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DESAFIOS: 
 País imenso, heterogêneo (cinco biomas) e desigual 

 Ir além da definição oficial de área rural no Brasil, à cargo 
das leis municipais: sujeita a diversos interesses locais.  

 Natureza polissêmica do conceito de rural (“novas 
ruralidades”; “neo-rurais”, etc.) => necessidade de 
superação da visão dicotômica de urbano-rural  

  



DESAFIOS OPERACIONAIS PARA O PNSR: 
 O uso de informações sobre toda a população residente 
no país 

 Informações universais para a caracterização do rural  

 Identificar população e domicílios em um nível espacial 
menor do que o município 

 => Os censos demográficos são as únicas fontes 
disponíveis.  



DESAFIOS CONCEITUAIS PARA O PNSR: 
 Os municípios brasileiros são muito heterogêneos em 
termos de tamanho populacional, densidade demográfica e 
extensão física 

 Trabalhadores de municípios essencialmente rurais 
podem residir em áreas urbanas, assim como tem se 
tornado comum pessoas que trabalham nas cidades 
procurar moradias em áreas rurais 

 Avaliação de referências internacionais para auxílio na 
definição de áreas rurais brasileiras 



ESTUDOS PARA A DEFINIÇÃO DE ÁREAS RURAIS 
 A literatura internacional propõe alternativas que 
incorporam outras informações demográficas, geográficas e 
os setores de atividades econômicas 

 EUA => as áreas rurais não ultrapassam 2.500 habitantes em 
localidades ou “territórios abertos” (densidade demográfica); 
relação dos condados com as áreas metropolitanas e não 
metropolitanas; distâncias em relação a centros urbanos por 
tamanho populacional, formando um “continuum rural-
urbano”. 



ESTUDOS PARA A DEFINIÇÃO DE ÁREAS RURAIS 

OCDE => dimensão territorial e as consequências das políticas 
públicas para o território, estruturando-o em duas escalas, local 
e regional 

 A primeira delas se aproximaria dos munícipios brasileiros, a 
segunda das nossas microrregiões (Abramovay, 2000).  

 No nível local o rural é definido por uma densidade 
populacional menor do que 150 hab./km2 – considerada alta 
para os padrões brasileiros no trabalho de Valadares (2014). 



ESTUDOS PARA A DEFINIÇÃO DE ÁREAS RURAIS 
A proposta pioneira da OCDE de 1994 tinha como principal critério 
a densidade demográfica. 

 Tipologia revisada em 2005, incluindo o critério da presença de 
centros urbanos maiores do que 200.000 habitantes.  

 Por problemas na comparação entre os países, a União Europeia 
fez nova revisão para as áreas urbanas => quadrantes de 1 km2, com 
densidade populacional maior do que 300 habitantes por Km2 e 
clusters de quadrantes de tamanho superior a 5 mil habitantes, 
agrupados segundo a proximidade. 



ESTUDOS PARA A DEFINIÇÃO DE ÁREAS RURAIS 

 Portanto, as áreas rurais eram aquelas que não se 
enquadravam nestes critérios.  

 O Banco Mundial acrescentou a distância aos grandes 
centros urbanos, além de outros indicadores, para 
diferenciação das áreas, tendo em vista a aptidão agrícola e 
áreas com cobertura florestal (Delgado et al, 2013). 



AVALIAÇÃO CONCEITUAL 

 Critérios relevantes para fundamentar a definição de rural 
no Brasil, porém, sua metodologia serve para fins de 
regionalização. 

 E as áreas rurais dentro das RMs, no interior do 
“continuum rural-urbano? 

 Para os objetivos do PNRS nem o nível regional, tampouco 
o municipal, seriam suficientes. 



AVALIAÇÃO CONCEITUAL 

 É preciso localizar áreas rurais e não caracterizar regiões 
em “predominantemente rurais”, “intermediárias” ou 
“predominantemente urbanas” 

 Não seria adequado excluir municípios de regiões 
metropolitanas com áreas rurais. 

Ainda assim, a proposta da utilização de quadrantes, da 
densidade e da proximidade física para a delimitação dos 
clusters servirá como referência, como se verá na seção 
metodológica. 



METODOLOGIA 
 A densidade é um indicador central 

 Vantagens para o PNSR:  

 Clareza operacional – áreas rurais são menos densas do que 
as urbanas 

 A densidade demográfica pode ser avaliada segundo diversas 
escalas. 

 Particularidade: sua capacidade de discernir a situação rural 
ou urbana no imenso espaço geográfico brasileiro será 
inversamente proporcional ao tamanho da área considerada. 



METODOLOGIA 
O nível municipal possui sérias limitações, porque o tamanho 
de suas áreas varia tremendamente no país.  

Por exemplo, o município de Belo Horizonte possui uma área 
de 331 Km2, Sinop e Alta Floresta, ambos no Mato Grosso, 
quase atingem 4.000 e 9.000 km2, respectivamente.  

Na capital mineira praticamente toda a área poderia ser 
considerada urbana, em Sinop e Alta Floresta (assim como na 
grande maioria dos municípios), a área urbana propriamente 
dita cobre apenas uma parcela da área municipal. 



METODOLOGIA 
 Escolha: utilizar a menor unidade geográfica possível => 
agregar pequenos áreas em etapas posteriores deste estudo 
será possível, porém, desagregar uma grande área exigiria 
pressupostos arbitrários e sujeitos a grandes margens de 
erros, dada a diversidade de situações no Brasil.  

 Como o PNSR abrange todo o país, as únicas fontes de 
dados domiciliares e populacionais disponíveis são os 
censos demográficos do IBGE.  



OS CENSOS DEMOGRÁFICOS BRASILEIROS 

 Os censos demográficos brasileiros possuem dois tipos de 
questionários: “Básico” e “Amostra” 

 Resultados disponíveis: Setores Censitários, Áreas de 
Ponderação, municípios 

Por que setores censitários?  

São limitados pela capacidade de apenas um recenseador, 
durante a vigência da operação censitária 

Áreas densas (urbanas) e áreas dispersas (rurais) 



OS CENSOS DEMOGRÁFICOS BRASILEIROS 

 A densidade demográfica torna-se variável chave para a 
identificação das áreas rurais de todo o país.  

 Devido a finalidade operacional, a variabilidade de tamanho dos 
setores censitários é bem mais restrita que os municípios, garantindo 
um mínimo de comparabilidade para todo o país.  

Ainda que haja diferenças regionais, os setores censitários são 
áreas mais homogêneas, uma qualidade rara em um país das 
dimensões e heterogeneidade regional como o Brasil.  



CARACTERÍSTICAS DOS SETORES CENSITÁRIOS 

 Pouco mais de 316.000 setores censitários, 310.000 deles 
contendo “Domicílios Particulares Permanentes” 

Classificados por situação Urbana (códigos 1 a 3) ou Rural (4 a 8) 

 1 - Área urbanizada de cidade ou vila: “Áreas legalmente definidas como urbanas e 
caracterizadas por construções, arruamentos e intensa ocupação humana; áreas afetadas por 
transformações decorrentes do desenvolvimento urbano e aquelas reservadas à expansão 
urbana”. 

 2 - Área não-urbanizada de cidade ou vila: “Áreas legalmente definidas como urbanas, mas 
caracterizadas por ocupação predominantemente de caráter rural”. 

 3 - Área urbana isolada: “Áreas definidas por lei municipal e separadas da sede municipal ou 
distrital por área rural ou por outro limite legal”. 



CARACTERÍSTICAS DOS SETORES CENSITÁRIOS 
 4 - Aglomerado rural de extensão urbana: “Localidade que tem as características definidoras de 
Aglomerado Rural e está localizada a menos de 1 Km de distância da área urbana de uma Cidade 
ou Vila. Constitui simples extensão da área urbana legalmente definida”. 

 5 - Aglomerado rural isolado – povoado: “Localidade que tem a característica definidora de 
Aglomerado Rural Isolado e possui pelo menos 1 (um) estabelecimento comercial de bens de 
consumo frequente e 2 (dois) dos seguintes serviços ou equipamentos: 1 (um) estabelecimento 
de ensino de 1º grau em funcionamento regular, 1 (um) posto de saúde com atendimento 
regular e 1 (um) templo religioso de qualquer credo. Corresponde a um aglomerado sem caráter 
privado ou empresarial ou que não está vinculado a um único proprietário do solo, cujos 
moradores exercem atividades econômicas quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na 
própria localidade ou fora dela”. 

 6 - Aglomerado rural isolado – núcleo: “Localidade que tem a característica definidora de 
Aglomerado Rural Isolado e possui caráter privado ou empresarial, estando vinculado a um 
único proprietário do solo (empresas agrícolas, indústrias, usinas, etc.)”. 



CARACTERÍSTICAS DOS SETORES CENSITÁRIOS 
 7 - Aglomerado rural isolado - outros aglomerados: “são os aglomerados que não dispõem, no 
todo ou em parte, dos serviços ou equipamentos definidores dos povoados e que não estão 
vinculados a um único proprietário (empresa  agrícola,  indústria,  usina,  etc..)”. 

 8 - Zona rural, exclusive aglomerado rural: são áreas rurais não classificadas como aglomerados. 



CARACTERÍSTICAS DOS SETORES CENSITÁRIOS 
 Tabela 1 – Censo Demográfico 2010: código, quantidade de setores, população 
por setores  

  

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010 



DENSIDADE DO SETORES CENSITÁRIOS 



DENSIDADE DO SETORES CENSITÁRIOS 



SETORES CÓDIGO 1 



SETORES CÓDIGO 1 – DENSIDADE MENOR QUE 605 



UMA ESTIMATIVA EMPÍRICA PARA A 
DENSIDADE DOS SETORES 
Os trabalhos citados anteriormente levam em conta 
municípios ou unidades maiores, para fins de regionalização 

Os setores tipicamente rurais para os objetivos do PNSR 
são aqueles de códigos 4 (Aglomerado rural de extensão 
urbana) e 5 (Aglomerado rural isolado – povoado). As 
estatísticas descritivas desses setores são mostradas na 
tabela 2. 

  



Tabela 2 – Estatísticas descritivas dos setores censitários de 
códigos 4 e 5: área, densidade demográfica, número de 
domicílios e população – 2010 

 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2010 

Estatísticas

Descritivas Setor 4 Setor 5 Setor 4 Setor 5 Setor 4 Setor 5 Setor 4 Setor 5

Min.   0,002 0,000 0,0 0,0 1 1 2 1

1º Qu. 0,103 0,151 607,7 604,3 75 65 259 240

Mediana 0,249 0,299 1979,9 1240,7 144 104 497 384

Média   0,8812 1.002 5029,0 2093,1 161,1 120,6 572,6 452,2

3º Qu. 0,6088 0,612 4768,5 2412,9 226 161 805 599

Max.   527.610 1.005 291333,3 217500,0 906 669 3281 2439

Área Densidade Domicílios População



UMA ESTIMATIVA EMPÍRICA PARA A 
DENSIDADE DOS SETORES 
Consideramos o primeiro quartil de densidade como a linha de 
corte, por dois motivos: para diminuir a influência de valores muito 
baixos e também porque os valores são muito próximos – 607,7 e 
604,3 para os setores 4 e 5, respectivamente (arredondamos para 
605).  

Além da mediana e da média apresentarem valores bem 
divergentes entre os dois tipos de setores, podem haver muitas 
áreas urbanas com densidades menores, sem que isso as 
caracterizem, necessariamente, como rurais.  

Desta forma, setores urbanos de código 1 com densidade menor 
do 605 hab./km2 serão candidatos a tipicamente rurais. 



Exemplo de setores em BH - 2010 



Cortes de densidade: até 605, 605 a 1980 
(mediana do setor 4) e mais de 1980 



UMA ESTIMATIVA EMPÍRICA PARA A 
DENSIDADE DOS SETORES 
A utilização da densidade como única variável para a 
identificação das áreas rurais classificadas como urbanas 
pode apresentar limitações. 

Acrescentaremos as características da vizinhança de cada 
setor de código 1, como variável auxiliar para a identificação 
das áreas tipicamente rurais. Torna-se necessário, então, 
definir qual o critério de vizinhança. 

  



RESULTADOS 
Conforme mostra a Tabela 1, as áreas dos setores 
codificados de 4 a 8 totalizam 29.543.701 milhões de 
pessoas, ou 15,5% da população brasileira de 2010 (a 
população rural oficial do Brasil, em 2010).  
Somadas a 3.685.377 milhões de residentes dos 
setores de códigos 2 e 3, adiciona-se 1,9% de pessoas 
às áreas rurais, resultando em 33.229.078 milhões de 
residentes. 

  

  



RESULTADOS 
Os setores de código 1 com densidades relativamente 
baixas, isto é, menor do que 605 hab./km2 e com vizinhança 
de pelo menos um outro setor rural (de 2 a 8) totalizaram 
6.683.418 milhões de pessoas, correspondente a 3,5% do 
total do país. 

Enfim, a população estimada para as áreas tipicamente 
rurais do Brasil em 2010 pelos critérios acima propostos é 
de 39.912.496 milhões de pessoas, ou seja, 21,0% da 
população residente no país. 

  

  


