
1. Introdução

O objetivo deste texto é analisar a dinâmica de crescimento populacio-
nal das cidades médias brasileiras nas últimas três décadas. Sua justifica-
tiva respalda-se no interesse em verificar de que forma tais centros urba-
nos têm contribuído para o processo de expansão da população do país.
Entretanto, a análise também é motivada pelo desejo de montar um pano
de fundo para os posteriores capítulos deste livro.

Na Seção 2 faz-se uma apresentação da expansão do sistema urbano
brasileiro, tanto em termos do aumento no número das cidades quanto
no número de habitantes, por classes de tamanho populacional dos mu-
nicípios. Nessa seção adota-se uma definição mais ampla para cidades
médias, que corresponde aos centros com população entre 50 mil e 500
mil habitantes. Certamente, esse estrato, por sua amplitude, reúne muni-
cípios com distintos níveis de complexidade em suas estruturas produti-
vas, requerendo, assim, que subestratos fossem construídos em respeito a
essa diversidade.

Na Seção 3, o foco da análise está centrado em um conjunto de cida-
des médias (centros urbanos com população entre 50 mil e 250 mil habi-
tantes) estudadas na década de 70, revisitando-as para uma análise da
sua dinâmica populacional no período 1970/91, com o objetivo de investi-
gar inicialmente qual teria sido o seu papel nas mudanças observadas no
processo de desconcentração da população brasileira [ver Andrade e Lodder
(1979)]. Nessa seção é ainda examinada a relação entre a dinâmica popu-
lacional das cidades médias estudadas na década de 70 e o processo de
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reversão da polarização industrial que vem sendo mencionado em diver-
sos estudos sobre desconcentração industrial no Brasil.

A Seção 4 trata do período mais recente, 1996/2000, onde foi possível
constatar a permanência do dinamismo populacional das cidades médias
como também um processo de reconcentração metropolitana da nossa
população. A Seção 5 sintetiza as conclusões e faz alguns comentários
adicionais.

2. A importância das cidades médias no crescimento
populacional no período 1970/20001

O Censo Demográfico de 2000 registrou a continuidade da queda da
fecundidade da população brasileira, que, associada a uma relativamente
estável taxa de mortalidade, resultou numa generalizada desaceleração
no ritmo de crescimento populacional. Adicionalmente, os dados desse
último censo explicitam o caráter eminentemente urbano de nossa popu-
lação e alterações significativas no sistema nacional de cidades.

Em 2000, o sistema nacional de cidades, formado por 5.507 centros
municipais, tem como uma de suas marcas a distribuição populacional
ainda muito concentrada nos grandes municípios. Nota-se, com auxílio
da Tabela 1, que os 31 maiores municípios do país concentram 27,6% de
toda a população nacional. Na extremidade oposta, os municípios meno-
res, com população inferior a 50 mil habitantes, embora totalizem 90,4%
dos municípios nacionais, têm uma participação de apenas 36,6% no uni-
verso dessa população. Entre esses extremos, nos 496 municípios médios,
cuja população está entre 50 mil e 500 mil habitantes, vive pouco mais de
1/3 da população brasileira (35,7%).

Para os municípios de menor porte, percebe-se uma grande redução
na importância populacional, não obstante a considerável multiplicação
na quantidade de pequenos municípios no período. Em 1970, os 2.874
municípios com menos de 20 mil habitantes detinham cerca de 28% da
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1 Para o ano 2000 os dados são preliminares, obtidos junto à homepage do IBGE, no site
www.ibge.gov.br. A análise está baseada em dados dos municípios, e não exclusivamente dos centros
urbanos. Isto, fundamentalmente, devido à opção em tratar de forma associada as cidades e a área ru-
ral mais diretamente sob sua influência, tal como reza a tradição dos estudos de economia espacial.
Além dessa razão, as bases de dados municipais, que não do IBGE, não permitem desagregar as infor-
mações em seus estratos urbanos e rurais, como as bases dos Relatórios Anuais de Informações Sociais
– Rais (MTE), e os dados fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional. Uma vez que nos demais capítulos
recorre-se a essas fontes de dados, a opção em trabalhar com a população total dos municípios (e não
somente a urbana) facilita o diálogo entre os estudos componentes deste livro.
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Tabela 1

População, participação relativa na população nacional e número de municípios brasileiros,
segundo sua classe de tamanho — 1970/2000

CLASSE DE TAMANHO
DOS MUNICÍPIOS (MIL
HABITANTES)

1970 1980 1991 2000

NÚMERO
DE MUNI-

CÍPIOS
POPULAÇÃO

% NA
POPU-
LAÇÃO
TOTAL

NÚMERO
DE MUNI-

CÍPIOS
POPULAÇÃO

% NA
POPU-
LAÇÃO
TOTAL

NÚMERO
DE MUNI-

CÍPIOS
POPULAÇÃO

% NA
POPU-
LAÇÃO
TOTAL

NÚMERO
DE MUNI-

CÍPIOS
POPULAÇÃO

% NA
POPU-
LAÇÃO
TOTAL

< 20 2.874 26.449.064 28,0 2.758 25.361.396 21,3 3.095 28.706.549 19,6 4.022 33.493.617 19,8

Entre 20 e 50 827 24.983.054 26,4 859 26.244.838 22,1 930 28.149.883 19,2 958 28.631.758 16,9

Entre 50 e 100 157 10.433.689 11,0 236 15.627.576 13,1 281 19.233.022 13,1 303 21.004.081 12,4

Entre 100 e 250 69 9.830.063 10,4 96 14.542.928 12,2 120 18.353.034 12,5 140 21.555.843 12,7

Entre 250 e 500 14 4.776.841 5,1 24 8.208.142 6,9 40 13.535.466 9,2 53 17.985.773 10,6

Entre 500 e 2 mil 9 7.687.110 8,1 16 15.442.232 13,0 21 19.615.426 13,4 25 21.764.675 12,8

> 2 mil 2 10.302.148 10,9 2 13.583.940 11,4 4 19.222.383 13,1 6 25.108.696 14,8

Total Brasil 3.952 94.461.969 100,0 3.991 119.011.052 100,0 4.491 146.815.762 100,0 5.507 169.544.443 100,0

Fonte: IBGE/Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000.



população nacional; já em 2000, embora acrescido em quase 1,2 mil mu-
nicípios, esse conjunto não chega a agrupar 20% dessa população. Entre
as razões para esse fenômeno, destacam-se:

a) o esvaziamento populacional de muitos dos pequenos municípios,
devido, em grande medida, às alterações no mix do setor agrícola, mais es-
pecificamente com a paulatina substituição das atividades de subsistência
pelas atividades produtoras de exportáveis [Ministério do Desenvolvi-
mento Urbano e Meio Ambiente (1985)]; e

b) a multiplicação de novos municípios, tendo como fatores determi-
nantes a desconcentração política, combinada às regras de repartição dos
Fundos de Participação Municipais, as quais garantem uma cota mínima
para os municípios. Essa cota mínima possibilita, em termos de transfe-
rências tributárias per capita, que seja mais vantajoso a existência de dois
municípios pequenos de tamanho x/2 do que um município de tamanho
x. Isto, sem tornar secundário o confronto político local, que aponta, mui-
tas vezes, como solução da disputa a atitude de subdividir o poder, median-
te o processo emancipatório de distritos municipais.2

No extremo oposto, para os municípios com mais de 500 mil habitan-
tes, nota-se que cumpriram uma trajetória ininterrupta de aumento na
participação da distribuição populacional — de 19% em 1970 para 27,6%
em 2000 — com diferenças nítidas no ritmo dessa trajetória: durante a
década de 70, a participação dessa classe subiu 5,4%, cerca de 2% na déca-
da de 80 e aproximadamente 1% na última década do século.

A década de 70 corresponde à fase de consolidação do parque indus-
trial brasileiro, cujo padrão locacional vigente, sobretudo das indústrias
de bens de capital e de duráveis, era extremamente dependente dos co-
nhecidos fatores aglomerativos: economias de escala, economias de loca-
lização e economias de urbanização. Tal fato permite identificar o acentua-
do crescimento industrial do período em análise com o fenômeno da me-
tropolização da sociedade brasileira. Dessa forma, as indústrias líderes, a
partir de sua decisão locacional, representavam uma das principais variá-
veis na conformação espacial do sistema de cidades.3
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2 Para uma interpretação dos impactos econômicos e sociais da multiplicação recente de municípios
no Brasil, ver Gomes e Mac Dowell (2000).
3 A paulatina diminuição da População Economicamente Ativa (PEA) industrial, vis-à-vis a amplia-
ção do setor terciário na grande maioria das cidades brasileiras — fatores esses aguçados pelas mu-
danças nos padrões tecnológicos da chamada III Revolução Industrial —, imprime maiores cuidados
na associação mais direta entre os fenômenos de industrialização e urbanização.



Em conseqüência da acentuada alavancagem urbana ditada pela lo-
calização, as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro, que
geravam mais de 65% do Valor da Transformação Industrial (VTI) do
país, puderam concentrar, ao final da década de 70 pouco mais de 11% da
população brasileira.4

O período 1970/91 mostra que, embora extremamente concentrada
nos grandes centros urbanos, a população brasileira passa por um proces-
so de reversão de sua polarização, no qual as cidades médias cumprem papel
decisivo.5 Durante os anos de 1970 a 1991 o conjunto dos municípios com
população superior a 500 mil habitantes elevou sua participação popula-
cional em 7,4%, enquanto essa elevação foi de 8,3% para o conjunto dos
municípios médios, com população entre 50 mil e 500 mil habitantes.

Entre os fatores que imprimiram dinamismo ao desempenho popula-
cional das cidades médias, podem-se elencar: as mudanças recentes nos
padrões locacionais da indústria; as transformações mais visíveis no mo-
vimento migratório nacional;6 o fenômeno da periferização das metrópo-
les;7 a política governamental de atração de investimentos para as regiões
economicamente defasadas; e a peculiar expansão de nossas fronteiras
agrícolas e de extração de recursos minerais. Além destes, é claro, os fatores
endógenos ao próprio dinamismo econômico de muitas dessas cidades.

Um olhar retrospectivo para as três últimas décadas, não obstante
confirme a distribuição concentrada da população urbana brasileira,
aponta para uma tendência bem marcada do papel das cidades médias no
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4 Martine (1994), tratando do conjunto das regiões metropolitanas nacionais, demonstra que du-
rante o período 1940/70 tal agrupamento de cidades foi responsável por 33,6% de todo o acréscimo
populacional, significando uma taxa anual de crescimento média de 4,5%.
5 O termo reversão da polarização faz alusão ao fenômeno homônimo, detectado por Richardson no
âmbito da economia regional. De acordo com a tese da reversão da polarização, a metropolização seria
um fenômeno comum ao estágio de consolidação da estrutura produtiva dos países em desenvolvi-
mento. Contudo, o próprio desenvolvimento econômico desses países daria início a um mecanismo
automático de desconcentração das atividades econômicas em direção às cidades de porte médio.
Esse processo automático teria como fundamento os custos, sociais e privados, proibitivos para o de-
senvolvimento de certas atividades econômicas nas saturadas metrópoles. Para uma síntese da tese
da reversão do processo de polarização de Richardson, ver Rizzieri (1982).
6 Dados extraídos da Contagem Populacional de 1996 demonstram que a dinâmica migratória vem
“favorecendo o crescimento de pólos municipais ou sub-regionais de atração”, na medida em que se
consolida a expressividade da dinâmica migratória intra-regional e no interior de algumas unidades
da Federação [IBGE (1997)].
7 O processo de periferização das metrópoles refere-se ao crescimento mais acelerado dos municípios
satélites em relação ao município que cumpre o papel de núcleo metropolitano. Uma análise histórica
desse processo pode ser vista em Bremaecker (1997).



crescimento populacional do país. Nesse aspecto, o Gráfico 1 é bem ilus-
trativo, ao demonstrar o achatamento crescente das extremidades inferiores
das barras populacionais, e o crescente aumento da participação das classes
intermediárias, agregando os municípios com população entre 50 mil e 500
mil habitantes. Este último grupo, que em 1970 detinha 26,5% da popula-
ção nacional, passa a agrupar em 2000 cerca de 35,7% dessa população.

Certamente que no interior desse amplo estrato representativo das ci-
dades médias (entre 50 mil e 500 mil habitantes) reúnem-se centros com
distintos níveis de complexidade em suas estruturas produtivas e/ou di-
nâmicas de crescimento populacional.

Os municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes do-
braram sua freqüência no sistema urbano nacional no período 1970/2000
aumentando sua participação de 11% para 12,4%. Percebe-se pelo Gráfico 1
que o crescimento populacional dos municípios desse porte contribuiu
para ampliar a importância do estrato superior (entre 100 mil e 250 mil
habitantes) entre os anos de 1970 e 2000. Este último estrato, que tam-
bém dobrou a sua freqüência entre os anos de 1970/2000, elevou sua par-
ticipação na população total de 10,4% para 12,7%. Novamente, o ritmo de

134

Thompson Almeida Andrade / Rodrigo Valente Serra

C
ID

A
D

E
S

M
É
D

IA
S

B
R

A
S
IL

E
IR

A
S

Gráfico 1

20001980 19911970

Participação no total da população urbana segundo as
classes de tamanho dos municípios — 1970/2000
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crescimento desse estrato possibilitou uma elevação no estrato superior
(municípios com população entre 250 mil e 500 mil habitantes), que pas-
sa de 14 municípios para 53, durante as três décadas estudadas, obser-
vando uma elevação na participação da população nacional de 5,1% para
10,6%.

De forma alternativa, as modificações na dinâmica de crescimento
das cidades podem ser verificadas pela contribuição de cada classe no
crescimento populacional urbano nacional para os períodos 1970/80,
1980/91 e 1991/2000 (Tabela 2).

A análise da contribuição das classes de município revela que:

a) na década de 70 os municípios pequenos (com menos de 20 mil ha-
bitantes), que sofreram esvaziamento devido aos movimentos emigrató-
rios, acabaram por diminuir sua população absoluta também em virtude
de os municípios mais dinâmicos terem passado para a classe superior.
Nas décadas seguintes a contribuição desses pequenos municípios volta a
ser positiva e crescente, certamente em função do aludido processo
emancipatório que fez crescer o número de municípios desta classe;
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Tabela 2

Crescimento absoluto e participação dos municípios brasileiros
no crescimento populacional urbano nacional, segundo classes
de tamanho dos municípios — 1970/2000

CLASSE DE TAMANHO
DOS MUNICÍPIOS
(MIL HABITANTES)

1970/80 1980/91 1991/2000

CRESCIMENTO
ABSOLUTO (MIL

HABITANTES)

% NO
CRESCI-
MENTO

NACIONAL

CRESCIMENTO
ABSOLUTO (MIL

HABITANTES)

% NO
CRESCI-
MENTO

NACIONAL

CRESCIMENTO
ABSOLUTO (MIL

HABITANTES)

% NO
CRESCI-
MENTO

NACIONAL

< 20 –1.087.668 –4,4 3.345.153 12,0 4.787.068 21,1

Entre 20 e 50 1.261.784 5,1 1.905.045 6,9 481.875 2,1

Entre 50 e 100 5.193.887 21,2 3.605.446 13,0 1.771.059 7,8

Entre 100 e 250 4.712.865 19,2 3.810.106 13,7 3.202.809 14,1

Entre 250 e 500 3.431.301 14,0 5.327.324 19,2 4.450.307 19,6

Entre 500 e 2 mil 7.755.122 31,6 4.173.194 15,0 2.149.249 9,5

> 2 mil 3.281.792 13,4 5.638.443 20,3 5.886.313 25,9

Total Brasil 24.549.083 100,0 27.804.710 100,0 22.728.681 100,0

Fontes: IBGE/Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000.



b) as únicas classes que elevaram ininterruptamente suas contribui-
ções no crescimento populacional foram a dos municípios com população
entre 250 e 500 habitantes e a dos municípios maiores, essa última favo-
recida pela sua posição superior, onde os municípios, por mais dinâmicos
que sejam, não podem mudar de classe; e

c) durante a década de 70 os municípios com mais de 500 mil habitan-
tes contribuíram com 31,6% do crescimento nacional, o que corresponde
à formação das metrópoles nacionais. No período subseqüente, essa im-
portância reduz-se à metade, evidenciando que a população adicional que
passa a integrar essa classe — seja pela entrada de novos municípios ou
pelo crescimento dos municípios da própria classe — não compensou a
saída populacional devido à passagem de municípios dinâmicos para a
classe posterior. Dito de outra forma, uma das facetas da desconcentração
populacional foi a formação de novos centros de grande porte.

Cidades médias metropolitanas

Embora a desconcentração do crescimento populacional no período
1970/91 seja fenômeno inquestionável, a elevação da participação popu-
lacional das cidades médias no conjunto do país deve-se, em grande par-
te, ao crescimento das cidades médias pertencentes às regiões metropoli-
tanas. Assim, o anúncio de um ritmo mais elevado de crescimento do con-
junto de cidades médias, muitas vezes por incluir as cidades metropolita-
nas, não deve ser diretamente associado ao processo de desconcentração
populacional.

A Tabela 3 apresenta a distribuição das cidades metropolitanas por
classe de tamanho, em que se destaca a significativa multiplicação dos
centros com população entre 250 mil e 500 mil habitantes. Apenas as
duas classes inferiores tiveram as suas freqüências relativas reduzidas
durante o período 1960/2000, sendo que somente na classe inferior não
houve crescimento absoluto do número de centros.

A elevação dos preços fundiários resultante do aumento da densidade
populacional das sedes metropolitanas, como é sabido, pode provocar
tanto a expulsão das moradias para além da franja urbana como intensifi-
car soluções precárias de habitação mais próximas às áreas centrais. Nes-
se sentido, a mobilidade intra-urbana em direção às cidades médias me-
tropolitanas pode ser interpretada não só como reflexo da própria con-
centração, mas também como uma de suas conseqüências mais significa-
tivas.
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Além disso, vale lembrar que as cidades médias metropolitanas —
hoje com menor intensidade — cumpriram o papel de porta de entrada dos
grandes fluxos migratórios rural-urbanos desde a década de 50.8 Alterna-
tivamente, os muitos imigrantes que procuram diretamente o núcleo me-
tropolitano, incapazes de arcar com as elevadas rendas fundiárias, fazem
outro deslocamento pouco tempo depois, vindo a se fixar em município
periférico, mesmo mantendo relações de trabalho com o núcleo. As cida-
des médias metropolitanas, portanto, unem as funções de porta de entra-
da dos fluxos imigratórios de longo alcance e de receptoras de uma segun-
da etapa migratória, com deslocamentos partindo da sede metropolitana.

Contudo, nem todo deslocamento da sede metropolitana em direção
à sua periferia (ou entorno imediato) deve ser interpretado como compul-
sório. O acúmulo de externalidades negativas, associado à vida metropo-
litana, pode gerar uma escolha do local de moradia que privilegie uma
melhor qualidade de vida, embora essa opção signifique uma redução dos
rendimentos monetários das famílias. Martine (1994) apresenta esse fe-
nômeno da contrametropolização, com a importante ressalva de que se trata
de um padrão mais comum aos países avançados, onde as maiores rendas
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Tabela 3

Distribuição dos municípios metropolitanos,a segundo a classe de
tamanho populacional — 1960/2000 (EM MIL HABITANTES)

ANO
NÚMERO DE CIDADES METROPOLITANAS

< 20 20 A 50 50 A 100 100 A 250 250 A 500 500 A 2 MIL > 2 MIL TOTAL

1960 44 27 10 9 3 5 2 100

1970 70 22 7 10 6 8 2 125

1980 39 23 31 11 8 11 2 125

1991 32 29 24 28 9 12 4 138

2000 44 40 36 35 14 13 5 182
a As regiões metropolitanas consideradas foram: Bélem, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo,
Curitiba e Porto Alegre.

8 Com base nos dados censitários de 1980, Alves da Costa, Lopes e Jardim (1984) concluem que, para
as cidades médias da região metropolitana de São Paulo (RMSP), mais de 50% de sua população são
constituídos de migrantes. Já no tocante à importância dos fluxos migratórios intrametropolitanos,
Baeninger (1996) demonstra que, no início dos anos 90, 74% de todos os imigrantes intra-estaduais
da RMSP tiveram como origem a própria região metropolitana.



permitem melhor escolha às famílias. Adicionalmente, para a sua gene-
ralização, a contrametropolização requer mudanças no padrão tecnológico
para permitir a produção em pequenas unidades, e um desenvolvimento
suficiente das tecnologias de comunicação e transporte para permitir
uma decisão de moradia mais independente dos locais de produção.

Cidades médias não-metropolitanas

No que se refere à compreensão do dinamismo demográfico das cida-
des médias propriamente ditas, isto é, as não-metropolitanas, há sinteti-
camente como elencar alguns fatores fundamentais, os quais muitas ve-
zes manifestam-se de forma claramente combinada. Entre estes, desta-
ca-se o papel indutor da desconcentração industrial.

O fenômeno da desconcentração concentrada reflete ao mesmo tempo o
poder e os limites da desconcentração populacional impulsionada pelas
mudanças no padrão locacional das indústrias, a partir da década de 70.
Iniciada pelo espraiamento territorial das indústrias tradicionais, a des-
concentração industrial da década de 70 assemelha-se a um movimento
de suburbanização9 [ver Ferreira (1996)] da indústria da RMSP: uma com-
binação temporal entre a amplificação das deseconomias de aglomeração
desta metrópole e o surgimento de economias de aglomeração em novas
áreas de atração.10

O reflexo do surgimento das economias de aglomeração nas cidades
médias pôde ser captado já no final dos anos 80. Para o período 1969/75, a
relação entre produtividade média da mão-de-obra e o tamanho das cida-
des mostrou-se positiva, tendo como descontinuidade justamente o gru-
po de cidades médias (cidades com população entre 100 mil e 250 mil ha-
bitantes), cuja produtividade ultrapassa a das regiões metropolitanas
[Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente (1985)].
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9 A idéia de suburbanização da indústria refere-se a um processo de dispersão espacial ancorado ou
sob influência de um núcleo central — no caso a RMSP.
10 No tocante ao surgimento dos fatores de atração dos novos centros produtivos, Diniz e Crocco
(1996) ilustram o desenvolvimento da infra-estrutura, fundamental para a unificação dos mercados
e para a criação de economias de urbanização em várias outras cidades ou regiões, citando como
exemplos: a malha rodoviária pavimentada (federal e estadual), de 12.700 km em 1960, cresce para
130 mil km em 1990. A frota de veículos no mesmo intervalo temporal passa de 1 milhão para 16 mi-
lhões; o número de terminais telefônicos em 1972 era de 1,4 milhão e passa para 7 milhões em 1985, a
capacidade de produção de energia elétrica passa de 11 milhões para 60 milhões de kw, no período
1970/90.



Adicionalmente aos clássicos efeitos inibidores da localização indus-
trial nas metrópoles, impostos pela maior organização dos trabalhadores
e pelo elevado preço da terra, há, mais recentemente, a influência das
questões ambientais mobilizando o público, e em alguns casos o poder
público, para a resistência ante a intensificação de indústrias poluentes
nas áreas metropolitanas já saturadas. Motta (1997), ao investigar esta-
tísticas mais recentes sobre a localização de indústrias potencialmente
poluidoras, conclui que, apesar da tendência à desconcentração dos seto-
res potencialmente poluidores da RMSP, ainda havia uma expressiva
concentração deles na região, agora acompanhada por novos pontos de
polarização de setores poluentes. Em virtude do padrão aglomerativo de
localização espacial das indústrias potencialmente poluidoras, estaria ha-
vendo uma nova concentração, principalmente nas áreas urbanas de
Campinas, Ribeirão Preto, Sorocaba e do Vale do Paraíba.

Quanto aos limites da desconcentração industrial, entre outros fato-
res, a distribuição espacialmente concentrada da renda, dos serviços pro-
dutivos e dos próprios centros de pesquisa11 atua para não permitir um
completo espraiamento territorial da indústria, definindo, adicionalmen-
te, um raio limite para a dita desconcentração industrial. Para Diniz e
Crocco (1996), a reversão da polarização industrial está restrita ao polígo-
no que se estende da região central de Minas Gerais ao nordeste do Rio
Grande do Sul, compreendendo, portanto, as principais regiões metropo-
litanas do país (ver Capítulo 9).

Mesmo que de forma aproximada, a distribuição regional dos muni-
cípios brasileiros, estratificada em classes de tamanho, pode fornecer
uma impressão desses limites da desconcentração industrial em direção
às cidades médias (ver Tabela 4).12

O Sudeste e o Sul, somados, agregam — muito provavelmente no in-
terior do polígono desenhado por Diniz e Crocco — 70% dos municípios
com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. Os municípios restan-
tes dessa mesma classe distribuem-se pelas regiões Nordeste (19,2%),
Norte (6,2%) e Centro-Oeste (4,6%). Entre os muitos fatores que explicam
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11 Os centros de pesquisa, como fator decisivo à localização das atividades econômicas, não podem
ser generalizados, pois estariam influenciando, sobretudo, a localização dos pólos de alta tecnologia e
os novos distritos industriais, do tipo “italianos” [ver Diniz e Crocco (1996)].
12 É importante notar que a desconcentração populacional não necessariamente segue a mesma di-
reção ou tem os mesmos limites daqueles verificados para a desconcentração industrial. Com a rees-
truturação produtiva intensifica-se a complexidade do binômio migração-emprego.



a ocorrência desses municípios fora do citado polígono, além, é claro, da
demanda exercida pela concentração populacional de áreas de ocupação
mais antiga, pode-se atribuir importância aos investimentos diretos e às
políticas de incentivos fiscais coordenadas ao longo de décadas pelas três
principais agências de desenvolvimento regional brasileiras: Sudam, Su-
frama e Sudene.

Adicionalmente, também são significativos os impactos das altera-
ções nos movimentos migratórios mais recentes sobre o dinamismo de-
mográfico das cidades médias. Camarano e Abramovay (1999), ao apre-
sentarem as principais trajetórias regionais dos movimentos migratórios
brasileiros, indicam mudanças expressivas nesse processo, que certa-
mente alavancaram muitas das cidades médias fora da área de influência
das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Os anos 50 foram denominados modelo pau-de-arara. Neles, prevaleciam
as migrações inter-regionais de caráter rural-urbano, responsáveis não só
pelo início do processo de desruralização da população brasileira como
também pela explosão das duas metrópoles nacionais. Em 1960, a migração
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Tabela 4

Número de municípios brasileiros segundo classe de tamanho
por grandes regiões — 2000

CLASSE DE TAMANHO DOS MUNICÍPIOS BRASIL NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO-OESTE

Até 5 mil habitantes 1.329 98 265 432 394 140

5 mil a 10 mil 1.313 92 397 404 309 111

10 mil a 20 mil 1.380 112 588 344 232 104

20 mil a 50 mil 958 103 394 267 132 62

50 mil a 100 mil 303 30 97 106 53 17

100 mil a 200 mil 117 6 24 61 21 5

200 mil a 500 mil 76 6 13 37 16 4

500 mil a 1 milhão 18 0 6 11 0 1

1 milhão e mais 13 2 3 4 2 2

Total 5.507 449 1.787 1.666 1.159 446

Fonte: Censo Demográfico 2000.



rural-urbana no interior do Sudeste suplanta a própria saída de migran-
tes das áreas rurais nordestinas. Essa inversão, que não mais se repete nas
décadas posteriores, teve como causas a redução das secas, as já citadas
políticas de desenvolvimento regional e a menor demanda por obreiros
em relação à década anterior, tendo como exemplo a construção de Brasí-
lia [Camarano e Abramovay (1999)]. Nesses 20 anos (1950/70) de inten-
sa desruralização da sociedade brasileira, mais do que as cidades interio-
ranas, os movimentos rural-urbanos tiveram como efeito a aceleração das
metrópoles nacionais e de seus centros urbanos periféricos, entre esses e
as cidades médias metropolitanas.

Ainda seguindo a organização dos citados autores, a década de 70 foi
caracterizada pelo Sul em busca do Norte, porque com a modernização do
setor primário, quase metade da população rural do Sul deixa o campo,
acarretando um decréscimo em sua população rural de 2 milhões de habi-
tantes. Os gaúchos tiveram importância crucial na ocupação da Transa-
mazônica e na vitalização das áreas rurais do Norte durante as décadas de
70 e 80, transformando-as, de forma exclusiva, em zonas de crescimento
de população rural [Camarano e Abramovay (1999, p. 12)].

Importa observar que o fato mais recente de esgotamento do dina-
mismo da fronteira agrícola do Norte, em vez de ocasionar um possível es-
vaziamento das cidades médias da região, provoca, ao contrário, o cresci-
mento desses centros. Martine (1994) chama de efeito acumulativo de novos
e velhos padrões na fronteira a combinação de dois movimentos que acabam
por dinamizar as cidades das fronteiras agrícolas. Em primeiro lugar, a
expansão agrícola demanda atividades de apoio do setor terciário, princi-
palmente as de transporte de mercadorias. Em segundo lugar, as cidades
que surgiram ou cresceram com os projetos agrícolas governamentais en-
contram um dinamismo endógeno que as torna alvos dos potenciais emi-
grantes rurais, hoje desassistidos pelo crédito rural e outros incentivos.

Na análise das principais trajetórias da migração brasileira, para os
anos 80, destaca-se o crescimento da fronteira agrícola do Centro-Oeste,
baseado nas atividades da pecuária e da cultura da soja, ambas exercendo
um forte poder de expulsão dos trabalhadores rurais. Nessa década, os
movimentos migratórios assumiriam um caráter fundamentalmente intra-
regional, o que, principalmente para o Nordeste, dadas as taxas de cresci-
mento de suas metrópoles, direcionou o êxodo rural para as cidades de
pequeno e médio portes [Camarano e Abramovay (1999, p. 12)].
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Para as fronteiras agrícolas do Centro-Oeste, com atividades produti-
vas mais intensas no uso de capital, não só surge uma demanda pela am-
pliação de centros de apoio para atividades terciárias ligadas à comerciali-
zação de mercadorias como também são induzidas atividades de suporte
industrial, principalmente a produção de insumos e implementos agrícolas.

3. Análise da dinâmica de crescimento populacional das
cidades médias de 1970, no período 1970/91

Grande parte dos estudos sobre o desenvolvimento do sistema urba-
no nacional fundamenta-se, exclusivamente, na análise das classes de ta-
manho de cidades ou municípios, tal como feito na primeira parte deste
trabalho. Esse recurso analítico, embora permita importantes inferências,
deve-se reconhecer, peca por não acompanhar a variação populacional
dos municípios que, entre períodos censitários, mudam de classe de ta-
manho. Diante de tal deficiência, faz-se neste estudo um esforço de com-
plementação analítica do sistema urbano nacional, durante o período
1970/2000, acompanhando um conjunto fechado de cidades médias, isto
é, aquelas13 que, em 1970, possuíam população entre 50 mil e 250 mil ha-
bitantes.14

A dinâmica de crescimento das cidades médias de 1970 foi desagregada
em dois períodos, 1970/91 e 1996/2000. Tal fato deve-se à nada trivial ta-
refa de ajustamento territorial necessária para a análise da evolução po-
pulacional ao longo do tempo. Os municípios brasileiros sofreram muitas
modificações territoriais nos últimos 30 anos, como visto na seção anterior.
Para que uma análise da evolução populacional de um município possa
ser feita, deve-se levar em conta essas alterações territoriais, usando-se
unidades territoriais invariáveis, formadas pela reunião de municípios
que, juntos, envolveram-se em algum tipo de modificação territorial
(anexação, desmembramento, ou ambos). Batizou-se essas unidades ter-
ritoriais recompostas de Áreas Mínimas Comparáveis (AMC), usando-se
informações do IBGE a esse respeito.
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13 Na verdade, a população da cidade é o resultado da soma de toda a população urbana municipal,
independentemente do número de distritos urbanos existentes em um município.
14 A definição para as cidades médias de 1970 (entre 50 mil e 250 mil habitantes) visa preservar o con-
junto de cidades investigado num dos estudos pioneiros sobre a posição das cidades médias no siste-
ma urbano nacional, de Andrade e Lodder (1979), possibilitando uma reanálise desse conjunto de
cidades em exercícios futuros de investigação.



A montagem das AMC para o período 1970/2000 indicou áreas míni-
mas reunindo até um total de 40 municípios. Ora, reunir dois, três ou qua-
tro municípios para representar a evolução de seu município central parece
bastante razoável, tendo em vista que esses municípios se envolveram em
modificações territoriais comuns. Mas a reunião de um número excessivo
de municípios, inclusive fora da área de influência do município que se
quer analisar, acaba por impossibilitar uma análise coerente com a unidade
territorial de interesse. Por esse motivo, segmentou-se esta análise em dois
períodos, sugerindo, desde já, a necessidade de um aprimoramento meto-
dológico nas técnicas para garantia de coerência às análises espaciais ao ní-
vel municipal que perpassam intervalos temporais mais longos.

3.1. A dinâmica do crescimento populacional das cidades médias de

1970 vis-à-vis as regiões metropolitanas e o conjunto do país para
o período 1970/91

Entre as múltiplas possibilidades de decomposição do crescimento
populacional brasileiro no período 1970/91, um recorte que investiga a
participação das cidades médias de 1970 vis-à-vis o conjunto das regiões
metropolitanas e a totalidade do país elucida o desempenho diferenciado
desses conjuntos, como mostra a Tabela 5.

Durante a década de 70, como visto, as regiões metropolitanas desta-
caram-se no impulsionamento do crescimento populacional brasileiro.
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Tabela 5

Incremento relativo decenal segundo conjunto de localidades
selecionadas — 1970/91

GRUPOS
POPULAÇÃO (MIL HABITANTES) INCREMENTO (%)

1970 1980 1991 1970/80 1980/91

Brasil 93.139 119.002 146.825 27,8 23,4

Regiões metropolitanasa 23.574 34.992 42.570 48,4 21,7

Cidades médias de 1970 metropolitanasb 2.578 4.137 5.627 60,5 36,0

Cidades médias de 1970 não-metropolitanasb 10.295 14.944 20.157 45,2 34,9

Cidades médias de 1970 12.873 19.082 25.784 48,2 35,1

Fonte: IBGE/Censos Demográficos de 1970, 1980 e 1991 e Contagem da População de 1996.
a Os dados da população das regiões metropolitanas foram levantados com base no ajustamento territorial feito por Bremaecker
(1997).
b Os dados da população das cidades médias de 1970 foram levantados com base em ajustamento territorial feito pela pesquisa,
com base territorial municipal de 1970.



Ao se observar o desempenho das cidades médias de 1970 que pertenciam às
regiões metropolitanas, confirma-se a hipótese da periferização das metró-
poles nacionais. Enquanto, como um todo, as regiões metropolitanas cresce-
ram 48%, as cidades médias circundantes à sede metropolitana tiveram um
desempenho 25% maior, totalizando um crescimento de 61% no período.

No período subseqüente (1980/91), as cidades médias periféricas aos
núcleos metropolitanos também tiveram crescimento mais elevado que
as regiões metropolitanas como um todo. Durante o período 1970/91, isso
resultou num aumento da participação da população das cidades médias
metropolitanas no total da população metropolitana, de 10,9%, em 1970,
para 13,2%, em 1991.

A festejada queda no ritmo de crescimento das regiões metropolita-
nas, verificada no Censo de 1991, deveu-se, fundamentalmente, às me-
nores taxas de crescimento populacional nas metrópoles, pois as cidades
metropolitanas periféricas continuaram a crescer em ritmo mais acelera-
do que o verificado para o conjunto do país. Nas sedes metropolitanas
ocorreu maior intensificação nas trocas migratórias, com volumosos mo-
vimentos de entradas e saídas, que, aliados à aceleração dos movimentos
intrametropolitanos, contribuíram para que as taxas de crescimento po-
pulacional desses núcleos fossem, em geral, inferiores à média nacional.
Observa-se também, nessa mesma década, o papel de destaque das cidades
médias de 1970 não pertencentes às regiões metropolitanas.

Outro enfoque sobre as cidades médias permite reforçar a tese da pe-
riferização das regiões metropolitanas. Trata-se da análise da evolução
das taxas de urbanização, medidas pela razão entre população urbana e
população total dos municípios médios.15 O Gráfico 2 demonstra a queda
no grau de urbanização das cidades médias metropolitanas no período
1970/80, o que pode estar expressando o crescimento periférico dessas ci-
dades para além da franja urbana.

Com a crescente elevação dos preços fundiários urbanos que acompa-
nham o crescimento das metrópoles, é pouco provável que uma redução
no grau de urbanização esteja refletindo uma ampliação da zona agrícola
no território metropolitano nacional. A queda no grau de urbanização,
verificada nos anos 70 para o conjunto dos municípios médios metropoli-
tanos, na verdade reflete o crescimento da população moradora em áreas
não-urbanizadas, por meio da ocupação de loteamentos irregulares e
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15 Chama-se de municípios médios aqueles que incorporam as cidades médias a seus territórios.



clandestinos. Embora o município de São Luís (MA) não seja classificado
como metropolitano, a evolução de seu grau de urbanização é exemplar:
em 1970, a sua população distribuía-se em 60.073 habitantes rurais e
205.413 habitantes urbanos; em 1980, essa distribuição passa a ser, res-
pectivamente, de 202.214 e 247.288; finalmente, em 1991, a população
rural atinge 450.127 habitantes rurais contra 246.244 habitantes urba-
nos. A conclusão a que se chega com esse caso extremo é de que o municí-
pio cresceu, fundamentalmente, incorporando à sua área urbana áreas
administrativamente consideradas rurais.

O Gráfico 2 também nos permite mostrar o acelerado processo de ur-
banização por que passa o país no período 1970/91, variando seu grau de
urbanização em 28%. Como em 1970 as cidades médias já possuíam taxas
de urbanização elevadas, elas não acompanham o ritmo nacional, embo-
ra reforcem o caráter urbano de seu crescimento, atingindo, em 1991,
uma taxa média de 92% para o conjunto. As cidades médias
não-metropolitanas, como se esperava, vivenciam, nesse período, um
crescimento de sua população urbana mais acentuado do que o do conjunto
das cidades médias, o que vincula de forma mais consistente o seu cresci-
mento com a ampliação dos setores econômicos secundário e terciário.
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Gráfico 2
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Graus de urbanização comparados — 1970/91
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Fonte: IBGE/Censos Demográficos de 1970, 1980 e 1991.
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3.2. Posição das cidades médias de 1970 na região de influência das
cidades

Ainda com o objetivo de compreender a evolução populacional das ci-
dades médias de 1970, optou-se por uma abordagem adicional, que rela-
ciona as suas taxas de crescimento à posição hierárquica que ocupavam
no sistema urbano nacional em 1978. Para isso, utilizou-se o trabalho Re-
giões de Influência das Cidades que retrata “o conjunto de centros urbanos
em sua hierarquia como localidades centrais e suas áreas de influência”,
para o ano de 1978 [IBGE (1987, p. 11)].16

Pela Tabela 6, observa-se que as taxas médias de crescimento popula-
cional decrescem dos centros de zona para as capitais regionais, elevando-se
na posição hierárquica superior, dos centros submetropolitanos. Essa re-
dução da taxa média de crescimento populacional dos centros de zona
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Tabela 6

Tamanho médio e incremento populacional das cidades médias de

1970 relativo ao período 1970/91, segundo a posição hierárquica
que ocupam no sistema de cidadesa

POSIÇÃO HIERÁRQUICA TAMANHO MÉDIO
DAS CIDADES (1991)

CRESCIMENTO NO
PERÍODO 1970/91 (%)

FREQÜÊNCIA
ABSOLUTA

Municípios subordinados 101.219 65,1 1

Centros de zonas 139.754 104,1 4

Centros sub-regionais 157.710 85,6 10

Capitais regionais 205.522 79,5 50

Centros submetropolitanos 426.743 130,8 13

Total 78

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados do IBGE (1980) e Censos Econômicos de 1970 e 1991.
a O conjunto de cidades pertencentes às regiões metropolitanas foi destacado nesta análise, uma vez que sua posição hierárquica
é definida como de município subordinado (aos centros metropolitanos), o que não corresponde à grande maioria dos municípios
subordinados do país, estes efetivamente pequenos. Assim, o grupo de municípios subordinados restringe-se a uma única obser-
vação (o município de Teresópolis, no Rio de Janeiro), o que não permite conjeturar sobre os valores associados a esse grupo,
constantes da Tabela 6.

16 Sinteticamente, em tal estudo as cidades têm sua posição hierárquica definida de acordo com a in-
tensidade de relações entre as cidades que compõem sua região de influência. A intensidade das rela-
ções é, por um lado, medida em termos da procedência dos consumidores de bens e serviços ofertados
nas cidades, e, por outro, pelos locais onde os consumidores desta cidade vão comprar bens e serviços
ofertados em outras cidades, ou seja, as regiões de influência são entendidas apenas como locais de
distribuição de bens e serviços. A hierarquia das cidades em suas áreas de influência é composta por
seis níveis, a saber: centros metropolitanos, submetropolitanos, capitais regionais, centros sub-regionais,
centros de zona e municípios subordinados.



para as capitais regionais, em princípio, parece ser o comportamento es-
perado, uma vez que existe uma relação positiva entre o tamanho médio
das cidades e sua posição hierárquica.

Ao se destacar da análise as cidades médias metropolitanas, con-
clui-se por uma forte identificação entre o porte médio das cidades, defi-
nido em 1970 (cidades com população entre 50 mil e 250 mil habitantes),
e a posição de capital regional no sistema urbano. Pela Tabela 6 vê-se que
64% das cidades médias não-metropolitanas cumpriam a função de capi-
tais regionais em 1978.17

Com relação ao desempenho das cidades médias submetropolitanas,
cabem algumas considerações adicionais que possam justificar seu
crescimento relativo, superior ao das cidades hierarquicamente inferio-
res. O estudo Regiões de Influência das Cidades define 11 metrópoles regionais,
formadas pelos núcleos das conhecidas nove regiões metropolitanas,18

acrescidos das cidades de Goiânia e Manaus. As capitais estaduais que
não correspondem a núcleos metropolitanos foram classificadas no estu-
do como centros submetropolitanos. Tal fato ajuda a explicar o dinamis-
mo demográfico das 13 cidades médias de 1970 que cumpriam essa fun-
ção de centros submetropolitanos, uma vez que nove delas são capitais
estaduais,19 sendo as quatro cidades restantes: Ribeirão Preto (SP), Juiz
de Fora (MG), Campina Grande (PB) e Londrina (PR).

Ainda explorando a posição hierárquica das cidades médias de 1970
no sistema de cidades nacional, desenvolveu-se a Tabela 7, na qual o cres-
cimento populacional dessas cidades foi comparado ao das imediatamen-
te subordinadas, para o período 1970/91. A classificação das cidades mé-
dias em termos do diferencial de crescimento em relação às cidades a elas
subordinadas obedeceu à seguinte lógica: quando, no período considerado,
uma cidade média cresce a taxas mais elevadas que a metade das cidades a
ela subordinadas, classifica-se como de crescimento > subordinadas; alter-
nativamente, classifica-se como de crescimento < subordinadas quando
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17 A identificação das cidades médias de 1970 com a função de capitais regionais possibilita a utili-
zação de um critério adicional para uma definição alternativa de cidades médias. Assim, como discu-
tido na Seção 3, um novo conjunto de cidades médias poderia ser definido a partir do cruzamento de
seu tamanho com a posição que ocupa no sistema urbano.
18 Após o Censo de 1991, a região da Grande Vitória passou a ser classificada como região metropoli-
tana de Vitória, totalizando atualmente 10 regiões metropolitanas no país.
19 Nesse aspecto, o documento Região de Influência das Cidades enfatiza: “Ao que tudo indica, a emer-
gência desse tipo de centro decorre, de um lado, da centralização da vida econômica de várias unida-
des da Federação em suas capitais estaduais, cabendo certamente um papel relevante ao Estado
como promotor da ascensão hierárquica da capital (...)” [IBGE (1987, p. 22)].



mais da metade das cidades subordinadas cresce a taxas superiores à ci-
dade média em análise; por fim, quando metade das cidades subordina-
das cresce mais que a cidade média em análise, e a outra metade menos,
classifica-se a cidade como de crescimento = subordinadas.

A Tabela 7 sugere a existência de um padrão na relação do crescimen-
to populacional das cidades médias de 1970 com o de suas cidades imedia-
tamente subordinadas. Com 84,6% das cidades médias crescendo mais
que suas subordinadas, e tomando-se de empréstimo algumas categorias
da física, pode-se falar na preponderância de forças centrípetas atuando
no campo gravitacional formado pelas cidades médias (núcleo) e as cida-
des imediatamente subordinadas a elas (satélites).20 Se a análise aqui
apresentada fosse desagregada nos períodos 1970/80 e 1980/91, provavel-
mente seria encontrada uma aceleração no ritmo de crescimento das
cidades subordinadas, fato que indicaria a formação de aglomerações ur-
banas no entorno das cidades médias de 1970.21
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Tabela 7

Comparação entre o crescimento das cidades médias de 1970 e o
crescimento das cidades a estas subordinadas — 1970/91

POSIÇÃO HIERÁRQUICA

CRESCIMENTO >
SUBORDINADAS

CRESCIMENTO <
SUBORDINADAS

CRESCIMENTO =
SUBORDINADAS

TOTAL

ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO

Centro submetropolitano 11 84,6 1 7,7 1 7,7 13

Capital regional 44 88,0 3 6,0 3 6,0 50

Centro sub-regional 7 70,0 1 10,0 2 20,0 10

Centro de zona 4 80,0 1 20,0 0 0,0 5

Total 66 84,6 6 7,7 6 7,7 78

Fonte: Tabulação própria a partir dos dados do IBGE/Censos Econômicos de 1970 e 1991.
Obs.: O conjunto das cidades médias nesta tabela totaliza 78 cidades, o que se deve às 16 classificadas como subordinadas, isto é,
na última posição do sistema de cidades.

20 Oportuno enfatizar que até então foram exclusivamente utilizadas variáveis demográficas, o que
deve relativizar os resultados acima expostos em termos de relações econômicas entre as cidades mé-
dias e suas subordinadas. Vale lembrar que, em dezembro de 1997, o IBGE já tinha concluído uma
atualização do estudo Regiões de Influência das Cidades, para a Amazônia Legal. Encontra-se em fase de
conclusão a publicação para as demais regiões do país, portanto ainda não disponível ao público. De
qualquer forma, como se trata de cidades de 1970 parece compatível a classificação dos centros urbanos
segundo a rede urbana pesquisada em 1978.
21 Fato que levou os autores a incorporarem o conceito de aglomerações urbanas para a análise da di-
nâmica populacional das cidades médias de 1970 posterior a 1996 [ver Seção 4 deste capítulo].



O comportamento sugerido para a relação entre a dinâmica do ritmo
de crescimento das taxas populacionais das cidades médias de 1970 e a de
suas subordinadas tem como corolário despertar a atenção para as exce-
ções, entre as quais a região de influência de Americana (um dos mais im-
portantes pólos têxteis do país), cidade-núcleo cujo crescimento (132%)
no período 1970/91 foi, em muito, suplantado pelo crescimento de todas
as cidades a ela subordinadas — Nova Odessa (208,6%), Santa Bárbara
D’Oeste (370%) e Sumaré (883%).

3.3. Uma aproximação entre as dinâmicas de crescimento
populacional das cidades médias de 1970 e o processo de
reversão da polarização industrial

Existe hoje uma vasta bibliografia especializada que constata o pro-
cesso de espraiamento da indústria nacional a partir do pólo dinâmico da
RMSP, iniciado no final da década de 60. Tal desconcentração, embora
precisamente ultrapassando os limites do Sudeste, teve como âncora a
própria RMSP, o que favoreceu o interior do próprio Estado de São Paulo e
territórios de outros estados do Sudeste e Sul do país.

A seletividade espacial desse processo de desconcentração industrial
pode ser verificada pela evolução do Valor da Transformação Industrial
(VTI) do interior paulista a partir de 1970, que passa a crescer a taxas su-
periores à da RMSP, alcançando em 1985 uma participação de 22,5% no
VTI nacional. Dito de outra forma, o interior paulista, em 1985, passa a ser
o segundo mais importante centro industrial do país, suplantando toda a
indústria da região Sul, e correspondendo a duas vezes e meia a indústria
de Minas Gerais [Negri (1992)].

Para os propósitos deste trabalho — e uma vez que o assunto foi am-
plamente discutido — caberia destacar como determinante, entre os ar-
gumentos que procuram explicar o aspecto espacialmente limitado do es-
praiamento da indústria nacional, aquele que aponta o perfil da distribui-
ção regional e pessoal da renda como um poderoso obstáculo para uma
efetiva desconcentração industrial [Diniz (1993)].22

No concernente à argumentação que fundamenta o processo de descon-
centração industrial, uma sucinta abordagem foi apresentada na primeira
parte deste trabalho, propondo-se, agora, a realização de um cruzamento
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22 A análise restringir-se-á às cidades médias não-metropolitanas. Contudo, apresentam-se na Ta-
bela 8 e no mapa as taxas de crescimento da população urbana para as cidades médias metropolitanas
de 1970.
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Tabela 8

Taxas anuais de crescimento das cidades médias de 1970

não-metropolitanas — 1970/91

UF MUNICÍPIO

POPULAÇÃO TAXA ANUAL
DE

CRESCIMENTO
1970/91 (%)1970 1980 1991

MT Cuiabá 100.860 212.984 402.813 6,82

MS Campo Grande 140.233 291.777 526.126 6,50

SP São José dos Campos 148.332 287.513 442.370 5,34

MG Uberlândia 124.406 240.961 367.061 5,29

SC Joinville 126.058 235.812 347.151 4,94

PI Teresina 220.487 377.774 599.272 4,88

MG Timóteo/Ipatinga/Coronel Fabriciano 121.762 276.638 325.806 4,80

BA Juazeiro/Petrolina 122.900 222.475 325.381 4,75

MA São Luís 265.486 449.432 696.371 4,70

SP Franca 93.638 148.917 233.098 4,44

AL Maceió 263.670 399.298 629.041 4,23

SP São José do Rio Preto 122.134 188.601 283.761 4,10

SP Americana 66.316 157.258 153.840 4,09

PR Maringá 104.529 168.239 240.292 4,04

RN Natal 264.379 416.898 606.887 4,04

SP Limeira 90.963 150.558 207.770 4,01

GO Anápolis 105.029 180.015 239.378 4,00

PB João Pessoa 221.546 329.942 497.600 3,93

RN Mossoróa 97.245 158.121 218.199 3,92

SE Aracaju 183.670 293.131 402.341 3,80

BA Feira de Santana 187.290 291.504 406.447 3,76

MG Sete Lagoas 66.585 100.628 144.014 3,74

(continua)



151

O desempenho das cidades médias no crescimento populacional brasileiro no período 1970/2000

C
ID

A
D

E
S

M
É
D

IA
S

B
R

A
S
IL

E
IR

A
S

(continuação)

UF MUNICÍPIO

POPULAÇÃO TAXA ANUAL
DE

CRESCIMENTO
1970/91 (%)1970 1980 1991

SP Sorocaba 175.677 269.830 379.006 3,73

MG Montes Claros 116.486 177.308 250.062 3,70

SC Blumenau 100.275 157.258 212.025 3,63

AP Macapá — total 86.097 137.451 179.777 3,57

SP Ribeirão Preto 212.879 318.496 436.682 3,48

RS Caxias do Sul 144.871 220.566 290.925 3,38

SP Bauru 131.936 186.664 261.112 3,30

SC Criciúma — total 81.452 110.604 160.379 3,28

PA Santarém 135.215 191.950 265.062 3,26

ES Vitória 133.019 207.747 258.777 3,22

MG Poços de Caldas 57.565 86.972 110.123 3,14

SC Itajaí 63.139 86.460 119.631 3,09

BA Itabuna/Ilhéus 220.692 284.796 417.497 3,08

MG Divinópolis 80.344 117.330 151.462 3,07

SP Taubaté 110.585 169.265 206.965 3,03

SP Piracicaba 152.505 214.295 283.833 3,00

SP São Carlos 85.425 119.272 158.221 2,98

RJ Nova Friburgo 90.420 123.370 167.081 2,97

SC Florianópolis 138.337 187.871 255.390 2,96

PR Ponta Grossa 126.940 186.647 233.984 2,95

BA Vitória da Conquista 125.573 170.624 225.091 2,82

PE Garanhuns 58.322 87.038 103.341 2,76

SP Rio Claro 78.040 110.212 138.243 2,76

RJ Barra Mansa/Volta Redonda 226.955 338.382 392.521 2,64

(continua)
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(continuação)

UF MUNICÍPIO

POPULAÇÃO TAXA ANUAL
DE

CRESCIMENTO
1970/91 (%)1970 1980 1991

PR Paranaguá 62.327 81.974 107.675 2,64

SP Jundiaí 169.076 258.808 289.269 2,59

PR Londrina 228.101 301.711 390.100 2,59

MG Uberaba 124.490 199.203 211.824 2,56

BA Alagoinhas — total 77.963 102.174 130.349 2,48

PB Campina Grande 195.303 247.820 326.307 2,47

SP Araraquara 100.438 128.109 166.731 2,44

RJ Teresópolis 73.128 98.705 120.709 2,42

SP Marília 98.176 121.774 161.149 2,39

MG Juiz de Fora 238.510 307.525 385.996 2,32

PI Parnaíba 79.216 102.181 127.929 2,31

CE Juazeiro do Norte/Crato 167.043 216.283 264.085 2,21

RS Uruguaiana 74.613 91.497 117.456 2,18

RS Passo Fundoa 93.850 121.156 147.318 2,17

SP Presidente Prudente 105.707 136.846 165.484 2,16

ES Cachoeiro do Itapemirim 100.010 123.699 156.531 2,16

RS Pelotas/Rio Grande 324.357 406.065 488.486 1,97

PE Caruaru 142.653 172.532 213.697 1,94

SP Guaratinguetá 68.869 84.879 102.072 1,89

SP Araçatuba 108.512 129.304 159.557 1,85

SP Barretos 65.574 72.769 95.414 1,80

BA Jequié 100.174 116.868 144.772 1,77

MG Governador Valadares 162.020 196.115 230.524 1,69

SC Tubarão 66.876 75.237 95.062 1,69

(continua)



entre as dinâmicas de crescimento populacional das cidades médias de 1970 e as
hipóteses que procuram explicar, em nível regional, a alavancagem da in-
dústria para além da RMSP. Tal exercício não pretende abranger todos os
municípios, nem, tampouco, esmiuçar os vários determinantes que im-
primiram dinamismo ou desaceleração ao crescimento das localidades. O
cruzamento proposto, alternativamente, procura o rebatimento regional
do processo de desconcentração da indústria sobre a dinâmica populacio-
nal das cidades médias brasileiras.

A Tabela 8 apresenta a hierarquização das cidades médias de 1970 em
termos de crescimento populacional e a sua distribuição no território na-
cional. Como parâmetro comparativo, deve ser lembrado que o cresci-
mento populacional brasileiro no período 1970/91 pode ser expresso por
uma taxa anual de crescimento de 2,2%.23

Voltando à Tabela 8, observa-se que encabeçam a hierarquia das cida-
des médias de 1970, em termos de crescimento populacional, as respectivas
capitais dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ainda na re-
gião Centro-Oeste aparece a cidade de Anápolis, com taxa anual de cresci-
mento de 4%, 17ª posição na hierarquia. Certamente, a função de capital
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(continuação)

UF MUNICÍPIO

POPULAÇÃO TAXA ANUAL
DE

CRESCIMENTO
1970/91 (%)1970 1980 1991

SC Lages — total 128.728 155.293 182.903 1,69

RS Santa Maria — total 156.609 181.579 219.972 1,63

CE Sobral — total 102.197 118.026 142.734 1,60

MG Barbacena 73.898 86.368 99.954 1,45

RS Bagé 90.280 100.135 118.967 1,32

RJ Campos — total 318.806 348.461 401.873 1,11

MG Teófilo Otoni 133.017 128.827 140.833 0,27

RS Cachoeiro do Sul — total 94.261 93.338 99.614 0,26

Fonte: IBGE/Censos Demográficos de 1970 e 1991.
a Cidades que sofreram reajuste territorial durante o período 1970/91, mas que foram analisadas segundo base territorial de
1991.

23 Sobre a análise das dinâmicas populacionais deve ser lembrado que os resultados, em termos de
taxa de crescimento para o período 1970/91, são influenciados por questões de ordem estatística, as
quais tendem a realçar o crescimento dos municípios cuja base populacional em 1970 era menor.



estadual ocupada pelas cidades de Cuiabá e Campo Grande reforça o seu
dinamismo demográfico, demonstrando o peso do estado na dinâmica
econômica das cidades capitais. Nesse aspecto, vê-se que, das 11 capitais
estaduais classificadas em 1970 como cidades médias, todas experimen-
taram um crescimento superior ao conjunto nacional, sendo que oito de-
las estão entre as 20 primeiras do ranking.

O desempenho das cidades médias de 1970 da região Centro-Oeste tem
correspondência com a evolução da distribuição regional da participação
no VTI nacional, na qual a participação do Centro-Oeste eleva-se, no pe-
ríodo 1970/85, de 0,8% para 1,4%. Sabe-se ainda que o desempenho des-
sas cidades relaciona-se não só com as funções de capitais estaduais, mas
também diretamente com o avanço da agroindústria brasileira, impulsio-
nada, sobretudo [Negri (1992)]: a) pela política de incentivos às exporta-
ções para fazer frente aos compromissos com a dívida externa brasileira,
implicando aumento da produção de soja; b) pelo avanço tecnológico, que
permitiu um melhor aproveitamento do cerrado; e c) pela ampliação dos
investimentos em infra-estrutura ferroviária e rodoviária nessa região.

Com o desenvolvimento da agricultura do Centro-Oeste, os centros
urbanos regionais são dinamizados, tanto por sua função de base urbana
para distribuição e comercialização de bens e serviços de apoio às ativida-
des primárias quanto pela demanda de insumos industriais para a agro-
indústria.

A região Norte, que durante o período 1970/85 elevou sua participa-
ção no VTI nacional de 0,8% para 2,5%, possuía em 1970 apenas duas ci-
dades médias: Macapá (AP) e Santarém (PA). Embora elas tenham expe-
rimentado um forte crescimento populacional no período (3,57% a.a. e
3,26% a.a., respectivamente), não seria adequado utilizá-las como refe-
rência direta ao dinamismo econômico regional, uma vez que, durante o
período em análise, o desempenho econômico do Norte, fortemente sub-
sidiado pelas agências de desenvolvimento regional, relaciona-se, sobre-
tudo, à ampliação do parque industrial montador de bens duráveis da
Zona Franca de Manaus e aos grandes investimentos realizados no âmbi-
to do Programa Grande Carajás.

A partir dos anos 70, o crescimento da indústria pesada nacional, alia-
do à posterior busca de superávits da balança comercial, contribuiu para o
avanço das fronteiras de extração mineral do Norte, as quais, mesmo com
características de enclave, impulsionaram o crescimento da economia regio-
nal, dinamizando cidades como Santana (AP), Marabá (PA) ou Imperatriz
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(MA). A expansão da fronteira mineral certamente contribuiu para o di-
namismo da cidade de Macapá, que, em 1986, possuía 9% do pessoal (for-
malmente) ocupado na extração de minerais metálicos e no transporte
marítimo de longo curso [Ministério do Trabalho (1986)].

Santarém, entretanto, apresenta uma estrutura setorial não direta-
mente relacionada às atividades de extração mineral, possui quase 5% do
pessoal (formalmente) ocupado na extração e beneficiamento da madei-
ra e mais de 10% alocados no beneficiamento de fibras têxteis vegetais e
na indústria de fiação e tecelagem [Ministério do Trabalho (1986)].

Uma análise mais genérica das cidades médias de 1970, pertencentes à
região Nordeste, permite destacar que, dentre os 10 municípios de maior
crescimento populacional, seis cumpriam a função de capital estadual.

A análise da dinâmica das cidades médias nordestinas deve também
considerar os efeitos distributivos da renda nacional efetivados pela Su-
dene, que provavelmente ajuda a explicar o fato de 85% dessas cidades se
encontrarem na classe das cidades com taxas anuais de crescimento aci-
ma do conjunto nacional (2,3%), enquanto cerca de 70% das cidades das
regiões Sul e Sudeste estariam nessa mesma classe. Considerando-se as
cidades com taxas anuais de crescimento abaixo de 2,7%, percebe-se que
todas (à exceção de São Luís) fazem parte das regiões Sul e Sudeste. Por
outro lado, a base de dados que está sendo montada no projeto que moti-
vou a elaboração deste texto aponta para uma ligeira diferença entre a
proporção de imigrantes no total da população em 1991 nas cidades mé-
dias de 1970, em favor das cidades nordestinas. Durante os anos de 1981 e
1991, a proporção de imigrantes sobre a população total em 1991 foi de
20% para as cidades nordestinas e em torno de 18% para as cidades do Sul
e Sudeste do país, provavelmente refletindo a importância da migração
de retorno para o primeiro grupo de cidades. Também deve-se considerar
o fato de as taxas de crescimento vegetativo das cidades nordestinas se-
rem maiores do que as referentes às cidades das regiões Sul e Sudeste.

As cidades médias do Sudeste, no período 1970/91, apresentaram em
seu conjunto um crescimento populacional (109%) ligeiramente inferior
à média do conjunto nacional de cidades médias de 1970 (115%). Tal fato,
porém, não pode ser interpretado como desempenho relativamente infe-
rior dessa região, uma vez que durante o período em análise inúmeras ou-
tras cidades apresentam forte dinamismo econômico. Diniz e Crocco
(1996), ao estudarem o desenvolvimento das Aglomerações Industriais
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Relevantes (AIRs),24 mostram que das 57 novas AIRs que surgiram du-
rante as décadas de 80 e 90 (em 1970 existiam 33 em todo o Brasil), 25 lo-
calizaram-se no Estado de São Paulo, 11 em Minas Gerais e duas no Espí-
rito Santo.

Com base no mesmo estudo, ao abordar a evolução da distribuição es-
pacial da indústria nacional no período 1970/91, Diniz (1993) define um
polígono de desconcentração, inserido entre a região central de Minas Gerais
e o nordeste do Rio Grande do Sul, onde se concentraram os investimen-
tos nacionais externos à RMSP. O estudo mostra que, em 1970, as cidades
médias brasileiras já se concentravam nesse polígono, certificando que a
formação desse complexo sistema urbano tem raízes mais antigas que o
processo de industrialização da década de 70.

Entre os fatores tradicionalmente elencados que imprimiram um di-
namismo econômico singular ao interior paulista — que atinge a região
fronteiriça de Minas e Paraná —, destacam-se [Diniz (1993), Negri
(1992) e Guimarães Neto (1993)]:

a) o incentivo governamental à produção de exportáveis, que eram
produzidos com grande eficiência no Estado de São Paulo, tais como: ma-
nufaturados, soja, café, laranja, carne, algodão e cana-de-açúcar — essa
última alavancada pela consolidação do Programa Nacional do Álcool
(Proálcool);

b) as políticas estaduais de interiorização da indústria paulista e as
políticas municipais de atração de capitais, que resultaram na ampliação
da infra-estrutura existente, consolidando uma rede de transportes que
interliga o interior ao litoral e à RMSP;

c) as deseconomias de aglomeração na RMSP, impulsionando alguns
setores para o entorno desse pólo econômico, entre as quais destacam-se
a resistência à baixa dos salários imposta pela organização dos trabalha-
dores e as restrições de ordem ambiental, promovidas por agências gover-
namentais; e

d) os investimentos diretos de grande porte das empresas estatais: em
1980 foi instalada a Refinaria Henrique Laje em São José dos Campos, e
em 1972, a Refinaria do Planalto em Paulínia.
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24 As AIRs correspondem aos territórios das microrregiões homogêneas com 10 mil ou mais pessoas
ocupadas na indústria.



Longe de pretender esgotar uma avaliação caso a caso, mas sim com
interesse em ilustrar a heterogeneidade de fatores que afetam a dinâmica
populacional também nessa região, destacam-se entre as cidades médias
do Sudeste aquelas de desempenho extremo:

a) São José dos Campos (SP) (3ª posição) — que em 1992 possuía
20% do pessoal ocupado nas indústrias de eletroeletrônicos e material de
transportes [ver Ministério do Trabalho (1986 e 1992)] e mais de 45% da
PEA urbana ocupada no setor indústria25 — contava, complementarmen-
te, com um setor de serviços auxiliares às atividades econômicas que em-
pregava 6,5% de todo o pessoal ocupado [ver Ministério do Trabalho
(1986 e 1992)]. Para Cano (1995), São José dos Campos, dada a infra-
estrutura instalada para desenvolvimento de P&D, faz parte do conjunto
dos raros territórios aptos a sediar indústrias de alta tecnologia para além
das regiões metropolitanas do Sul e Sudeste.

b) Uberlândia (MG) (4ª posição) tem como fator de impulsão a eleva-
ção dos serviços produtivos e do comércio, isto é, assim como Cuiabá e
Mato Grosso, cumpre com destaque o papel de base urbana para apoio da
agroindústria e da pecuária [Ferreira (1996)].

c) O aglomerado urbano formado por Ipatinga/Coronel Fabriciano/
Timóteo (MG) (7ª posição), inserido no chamado Vale do Aço, teve, certa-
mente, seu desempenho populacional influenciado pela instalação da
Usiminas e da Acesita.

No extremo oposto, realça-se a posição das cidades de Barbacena
(MG) (74ª posição), Teófilo Otoni (MG) (77ª posição) e Governador Vala-
dares (MG) (69ª posição). Ferreira (1996) caracteriza a Zona da Mata mi-
neira, na qual está inserida a cidade de Barbacena, como região de trajetó-
ria econômica descendente. Situada às margens da BR-040, e sob a in-
fluência do Rio de Janeiro, é bastante plausível supor que a perda de dina-
mismo econômico desse estado tenha afetado o desempenho demográfi-
co daquele centro urbano mineiro [Ferreira (1996, p. 39)]. As outras duas
cidades de Minas Gerais, de fraco desempenho populacional, pertencem
à região nordeste do estado, caracterizada pela presença dos setores in-
dustriais tradicionais, nos quais a base econômica é a pecuária de corte
extensiva [Ferreira (1996, p. 38)].
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25 Censo Demográfico de 1991.



O desempenho demográfico das cidades médias pertencentes à re-
gião Sul destaca, por um lado, a cidade de Joinville (SC) (5ª posição) e,
por outro, o fraco crescimento das cidades gaúchas. Das sete cidades mé-
dias de 1970 pertencentes ao Rio Grande do Sul, seis apresentaram taxas
anuais de crescimento populacional abaixo de 2,3% para o período
1970/91. Embora não se possa desconsiderar as menores taxas de natali-
dade percebidas na região Sul, o deslocamento recente da fronteira agrí-
cola para o Centro-Oeste em detrimento do Estado do Rio Grande do Sul
pode ser considerado aspecto relevante para a compreensão do fraco de-
sempenho populacional das cidades médias desse estado [Diniz (1993)].

Entre as cidades do Sul com alto desempenho populacional, a cidade
de Joinville, especializada nas indústrias mecânica e metalúrgica, tem,
provavelmente, seu alto desempenho populacional relacionado ao pro-
cesso de desconcentração industrial da RMSP [Diniz (1993)].

4. A dinâmica do crescimento populacional das cidades

médias de 1970 vis-à-vis as regiões metropolitanas, as
capitais metropolitanas e o conjunto do país para o
período 1996/2000

Tendo em vista as dificuldades apresentadas no início da seção ante-
rior que impossibilitaram uma análise ininterrupta da evolução populacio-
nal dos municípios, realiza-se nesta seção a análise do período mais re-
cente, 1996 a 2000. Uma vez que a série foi interrompida, decidiu-se por
adotar uma nova definição territorial para os centros urbanos aqui consi-
derados como cidades médias de 1970, ou seja, aqueles centros com popula-
ção urbana entre 50 mil e 250 mil habitantes, segundo o Censo Demográ-
fico de 1970. Trata-se de aplicar para esses centros a definição territorial
proposta por recente estudo da rede urbana nacional [IPEA/IBGE/Nesur
-IE-Unicamp (1999)].

As cidades médias de 1970 cresceram bastante, e nesta dinâmica, em
muitos casos, acabaram por conformar manchas urbanas contíguas com
áreas urbanas dos municípios vizinhos, sinalizando, quando for este o
caso, que a dinâmica populacional de um centro urbano deve ser tomada
como integrante de uma aglomeração, e não de forma isolada. Assim,
nesta seção, as cidades médias de 1970 serão tomadas como centros isolados
ou como centros pertencentes a aglomerações de acordo com as defini-
ções do referido estudo. Portanto, quando uma cidade média de 1970 integrar
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uma aglomeração urbana, a população estudada em 1996 e 2000 será a
população total do aglomerado, e não do município isoladamente.26

A Tabela 9 apresenta as populações para os municípios ou conjunto
de municípios que formam os aglomerados nos quais estão presentes as
cidades médias de 1970, comparando-as com as populações dos municípios
das capitais metropolitanas, das regiões metropolitanas e do conjunto do
país.

O que há de mais surpreendente a ser extraído da Tabela 9 é o fato de o
“Brasil Metropolitano” ter voltado a crescer em um ritmo mais acelerado
do que aquele verificado para o conjunto nacional, revertendo a relativa
desaceleração observada na década de 80.27 O “Brasil Metropolitano”,
que reunia em 1996 34,3% da população nacional, contribuiu em cerca de
40% para o crescimento populacional no período 1996/2000.

A megalópole paulista, formada pelas RM’s de São Paulo, Campinas e
Baixada Santista — já quase reunidas territorialmente —, que concentra-
va 12,7% da população nacional em 1996, também elevou sua participa-
ção no período, alavancada, em grande medida, pelo desempenho da RM
de Campinas.

Apenas as regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro
cresceram populacionalmente em um ritmo inferior ao conjunto nacio-
nal, sendo que a RM de Recife cresceu praticamente no mesmo ritmo do
país. Entre as regiões metropolitanas de maior dinamismo, destaca-se a
RM do Distrito Federal, cujo crescimento de 3,2% a.a. — que também não
foi pequeno na sede metropolitana (2,9% a.a.) — foi impulsionado por
sua periferia, sobretudo pelos municípios de Águas Limpas de Goiás
(14,4% a.a.), Luziânia (7,3% a.a.) e Planaltina (5,8% a.a.).

Não foi exclusividade da RM do Distrito Federal o fato de a periferia
metropolitana ter crescido a um ritmo superior ao verificado para a sede
metropolitana. Sem exceção, todas as 13 capitais metropolitanas estuda-
das observaram crescimento inferior ao de suas periferias. A periferização
metropolitana é, portanto, um fenômeno que persiste desde a década de 70.
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26 Para consultar a composição dos aglomerados, ver IPEA/IBGE/Nesur-IE-Unicamp (1999).

27 Usou-se o termo relativa desaceleração porque as metrópoles continuaram crescendo na década
de 80, mas de forma mais lenta que o conjunto populacional nacional. Observa-se ainda que o ritmo
de crescimento mais intenso das regiões metropolitanas não se deve à inclusão das regiões metropoli-
tanas da Baixada Santista, Campinas, Distrito Federal e Goiânia. Pelo contrário, se fossem considera-
das apenas as nove regiões analisadas durante a década de 80 (SP, RJ, BH, SA, FO, RE, CUR, POA,
BE) o crescimento seria ainda maior, de cerca de 2,1% a.a. no período 1996/2000.
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Tabela 9

População, participação relativa e incremento populacional,
segundo recortes territoriais selecionados — 1996/2000

RECORTES TERRITORIAIS
SELECIONADOS UF POPULAÇÃO

1996
POPULAÇÃO

2000

TAXA
ANUAL DE

CRESCI-
MENTO

(%)

POPU-
LAÇÃO
1996
(%)

CONTRIBUIÇÃO
NO INCREMEN-
TO POPULACIO-
NAL 1996/2000

(%)

Brasila 157.070.163 169.544.443 1,93 100,0 100,0

Brasil não-metropolitano 103.121.441 110.600.261 1,77 65,7 60,0

Regiões metropolitanas 53.948.722 58.944.182 2,24 34,3 40,0

RM São Paulo (1) SP 16.581.933 17.833.511 1,84 10,6 10,0

RM Baixada Santista (2) SP 1.309.263 1.474.665 3,02 0,8 1,3

RM Campinas (3) SP 2.094.596 2.333.022 2,73 1,3 1,9

Megalópole SP
(1)+(2)+(3) SP 19.985.792 21.641.198 2,01 12,7 13,3

RM Rio de Janeiro RJ 10.192.097 10.871.960 1,63 6,5 5,5

RM Belo Horizonte MG 3.886.553 4.331.180 2,74 2,5 3,6

RM Porto Alegre RS 3.374.375 3.655.072 2,02 2,1 2,3

RM Recife PE 3.087.907 3.331.552 1,92 2,0 2,0

RM Salvador BA 2.709.084 3.018.326 2,74 1,7 2,5

RM Fortaleza CE 2.693.996 2.974.915 2,51 1,7 2,3

RM Distrito Federal DF 2.548.922 2.941.957 3,65 1,6 3,2

RM Curitiba PR 2.431.804 2.725.505 2,89 1,5 2,4

RM Belém PA 1.594.426 1.815.812 3,30 1,0 1,8

RM Goiânia GO 1.443.766 1.636.705 3,19 0,9 1,5

Capitais metropolitanas 31.059.367 33.233.613 1,71 19,8 17,4

São Paulo SP 9.839.066 10.406.166 1,41 6,3 4,5

Santos SP 412.243 417.777 0,33 0,3 0,0

Campinas SP 908.906 967.921 1,59 0,6 0,5

Rio de Janeiro RJ 5.551.538 5.850.544 1,32 3,5 2,4

(continua)
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RECORTES TERRITORIAIS
SELECIONADOS UF POPULAÇÃO

1996
POPULAÇÃO

2000

TAXA
ANUAL DE

CRESCI-
MENTO

(%)

POPU-
LAÇÃO
1996
(%)

CONTRIBUIÇÃO
NO INCREMEN-
TO POPULACIO-
NAL 1996/2000

(%)

Belo Horizonte MG 2.091.371 2.229.697 1,61 1,3 1,1

Porto Alegre RS 1.288.879 1.359.932 1,35 0,8 0,6

Recife PE 1.346.045 1.421.947 1,38 0,9 0,6

Salvador BA 2.211.539 2.440.886 2,50 1,4 1,8

Fortaleza CE 1.965.513 2.138.234 2,13 1,3 1,4

Brasília DF 1.821.946 2.043.169 2,91 1,2 1,8

Curitiba PR 1.476.253 1.586.898 1,82 0,9 0,9

Belém PA 1.144.312 1.279.861 2,84 0,7 1,1

Goiânia GO 1.001.756 1.090.581 2,15 0,6 0,7

Centros/aglomerações
(“Cidades Médias de
1970") 27.181.106 29.773.476 2,30 17,3 20,8

Macapá AP 220.962 282.745 6,36 0,1 0,5

Florianópolis —
aglomeração SC 540.063 651.098 4,79 0,3 0,9

Itajaí — aglomeração SC 285.375 337.914 4,32 0,2 0,4

Cachoeiro do Itapemirim ES 150.359 174.227 3,75 0,1 0,2

Jundiaí — aglomeração SP 462.497 529.302 3,43 0,3 0,5

Uberlândia MG 438.986 500.095 3,31 0,3 0,5

São Luís — aglomeração MA 926.356 1.051.184 3,21 0,6 1,0

Vitória — aglomeração ES 1.182.354 1.336.521 3,11 0,8 1,2

Sorocaba —
aglomeração SP 866.766 979.442 3,10 0,6 0,9

Blumenau —
aglomeração SC 406.611 459.154 3,08 0,3 0,4

Montes Claros MG 271.608 306.258 3,05 0,2 0,3

Sobral CE 138.565 155.120 2,86 0,1 0,1

(continua)
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RECORTES TERRITORIAIS
SELECIONADOS UF POPULAÇÃO

1996
POPULAÇÃO

2000

TAXA
ANUAL DE

CRESCI-
MENTO

(%)

POPU-
LAÇÃO
1996
(%)

CONTRIBUIÇÃO
NO INCREMEN-
TO POPULACIO-
NAL 1996/2000

(%)

São José dos Campos —
aglomeração SP 1.088.297 1.210.716 2,70 0,7 1,0

Cuiabá — aglomeração MT 626.756 697.340 2,70 0,4 0,6

São José do Rio Preto —
aglomeração SP 375.640 417.712 2,69 0,2 0,3

Poços de Caldas MG 121.831 135.343 2,66 0,1 0,1

Marília SP 177.632 197.153 2,64 0,1 0,2

Lages SC 140.946 156.406 2,64 0,1 0,1

Ribeirão Preto —
aglomeração SP 634.616 704.059 2,63 0,4 0,6

Joinville — aglomeração SC 566.511 627.759 2,60 0,4 0,5

Juazeiro do Norte/Crato
– aglomeração CE 327.978 363.232 2,59 0,2 0,3

Aracaju -— aglomeração SE 643.435 712.691 2,59 0,4 0,6

Campo Grande MS 600.069 662.534 2,51 0,4 0,5

Maringá — aglomeração PR 380.527 419.312 2,46 0,2 0,3

Paranaguá PR 115.406 127.171 2,46 0,1 0,1

Sete Lagoas MG 167.340 184.286 2,44 0,1 0,1

Teresópolis RJ 125.122 137.550 2,40 0,1 0,1

Maceió — aglomeração AL 803.781 883.308 2,39 0,5 0,6

Caruaru – aglomeração PE 250.444 275.106 2,38 0,2 0,2

Caxias do Sul —
aglomeração RS 544.696 598.382 2,38 0,3 0,4

Natal — aglomeração RN 835.314 915.355 2,31 0,5 0,6

Teresina — aglomeração PI 772.704 842.913 2,20 0,5 0,6

Araraquara/São Carlos —
aglomeração SP 343.985 374.912 2,18 0,2 0,2

(continua)
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RECORTES TERRITORIAIS
SELECIONADOS UF POPULAÇÃO

1996
POPULAÇÃO

2000

TAXA
ANUAL DE

CRESCI-
MENTO

(%)

POPU-
LAÇÃO
1996
(%)

CONTRIBUIÇÃO
NO INCREMEN-
TO POPULACIO-
NAL 1996/2000

(%)

Criciúma —
aglomeração SC 307.886 334.912 2,13 0,2 0,2

Londrina —
aglomeração PR 764.814 831.308 2,11 0,5 0,5

João Pessoa —
aglomeração PB 773.847 840.555 2,09 0,5 0,5

Anápolis GO 264.975 287.666 2,08 0,2 0,2

Vitória da Conquista BA 242.155 262.585 2,05 0,2 0,2

Americana SP 167.945 182.084 2,04 0,1 0,1

Piracicaba SP 302.886 328.312 2,04 0,2 0,2

Santarém PA 242.755 262.672 1,99 0,2 0,2

Limeira — aglomeração SP 586.927 634.675 1,97 0,4 0,4

Uberaba MG 232.413 251.159 1,96 0,1 0,2

Petrolina/Juazeiro —
aglomeração PE/BA 363.303 392.437 1,95 0,2 0,2

Ponta Grossa PR 253.243 273.469 1,94 0,2 0,2

Bauru SP 292.566 315.835 1,93 0,2 0,2

Passo Fundo RS 156.333 168.440 1,88 0,1 0,1

Santa Maria RS 226.063 243.392 1,86 0,1 0,1

Ipatinga — aglomeração MG 372.366 400.772 1,85 0,2 0,2

Franca SP 267.235 287.400 1,84 0,2 0,2

Divinópolis MG 171.565 183.708 1,72 0,1 0,1

Garanhuns PE 110.084 117.587 1,66 0,1 0,1

Governador Valadares MG 231.242 246.897 1,65 0,1 0,1

Feira de Santana BA 450.487 480.692 1,64 0,3 0,2

Tubarão SC 83.728 89.341 1,64 0,1 0,0

(continua)
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RECORTES TERRITORIAIS
SELECIONADOS UF POPULAÇÃO

1996
POPULAÇÃO

2000

TAXA
ANUAL DE

CRESCI-
MENTO

(%)

POPU-
LAÇÃO
1996
(%)

CONTRIBUIÇÃO
NO INCREMEN-
TO POPULACIO-
NAL 1996/2000

(%)

Presidente Prudente SP 177.367 189.104 1,61 0,1 0,1

Araçatuba —
aglomeração SP 248.004 263.565 1,53 0,2 0,1

Parnaíba PI 124.579 132.235 1,50 0,1 0,1

Barbacena MG 107.810 113.947 1,39 0,1 0,0

Pelotas/Rio Grande —
aglomeração RS 482.532 509.789 1,38 0,3 0,2

Alagoinhas BA 122.838 129.617 1,35 0,1 0,1

Juiz de Fora MG 424.479 447.141 1,31 0,3 0,2

Guaratinguetá/Aparecida
— aglomeração SP 246.451 259.078 1,26 0,2 0,1

Volta Redonda/Barra
Mansa — aglomeração RJ 601.106 629.756 1,17 0,4 0,2

Campos dos Goitacazes RJ 389.547 406.279 1,06 0,2 0,1

Uruguaiana RS 121.398 126.561 1,05 0,1 0,0

Campina Grande PB 340.316 354.061 0,99 0,2 0,1

Barretos SP 100.646 103.874 0,79 0,1 0,0

Mossoró RN 205.822 211.823 0,72 0,1 0,0

Bagé RS 115.657 118.747 0,66 0,1 0,0

Nova Friburgo RJ 169.246 173.321 0,60 0,1 0,0

Cachoeira do Sul RS 86.266 87.850 0,46 0,1 0,0

Teófilo Otoni MG 127.499 129.076 0,31 0,1 0,0

Ilhéus/Itabuna —
aglomeração BA 425.848 418.339 –0,44 0,3 –0,1

Jequié BA 165.345 147.115 –2,88 0,1 –0,1

Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2000 e Contagem Populacional 1996.
Obs: As cidades médias de 1970 componentes de aglomerações urbanas, recebem o complemento “aglomeração” na coluna
“recortes territoriais selecionados”.
a Se a taxa média anual de crescimento populacional do período 1991/2000 foi de 1,6%, expressando uma elevação de 146,8 mi-
lhões para 169,5 milhões de habitantes, muito intrigante é observar que, de acordo com os dados da Contagem Populacional, na
última metade da década de 90, a taxa média de crescimento populacional seria maior, cerca de 1,9% a.a., pois a população pas-
sou nesse período de 157,1 milhões para os 169,5 milhões de habitantes atuais. Destarte, ter-se-ia na década um primeiro perío-
do, 1991/96, com crescimento populacional de cerca de 1,4% a.a., e um segundo período, 1996/2000, com aceleração no ritmo
de crescimento populacional, em torno de 1,9%. Fato explicado por ter ocorrido uma substimação na Contagem Populacional de
1996.



Os centros urbanos ou aglomerações, reunidos no conjunto cidades
médias de 1970, apresentaram um resultado quase idêntico ao das próprias
regiões metropolitanas. Sua dinâmica, embora ainda superior à média
nacional, não permite mais que se identifique esse grupo como grande
contribuidor para o processo de desconcentração populacional. Aliás,
chama-se a atenção para o fato de que se vive agora um processo de recon-
centração populacional em direção às regiões metropolitanas do país, e
em prejuízo da qualidade de vida de seus habitantes. As cidades médias,
agora, antes de serem lembradas por sua efetiva capacidade de redistribuir
espacialmente a população, o deverão ser pela sua potencialidade de re-
verter o quadro de reconcentração que se forja.

Ainda que não seja viável e adequado às dimensões deste estudo, de-
ve-se ressaltar alguns dos casos extremos de crescimento das cidades médias
de 1970:

a) o dinamismo de Florianópolis (crescimento de 4,8% a.a.) e de Itajaí
(4,3% a.a.), respectivamente segundo e terceiro lugar no ranking de cres-
cimento das “cidades médias de 1970”, pode resultar na conformação de
mais uma grande região metropolitana, dada a proximidade territorial
entre esses dois centros;

b) Jundiaí (5ª posição no ranking da Tabela 9), Sorocaba (7ª posição) e
São José dos Campos (14ª posição), com crescimento médio anual de,
respectivamente, 3,4%, 3,1% e 2,7%, em virtude de sua localização na
franja da megalópole paulista, podem ser tomadas como reflexo do trans-
bordamento do crescimento daquela megalópole, o que reforça os dados
indicativos de uma reconcentração espacial da população nacional;

c) das 11 cidades médias de 1970 nordestinas (não-capitais), oito apresen-
taram um ritmo de crescimento abaixo do conjunto nacional, mostrando
que o crescimento dos centros nordestinos — fora do “polígono da descon-
centração” — pouco contribuiu para a desconcentração da população; e

d) todas as cidades médias de 1970 que cumprem a função de capitais es-
taduais observaram crescimento populacional em ritmo superior ao con-
junto populacional nacional. Isto mostra que, em outra perspectiva de
análise — que se toma o crescimento das capitais como contributivo à
concentração — poderiam estar reforçando ainda mais as conclusões so-
bre o processo de reconcentração espacial de nossa população.

Em linhas gerais, com essas observações, quer se chamar a atenção
para o fato de, na hipótese de que o crescimento das cidades médias de 1970
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possa ser encarado como contributivo à desconcentração, este teria como
efeito colateral a formação de novas regiões metropolitanas, e não uma
equânime distribuição da população pelo território nacional.

5. Considerações finais

Valendo-se da análise do crescimento populacional brasileiro segun-
do a classe de tamanho dos municípios, e, complementarmente, acompa-
nhando-se a dinâmica populacional de um grupo fechado de cidades,
procurou-se demonstrar o importante papel das cidades médias no cres-
cimento e redistribuição da população nacional durante o período
1970/91. O desempenho desse grupo de cidades, argumentou-se, recebeu
influência significativa das cidades médias metropolitanas, que, dada a
intensidade de suas relações de troca com a complexa estrutura produtiva
das metrópoles, devem ser tratadas de forma especial.

Curiosamente, as taxas de urbanização dos municípios que compor-
tam as cidades médias metropolitanas de 1970 decrescem no período
1970/80, refletindo, possivelmente, o caráter precário do crescimento
dessas cidades, com a ocupação de áreas não-urbanizadas e de loteamen-
tos irregulares e clandestinos.

Em seguida, realizou-se um estudo que objetivou interpretar o dina-
mismo das cidades médias de 1970 não-metropolitanas segundo a posição
que ocupavam no sistema urbano nacional em fins da década de 80. Nes-
se enfoque, caberia primeiramente ressaltar a identificação entre as cida-
des de porte médio (definidas com base no Censo de 1970) e a posição de
capital regional no sistema urbano. Para o período 1970/91, o estudo de-
monstrou que 84,6% das cidades médias de 1970 cresceram mais do que as
cidades imediatamente a elas subordinadas. Tal resultado permite con-
cluir pela preponderância de forças centrípetas atuando no campo gravi-
tacional formado pelas cidades médias (núcleo) e as cidades a elas imedia-
tamente subordinadas (satélites).

Adicionalmente, para o mesmo período 1970/91, procurou-se averi-
guar o rebatimento dos regionalmente diferentes determinantes do pro-
cesso de desconcentração industrial sobre o dinamismo populacional das
cidades médias de 1970. Destacou-se que, de forma geral, é bastante razoá-
vel, nesse período, a associação entre os fenômenos de urbanização e de
industrialização; e ainda que a rede de cidades médias preexistentes em
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1970 certamente condicionou o processo de desconcentração industrial,
impondo a este limites de espraiamento territorial.

É indubitável que o ritmo de crescimento populacional das cidades
médias de 1970 resultou na formação de periferias e entornos vinculados
àquelas cidades, exigindo, portanto, para maior precisão analítica, que a
investigação do desenvolvimento urbano nacional incorpore essas “no-
vas territorialidades”.

A análise do período mais recente (1996/2000), utilizando-se das de-
finições territoriais propostas pelo estudo recente da rede urbana brasilei-
ra, anuncia um recrudescimento da concentração populacional nas áreas
metropolitanas do país [ver IPEA/IBGE/Nesur-IE-Unicamp (1999)].

Ainda que em fase embrionária, o processo nacional de reestrutura-
ção produtiva, sob a orientação de uma política econômica de cunho libe-
ral, parece ter implicações sobre o desenvolvimento regional para reforçar
o processo de concentração econômico-populacional nos grandes centros
urbanos brasileiros. Tais implicações territoriais, entre outros fatores, es-
tariam sendo fundamentadas:

a) pelo aumento da importância das economias externas às firmas nos
critérios de localização reinantes na chamada produção flexível, que exige
proximidade entre fornecedores (just in time), existência de mão- de-obra
altamente qualificada e sofisticados serviços produtivos, fatores encontra-
dos quase que exclusivamente nos grandes centros urbanos nacionais;

b) pela escolha de uma política de desenvolvimento regional orienta-
da pela eficiência, em prejuízo do conteúdo de eqüidade na distribuição
da riqueza nacional;

c) pela perda da capacidade de investimentos diretos e deterioração
dos mecanismos de incentivos, impostos pela política de privatização e
pelo tamanho dos compromissos orçamentários com as gigantescas dívi-
das interna e externa; e

d) pelo planejamento de uma infra-estrutura viária valorizando o es-
coamento de exportáveis, em detrimento de uma orientação que visa per-
mitir a complementaridade do parque industrial nacional.

Certamente ainda pouco estudadas, as recentes mudanças de rumo
do desenvolvimento urbano nacional parecem exigir a premência de es-
tudos empíricos que visem subsidiar o debate sobre o novo papel do pla-
nejamento regional.
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