Caxias do Sul RS 37,6 47 1,09 47 (14,55) 45 2,45 28

Campos RJ 37,9 48 0,22 54 (11,17) 39 0,53 63

Juiz de Fora MG 39,3 49 2,93 19 9,50 10 1,62 44

Imperatriz MA 39,8 50 (0,30) 64 (40,93) 77 1,59 45

Serra ES 40,8 51 9,89 2 4,90 19 7,77 2

Santa Bárbara
d’Oeste SP 42,8 52 2,80 22 (28,52) 67 4,84 7

Americana SP 43,7 53 2,06 31 (0,74) 23 2,29 31

Araraquara SP 46,8 54 0,03 58 (22,86) 58 1,85 40

(continua)
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MUNICÍPIOS UF

VARIAÇÃO DO NÍVEL
DE POBREZA

1980/91

TAXA ANUAL DE
VARIAÇÃO DO PIB

1980/91

VARIAÇÃO DO PIB
PER CAPITA

1980/91

TAXA ANUAL DA
VARIAÇÃO DA RENDA
TOTAL DAS FAMÍLIAS

VARIAÇÃO
(%) RANKING TAXA

ANUAL (%) RANKING VARIAÇÃO
(%) RANKING TAXA

ANUAL (%) RANKING

Itabuna/Ilhéus BA 47,7 55 1,57 41 (19,01) 51 (1,14) 78

São Carlos SP 48,0 56 2,24 28 (3,58) 29 2,68 25

Uruguaiana RS 49,9 57 (0,10) 61 (22,97) 59 (0,10) 74

Ponta Grossa PR 50,6 58 (1,30) 76 (30,93) 68 0,10 70

Cariacica ES 52,6 59 0,57 51 (26,67) 64 1,48 48

Poços de
Caldas MG 53,2 60 (0,14) 62 (22,23) 57 0,70 61

Limeira SP 53,9 61 1,78 35 (12,03) 40 1,58 46

Sete Lagoas MG 54,4 62 1,74 37 (15,58) 46 0,18 68

São José dos
Campos SP 54,5 63 (0,06) 60 (35,40) 74 3,44 16

Criciúma SC 59,9 64 (0,34) 65 (33,54) 71 3,31 19

Jacareí SP 62,9 65 2,97 18 (2,50) 26 2,01 38

Jundiaí SP 62,9 66 0,19 55 (8,60) 34 0,14 69

Praia Grande SP 65,3 67 6,46 4 6,42 16 4,14 10

Petrópolis RJ 67,3 68 (0,95) 73 (19,61) 53 (0,64) 77

Blumenau SC 70,3 69 (2,22) 80 (42,06) 78 2,28 32

Taubaté SP 71,0 70 0,91 48 (9,61) 35 1,09 55

Joinville SC 71,2 71 (2,14) 79 (46,46) 79 3,53 14

Foz do Iguacu PR 72,0 72 1,75 36 (19,19) 52 2,32 29

Timóteo/Ipa-
tinga/Coronel
Fabriciano MG 75,3 73 (3,08) 81 (39,81) 76 (1,51) 80

Piracicaba SP 75,9 74 0,05 57 (24,11) 61 1,26 54

São Vicente SP 78,1 75 1,98 32 (10,81) 38 1,48 49

(continua)
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MUNICÍPIOS UF

VARIAÇÃO DO NÍVEL
DE POBREZA

1980/91

TAXA ANUAL DE
VARIAÇÃO DO PIB

1980/91

VARIAÇÃO DO PIB
PER CAPITA

1980/91

TAXA ANUAL DA
VARIAÇÃO DA RENDA
TOTAL DAS FAMÍLIAS

VARIAÇÃO
(%) RANKING TAXA

ANUAL (%) RANKING VARIAÇÃO
(%) RANKING TAXA

ANUAL (%) RANKING

Guarujá SP 79,3 76 7,55 3 60,08 1 1,94 39

Marabá PA 86,4 77 15,04 1 29,67 2 6,93 3

Sorocaba SP 89,7 78 2,13 30 (10,17) 36 2,08 37

Pelotas/Rio
Grande RS 93,7 79 (2,12) 78 (34,32) 72 (0,37) 75

Barra
Mansa/Volta
Redonda RJ 102,2 80 (1,25) 75 (24,93) 62 (2,07) 81

Santos SP 120,2 81 2,32 27 24,97 5 (0,63) 76

Fontes: PNUD/IPEA/Fundação João Pinheiro/IBGE (1998) e Andrade e Serra (2000).

Descrição das variáveis utilizadas na AF

VARIÁVEL DESCRIÇÃO

POP1991 População total em 1991.

TXPOP Taxa geométrica de crescimento anual 1980/91.

DD Densidade demográfica em 1991.

IMIG População em 1991, maior de 10 anos de idade e com menos de 10 anos
de residência no município.

TXIMIG Taxa de imigração no período 1980/91.

RZDEP Razão de dependência — razão entre a população até 14 anos, mais a
população com idade superior a 65 anos, e a população total em 1991.

CHEFEM Proporção de chefes de família mulheres.

TXANALF Taxa de analfabetismo.

PROP1G Proporção de pessoas com o primeiro grau completo.

(continua)
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VARIÁVEL DESCRIÇÃO

PROP2G Proporção de pessoas com o segundo grau completo.

PROP3G Proporção de pessoas com o terceiro grau completo.

TXPART Taxa de participação — razão entre a PEA e a população com mais de 10
anos de idade.

PROPPENS Proporção de pensionistas na população total.

CONTAPRO Proporção de pessoas que trabalham por conta própria ou como
autônomos.

CARTRAB Proporção dos empregados com posse de carteira de trabalho.

TRABEVEN Razão entre a quantidade de trabalhadores eventuais e trabalhadores
habituais.

INTENST Intensidade de horas trabalhadas — percentual de pessoas ocupadas que
trabalharam mais de 50 horas semanais.

TAMESTAB Tamanho do estabelecimento — razão entre o número de empregados
que trabalham em estabelecimentos com 10 empregados ou mais sobre
o pessoal ocupado na condição de empregado.

PIBII Participação do PIB do setor secundário no PIB total.

PIBIII Participação do PIB do setor terciário no PIB total.

GIND Grau de industrialização — percentual de pessoas ocupadas na indústria
de transformação.

OCUPMOD Ocupações modernas — percentual de pessoas no grupo de ocupação
técnica, científica, artística e assemelhada.

ADMPUB Proporção de pessoas ocupadas em administração pública.

DESPIPPC Despesa governamental com infra-estrutura produtiva per capita — razão
entre as despesas governamentais com as funções: administração e
planejamento; agricultura; comunicações; energia e recursos minerais;
indústria; comércio e serviços; transporte (média 1990/92) e a população
total em 1991.

DESPIP Participação das despesas governamentais com infra-estrutura produtiva
na despesa total.

PIBPC PIB per capita em 1991.

DESPTPC Despesa governamental total per capita.

(continua)
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VARIÁVEL DESCRIÇÃO

DESPISPC Despesa governamental com infra-estrutura social per capita — razão
entre as despesas governamentais com as funções: educação e cultura;
habitação e urbanismo; saúde e saneamento; trabalho; assistência e
previdência; desenvolvimento regional (média 1990/92) e a população
total em 1991.
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DIST Distância, em quilômetros, entre o município e a cidade de São Paulo
(centro econômico nacional).
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