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RESUMO 

As discussões sobre as definições em relação à temática dos espaços urbanos e rurais são 

demasiadamente vastas e densas na literatura. Tão plurais quanto as inúmeras abordagens 

encontradas são as ciências que cruzam esse debate, dotando de grande complexidade as 

discussões que envolvem esses conceitos. A divisão entre população rural e urbana divulgada 

pelo IBGE considera a situação do domicílio dos setores censitários em que reside a população, 

que por sua vez é classificada de acordo com o perímetro urbano demarcado por lei municipal. 

Os municípios podem fazer as alterações desse perímetro urbano tanto por lei específica, quanto 

por meio do plano diretor, e ganharam mais autonomia para realizar tais modificações com as 

normativas da lei 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto da Cidade, o qual estabelece 

diretrizes gerais da política urbana. A delimitação do perímetro urbano, além da distribuição da 

população entre urbana e rural, implica também diretamente nos mecanismos de arrecadação 

municipal, o que provoca estímulos causados pela tributação para a alteração dos perímetros 

urbanos. Ao combinar dados da Pesquisa MUNIC 2015 e os Censos Demográficos de 2000 e 

2010, observa-se que os municípios potiguares que alteraram a lei do perímetro urbano como 

parte integrante do Plano Diretor, entre 2000 e 2010, tiveram um crescimento médio 

proporcional da população urbana de 12,5% nesta década. E os que alteraram seu perímetro 

urbano por meio de legislação específica correspondem a um crescimento médio proporcional 

de 3,7% da população urbana, enquanto os que não alteraram seu perímetro urbano tiveram 

apenas 2,6% de crescimento médio proporcional da população urbana, neste mesmo período. 

Diante ao exposto, tem-se como hipótese que, devido aos fatores político-administrativos, 

mudanças de perímetro urbano e alterações ocorridas na situação do domicílio podem não estar 

sendo acompanhadas de alterações na distribuição espacial da população intraurbana, bem 

como da expansão da mancha urbana e modificações no uso do solo, que justifiquem tais 

alterações. A fim de investigar essas possíveis relações, tomou-se como mote central da 

pesquisa o objetivo de analisar a relação entre variações na situação do domicílio e mudanças 

na distribuição espacial da população, nos municípios do Rio Grande do Norte. Para tanto, 

foram utilizados métodos de mapeamento dasimétrico, que consistem na utilização de técnicas 

de interpolação, além de imagens de satélite, para a desagregação de dados oriundos de 

unidades espaciais administrativas, para o espaço contínuo. Além da análise da distribuição 

espacial da população, os mapeamentos dasimétricos serviram de base, num segundo momento, 

para o cálculo de estimativas intercensitárias e pós-censitárias no nível dos setores censitários 

dos municípios alvo da pesquisa, com o objetivo de estabelecer parâmetros que evidenciem a 

relação entre alterações na situação do domicílio e mudanças na distribuição espacial da 

população. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Distribuição espacial da população; Situação do domicílio; Urbano; 

Rural; Sensoriamento Remoto; Política Urbana 



ABSTRACT 

Discussions about definitions in relation to the theme of urban and rural spaces are too vast and 

dense in the literature. As diverse as the countless approaches found are the sciences that cross 

this debate, endowing the discussions involving these concepts with great complexity. The 

division between rural and urban population carried out by the IBGE considers the home 

situation of the census sectors in which the population resides, which in turn is classified 

according to the urban perimeter demarcated by municipal law. Municipalities can make 

changes to this urban perimeter either by specific law or by means of the master plan, and have 

gained more autonomy to carry out such changes with the norms of law 10.257 of 2001, known 

as the City Statute, which establishes general guidelines for the city. urban politics. The 

delimitation of the urban perimeter, in addition to the distribution of the population between 

urban and rural, also directly implies the mechanisms of municipal collection, which provokes 

stimuli caused by taxation to alter urban perimeters. When combining data from the MUNIC 

Survey 2015 and the Demographic Censuses of 2000 and 2010, it is observed that the 

municipalities that changed the law of the urban perimeter as an integral part of the Master Plan, 

between 2000 and 2010, had a proportional average growth of the urban population 12.5% in 

this decade. And those who changed their urban perimeter through specific legislation 

correspond to a proportional average growth of 3.7% of the urban population, while those who 

did not change their urban perimeter had only 2.6% of proportional average growth of the urban 

population, in this same period. Given the above, it is hypothesized that, due to political-

administrative factors, changes in urban perimeter and changes in the situation of the home may 

not be accompanied by changes in the spatial distribution of the intra-urban population, as well 

as the expansion of the urban area and changes in land use, which justify such changes. In order 

to investigate these possible relationships, the objective of the research was to analyze the 

relationship between variations in the household situation and changes in the spatial distribution 

of the population, in the municipalities of Rio Grande do Norte. For this purpose, dasimetric 

mapping methods were used, which consist of the use of interpolation techniques, in addition 

to satellite images, for the disaggregation of data from administrative space units, for 

continuous space. In addition to the analysis of the spatial distribution of the population, the 

dasimetric mappings served as a basis, in a second moment, for the calculation of inter-census 

and post-census estimates at the level of the census sectors of the cities targeted by the research, 

with the objective of establishing parameters that demonstrate the relationship between changes 

in the household situation and changes in the spatial distribution of the population. 

 

 

KEY WORDS: Spatial distribution of the population; Home situation; Urban; Rural; Remote 

Sensing; Urban Policy   
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1 INTRODUÇÃO 

A contagem da população do Brasil é realizada pelo órgão oficial do governo responsável 

pelas atividades censitárias, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 

contabilizada de acordo com vários aspectos demográficos, que são fundamentais nos estudos 

do campo da Demografia. Dentre outros aspectos da população estudados em Demografia, está 

o da distribuição espacial, como coloca Carvalho et al. (1998), ao definir que a Demografia 

“refere-se ao estudo das populações humanas e sua evolução temporal no tocante a seu 

tamanho, sua distribuição espacial, sua composição e suas características gerais.” 

(CARVALHO et al., 1998, p. 6). Os estudos a respeito desse aspecto espacial na Demografia 

sempre pautaram discussões considerando uma classificação da população entre rural e urbana.  

O IBGE divulga essa divisão entre população rural e urbana considerando a situação do 

domicílio em que reside a população, que é por sua vez classificado de acordo com a área na 

qual está inserido. Ou seja, é a situação, conferida pela área em que se encontra o domicílio, 

que classifica tal população como urbana ou rural. De acordo com a metodologia do Censo 

Demográfico de 2010 do IBGE:  

“Os domicílios de situação urbana são aqueles localizados nas áreas urbanas, 

que são as áreas internas ao perímetro urbano de uma cidade ou vila, definido 

por Lei Municipal. [...] Os domicílios de situação rural são aqueles localizados 

nas áreas rurais, definidas como áreas externas aos perímetros urbanos” 

(IBGE, 2010, p. 307). 

Portanto, a população que habita determinada área do município é contabilizada e 

classificada de acordo com os limites de seu perímetro urbano, o que coloca as áreas rurais 

como subordinadas a serem as áreas que sobram do município quando excluso o espaço urbano 

(BEZERRA; BACELAR, 2013). Por conseguinte, o perímetro urbano “é a linha que contorna 

e delimita as áreas urbanas e de expansão e as separa das áreas rurais” (RANGEL, 2015, p. 11). 

Originalmente, este perímetro é definido no momento de criação do município, visto que “o 

Decreto-Lei 311, de 1938, [...] transformou em cidades todas as sedes municipais existentes, 

independentemente de suas características estruturais e funcionais” (PALONI, 2008, p. 11). 

Segundo Veiga (2003, p. 31), essa regra peculiar acaba por “atrapalhar o entendimento do 

processo de urbanização do Brasil [pois] considera urbana toda sede de município e de distrito, 

sejam quais forem suas características”.  

Tal perímetro, por sua vez, pode ser alterado se o município elaborar um projeto 

específico de acordo com as normativas da lei 10.257 de 2001, conhecida como Estatuto da 

Cidade, a qual regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, e estabelece 
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diretrizes gerais da política urbana. Esses marcos regulatórios sustentam a autonomia municipal 

para realizar sua própria alteração de perímetro urbano e “apontam para a preponderância de 

uma perspectiva política a despeito dos critérios analíticos” (OJIMA, 2007, p. 53), provocando 

uma “instabilidade” na demarcação do perímetro urbano, como aponta Wanderley e Favareto: 

“Um aspecto importante a considerar nessa legislação é o fato de que cabe ao 

próprio poder local, por meio das câmaras municipais, a prerrogativa de 

definir os recortes espaciais e os limites entre as áreas urbanas e rurais, 

periodicamente revisados, levando em consideração a “expansão urbana”. A 

consequência é uma grande instabilidade da linha demarcatória entre os 

espaços urbanos e rurais [perímetro urbano], no interior do espaço municipal, 

com o agravante de que os novos recortes servirão de base para a elaboração 

dos censos demográficos e outros textos oficiais.” (WANDERLEY; 

FAVARETO, 2013, p. 423) 

Essa “instabilidade da linha demarcatória” colocada por Wanderley e Favareto (2013), 

fruto das alterações do perímetro urbano, pode ser a força motriz de um fenômeno causador de 

distorções nas contagens populacionais e sua divisão entre urbana e rural. Endlich (2010, p. 12) 

demonstra receio com os critérios dos limites entre rural e urbano e sua utilização para fins 

estatísticos: “o estabelecimento desses limites continua sendo motivo de preocupação, como é 

o caso da definição do perímetro urbano e classificação das áreas para fins estatísticos”. Silva 

(1999, p. 59) já atentava para o fenômeno da alteração do perímetro urbano na contagem da 

população, chegando ao cálculo de “mais de cinco milhões de pessoas [...] residentes em áreas 

que foram consideradas rurais em 1980 e que passaram a ser urbanas no recenseamento de 

1991”.  

Devido ao fato de que, tanto a delimitação do perímetro urbano, quanto o quantitativo da 

população e sua distribuição entre urbana e rural, implicarem diretamente nos mecanismos de 

arrecadação municipal, a atenção recai sobre os efeitos dos estímulos causados pela tributação. 

O Fundo de Participação dos Municípios (FPM), que “têm se constituído na principal fonte de 

renda da expressiva maioria dos municípios” (PALONI, 2008, p. 82), é um exemplo do 

incentivo suscitado pela tributação sobre o quantitativo populacional.  

Esse estímulo tributário também acomete a distribuição desse quantitativo entre urbano e 

rural, o qual encoraja municípios a fazerem a alteração da classificação de áreas a fim de 

aumentarem suas populações urbanas em detrimento das rurais, como coloca Wanderley e 

Favareto (2013): “Não é de admirar que os municípios sejam, assim, estimulados a aumentar 

artificialmente suas áreas urbanas, tanto mais quanto encontrarem respaldo jurídico para fazê-

lo.” (WANDERLEY; FAVARETO, 2013, p. 442). Isso ocorre porque a arrecadação dos 

impostos cobrados para as propriedades urbanas (IPTU) e para as rurais (ITR) tem destinos 
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diferentes: este último é arrecadado pela União, e não pelo município. Para Necchi et al. (2009) 

o conflito dessa arrecadação é essencialmente espacial, visto que a diferença ocorre em função 

da demarcação do perímetro urbano, alterado por um entendimento subjetivo e mutável do 

processo de expansão urbana (NECCHI; FRANÇA; SANTINI, 2009)(NECCHI; FRANÇA; 

SANTINI, 2009)(NECCHI; FRANÇA; SANTINI, 2009)(NECCHI; FRANÇA; SANTINI, 

2009). 

Nesse sentido, em que o ímpeto fiscal é indutivo das alterações no perímetro urbano, a 

pesquisa aqui proposta concorda com a concepção de que há teor político nas delimitações do 

uso do solo, fato já apontado por Abramovay (2000), ao afirmar que o rural é demarcado “ao 

arbítrio dos poderes públicos municipais, em que as consequências fiscais da definição acabam 

sendo mais importantes que seus aspectos geográficos, sociais, econômicos ou culturais” 

(ABRAMOVAY, 2000, p. 4). Para Fernandes (2007), naquilo que denomina de “nova era” dos 

Planos Diretores, iniciada com o Estatuto da Cidade, o cenário é ainda mais desmoderado sobre 

o efeito da política urbana municipal: 

 

“Em tempos de guerra fiscal, de atração de indústrias, de condomínios 

horizontais de luxo, de macroequipamentos de comércio e serviços, de 

parques temáticos e outros equipamentos turísticos, todo solo municipal pode 

vir a ser urbano, em futuro próximo.” (FERNANDES, 2007, p. 261). 

 

Diante ao exposto, tem-se como hipótese que devido aos fatores político-administrativos, 

mudanças de perímetro urbano e alterações ocorridas na situação do domicílio podem não estar 

sendo acompanhadas de alterações na distribuição espacial da população intraurbana, bem 

como da expansão da mancha urbana. A fim de investigar essas possíveis relações, tomou-se 

como mote central desta pesquisa a seguinte a pergunta: Qual a relação entre alterações na 

situação do domicílio e mudanças na distribuição espacial da população, nos municípios do Rio 

Grande do Norte? 

Desenvolver maneiras de detectar e analisar quando e onde ocorrem alterações de 

situação de domicílio, e se elas estão atreladas a uma mudança na distribuição da população no 

espaço, permite construir uma interpretação mais aprofundada do processo de urbanização, 

considerando os fenômenos mais específicos de cada população. Esse aprofundamento do 

entendimento do processo de urbanização envolve o aprimoramento de elaboração de 

diagnósticos da situação urbana e rural municipal, podendo auxiliar nas decisões de 

planejamento de cada município, bem como na formulação de políticas públicas, como avalia 

Bitoun et al. (2015), que comenta:  
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“uma reavaliação do peso do Brasil rural se faz necessário, posto que a 

subestimação na contagem populacional impacta tanto no imaginário da 

sociedade – que se supõe mais urbana do que realmente é – como influencia 

no desenho de muitas políticas públicas.” (BITOUN et al., 2015, p. 5) 

 É nessa ótica dos estudos urbanos e de políticas públicas que a análise demográfica se 

apresenta inevitável, bem como presente nas discussões, com uma agenda já estipulada no 

campo demográfico. A Demografia sempre buscou contribuir no debate do planejamento e das 

políticas públicas, como evidencia Hirschman (1981) ao comparar o que chama de 

“demographic applied” ao que se denominava de planejamento populacional: “applied 

demographic research as opposed to population planning seems to be a more appropriate 

contribution to the policy-planning process.” (HIRSCHMAN, 1981, p. 575).  

 No que tange aos estudos do processo de urbanização, planejamento urbano e/ou 

territorial, o campo demográfico já se encontra imerso ao debate, pois “[...] à medida que a 

população mundial se concentra cada vez mais nas cidades [...], as estratégias de 

desenvolvimento urbano começam a incorporar os padrões demográficos às suas agendas” 

(ROSEMBACK et al., 2017, p. 302). É nesse imbricamento da Demografia com os estudos 

urbanos que ocorre uma aproximação de conceitos de teorias clássicas demográficas, como a 

Teoria da Transição Demográfica, com outros conceitos como urbanização, crescimento urbano 

e transição urbana (SILVA; MONTE-MÓR, 2010; RIGOTTI, 2015; ROSEMBACK et al., 

2017). Urbanização e crescimento urbano são constantemente associados às migrações rural-

urbano nos estudos demográficos, mas já se encontram críticas a essa causalidade atribuída. 

Enquanto a transição urbana desemboca, inclusive, em implicações de distribuição espacial da 

população: 

“o conceito [transição urbana] cria um campo de convergência importante 

entre problemas os quais são com mais frequência abordados de forma 

separada do que conjunta: a mudança entre regimes demográficos, com seus 

componentes socio-históricos, e a produção e reprodução do espaço urbano e, 

consequentemente, as implicações socioespaciais da distribuição e reprodução 

da população no território.” (SILVA; MONTE-MÓR, 2010, p. 1) 

Mesmo com a agenda já existente nos estudos demográficos acerca dos estudos urbanos, 

o debate ainda está longe de se esgotar, e é promissor, visto que abordagens como a de Silva e 

Monte-Mór (2010) de relacionar “[...] a mudança dos regimes demográficos, a produção e 

reprodução do espaço urbano e as implicações socioespaciais da distribuição e reprodução da 

população no território” ainda são incipientes, como aponta Rosemback et al. (2017). Em vista 

disso, ainda há lacunas que permitem a inserção desta pesquisa nos estudos demográficos e sua 

convergência com os estudos urbanos, de planejamento territorial e políticas públicas: 
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“[...] ainda há muito a ser feito no campo da demografia, no que concerne ao 

fornecimento de orientações úteis aos planejadores e formuladores de políticas 

públicas, principalmente quanto à dimensão espacial do crescimento das 

cidades” (ROSEMBACK et al., 2017, p. 303). 

E ainda mais relacionado ao objetivo dessa pesquisa, bem como às metodologias que 

foram utilizadas, e que serão introduzidas mais adiante, Ojima (2006) expõe a lacuna na 

literatura sobre estudos como esse, bem como os desafios que serão encontrados ao elaborar 

pesquisas dessa natureza: 

“No Brasil, toda sede de município ou distrito é considerada como área 

urbana, sendo tais perímetros definidos por legislação municipal. Ou seja, a 

classificação das áreas urbanas é atribuída aos municípios a partir de um 

critério político-administrativo. Mas, considerando essa limitação dos dados, 

a disponibilidade de informações mais detalhadas sobre as áreas urbanas no 

Brasil depende de estudos que utilizam ferramentas de sensoriamento remoto 

e SIG, e a sua viabilidade técnica ainda é limitada pelo alto custo das imagens 

de satélite para um estudo comparativo de grande abrangência” (OJIMA, 

2006, p. 11) 

Os estímulos que acometem os governos municipais para o aumento de suas áreas 

urbanas, seja de ordem fiscal e/ou política, provavelmente encontraram respaldo jurídico na 

legislação do Estatuto da Cidade, de 2001. Tomando como base dados da Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais 2015 (MUNIC), tem-se a dimensão do que representa o 

Estatuto da Cidade quando se trata de alteração do perímetro urbano pelos municípios. No 

Brasil, 63% dos municípios que modificaram sua área urbana por meio de lei específica do 

perímetro urbano, fizeram tal modificação após o Estatuto da Cidade, sendo que no Rio Grande 

do Norte esse percentual é de 53%.  

Todavia, se o município se enquadrar nas características citadas no art. 41 do próprio 

Estatuto da Cidade, que dispõe das condições para obrigatoriedade de se elaborar um Plano 

Diretor, este não poderá alterar seu perímetro urbano apenas por projeto específico, implicando 

em penalidade de improbidade administrativa ao prefeito em exercício se não elaborar o 

referido Plano. Diante disso, quando se trata dos municípios que alteraram seu perímetro urbano 

por meio do plano diretor, o Estatuto da Cidade aparenta ser ainda mais impulsionador. Segundo 

a MUNIC 2015, dos municípios que alteraram seu perímetro urbano pelo plano diretor, 93% 

elaboraram esses planos após o Estatuto da Cidade, no Brasil. No Rio Grande do Norte, todos 

os municípios que fizeram a alteração do perímetro urbano por meio do Plano Diretor datam de 

anos posteriores a 2001, ano de efetivação do Estatuto da Cidade. 

Quando se combinam os dados da MUNIC 2015 e os Censos Demográficos de 2000 e 

2010, outra informação também chama a atenção. Observa-se que os municípios potiguares que 
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alteraram a lei do perímetro urbano como parte integrante do Plano Diretor, entre 2000 e 2010, 

tiveram um crescimento proporcional da população urbana, em média, de 12,5 % nesta década, 

e os municípios que alteraram seu perímetro urbano por meio de legislação específica 

correspondem a um crescimento médio proporcional de 3,7% da população urbana, neste 

mesmo período. Por outro lado, os municípios que não alteraram seu perímetro urbano tiveram 

apenas 2,6% de crescimento médio proporcional da população urbana, neste mesmo período 

(MUNIC 2015). 

Isso pode ser um indicativo de que as alterações de situação do domicílio, evidenciadas 

pela alteração do perímetro urbano, têm alto impacto sobre o aumento proporcional da 

população urbana municipal. Outro indicativo é que o Estatuto da Cidade, sancionado em 2001, 

foi fator impulsionador desse processo de alteração do perímetro urbano. Pautados nisso, esses 

indicativos podem ser avaliados e examinados por meio da análise das alterações de situação 

do domicílio por município, evidenciadas entre 2000 e 2010, período intercensitário em que o 

Estatuto da Cidade começou a vigorar, com o objetivo de se investigar em quais municípios 

essas variações foram mais discrepantes. Dito isto, o primeiro objetivo específico deste trabalho 

é analisar as variações ocorridas na situação do domicílio, nos municípios do Rio Grande do 

Norte, entre 2000 e 2010. 

Com o intuito de atingir o objetivo central desta pesquisa, de analisar a relação entre 

alterações na situação do domicílio e mudanças na distribuição espacial da população, torna-se 

fundamental compreender as alterações ocorridas na situação do domicílio. Dado que a situação 

do domicílio é atribuída de acordo com a situação do setor censitário onde ele está localizado, 

é necessário o detalhamento do processo de alteração da situação do setor censitário. Este 

processo pode ser compreendido na medida em que se analisam dois aspectos: a genealogia e a 

tipologia dos setores. A análise da genealogia traz elementos que possibilitam compreender 

como e quando os setores foram formados, criados ou alterados. A análise da tipologia se faz 

necessária para compreender qual a situação dos setores (urbana ou rural), bem como as 

diversas subclassificações que detalham os tipos de ocupações dentro da situação urbana e rural.  

 A combinação das análises da genealogia e da tipologia dos setores é importante para 

compor uma leitura crítica da mudança de status ocorrida na área, e consequentemente na 

população residente no domicílio. Isso porque entende-se que apenas observar a alteração de 

rural para urbano, ou de urbano para rural, não é suficiente para uma análise criteriosa da relação 

entre a mudança de situação do domicílio e da distribuição da população. Ou seja, entende-se 

que a diferença entre uma alteração de situação do setor rotulada como “rural de expansão 

urbana” para urbano, e de “rural isolada” para urbano, são diferenças significativas para esta 
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pesquisa. Isso também se aplica a diferença existente quanto a formação do setor, o que 

significa dizer que identificar se o setor se formou a partir de uma subdivisão, ou de agregação 

de outro setor, são leituras importantes do fenômeno da alteração da situação do domicílio, bem 

como da distribuição espacial da população. 

Essa análise faz sentido para esta pesquisa, pois, se confirmada a hipótese, a mudança de 

situação do domicílios em setores que antes eram tidos como aglomerados rurais isolados, por 

exemplo, seria uma demonstração do quão fortes seriam os condicionantes outros, que não os 

“critérios analíticos” colocados por Ojima (2007), para as alterações de situação do domicílio 

pela incorporação de novas áreas ao perímetro urbano. Assim como, um setor que se formou a 

partir de uma subdivisão pode ser evidência de um aumento no número de domicílios. Em vista 

disso, propõe-se como segundo objetivo específico analisar a genealogia e a tipologia dos 

setores censitários urbanos face às alterações de situação do domicílio, nos municípios alvo da 

pesquisa, entre 2000 e 2010. 

 Após quantificar as alterações de situação dos domicílios da população, analisar como e 

onde acontecem essas alterações, a pesquisa se direciona no sentido de verificar na prática a 

relação entre alterações na situação do domicílio e as mudanças na distribuição da população 

no espaço. Para isso, é preciso obter a distribuição espacial da população em mais de um período 

do tempo, com objetivo de analisar as mudanças ocorridas nessa distribuição.  

A disponibilidade de dados que expõe essa distribuição a nível intramunicipal é restrita, 

tanto no aspecto temporal (apenas para anos censitários), quanto espacial (apenas por setor 

censitário). No aspecto temporal, essas restrições acarretariam a impossibilidade de obter a 

distribuição espacial para os períodos intercensitários e pós-censitários. Dados desses períodos 

são importantes para analisar se tais distribuições espaciais se alteraram, ao passo em que houve 

as alterações de situação do domicílio. 

Quanto ao aspecto espacial, os limites dos setores censitários se modificam entre um 

censo e outro, acarretando um problema conhecido como “Problema da Unidade de Área 

Modificável” (MAUP1), pois os limites das áreas mudaram, e não mais se correspondem 

espacialmente. Outro fator espacial limitante da análise da distribuição da população é a própria 

representação desta distribuição. Essa limitação é encontrada em mapas coropléticos (mapas 

com dados classificados por cores), que segundo Eicher e Brewer (2001), associam a cada 

polígono (nesse caso o setor censitário) uma cor correspondente a um dado. Isso acaba por 

homogeneizar todo o setor, fazendo com que o dado se restrinja aos limites do polígono. 

 

1 Sigla em inglês para “modifiable areal unit problem”. 
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 Portanto, para viabilizar as análises da distribuição espacial da população, ao longo do 

tempo, e permitir dessa forma a comparação com as alterações de situação do domicílio, foi 

adotado um método para representar os dados, independentemente dos limites administrativos 

(CAMPOS, 2017). Conhecido como dasimétrico, esse método pode ser bastante amplo, como 

sugerem Eicher e Brewer (2001, p. 126), ao apontar que “dasymetric” poderia descrever a 

maioria das formas de interpolação de área, uma técnica de desagregação de dados espaciais. 

Isso porque esse método foi elaborado com o objetivo de solucionar os problemas de MAUP. 

Para isso, sua aplicação se dá pela desagregação dos dados espaciais de uma superfície, 

geralmente dados censitários, para uma superfície mais detalhada da distribuição espacial da 

população (CAMPOS, 2017). 

A diferença do método dasimétrico para os demais de interpolação de área reside no fato 

que este é um método que se utiliza de variáveis auxiliares relacionadas à população. Uso do 

solo, rede de transporte, entre outras, são exemplos de variáveis relacionadas à população que 

auxiliam na interpolação (WU et al., 2005). Diante disso, para este trabalho, essa variável 

corresponderá aos dados orbitais de cobertura da terra, provenientes de imagens de satélite.  

O uso de imagens de satélite permitirá restringir os dados populacionais às áreas 

efetivamente ocupadas, viabilizando a identificação da expansão da mancha urbana de forma 

mais precisa. Esse uso dos dados orbitais para o mapeamento dasimétrico será realizado por 

meio do método da contagem habitacional. Como a disponibilidade de dados de população por 

situação do domicílio é limitada apenas para os anos de 2000 e 2010, provenientes dos Censos 

Demográficos, torna-se necessário a utilização de métodos que permitam obter as populações 

por situação do domicílio em anos não censitários (como, por exemplo, entre 2001 e 2009 e 

entre 2011 e 2019). Isso porque mudanças no uso e ocupação do solo – como a expansão das 

áreas urbanas, mudanças na situação do domicílio e o crescimento populacional – podem ter 

ocorrido em anos intercensitários ou pós-censitários, assim como a implementação das leis de 

alteração de perímetro urbano e dos planos diretores normalmente não coincide com os anos 

censitários. 

Desse modo, o mapeamento dasimétrico será utilizado para estimar a população por setor 

censitário, associando os elementos da alteração da situação do domicílio (os setores censitários 

por situação do domicílio) e a distribuição espacial da população (contagem habitacional por 

meio de imagem orbital). Desta maneira, tem-se como terceiro objetivo específico desta 

produzir e analisar a distribuição da população no espaço contínuo (através do mapeamento das 

unidades habitacionais), bem como estimativas populacionais intercensitárias e pós-censitárias 
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dos municípios alvo da pesquisa, nos períodos entre 2001 e 2009, e de 2011 a 2019, além da 

análise das informações dos censos de 2000 e 2010. 

Análises integradas serão necessárias para responder à pergunta central da pesquisa, qual 

seja, investigar as relações existentes entre possíveis mudanças na distribuição espacial da 

população e no uso e ocupação do solo, em face a alterações na situação do domicílio, propostas 

por leis municipais e planos diretores, para municípios do estado do Rio Grande do Norte. Para 

tanto, serão considerados os dados genealógicos dos setores e seus tipos, bem como 

características de crescimento e estimativas obtidas por meio de imagens orbitais, para as 

décadas de 2000 e 2010. Ressalta-se que o presente trabalho tem como hipótese que, devido ao 

impacto dos fatores político-administrativos, as mudanças de perímetro urbano e as alterações 

ocorridas na situação do domicílio podem não estar sendo acompanhadas de modificações na 

distribuição espacial da população intraurbana, bem como da expansão da mancha urbana, em 

especial, nos municípios do Rio Grande do Norte. Portanto, tem-se como quarto e último 

objetivo específico analisar, ao longo do período em análise, a distribuição espacial da 

população e as estimativas populacionais em face às alterações na situação do domicílio, 

segundo as alterações dos setores censitários (impostas por leis de perímetro urbano e planos 

diretores), nos municípios alvos da pesquisa, no período intercensitário (2000-2010) e pós-

censitário (2010-2019). 

 A fim de dissertar sobre o problema de pesquisa explicitado, atendendo aos objetivos 

apontados, a pesquisa está estruturada com um primeiro capítulo denominado “Distribuição 

espacial da população e situação do domicílio: entre a Demografia, o Planejamento Territorial 

e a Política Urbana”, tratando de aspectos conceituais e teóricos, que norteiam a pesquisa dentro 

do campo de estudo demográfico e quanto à sua multidisciplinaridade. Na sequência, o capítulo 

intitulado “Análise espacial, distribuição espacial da população e estimativas populacionais a 

partir de imagens orbitais”, trazendo uma revisão bibliográfica de conceitos e métodos 

utilizados para distribuir, estimar e analisar a população no espaço. Um terceiro capítulo 

explicita a metodologia utilizada para atender ao objetivo central e aos objetivos específicos. 

Em seguida, um capítulo analisando os resultados encontrados na pesquisa, denominado de 

“Análise da distribuição espacial da população e a situação do domicílio por meio de 

estimativas populacionais com base em imagens orbitais”. E por fim, considerações finais 

relacionando os elementos da pesquisa com os referenciais teóricos discutidos ao longo da 

dissertação e os resultados encontrados. 
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2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO: 

ENTRE A DEMOGRAFIA, O PLANEJAMENTO TERRITORIAL E A POLÍTICA 

URBANA 

Para o aprofundamento das relações que se estabelecem entre as alterações na situação 

do domicílio e as mudanças na distribuição espacial da população, torna-se necessário 

desenvolver diversas discussões que acompanham o significado e os desdobramentos que 

envolvem a classificação da população em urbana ou rural. Como essa classificação oficial no 

Brasil advém da situação do domicílio demarcada pelo IBGE, que por sua vez se pauta no 

perímetro urbano, é preciso adentrar nas discussões tanto sobre planejamento quanto em relação 

a aspetos da política. 

Os caminhos que interligam a Demografia e o campo do planejamento certamente já são 

amplamente conhecidos, principalmente pelas interpretações, muitas vezes holísticas, que os 

estudos demográficos oferecem como ferramentas para o planejamento, sobretudo de políticas 

(RIOS-NETO et al., 2009), como sugere Hirschman (1981). Esse planejamento de políticas 

desemboca em áreas como o planejamento urbano, regional e territorial. Demógrafos já 

desenvolveram diálogos com esses estudos (HIRSCHMAN, 1981; RODRIGUES, 2001; 

SOUZA, 2004, 2012; MONTE-MOR, 2006; OJIMA, 2006, 2007; KRAMBECK, 2007; 

SILVA; MONTE-MÓR, 2010; DYSON, 2011; CARMO; DAGNINO; JOHANSEN, 2014; 

RIGOTTI, 2015; OJIMA; MARANDOLA JR., 2016; ROSEMBACK et al., 2017), o que os 

coloca na grande mesa redonda do debate urbano-rural, no qual estendem-se por caminhos que 

levam ao estudo de marcos políticos que impactam na distribuição espacial da população, como 

a política urbana. Neste contexto, as seções 2.1 e 2.2 aprofundam a discussão sobre o urbano-

rural e a política urbana, respectivamente, e suas relações com a Demografia.  

2.1 O debate urbano-rural e a questão demográfica  

A discussão em torno dos conceitos e definições sobre os espaços urbanos e rurais é 

demasiada vasta e densa. Tão plurais quanto as temáticas são as ciências que cruzam esse 

debate, dotando ainda mais de complexidade as discussões que envolvem essas significações. 

O que poderia se tornar enfadonho e repetitivo se distancia cada vez mais disso na medida em 

que as grandes transformações materiais e simbólicas ocorrem no tempo e no espaço, trazendo 

uma enxurrada de novos contornos aos conceitos. Raymond Williams (1989) construiu um 

extenso trabalho a respeito do significado desses tipos de ocupação ao longo da história, 

trazendo elementos histórico-literários. O autor defende que o entendimento do rural e do 
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urbano (como qualquer outro caso de conceituação ou significação) não poderia passar por uma 

desqualificação ou negação das ideias que envolvem esses conceitos, sem que haja uma 

sobreposição a interpretações mais recentes. Em vez disso, o entendimento estaria na busca dos 

motivos pelos quais essas ideias foram traçadas, e o contexto que é gerador de uma cadeia de 

outras ideias marginais, que estão associadas à estas. 

Nesse sentido, há um fio condutor que consiste na essência da diferenciação entre o 

urbano e o rural. Observando como se deu a origem desses modos de ocupação humana e em 

concordância com diversos autores na literatura, a divisão social e territorial do trabalho é 

elemento ontológico que move as diferentes formas de ocupar o espaço, de modo que o 

exercício de reconhecimento do rural e do urbano passa necessariamente por uma análise de 

como está posta essa divisão do trabalho (ENDLICH, 2010; SPOSITO, 2006; ARAUJO E 

SOARES, 2009; MILTON SANTOS, 2012). 

Ocorre que essa divisão social e territorial do trabalho não é cristalizada no tempo e no 

espaço, e segue se modificando constantemente2, ora de forma mais lenta, ora acelerada e 

intensamente. É justamente numa dessas grandes transformações espaço-temporais da divisão 

do trabalho, que se coloca em pauta a discussão rural-urbano com a emergência de definir o 

que seria campo e cidade. Desse modo, havia a busca por respostas para as alterações que 

marcavam os espaços advindos da aceleração da urbanização, que aconteceu devido à 

Revolução Industrial. Foi nesse contexto que se demandou o entendimento da cidade e do 

campo e suas relações, de forma a compreender essa dicotomia. E esse sentido polarizador, 

binário e propriamente dicotômico, constitui-se como fundamental para os primeiros 

direcionamentos dados às concepções de urbano e rural (DAVOUDI; STEAD, 2002).  

As autoras Davoudi e Stead (2002) realizam um resgate histórico dos conceitos para 

entender o seu uso no presente. Segundo as autoras, os termos foram cunhados numa ótica 

tradicional, abordando a relação dos conceitos numa visão polarizada, na qual se destacam duas 

visões contrárias: uma visão anti-urbana, que lança luz sobre os impactos sociais, econômicos, 

ambientais e de saúde causados pelas grandes migrações da população rural para os centros 

urbanos, atraídos pelos adventos da Revolução Industrial. Oposta a essa visão, existia uma 

corrente pró-urbana, que exaltava as mudanças advindas do processo de urbanização como 

sinônimo de progresso, no qual as cidades seriam o motor da modernidade capaz de mover a 

 

2 “É assim que os lugares se criam, e se recriam e renovam, a cada movimento da sociedade. O motor desse 

movimento é a divisão do trabalho, encarregada a cada cisão da totalidade de transportar aos lugares um novo 

conteúdo, mil novos significados e um novo sentido” (SANTOS, 2012, p. 14). 
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sociedade para o futuro, sendo o urbano uma consequência natural de desenvolvimento dos 

espaços rurais.  

Essas duas escolas de pensamento pautaram as produções das ciências sociais do final do 

século XIX ao começo do século XX (DELGADO et al., 2013), mas as críticas surgiram por 

volta de 1930 e ganharam força na década de 1960, muito pautadas na aceitação das 

intersecções que compunham o par relacional urbano-rural. Isso porque a ideia dicotômica 

acabava por restringir a aplicação desses conceitos, ao desconsiderar várias formas de ocupação 

que não se enquadravam na forma binária de conceituação (IBGE, 2017). Castells (1974, p. 59) 

em sua obra “La cuestión urbana”, ao tratar do capítulo de urbanização, desenvolvimento e 

dependência, argumenta que para “percibir la estrecha dependencia de los procesos urbanos 

con respecto a la estructura social” é necessário abrir mão de dualidades como “rural-urbana, 

agrícola-industrial o tradicional-moderna”. 

As visões dicotômicas abriram espaço ao longo do tempo para o entendimento do rural-

urbano como um espaço “continuum”, pautado na contiguidade espacial, na gradação dos 

caracterizantes de cada espaço, e na complementaridade entre o rural e o urbano (RUA, 2005; 

ARAÚJO; SOARES, 2009; ROSA; FERREIRA, 2010; IBGE, 2017). Rua (2005) aborda essa 

corrente do continuum a partir de duas vertentes: uma primeira pautada numa perspectiva 

marxista, a qual o autor denomina como vertente “clássica”, cujos estudiosos estabeleceram 

como centro de suas preocupações a cidade e o urbano. O autor coloca no seio dessa vertente 

no Brasil pesquisadores como Octávio Ianni, José Graziano da Silva e Milton Santos. Para Rua 

(2005), esses autores trazem uma interpretação que evidencia a urbanização do rural por meio 

da expansão do sistema capitalista, uma vez que se criam as materialidades da urbanização nos 

espaços rurais. 

Outra vertente do continuum com ênfase também na crítica de cunho social, porém mais 

recente e em contraposição à anterior, traz à tona novos contornos para a relação urbano e rural, 

colocando este último no cerne da discussão. Tal vertente, que Rua (2005) classifica como 

“analítica”, vem ressignificando as relações do rural com o urbano, fazendo emergir o debate 

acerca das “novas ruralidades”. Nesse arcabouço, ganham destaque no Brasil autores como 

Maria José Carneiro, Roberto José Moreira, José Eli da Veiga, Ricardo Abramovay, Sérgio 

Schneider. Toda essa discussão teórica é feita segundo critérios e técnicas que buscam 

operacionalizar os conceitos de acordo uma aplicação. Endlich (2010) faz uma sistematização 

em dimensões dos critérios que já foram utilizados para caracterizar o rural e o urbano: patamar 

demográfico; densidade demográfica; ocupação econômica da população; e os limites oficiais 

ou delimitação administrativa.  
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Nessa primeira dimensão, o patamar demográfico diz respeito ao contingente 

populacional que vive em certa área. A autora mostra que dentro desse parâmetro há diversos 

patamares instituídos no mundo, o que endossa críticas a esse critério, por trazer uma 

compreensão de urbano apenas como uma massa de pessoas concentradas, e o rural sendo tudo 

aquilo que não é urbano. Apesar disso, Endlich (2010) salienta que o uso desse critério poderia 

ser feito de forma adicional a outros.  

A segunda dimensão diz respeito à relação entre número de habitantes e a área que 

habitam, trazendo algumas vantagens em relação ao primeiro. Conforme afirma a autora, para 

a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), esse critério já impõe 

uma certa facilidade de operacionalização e supre a demanda de um critério que abarque todas 

as formas de rural e urbano, pois sempre a ocupação rural será menos densa. Baseando-se em 

Abramovay (2000), a autora reforça que, diante dessa preocupação com o entendimento do 

rural, esse critério não reduz tal forma de ocupação a características pejorativas, como a pobreza 

ou o despovoamento. Mas alerta que existem problemas quanto à operacionalização dessa 

dimensão, pois, na medida em que a cidade apresenta diferentes densidades e que a etapa de 

coleta dos dados geralmente é feita nos domicílios, poderia acontecer a caracterização de 

algumas áreas da cidade como não urbanas, devido a sua baixa densidade demográfica 

(ENDLICH, 2010).  

No que concerne à ocupação econômica da população, tal dimensão está pautada num 

critério demasiadamente econômico. Bastava-se atentar por meio de quais atividades 

econômicas as pessoas viviam, e de acordo com Weber (1921), entender qual parcela dessa 

população desenvolvia um modo de vida urbano, identificando quais viviam do comércio ou da 

indústria e, por conseguinte, qual parte da população vivia de modo rural, em função da 

agricultura. Porém, com a emergência de fenômenos como a desindustrialização, no século XX, 

e a diversidade de atividades desenvolvidas no campo, a autora concorda com a insuficiência 

desse critério. Essa dimensão, vista por esse viés, enfrenta críticas atualmente, visto que “novas 

ruralidades” se apresentam no território, de forma que o rural é fruto de novas atividades 

econômicas, que não apenas a agricultura (ABRAMOVAY, 2000; VEIGA, 2002). 

E, por fim, mas não menos importante, a dimensão do rural e do urbano por limites 

oficiais ou delimitação administrativa. Nesse critério, é delimitado que o urbano (ou o rural) é 

o solo circunscrito por determinada administração. São exemplos de onde se utiliza esse critério 

para delimitação oficial: Reino Unido, África do Sul, Tunísia e o próprio Brasil. Nesses países, 

as áreas urbanas são definidas por meio de leis que delimitam a linha que dissocia as duas 

formas de ocupação, sendo no Brasil chamada de perímetro urbano. Esse critério utilizado 
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isoladamente pode trazer problemas, como a delimitação arbitrária dos limites 

(ABRAMOVAY, 2000; VEIGA, 2002; RUA, 2005; ENDLICH; 2010).  

Diante dessa tarefa de classificar as áreas como rurais e urbanas, para Abramovay (2000), 

é urgente que se deixe de lado concepções que associem o rural a áreas de vazio social, cultural 

e demográfico. Nesse aspecto, o autor busca nas definições dos Estados Unidos e da OCDE um 

fio condutor que sustente uma categoria analítica para definição dessas áreas. Veiga (2002) 

também utiliza as definições utilizadas pelos países da OCDE para exemplificar que, nesses 

países, a maioria da população vive em áreas que são consideradas rurais, ou pelo menos 

relativamente rurais. Para este autor a lei em vigor de definição de áreas urbanas, junto ao fato 

desta ser utilizada para fins estatísticos, se constitui enquanto elemento provocador de uma má 

leitura do território, o que impacta no não desenvolvimento do “Brasil rural”, e a saída que se 

aponta é uma tipologia que abarque a diversidade dos municípios brasileiros.  

Rua (2005, p. 52) acredita que Abramovay (2002) e Veiga (2002) conferem um destaque 

desproporcional à dimensão político-administrativa perante as demais, de forma que não 

abrange uma visão completa do território. Não apenas Rua (2005), mas vários autores tecem 

críticas a essa dimensão normativa, inclusive os próprios Veiga (2002) e Abramovay (2000), 

que não descartam a delimitação por critérios político-administrativos, mas propõem que estes 

sejam incorporados a outros critérios, como o patamar populacional e a densidade demográfica. 

Endlich (2010) também tece críticas a Abramovay e Veiga e propõe uma análise da 

historicidade, para não cair na emboscada da descontextualização. Para a autora, estabelecer 

definições baseadas nos critérios descritos acima, mesmo operando uma utilização mais 

pragmática, é impróprio para o entendimento da realidade social. Segundo Sposito (2010), é 

“pouco eficaz” e até mesmo “ingênuo” que esta dimensão político-administrativa venha a ser 

pautada em classificações que busquem a apreender os conceitos, considerando a grande 

variedade de realidades encontradas no país. Portanto, essa revisão conceitual é justificada não 

apenas pela necessidade de entender o contexto dos critérios de definição das áreas urbanas e 

rurais, mas também compreender as limitações desses critérios. 

Apesar das limitações, as classificações entre urbano e rural que foram analisadas na 

presente pesquisa são baseadas nessa dimensão político-administrava. Isso porque é tal 

dimensão, atualmente, que classifica as terras no Brasil enquanto rurais e urbanas. Entretanto, 

apesar do foco analítico nesta dimensão, esta pesquisa concorda que o critério posto hoje para 

definição dessas categorias pode não estar ajustado para a realidade brasileira, se distanciando 

da vanguarda teórico-conceitual de rural e urbano, e até mesmo causando distorções nas 

classificações da população enquanto urbana e rural. 
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Porém, apesar dessa classificação ainda atender a tais critérios estritamente político-

administrativos, é importante reconhecer que, em meio a toda a discussão sobre as 

classificações oficiais, o IBGE se propôs a esboçar uma nova proposta de classificação e 

caracterização dos espaços rurais e urbanos no Brasil. Após fazer um levantamento das 

definições e critérios utilizados em outros países e organizações (Quadro 1), o IBGE optou 

pelo alinhamento com tipologias como a da OCDE e da União Europeia, as quais tem como 

critério principal a densidade demográfica. Outros critérios alternativos também foram 

incorporados, como o patamar demográfico e os critérios legais, de forma a compor uma 

classificação mais completa. Nesse sentido, a escolha feita pelo instituto brasileiro é justificada, 

além da boa aceitação que as definições da OCDE e União Europeia têm, também pela 

facilidade de comparação dos resultados brasileiros com uma grande gama de países. 

Quadro 1 - Critérios predominantes utilizados nas definições de áreas urbanas e rurais 

em países e organizações. 

País ou 

Organização 

Critérios predominantes utilizados na definição de áreas rurais e urbanas 

Tamanho da 

População 

Densidade 

Demográfica 

Oferta de 

Serviços 

Participação 

da Agricultura 

Divisão 

Administrativa 

Aglomeração 

de Habitações 

Argentina X           

Austrália   X X     X 

Bolívia X           

Brasil         X   

Chile X     X     

Colômbia         X   

Costa Rica         X   

Cuba X   X       

República Dom.         X   

Equador         X   

El Salvador         X   

Estados Unidos X           

França X           

Guatemala         X   

Haiti         X   

Honduras X   X       

Inglaterra           X 

México X           

Nicarágua X   X       

País de Gales           X 

Panamá X   X       

Paraguai         X   

Peru           X 

Uruguai     X   X   

Venezuela X           

OCDE   X         

União Europeia   X         

Fonte: IBGE (2017, p. 26) 

Como observado, critérios demográficos estão inseridos nas várias dimensões da 

classificação do urbano e do rural, como o patamar demográfico e a densidade demográfica. 
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No entanto, existem discussões no campo dos estudos demográficos que vão além da atribuição 

do critério numérico e contribuem com o debate acerca dos conceitos de urbano e rural, bem 

como com os estudos urbanos. Algumas dessas discussões perpassam importantes teorias do 

campo dos estudos populacionais, e estão explanadas no tópico seguinte. 

2.1.1 A Teoria da Transição Demográfica e a Transição Urbana: A Demografia no debate 

rural e urbano. 

A relação da Demografia com a discussão do rural e do urbano passa, necessariamente e 

não por acaso, pela ideia de transição que está enraizada na disciplina desde seus princípios 

(SILVA; MONTE-MÓR, 2010; RIGOTTI, 2015). Essa ideia remonta à clássica Teoria da 

Transição Demográfica (TTD), uma macro teoria que explica o comportamento das populações 

quanto às suas características vitais e de crescimento natural, em que regimes de alta 

mortalidade e alta fecundidade passariam por um processo de transição em etapas, afetando 

diretamente o crescimento natural das populações, chegando a patamares de baixa mortalidade 

e baixa fecundidade (NOTESTEIN, 1945). Segundo Caldwell (1977), outros autores teorizaram 

sobre o processo da queda da fecundidade nos países ocidentais, mas foi Frank Notestein, em 

1945, que desenhou a teoria da transição demográfica moderna. Segundo essa teoria, nas 

sociedades em fase de pré-transição demográfica, ocorria a manutenção de uma alta 

fecundidade para “compensar” a alta mortalidade, fruto de intervenções religiosas e sociais no 

comportamento da população (NOTESTEIN, 1945; CALDWELL, 1977). Um padrão 

inicialmente observado em países europeus, e/ou de forte influência europeia, essa transição 

ocorreria em dois grandes estágios: a primeira transição demográfica (PTD) e a segunda (STD).  

Para Caldwell (1977), a TTD traria implicações como a industrialização e a urbanização, 

sendo pré-condições para o seu desenvolvimento, gerando um novo modo de vida, exportado 

para as populações não industriais e não urbanas. É nesse cenário pré-industrial, onde operavam 

altas taxas de fecundidade e mortalidade, que começa a primeira etapa da transição 

demográfica. Tal cenário se explica pelo declínio da mortalidade, principalmente nas idades 

iniciais, muito devido aos avanços associados aos progressos sanitários advindos com a 

urbanização (SILVA; MONTE-MÓR, 2010). Inicia-se então a PTD, marcada pelo decaimento 

da mortalidade em paralelo ao aumento da taxa de natalidade, com a manutenção das taxas de 

fecundidade, resultando no crescimento natural da população.  

Essa queda da mortalidade está diretamente ligada às melhorias das condições sanitárias, 

principalmente nas cidades, e avanços na medicina, possibilitando a redução da mortalidade 
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infantil e o aumento da esperança de vida. Tais melhorias das condições de vida nas cidades e 

o processo de industrialização permitiram que estas se tornassem um atrativo para pessoas que 

moravam no campo. Esse fenômeno provocou os movimentos populacionais do campo para a 

cidade e, concomitantemente, o crescimento urbano e a urbanização. 

No Brasil, esse processo de transição inicia-se ainda na década de 1940, com a queda da 

mortalidade e a manutenção dos altos níveis de fecundidade até 1970, resultando no 

crescimento populacional. Esse movimento das componentes demográficas (fecundidade e 

mortalidade) produziu um crescimento de 3,1% ao ano (a.a.), entre 1950 e 1960, e 2,9% no 

decênio seguinte (Tabela 1). Importante salientar que esse incremento se deu majoritariamente 

nas cidades, onde o aumento foi de 5,3% a.a., nesta mesma década. 

Tabela 1 - População brasileira e ritmo de crescimento, entre 1950 e 2010. 

População 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Total 51.944.397 70.992.343 94.508.583 121.150.573 146.917.459 169.590.693 190.755.799 

Urbana (%) 36,2 45,1 56,0 67,7 75,5 81,2 84,4 

Rural (%) 63,84 54,92 44,02 32,3 24,53 18,77 15,64 

Taxa de crescimento 

anual (%) 
1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1991 1991-2000 2000-2010 

Total 3,1 2,9 2,5 1,9 1,4 1,2 

Urbana 5,3 5,0 4,4 3,0 2,2 1,6 

Rural 1,6 0,6 -0,6 -0,8 -1,2 -0,7 

Fonte: Censos Demográficos, IBGE. 

Isso porque esse período coincide, não por acaso, com a aceleração do processo de 

industrialização e urbanização no país. Entre 1930 e 1960, aprofundam-se os processos de 

mecanização do território brasileiro (SANTOS, 2001), com a expansão dos sistemas portuários, 

ferroviários, rodoviários e energéticos do país, impulsionando a industrialização brasileira. 

Concomitantemente, forma-se uma rede de cidades no Brasil de maneira hierarquizada e, 

principalmente, concentrada na região sudeste.  

É nesse contexto que se observa um crescimento urbano bastante ascendente, 3 vezes 

maior do que o crescimento da população rural, entre 1950 e 1960 (Tabela 1). A população 

urbana, que em 1950 era de 36%, passa para 45% em 1960. Na década seguinte, pela primeira 

vez, o Brasil passa a contabilizar mais pessoas vivendo em áreas consideradas urbanas (56%) 

do que nas consideradas rurais. 

No contexto de queda acelerada da mortalidade, a queda da fecundidade, que até então 

era branda, passou a se comportar de forma mais intensa. Nesse estágio, ocorrem mudanças 

significativas na constituição familiar, já na segunda metade do século XX. Mudanças que vão 

em direção ao adiamento de acordos matrimoniais e/ou da própria maternidade, o que 
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desemboca no aumento de domicílios com um ou dois moradores, coabitação sem acordos 

matrimoniais; a ampliação do tempo de permanência no domicílio dos pais; e o aumento de 

divórcios (SILVA; MONTE-MÓR, 2010). Tais características produzem baixíssimas taxas de 

fecundidade, abaixo do nível de reposição, fenômeno característico da STD. Isso porque as 

mudanças que ocorriam devido à industrialização – como a mobilidade espacial para os grandes 

centros, causando o fenômeno da urbanização – inseriram a população em transformações 

culturais, econômicas e políticas, trazendo novos elementos que impactaram na decisão de 

aumento da prole, como os custos econômicos da vida urbana e a inserção das mulheres no 

mercado de trabalho, elementos apontados por Caldwell (1977). 

Rigotti (2015) aborda alguns clássicos da literatura do campo demográfico, como 

Notestein (1945), Lee (1966) e Preston (1979), os quais acreditam que as mudanças em 

decorrência da transição demográfica são parte do movimento de modernização e possui muitas 

facetas que não apenas a demográfica. Dessa forma, o autor destaca efeitos que desembocam 

em mudanças socioeconômicas por causa da diminuição da fecundidade e da mortalidade, que 

tanto podem ocorrer concomitantemente como de forma autônoma. Fatores como o aumento 

dos gastos em educação e a entrada da mulher no mercado de trabalho são relacionados 

diretamente com a queda da fecundidade, enquanto a queda da mortalidade é acompanhada pelo 

aumento da longevidade, que estimula o investimento na educação dos filhos, aumentando 

dessa forma a mão-de-obra qualificada. Outra consequência da transição demográfica bastante 

discutida na literatura e lembrada por Rigotti (2015) é o inevitável envelhecimento da 

população. Reher (2011) aponta para a migração como possível resposta ao problema do 

envelhecimento populacional, mas Rigotti (2015) chama atenção para o desequilíbrio causado, 

a longo prazo, nos países que “exportariam” população. 

Silva e Monte-Mór (2010) esclarecem que, à medida que a comunidade demográfica 

utiliza a TTD, as críticas não são poupadas. Os autores apontam para a falta de ajuste na PTD, 

para as escalas espaço-temporais menores, e para localidades onde o cronograma da teoria não 

se vivenciou nessa sequência (primeiro a queda da mortalidade e depois da fecundidade). 

Rigotti (2015) também enfatiza que cada país ou região vivencia as experiências teorizadas na 

TTD de forma diferente, conforme suas experiências concretas.  É possível notar que essa 

macro teoria possui interface com diversos assuntos debatidos nas ciências sociais. A citar de 

forma resumida, as alterações da fecundidade e mortalidade, contidas na Teoria da Transição 

Demográfica, desembocam em modificações da estrutura etária, trazendo à tona consequências 

diretas no crescimento da população, envelhecimento da população, e investimentos em 

políticas públicas de diversos segmentos. Não obstante, um outro processo que parece dialogar 
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com essas mudanças são as formas de assentamento humano, ou seja, as formas da vida urbana 

e rural. O crescimento urbano e o processo de urbanização são diretamente ligados às mudanças 

contemporâneas no modo de vida, o que permitiu regimes próprios de fecundidade e 

mortalidade baixos, abordados dentro da TTD. Desta feita, como colocado por Silva e Monte-

Mor (2010), o termo transição urbana passa a ser utilizado, possibilitando a abertura de um 

caminho que tende a se estreitar entre a Demografia e a temática urbana (e por que não a 

rural?!), trazendo elementos que possam ser estudados de forma conjunta. 

De modo geral, a transição urbana remete à passagem de um modo de vida rural para um 

modo de vida urbano. Isso se deu tendo em vista que a população mundial havia passado de 

95% vivendo em áreas rurais, no final do século XVIII, para ter a maioria vivendo em áreas 

urbanas após a Revolução Industrial (ALVES, 2010). Porém, Silva (2012), concordando com 

Alves (2010), critica a definição simplista da identificação da transição urbana apenas como 

transferência do status da população, de feudal para urbana industrial. Os autores rejeitam a 

ideia de causa-efeito entre a transição demográfica e urbana, e apontam para uma concomitância 

entre esses processos.  

Para Ojima (2006), essa transição se deu em dois momentos: no primeiro, chamado pelo 

autor de primeira transição urbana, o crescimento populacional se refletia no espaço de maneira 

que os centros urbanos cresciam e pressionavam os habitantes para áreas mais longínquas do 

centro, trazendo à tona o fenômeno da periferização. E a segunda transição urbana, 

caracterizada pela pressão populacional sobre as áreas urbanas de forma rarefeita, dando espaço 

a um processo de arranjo da população dentro das áreas urbanas. 

Silva (2012) adjetiva esse primeiro momento como “quantitativo” e o segundo como 

“qualitativo” do processo de urbanização. Isso porque, na primeira transição urbana, o processo 

demográfico que se explicita é o da migração, mais especificamente a migração rural-urbano, 

no qual atribui a transição urbana um fator de pressão populacional, em virtude do contingente 

massivo que fora deslocado. Em contrapartida, o segundo momento passa a focalizar a 

acomodação dessas pessoas no modo de vida urbano, qualificando o debate em torno das 

condições de produção e reprodução tanto da população quanto do ambiente urbano. 

Para aprofundar a questão da transição urbana e suas consequências demográficas, cabe 

o estabelecimento de dois conceitos que comumente são confundidos, a urbanização e o 

crescimento urbano. Dyson (2010 e 2011) é categórico ao colocar que em contextos de transição 

demográfica, entende-se por urbanização o crescimento proporcional da população que vive em 

áreas urbanas, que seria a passagem de 10% urbana para 70% ou mais. Por outro lado, o 
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crescimento urbano corresponde ao número absoluto e não relativo, como a urbanização; 

portanto, diz respeito ao aumento do número de pessoas que vivem em áreas urbanas. 

Desse modo, Dyson (2010 e 2011) traz elementos para se pensar a transição demográfica 

como causa de mudanças sociais e econômicas e não apenas consequência, e como esta pode 

se relacionar com os estudos urbanos. A crítica do autor diz respeito ao caráter puramente 

economicista utilizado na abordagem dos temas urbanização e crescimento urbano, no sentido 

de que o atrativo de empregos na cidade em decorrência da industrialização promoveu 

migrações do campo para cidade, por sua vez ocasionando o crescimento urbano. Isso se deve, 

segundo Dyson (2011), à tendência  de associação das experiências de industrialização e de 

crescimento econômico dos países desenvolvidos (especialmente os europeus) à Teoria da 

Transição Demográfica e à urbanização. Sem embargo, essa interpretação apresenta 

dificuldades, dado que o declínio da fecundidade, bem como a urbanização, vem ocorrendo em 

locais que não passaram por crescimento econômico e tampouco industrialização. 

Sobre as etapas da transição demográfica, Dyson (2010) afirma que  “In pre-transitional 

circumstances, the level of urbanization is restricted by the fact that the urban death rate is 

higher than the urban birth rate” (DYSON, 2010, p. 151). Sendo assim, antes da queda da 

mortalidade nos centros urbanos, o que traria “combustível populacional” para manter a 

população urbana seria a migração rural-urbana. Inicia-se então a transição demográfica, com 

o declínio da mortalidade nos centros urbanos, devido principalmente ao controle de doenças 

infecciosas, muito comuns em locais onde viviam aglomerações de pessoas. Essa taxa de 

mortalidade cai abaixo da natalidade urbana, o que provoca o crescimento natural urbano. 

Portanto, para o autor, temos que, nesse primeiro momento de transição demográfica, quando 

o crescimento natural começa, a emigração rural é causa do crescimento urbano. Apenas 

posteriormente, quando se tem um nível maior de urbanização, a taxa de crescimento natural 

passa a sustentar o crescimento urbano. 

Nessa lógica, segundo Dyson (2010), concomitantemente à transição, ocorre a migração 

rural-urbana. Depois que o centro urbano passa por esse primeiro crescimento natural, o autor 

acredita que a migração rural-urbano é essencial para a urbanização, visto que, mesmo que o 

crescimento urbano natural ocorra, este ainda será menor que o crescimento natural das áreas 

rurais. Desta forma, sem a migração rural-urbana jamais ocorreria urbanização. Por sua vez, 

essa migração, necessária para a urbanização, seria alimentada pelo crescimento natural do 

rural, ao passo que a própria transição demográfica avançaria, ocorrendo o declínio da 

mortalidade também no meio rural.  
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Em resumo, Dyson (2010) advoga que a migração sustenta o patamar populacional 

urbano antes do declínio da mortalidade. Quando ocorre a transição, o crescimento natural 

urbano acontece, porém ainda é menor que o rural, necessitando da migração rural-urbana para 

que ocorra a urbanização. Rigotti (2015, p. 6) concorda e coloca que geralmente esse processo 

de urbanização requer uma migração rural-urbana, pois são raros os casos em que o crescimento 

natural urbano, por si só, é suficiente para produzir uma urbanização. É nesse viés que 

comumente a migração é utilizada na Demografia para explicar a transição urbana, 

particularmente o crescimento urbano e/ou a urbanização. 

Porém, Dyson (2010 e 2011) e Rigotti (2015) mencionam as definições das áreas urbanas 

e rurais como complicadores nos estudos das migrações de tipo rural-urbano, principalmente 

para fins de comparação entre países, ou do mesmo país ao longo do tempo. Nesse sentido, 

além das migrações rurais-urbanas, outros fatores devem ser reconhecidos como parte da 

transição urbana, como a fecundidade e mortalidade, e com nossas ênfases, as “mudanças nas 

fronteiras administrativas” (RIGOTTI, 2015, p. 9). Com esse termo, o autor chama atenção para 

as alterações de perímetros urbanos, as quais definem as áreas urbanas e rurais brasileiras por 

critérios político-administrativos. 

O papel dessas alterações de perímetro no processo de transição urbana pode ganhar ainda 

mais importância num contexto de envelhecimento populacional, com a diminuição da 

propensão a migrar, observada no Brasil nos últimas anos (RIGOTTI, HADAD, & CAMPOS, 

2015), e em especial na região Nordeste. Com isso, as suspeitas acerca da rápida mudança na 

proporção de população urbana, observada nos dados de situação do domicílio em alguns 

municípios do Rio Grande do Norte, recaem sobre o ímpeto fiscal, por parte da administração 

dos municípios, em alterar seu perímetro urbano, como aponta a literatura (SILVA, 1999; 

ABRAMOVAY, 2000; VEIGA, 2003; FERNANDES, 2007; OJIMA, 2007; PALONI, 2008; 

ENDLICH, 2010; WANDERLEY; FAVARETO, 2013). Isso porque tais áreas demarcadas 

pelos perímetros urbanos são utilizadas para fins estatísticos, e tal modificação dos limites 

urbanos tem sido cada vez mais frequente: 68% dos municípios brasileiros fizeram alteração de 

perímetro urbano após 2001, ano que passa a vigorar a Lei n° 10.257, conhecida como Estatuto 

da Cidade. 

O Estatuto da Cidade, dentre outras leis, compõe o arcabouço legal da Política Urbana 

brasileira, e impacta no desenho de políticas públicas, e até mesmo no imaginário popular 

(BITOUN; MIRANDA; ARAÚJO, 2015), pois abrange os mecanismos político-

administrativos utilizados para a modificação dos perímetros urbanos. Uma leitura desses 

mecanismos é fundamental para a compreensão das possíveis distorções causadas na 
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classificação da população quanto à situação do domicílio. Assim, na próxima seção é analisada 

a Política Urbana e suas interfaces com situação do domicílio. 

2.2 A Política Urbana e a Situação do domicílio 

No Brasil, o IBGE utiliza a classificação da população com base na localização do 

domicílio em que tal população reside. Essa classificação é nominada de situação do domicílio, 

e classifica-se em urbana e rural (IBGE, 2013). A situação do domicílio está condicionada a 

uma ordem político-administrativa, pois a demarcação das terras urbanas e rurais é definida por 

lei. Isto posto, é nessa seara da legislação brasileira que se encontram imbricadas a política 

urbana e a situação do domicílio. 

Os nexos desse vínculo remontam ao Decreto-lei n° 311, de 2 de março de 1938, o qual 

estabelece critérios para a divisão territorial do Brasil. Até então, não havia se verificado uma 

legislação que distinguisse vilas de cidades. É a partir deste Decreto-lei que “todos os distritos-

sede de municípios passaram a ser classificados como cidades, enquanto as vilas seriam todas 

as sedes de distritos” (IBGE, 2017, p. 37). Por conseguinte, as áreas fora dessa demarcação 

seriam consideradas rurais, demonstrando que não é de hoje a falta de condições políticas para 

o território rural, em decorrência da ausência de instrumentos legais que planejem essa áreas 

(BEZERRA; BACELAR, 2013; BITOUN; MIRANDA; ARAÚJO, 2015). 

Apesar de não ter alterado o critério de demarcação das terras urbanas e rurais (LIMA, 

2007), outro marco legal importante para essa demarcação é a Constituição Federal do Brasil 

de 1988. É a partir dessa Carta Magna que a responsabilidade da criação de municípios é 

descentralizada da esfera federal e passa a ser responsabilidade dos estados. Além disso, nos 

artigos 182 e 183, a Constituição atribui ao poder municipal a tarefa de legislar sobre a política 

urbana. 

É para regulamentar esses artigos do capítulo II da Constituição que, em 10 de julho de 

2001, é estabelecida a Lei n° 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade. É nesse arcabouço 

legal que estão ancoradas as condições legais que permitem ao município alterar seu perímetro 

urbano. Isso pode ser feito tanto por Lei específica de Perímetro Urbano, quanto pelo Plano 

Diretor. Sobre esses instrumentos pairam críticas, que serão abordadas a seguir, no tocante aos 

estímulos provocados pelo aumento de tributos que acompanha o aumento do perímetro urbano 

(SILVA, 1999; VEIGA, 2002; ABRAMOVAY, 2000; FERNANDES, 2007; OJIMA, 2007; 

PALONI, 2008; ENDLICH, 2010; WANDERLEY; FAVARETO, 2013). 
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Utilizando a média do crescimento da população urbana proporcional dos municípios3, 

por tipo de alteração do perímetro urbano e o tamanho da população, percebe-se alguns padrões. 

Os municípios no estado do Rio Grande do Norte que mais cresceram em média o percentual 

de população urbana foram aqueles que alteraram seus perímetros urbanos, seja pelo Plano 

Diretor ou por Lei específica (Gráfico 1). Quanto ao contingente populacional, também se 

verifica o mesmo fenômeno, principalmente em municípios pequenos (com até 5 mil 

habitantes), e médios (entre 50 mil a 100 mil habitantes), sendo apenas no grupo de 5 mil até 

10 mil habitantes onde predomina um crescimento dos municípios que não alteraram seu 

perímetro urbano. 

Gráfico 1 - Média do crescimento urbano proporcional (%) dos municípios do Rio Grande 

do Norte, entre 2000 e 2010, por tipo de alteração do perímetro urbano e por tamanho da 

população em 2010. 

 
Fonte: Censos Demográficos e MUNIC 2015. 

Portanto, tais instrumentos da política urbana são interessantes para esta pesquisa pois 

impactam na hipótese levantada, de que, devido aos fatores político-administrativos, mudanças 

de perímetro urbano e alterações ocorridas na situação do domicílio podem não estar sendo 

 

3 Crescimento medido em Pontos Percentuais, ou seja, a subtração entre as proporções de população urbana em 

dois pontos do tempo. 
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acompanhadas de alterações na distribuição espacial da população intraurbana, bem como da 

expansão da mancha urbana, dos municípios do Rio Grande do Norte. 

2.2.1 Instrumentos da Política Urbana: O Estatuto da Cidade, a Lei de Perímetro Urbano 

e o Plano Diretor 

Para Paloni (2008), concordando com as ideias de Veiga (2003), essas demarcações do 

perímetro urbano, associadas à utilização para classificação da população (urbana e rural), 

causam: 

“descompasso com a realidade [que] leva a um cálculo da ‘taxa de 

urbanização’ irreal [pois] ínfimos povoados, ou simples vilarejos, se 

transformaram em cidades por norma que continua em vigor, apesar de todas 

as posteriores evoluções institucionais. Não somente aquelas dos períodos 

pós-1946, pós-1964 e pós-1988, mas também as que estão sendo introduzidas 

pelo recente Estatuto da Cidade” (PALONI, 2008, p. 11) 

Para entender essa evolução institucional da demarcação do perímetro urbano colocada 

pelo autor, é preciso conhecer a evolução do planejamento urbano, mais especificamente do 

Plano Diretor, instrumento importante para aplicação da política urbana no Brasil. A partir da 

década de 1940, e mais efetivamente nos anos 1950, o Brasil vislumbrava uma aceleração do 

crescimento urbano. Foi nesse contexto em que surgiu o primeiro movimento social para a 

Reforma Urbana no país, a partir do qual eclodiam demandas por instrumentos urbanísticos, 

até então inexistentes (CYMBALISTA, 2007). 

A Reforma Urbana começou ainda em 1963, e já fazia parte do contexto das reformas de 

base que viriam a ser promovidas em 1964 pelo Governo João Goulart. Entretanto, tais reformas 

foram inviabilizadas pelo golpe militar ocorrido no Brasil neste mesmo ano (NYGAARD, 

2005; CYMBALISTA, 2007). Anteriores ao golpe, os Planos Municipais de Desenvolvimento 

Integrado são considerados os primeiros instrumentos de planejamento urbano no Brasil, os 

ditos Planos Diretores. Nesses primeiros Planos Diretores, a visão regional e econômica da 

SUDENE4 e a municipal e sociológica da SAGMACS5 disputaram protagonismo como as duas 

vertentes que orientavam a elaboração desses Planos (FERNANDES, 2007). 

 

4 Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, autarquia criada pelo economista Celso Furtado que “tem 

por finalidade promover o desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração 

competitiva da base produtiva regional nas economias nacional e internacional” (www.sudene.gov.br, acessado 

13/04/19.) 
5 Sociedade para Análise Gráfica e Mecanográfica Aplicada aos Complexos Sociais, foi uma instituição de 

planejamento urbano. 

http://www.sudene.gov.br/
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Em 1967, com a abertura de financiamento por parte do Serviço Federal de Habitação e 

Urbanismo (SERFHAU), inicia-se o que Nygaard (2005, p. 36) denomina de “época de ouro” 

da elaboração dos Planos Diretores, devido a sua intensa produção. No entanto, nessa época já 

existiam críticas em relação ao caráter pouco usual dos Planos Diretores serfhalinos. De acordo 

com Nygaard (2005), para Loeb (1970), esses instrumentos urbanísticos eram pouco colocados 

em prática devido a dois fatores: os objetivos e meios para alcançá-los estarem distantes das 

possibilidades do município; e o não atendimento dos anseios comunitários por parte do 

planejamento. Fernandes (2007, p. 258) também corrobora com esta crítica, ao salientar o cunho 

mercantil tomado pelos planos, e lembra que “o destino da maioria desses planos eram as 

prateleiras do gabinete do prefeito e, por vezes de algumas secretarias ou da biblioteca 

municipal”, onde 80% dos planos dessa época não tinham aplicação. 

Para Cymbalista (2007), a década de 1980 foi marcada por um período de 

redemocratização e acentuadas transformações políticas, principalmente advindo das intensas 

mobilizações sociais, que trouxeram à tona novamente o termo Reforma Urbana. Corroborando 

com Cymbalista (2007), apesar da Constituição Federal de 1969 ter atribuído ao município a 

tarefa de elaborar seu próprio Plano Diretor, é a partir da Carta Magna de 1988 que as mudanças 

no planejamento urbano municipal passaram a ter mais impacto sob a elaboração dos Planos. 

Isso deve-se a duas modificações estruturantes para a sua elaboração: primeiro, o município, 

como entidade responsável pela elaboração do Plano Diretor, passou a ter mais autonomia ao 

se igualar aos demais entes federados; e segundo, devido ao Plano Diretor ter passado a ser 

“obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, [sendo] o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e de expansão urbana” (BRASIL, 1988, p. 61). Novos Planos 

foram então realizados sem a visão sephaliana e com total autonomia municipal, sem 

interferências estadual e federal. Para Fernandes (2007, p. 259), esses planos “foram mais 

fisiológicos e mais objetivos do que os da primeira fase”. No entendimento do autor, essa 

“segunda geração” de planos exercitam as primeiras aplicações de instrumentos da Reforma 

Urbana. 

Endossando o cabedal de mudanças estruturantes para a elaboração dos Planos Diretores, 

está a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988, denominado de 

Estatuto da Cidade. Tal norma passou a estabelecer diretrizes gerais da política urbana e 

ampliou o raio político de atuação dos municípios, dotando os Planos Diretores da 

obrigatoriedade de planejar todo o município, dando início à atual fase dos Planos Diretores 

(FERNANDES, 2007). Com essa obrigatoriedade de planejar todo perímetro municipal, o 
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Plano Diretor tem como uma de suas atribuições designar onde será feito o uso urbano e rural 

da terra, por meio do macrozoneamento já mencionado. 

É nesse contexto que o Plano Diretor (hoje obrigatório para municípios acima de 20 mil 

habitantes), e as leis específicas de alteração de perímetro urbano, são os principais 

instrumentos da Política Urbana brasileira no que tange às alterações da classificação entre rural 

e urbano. São esses instrumentos legais que compõem a dimensão político-administrativa 

debatida anteriormente, que operacionalizam os conceitos de rural e urbano aqui no Brasil. O 

estudo desses conceitos de rural e urbano, bem como dos instrumentos legais que os aplicam 

na prática, são necessários para entender as alterações na situação do domicílio. Para atender 

ao objetivo principal desta pesquisa, é indispensável o estudo desses conceitos e práticas que 

levam à análise das mudanças na distribuição espacial da população.  
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3 ANÁLISE ESPACIAL, DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E 

ESTIMATIVAS POPULACIONAIS A PARTIR DE IMAGENS ORBITAIS 

O presente trabalho fará uso de métodos e técnicas de análise espacial, que se fazem 

necessários na busca da compreensão das relações entre as alterações de situação do domicílio 

e as mudanças de distribuição da população no espaço. Essas técnicas e métodos de análise 

espacial, e, mais especificamente, de sensoriamento remoto, serão utilizados para produção de 

estimativas populacionais para os municípios alvo da pesquisa, tanto para o período 

intercensitário (entre 2000 e 2010), quanto pós-censitário (pós-2010); através da utilização de 

imagens de satélite. De maneira geral, as estimativas via imagens de satélite serão utilizadas 

para a análise das mudanças na distribuição espacial da população (o que inclui a análise sobre 

o tamanho e o ritmo de crescimento populacional) dos municípios alvo da pesquisa, durante as 

décadas de 2000 e 2010. Essas informações serão fundamentais para a realização de uma análise 

crítica das relações entre as mudanças da distribuição espacial da população e as alterações da 

situação do domicílio, objeto principal de estudo deste trabalho.  

Portanto, tendo em vista a relevância da análise espacial para o trabalho, a seção 3.1 

realiza uma breve contextualização do campo da análise espacial para a Demografia, bem como 

para os estudos sobre distribuição espacial da população, de maneira bastante sintética e sem o 

objetivo de esgotar as discussões acerca deste tema. Já a seção 3.2 apresenta e introduz os 

conceitos e a agenda sobre estimativas populacionais para pequenas áreas, a partir da utilização 

de imagens de satélite, campo específico de estudo que é objeto desta dissertação. 

3.1 Análise Espacial, Distribuição Espacial da População e Demografia 

A utilização de técnicas de análise espacial na Demografia não é recente. Livi Bacci já 

trazia o Espacio como elemento fundamental explicativo dos regimes demográficos antigos: 

Segundo Bacci (1998, p. 25), o espaço era entendido como recurso para o desenvolvimento das 

populações, uma visão demograficamente ancorada nas ideias de Malthus (BACCI, 1998 p. 

25). 

Na Demografia norte-americana “until roughly the mid-20th century, virtually all 

demography in the United States was spatial demography” [grifos nossos] (VOSS et al., 2004, 

p. 2). Para Matthews e Parker  (2013, p. 272), a Demografia Espacial “is concerned with the 

spatial analysis of demographic processes and outcomes, and has typically drawn on macro-

level or ecological data”. Apesar de não ser recente, foi na década de 1990 que os avanços 

tecnológicos impulsionaram a expansão dos Sistemas de Informação Geográficos (SIG’s) e da 
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utilização de análises espaciais em diversas ciências sociais, assim como na Demografia 

(MATTHEWS; PARKER, 2013, p. 273; VOSS et al., 2004, p. 12). 

Mais recentemente, Raymer, Willekens e Rogers (2019) avaliam as principais 

publicações em Demografia Espacial nos últimos 15 anos, e destacam que grande parte dos 

estudos tem sido de análises de indicadores demográficos espacializados, a partir do uso de 

técnicas de mapeamento e de análise espacial, tais como as de autocorrelação espacial. Para 

esses autores “Traditional notions of spatial demography, as the study of the dynamics and 

processes of spatial population change, are surprisingly missing” (RAYMER et al., 2019, p. 

2). Isso porque, a Demografia Espacial possui muitas semelhanças com a Geografia da 

População, porém diferem no objeto de estudo, o que lhes conferem focos diferentes para suas 

análises. Enquanto a Geografia da População. 

“utilizes place and space as it’s central and unifying theme, [space 

demography] is the study of how populations and their compositional 

structures change and interact across space. [Thereby,] Spatial demography 

and population geography have much in common, but they differ in focus, with 

spatial demography focusing on population structure and dynamics, and 

population geography focusing the influence of spatial location and 

distribution on populations” (RAYMER; WILLEKENS; ROGERS, 2019, p. 

3) 

Sendo assim, diferentemente da visão da grande maioria dos demógrafos americanos, na 

ótica de Raymer, Willekens e Rogers, a Demografia Espacial trata-se de um campo de estudo 

bem delimitado, e que deve ser necessariamente associado à migração e aos modelos 

multirregionais. 

No Brasil, Marandola Jr e Hogan (2007, p. 194) afirmam que a abordagem espacial é um 

dos principais eixos de análises que orbitam os estudos sobre população, espaço e ambiente (P-

E-A), sendo que o campo da distribuição espacial da população atua como o centro das 

pesquisas regionais ou urbanas na atualidade. Na década de 1990, os estudos sobre a P-E-A 

tinham seu desenvolvimento centrado na discussão acerca do volume total e do ritmo de 

crescimento da população. Contudo, desde a segunda década do séc. XXI, tais estudos têm se 

voltado para a distribuição da população como tema central (D’ANTONA, CARMO, 2011). Já 

sobre a relação entre distribuição espacial da população e crescimento urbano, Rios-neto et al. 

(2009, p. 37) ressaltam que “o foco principal da atenção pública com a distribuição espacial nos 

últimos 50 anos tem sido o crescimento urbano”. Portanto, é em meio a tais estudos de 

distribuição espacial da população, com arcabouço teórico-metodológico das análises espaciais, 

compreendidos no campo da P-E-A, que o presente trabalho se insere como estudo 
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demográfico, relacionando a distribuição espacial da população e o crescimento da população 

urbana. 

Voltando à literatura internacional, entendendo a Demografia Espacial como “the formal 

demographic study of areal aggregates, i.e., of demographic attributes aggregated to some 

level within a geographic hierarchy.” (VOSS, 2007, p.458), a unidade de análise com a qual os 

dados são agregados e, mais especificamente, a busca por informações mais detalhadas tem 

marcado uma dimensão importante dos avanços nos estudos de Demografia Espacial e da P-E-

A. Para redistribuir a população por alguma metodologia de desagregação dos dados 

populacionais para uma escala mais refinada, Porter e Howell (2016, p. 176), com base em 

Lichter (1993), trazem importantes considerações no que tange à conceituação de urbano e 

rural. Para os autores, o desenvolvimento conceitual do continuum rural-urbano é importante 

quanto ao exercício de redistribuição da população, principalmente numa realidade em que a 

população tem hábitos cada vez mais urbanos.  

Isso faz surgir desafios para se pensar os conceitos e metodologias de distribuição da 

população no espaço, e o principal deles é ponderar sobre formas de refinar a distribuição 

espacial da população no espaço contínuo, da forma mais fidedigna possível em relação à 

realidade observada, elemento importante para a análise de áreas urbanas. Nessa medida, tais 

desafios são combustíveis para produção de métodos que busquem distribuir a população no 

espaço, de modo a refinar os modelos de representação da ocupação humana de forma mais 

fidedigna. Esses modelos geralmente se voltam para a desagregação de dados, área comumente 

chamada de pequenas áreas, aqui entendidas como “qualquer unidade administrativa abaixo do 

nível nacional e dos estados” (CAMPOS, 2017, p. 22), e que será objeto de discussão na 

próxima seção. 

3.2 Distribuição espacial da população e estimativas populacionais para pequenas 

áreas, a partir de imagens de satélite 

De acordo com Liu e Clarke (2002), as coletas de informações populacionais em grandes 

volumes se distribuem de três formas: através de censos demográficos, por meio de registros 

populacionais ou por sensoriamento remoto. No que tange à representação da distribuição 

espacial da população, ou qualquer outro fenômeno geográfico em ambientes computacionais, 

os dados são organizados por modelos de acordo com três abordagens:  

“(i) a associação de dados aos indivíduos, que não ser pode considerada 

geográfica; (ii) a agregação dos dados individuais por unidades de área, que é 

a abordagem mais comum onde se incluem as representações temáticas de 
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dados censitários; e (iii) a abordagem que considera o fenômeno 

socioeconômico como contínuo no espaço” (KAMPEL, 2003, p. 26) 

A adoção de um modelo de representação da distribuição da população por dados 

agregados em pequenas áreas (setor censitário) pressupõe desafios que precedem uma 

distribuição mais refinada e assertiva. Problemas como a dificuldade de comparação com dados 

agregados em áreas com limites diferentes, como, por exemplo, a comparação entre dados 

sociais e dados ambientais, bem como a realização de análises temporais com dados agregados 

em áreas que se modificam com o tempo, como é o caso de alguns municípios e dos setores 

censitários, ocorrem em função de mudanças nos limites territoriais ao longo do tempo. Essas 

modificações, que comprometem a distribuição de dados agregados em pequenas áreas, são 

conhecidas na literatura como Modifiable Areal Unit Problem (MAUP) ou “Problema da 

Unidade de Área Modificável” (KAMPEL, 2003; BUENO, 2014; CAMPOS, 2017). 

Importante notar a relação desses métodos de distribuição da população com os conceitos 

de urbano e rural discutidos ao longo do trabalho. Tais métodos se relacionam com uma visão 

do continumm entre o rural e o urbano, na medida em que objetivam romper com a agregação 

de dados em unidades de área com limites bem definidos. Isso porque, ao classificar uma 

população em urbana e rural, os dados agregados acomodam a população diferenciando-a 

nessas categorias com claros limites, o que seria usual para aplicação de conceitos dicotômicos 

entre rural e urbano. Contudo, além dos problemas técnicos citados no parágrafo anterior, esse 

tipo de espacialização dos dados (restrito aos limites administrativos) dificulta o entendimento 

de um espaço continumm, onde o rural e o urbano diferem em seus conteúdos de ocupação do 

território, não exprimindo os limites de forma bem definida. 

Para realizar essa redistribuição da população, há um conjunto de métodos de interpolação 

de área produzidos na intenção de transformar as unidades espaciais em superfícies mais 

apuradas da distribuição da população no espaço, por meio da desagregação dos dados. Esses 

métodos são basicamente divididos em dois grandes grupos: os que utilizam e os que não 

utilizam variáveis auxiliares (KAMPEL, 2003; WU; QIU; WANG, 2005; CAMPOS, 2017).  

Desses métodos de interpolação de área que não utilizam de variáveis auxiliares, 

chamados por Kampel (2003) de modelos “univariados” para a superfície de população, WU et 

al., (2005) os subdivide entre aqueles baseados em pontos e os baseados em área. Alguns desses 

se destacam pela larga utilização, como análise de tendência de superfície, krigeagem, 

ponderação pela área, método Picnofilático de Tobler e o método de centróides populacionais 

de Martin. Considerando que “a população não tem uma distribuição aleatória no espaço e que 

prefere ocupar áreas com características apropriadas” (BUENO, 2014, p. 56), outros métodos 
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de interpolação de área se valem de variáveis auxiliares que indicam a presença de população 

humana para produzir superfícies de densidades populacionais mais acuradas. 

3.2.1 Estimativas populacionais para pequenas áreas a partir de imagens orbitais. 

Entre os métodos de distribuição da população, desenvolvidos por meio da interpolação 

de área com a utilização de variáveis auxiliares, o mapeamento dasimétrico é o mais conhecido 

(WU et al., 2005; BUENO, 2014). Este transforma uma dada distribuição espacial numa nova 

distribuição, com limites de densidade mais próximos do real (KAMPEL, 2003), ou seja, o dado 

espacializado é desagregado em unidades espaciais menores. O que permite chegar a essa 

distribuição mais precisa são os dados auxiliares, que são utilizados como referência espacial 

para essa nova distribuição. 

Como exemplo dessa aplicação, pode-se imaginar um dado de população distribuída por 

municípios, em que toda a extensão do município corresponde a um valor de população. 

Sabendo que nem toda a extensão do município está povoada, este dado pode ser redistribuído 

pelo método dasimétrico, para áreas mais específicas do local, onde de fato há ocupação. Para 

isso, dados auxiliares que indiquem a presença da ocupação humana seriam utilizados para 

redistribuir esse valor de população, como presença de estradas, construções, energia elétrica, 

entre outros. Nesse sentido, pode-se afirmar que um mapeamento dasimétrico, objetivando ser 

o mais próximo de uma distribuição real, está limitado apenas à resolução ou qualidade espacial 

do dado auxiliar (PETROV, 2012). 

 Esse método data do início do século XX, quando Benjamin Semenov-Tian-Shansky 

propôs o termo dasymetric baseando-se na tradução do grego “medir densidade” (PETROV, 

2012). Apesar disso, seu uso foi impulsionado recentemente “em face à crescente demanda pelo 

mapeamento da distribuição da população e pela produção de estimativas, para diversas áreas 

do planejamento urbano e regional” (CAMPOS, 2017, p. 92). Esse impulso em sua utilização 

também se deu, em certa medida, em consonância com a profusão da utilização do 

sensoriamento remoto no desenvolvimento de modelos de estimativas populacionais. De acordo 

com Bueno (2014):  

“A classificação do uso das terras derivada de interpretações de imagens 

orbitais é a informação auxiliar mais comumente utilizada e a existência de 

numerosos estudos com testes robustos confirmando a sua acurácia tornam 

este dado auxiliar o padrão para o mapeamento dasimétrico” (BUENO, 2014, 

p. 56)” 
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Sendo assim, o uso de imagens orbitais como variável auxiliar traz à tona sua caraterística 

e potencialidade de ser utilizada como variável sintomática para a construção de estimativas 

populacionais, na medida em que esta possui estreitas ligações com o crescimento da 

população, refletindo as mudanças do seu volume ao longo do tempo. Ademais, as imagens de 

satélite se destacam também por permitirem a distribuir a população no espaço contínuo 

(mapeamento dasimétrico), o que representa a grande vantagem de se estimar populações em 

qualquer unidade administrativa. Isso faz com que o desenvolvimento de modelos de 

estimativas populacionais esteja de certa forma imbricado com os avanços nos métodos 

dasimétricos, sobretudo os que tem como variável auxiliar as imagens orbitais (CAMPOS, 

2017). 

Em meados dos anos de 1950, como alternativa ao Censo, começou a ser utilizado o 

sensoriamento remoto para modelagens estatísticas de estimativas populacionais (WU et al., 

2005). Tanto Wu e colegas (2005), no âmbito da literatura internacional, e Campos (2017), na 

literatura nacional mais recente, fizeram revisões bibliográficas à luz dos métodos de 

interpolação de área, que utilizam de imagens orbitais para a elaboração de mapeamentos 

dasimétricos. Para isso, os autores classificam, com base na correlação entre população e 

sensoriamento remoto, cinco grupos de métodos: correlação com áreas urbanas; correlação com 

o uso do solo; correlação com os pixels das imagens de satélite; e contagem das unidades 

habitacionais. 

  Nesse primeiro conjunto de métodos, Tobler (1969) atribuiu uma relação entre 

população (P) e o raio da área urbana (r). Como exemplos dessa correlação, Wu et al. (2005) 

cita a utilização de imagens Landsat6 para definição de áreas urbanas, como feito por Lo e 

Welch (1997), que utilizaram a equação de Tobler para elaboração de estimativas para 

municípios chineses, chegando a um coeficiente de correlação de 0,82 (entre população e as 

áreas ocupadas).  

Sutton (1997) apresenta um exemplo da aplicação de luzes noturnas7, a qual nota-se uma 

relação não tão forte em virtude de uma baixa resolução espacial deste tipo de imagem. Também 

utilizando luzes noturnas DMSP/OLS, no Brasil, destaca-se Kampel (2003), que identificou 

assentamentos urbanos na Amazônia Legal. Corroborando com este estudo, Kampel et. al. 

(2012) apresentam o uso de células espaciais para redistribuição da população em superfícies 

 

6 Sistema de satélites norte-americanos “Inicialmente denominado de ERST-1 (Earth Resources Technology 

Satellite) [...] foi desenvolvido pela NASA (National Aeronautics and Space Administration), sendo composto por 

cinco satélites” (CAMPOS, 2017, p. 84) 
7 Refere-se a um conjunto de imagens do programa Defense Meteorological Satellite Program – DMSP/OLS. 
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de densidade, contudo concluem que é necessário considerar as especificidades do local, em 

virtude da cobertura da terra ser heterogênea. 

Para atender essa limitação, foram desenvolvidos métodos que se utilizam das correlações 

entre a população e o uso do solo, os quais se baseiam na classificação binária entre “ocupação” 

e “não ocupação” humana. Langford et al. (1991) foram pioneiros desse tipo de aplicação, além 

de Holt et al. (2004), que aplicam a correlação entre população e diferentes usos do solo, 

concluindo que o método tradicional que se calcula a densidade acaba gerando erros, de 

sobrestimação e subestimação, em áreas com densidades rarefeitas e com altas densidades, 

respectivamente. Nos últimos anos, tem se observado o avanço em relação à classificação 

binária, com o “desenvolvimento de novos critérios baseados na maior quantidade de usos do 

solo, denominados de métodos dasimétricos inteligentes” com destaque para os trabalhos de 

Eicher e Brewer (2001), Mennis (2003), Mennis e Hultgren (2006), Badhuri et al. (2007) e, no 

Brasil, França (2012). 

Diferente dos métodos anteriores, a correlação entre população e os pixels das imagens 

de satélite é feita diretamente com os valores de reflectância espectral dos pixels. Iisaka e 

Hegedus (1982) aparecem como pioneiros, porém foi Harvey (2002a e 2002b) que popularizou 

e impulsionou tais métodos. Harvey baseia-se num modelo de regressão para encontrar o valor 

de população ou da densidade populacional (que, neste caso, são as variáveis dependentes), e 

as reflectâncias espectral8 das bandas das imagens, que são utilizadas como variáveis 

explicativas dos modelos. Enquanto Harvey (2002a) utiliza a média dos pixels de cada setor 

censitário, de modo que a unidade de análise são os setores censitários, em Harvey (2002b) a 

proposta é uma desagregação de outras unidades espaciais para o nível de pixels, o qual 

compõe-se como a unidade de análise. Para o autor, este último método melhora a performance 

e é mais adequado para o cálculo das estimativas. 

Reis (2005) e Campos (2017) desenvolveram estudos brasileiros baseados em Harvey 

(2002a e 2002b) que merecem destaque. Reis (2005) encontra erros maiores que Harvey no 

nível micro, porém bem menores no agregado, quando se considera as estimativas para o nível 

do município (com erros abaixo de 1%). Para Campos (2017), as estimativas para municípios 

com baixa densidade são comprometidas em virtude da dificuldade em se conservar a relação 

entre população e reflectâncias ao longo do tempo.  

 

8 Reflectância espectral é a quantidade do espectro de luz que é refletida pelos objetos, captada por satélites e 

disponibilizadas em imagens com tais dados de reflectância acomodados pixels. 
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Nesse sentido, para pequenos municípios, onde se observe baixa densidade, o método de 

contagem habitacional torna-se uma opção bastante viável, devido à sua precisão e baixo custo 

de processamento, em relação aos métodos de correlação entre população e pixel. Por outro 

lado, diferentemente da correlação população-pixel, a contagem habitacional não é viável para 

replicações em larga escala ou para aplicação em grandes extensões de áreas, como cidades 

grandes, visto o alto custo em termos de tempo. A próxima seção aprofunda-se nesse método 

de contagem habitacional, destacando suas características e aplicações.  

3.2.1.1 Método de contagem habitacional ou de unidades residenciais 

Para além dos dados oficiais de censos e registros de cartórios, o sensoriamento remoto 

também é utilizado como fonte de levantamento de dados demográficos. Essa fonte tem sido 

amplamente utilizada como forma alternativa aos dados oficiais, em virtude de alguns 

problemas, como o alto custo das pesquisas, que impõe um grande intervalo temporal entre uma 

e outra. Liu e Clarke (2002) e Souza (2004) classificam os métodos que utilizam sensoriamento 

remoto para obtenção da população por meio de estimativas, segundo seu nível de detalhe: 

generalizado, semi-detalhado ou detalhado. Os métodos generalizados, também conhecidos 

como métodos globais, baseiam-se numa relação linear entre população e o tamanho da mancha 

urbana, a fim de estimar a população residente. Tais métodos são úteis para análises de grandes 

áreas, mas não tão viáveis em pequenas extensões, devido à imprecisão na identificação dos 

limites urbanos. Os métodos semi-detalhados ou semi-globais trabalham com a diferenciação 

de áreas dentro dos limites urbanos, estabelecendo tipos de áreas residenciais e associando-as 

a volumes de densidade correspondentes. Por sua vez, os métodos detalhados são aqueles que 

operam no nível de unidades habitacionais ou residenciais, utilizando imagens de alta resolução 

para identificar as unidades.  

Os métodos detalhados, aqui chamados de métodos de contagem habitacional, são 

aplicados estimando a população de uma área por meio da multiplicação do número de unidades 

residenciais pelo número de pessoas que normalmente residem em cada unidade. Isso abre a 

possibilidade de aplicar diferentes valores de pessoas por residência, de acordo com as 

características da habitação (WU et al., 2005). Comparando os dados dos levantamentos 

oficiais, Souza (2004) destaca os bons resultados dos trabalhos que aplicaram esse método. 

Para sua utilização, é imprescindível o uso de imagens de alta resolução espacial, na 

medida em que o método pressupõe a identificação das unidades habitacionais e sua distinção 

para outros tipos de edificações. Essa identificação se dá por meio do processo de 
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fotointerpretação9, realizado, na maioria dos trabalhos, com a fotografia aérea, mas não se 

restringindo a esta, sendo utilizado também a partir de imagens orbitais, desde que seja 

preservado o pressuposto da resolução espacial suficiente para identificação das unidades 

habitacionais (CAMPOS, 2017). 

Além da necessidade de imagens de alta resolução espacial, outros pressupostos são 

adotados para a execução do métodos, como a disponibilidade de “informações sobre o número 

médio de habitantes por domicílio, bem como assumir o pressuposto de que todas as unidades 

residenciais estão ocupadas” (CAMPOS, 2017, p. 101). Além disso, como esse método 

geralmente é utilizado como fonte alternativa para as estatísticas oficiais, os valores obtidos 

devem ser compatibilizados com alguma estatística oficial (SOUZA, 2004; CAMPOS, 2017). 

Conforme Souza (2004), Green (1956) foi o primeiro estudo a abordar o método de 

contagem habitacional, usando critérios na fotointerpretação como forma do telhado, presença 

de jardins e garagens (em escala 1/7500), para estimar a população de Birmingham, no 

Alabama. Entretanto, para Wu et al. (2005), baseando-se em Kraus et al. (1974), Green foi o 

primeiro a propor, mas Porter (1956), o primeiro a aplicar o método na Libéria.  

Lindgreen (1971), buscando identificar unidades habitacionais na área metropolitana de 

Boston, abordou em escala 1/20.000 critérios interpretativos como o tipo do telhado, tamanho 

do telhado, presença de muros e garagens. Conforme Souza (2004) afirma, esses resultados 

foram convincentes e acabaram por incentivar estudos em escalas maiores. Em Atlanta 

(Geórgia -EUA), Hus (1971) estimou a população numa área compreendendo aspectos urbanos 

e rurais, com escala de 1/5.000. Nesse estudo, a área foi dividida em células, com base nas 

densidades, e em cada uma foi multiplicado o número de habitantes por domicílio pelo número 

de domicílios, depois dividido pela área da célula. Na Nigéria, Adeniyi (1993) e Ikhuoria (1996) 

separaram áreas com características semelhantes, e adicionaram para cada uma das áreas as 

densidades populacionais com base em pesquisa de campo, realizando assim as estimativas. 

Ao final, Wu et al. (2005) trazem evidências do que pode ser o futuro desses métodos, 

visto que o avanço na disponibilidade de imagens de alta resolução espacial, como os sistemas 

IKONOS e QuickBirds, corrobora com a melhoria da extração de informações, viabilizando a 

automatização dessas informações.  

 

9 “A interpretação visual de imagens, ou fotointerpretação, pode ser entendida como uma metodologia que utiliza 

técnicas na análise de imagens e que permite a obtenção de informações sobre esta. Segundo Kurkdjian (1986), 

citando Davis, a fotointerpretação é o ato de examinar imagens fotográficas com o propósito de identificar objetos 

e julgar o seu significado” (SOUZA, 2004, p. 39). 
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Outra inovação para o método seria a utilização de informações 3D, principalmente pela 

viabilidade de estimação em áreas adensadas com alto grau de verticalização. São exemplos 

disso estudos que utilizam modelo digital de superfície (DSM, sigla em inglês para Digital 

Surface Model), nos quais destaca-se Almeida et al. (2011) ao fazer Análise de Imagem Baseada 

em Objeto (OBIA, sigla do inglês Objected-Based Image Analysis) com imagens IKONOS para 

estimar a população de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Também utilizando informações 3D, 

destacam-se estudos que utilizam radares do tipo LIDAR, como Tomás et al. (2016), o qual 

estima a população urbana em unidades residenciais por meio do volume dos edifícios, 

combinados com imagens IKONOS-2.  

Em virtude da interdisciplinaridade desta pesquisa, buscou-se com este capítulo a 

introdução de conceitos que, além de tangenciar as temáticas dos estudos demográficos e 

urbanos, fornecem a base conceitual para as aplicações metodológicas descritas no próximo 

capítulo. 
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4 METODOLOGIA 

A proposta metodológica busca soluções para responder à pergunta delineada nesta 

pesquisa, que questiona qual a relação entre as alterações na situação do domicílio e as 

mudanças na distribuição espacial da população, nos municípios do Rio Grande do Norte. Para 

responder a essa problemática, tem-se como premissa que, devido a fatores político-

administrativos, modificações de perímetro urbano e alterações ocorridas na situação do 

domicílio podem não estar sendo acompanhadas de mudanças na distribuição espacial da 

população intraurbana, bem como da expansão da mancha urbana (ou seja, no uso do solo), que 

justifiquem tais transformações nas populações urbanas e rurais. 

Se de fato esta hipótese seja confirmada, ou seja, se o crescimento da população urbana 

não vem acompanhado de mudanças significativas no crescimento das áreas urbanas, essa 

dissociação entre mudança na situação do domicílio e distribuição espacial da população poderá 

ser observada ao longo do tempo. Um sinal desse efeito é notado quanto ao crescimento abrupto 

da população por situação do domicílio. Portanto, para identificar oscilações na relação entre 

mudanças na situação do domicílio e alterações na distribuição espacial da população (e na 

configuração do uso do solo, especialmente o urbano), propõe-se, num primeiro momento, a 

análise do crescimento urbano dos municípios do Rio Grande do Norte, medido por meio das 

variações ocorridas na situação do domicílio, no intuito de selecionar aqueles que mais se 

destacam.  

4.1 Critérios para a seleção dos municípios 

Como demonstrado anteriormente, os municípios alteram seu perímetro urbano, seja por 

lei específica ou em razão do Plano Diretor, de acordo com as diretrizes da Política Urbana 

conformadas no corpo do Estatuto da Cidade, criado em 2001. Por entender que tal estatuto se 

configura como um fenômeno de impulso sobre os municípios para a ampliação do solo urbano, 

recorreu-se à avaliação do crescimento urbano dos municípios no período intercensitário entre 

2000 e 2010. 

Para isso, foram utilizados dados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010, por situação 

do domicílio, coletados no Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA). Diante desses 

dados, analisou-se quais municípios se destacam por um crescimento (positivo ou negativo) da 

população urbana, tanto pela taxa de crescimento anual (%), quanto pela variação na proporção 

da população urbana dos municípios, medida em pontos percentuais (pp). É importante destacar 

que a média da taxa de crescimento anual urbana para os municípios do estado foi de 2,3 a.a.. 
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Com relação à diferença na proporção de população urbana, a média dos municípios do RN 

apresentava 58,3% de sua população considerada urbana em 2000, e passou para 62,6% em 

2010, um acréscimo de 4,3 pp. 

Nesse panorama (Gráfico 2), os municípios que se destacam com crescimentos positivos 

são Tibau do Sul, São Gonçalo do Amarante e Senador Georgino Avelino, nos quais foram 

observados incrementos anuais da população urbana de aproximadamente 18%, 23% e 19%, 

respectivamente, entre 2000 e 2010. Em termos das variações na proporção de população 

urbana, o cenário é ainda mais abrupto, no qual observa-se que a população de Sen. Georgino 

Avelino aumentou seu percentual de população urbana em 75 pp, saindo de uma proporção de 

24% de população urbana em 2000 para 99% em 2010. Nesse ritmo, também aparecem os 

municípios de São Gonçalo do Amarante, com um aumento de 70 pp (de 14% em 2000 para 

84% em 2010), e Tibau do Sul, acréscimo de 43 pp (saindo de 17% para 60% no período em 

análise). 

Gráfico 2 - Crescimento da população urbana dos municípios do Rio Grande do Norte, 

entre 2000 e 2010. 

 
Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010. Elaboração do autor. 

Outro município que se destaca quanto ao crescimento da população urbana é o de Serra 

do Mel, onde houve um movimento de ordem inversa aos demais, e com bastante intensidade, 

visto que este município decrementou a população urbana em 12,4% a.a., na primeira década 

dos anos 2000. Isso porque todos os habitantes de Serra do Mel residiam em áreas consideradas 

urbanas em 2000, e no Censo seguinte se registrava apenas 25% da população total como 

urbana, o que provocou uma diminuição de 74 pp.  
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Portanto, foram definidos estes quatro municípios apresentados acima e localizados no 

mapa da Figura 1, por entender que são nesses municípios, com abrupta alteração na população 

quanto à situação do domicílio, onde os impactos dessas alterações serão mais perceptíveis, 

contribuindo desta maneira para uma melhor identificação quando estas não vierem 

acompanhadas de mudanças na destruição espacial da população. 

Figura 1. Mapa de localização dos municípios alvo da pesquisa. 

 

4.2 Estrutura metodológica e descrição dos métodos 

Definidos os municípios, a metodologia se direciona a construir uma proposta baseada 

em 3 etapas (Figura 2), atendendo aos objetivos específicos:  análise genealógica e de 

modificação dos setores censitários; produção de estimativas populacionais, intercensitárias e 

pós-censitárias para o nível do setor censitário, com base em mapeamento dasimétrico da 

contagem habitacional em imagens orbitais; e, por fim, a análise das mudanças de distribuição 

espacial da população, em detrimento das alterações na situação do domicílio. 
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Figura 2 - Proposta metodológica dividida em etapas. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

No sentido de compreender as mudanças de situação do domicílio, a etapa 1 é 

fundamental, pois tem o objetivo de entender os processos de origem e a alteração dos setores 

censitários. Com o objetivo de obter os dados que subsidiem as análises das alterações de 

situação do domicílio, face às mudanças na distribuição espacial da população, a segunda etapa 

torna-se essencial. Essa etapa se justifica na medida em que pauta a elaboração das estimativas 

populacionais, fruto dos dados provenientes do mapeamento dasimétrico, que além de fornecer 

as informações para as estimativas, gerou dados da distribuição espacial da população. A 

terceira etapa tem sua importância na análise integrada dos materiais gerados nas etapas 

anteriores, de modo a analisar a expansão urbana e o crescimento da população, no intuito de 

responder à questão central da pesquisa a respeito da situação do domicílio face à distribuição 

espacial da população. 

Como as alterações de situação do domicílio são baseadas nas mudanças de perímetro 

urbano, que por sua vez foram efetuadas no período intercensitário entre 2000 e 2010, é 

necessário que a análise de distribuição espacial da população contemple esse decênio 

intercensitário, uma vez que possa acompanhar o comportamento da possível expansão urbana 

ao longo do período. E para além do período intercensitário, em que ocorreu a alteração de 

perímetro, também se torna relevante para o objetivo da pesquisa averiguar se essa expansão 

urbana ocorre em anos pós-censitários, de maneira que possa ser identificado como se comporta 

espacialmente a distribuição da população após as alterações de perímetro que culminaram nas 
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alterações de situação do domicílio. Por isso, para os municípios alvo da pesquisa, fica 

estabelecido o ano de 2010 como base para que sejam realizadas as etapas ilustradas na Figura 

2. 

4.2.1 Etapa 1 – Análise genealógica e de modificação dos setores censitários. 

A verificação das alterações da população por situação do domicílio é elemento 

importante para responder à pergunta central, qual seja, entender o processo de transformação 

da área em que está situado o domicílio. O IBGE possui a Base Operacional Geográfica (BOG), 

na qual são armazenadas informações a respeito da genealogia dos setores censitários, com os 

critérios para constituição destes, trazendo informações das alterações e formação de novos 

setores. Nessa primeira etapa, serão identificadas informações referentes à subdivisão, junção 

ou manutenção dos setores censitários urbanos de 2010, na perspectiva de analisar a genealogia 

e a modificação dos setores (em relação ao status rural-urbano), face às alterações de situação 

do domicílio, entre 2000 e 2010.  

Tais informações serão obtidas por dois meios: um primeiro, através do espelho de setores 

da base territorial do IBGE, um conjunto de dados gerados a partir da BOG, que acomoda 

informações acerca do histórico de modificações de cada setor censitário. Nessa base serão 

coletadas informações a respeito da genealogia dos setores censitários, por meio do código de 

formação do setor (Quadro 2) e da situação político-administrativa, mediante o código de 

situação e do tipo do setor (Quadro 3), o qual “é o código que identifica a localização da área 

do setor em relação ao quadro urbano ou rural” (IBGE, 2010, p. 303), de maneira que há uma 

subclassificação dentro de tais áreas correspondentes a tipos de ocupações distintas. 
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Quadro 2 - Critérios para a codificação da formação dos setores censitários 

 
Fonte: IBGE (2010, p. 380) 

Quadro 3 - Situações dos setores censitários. 

 
Fonte: IBGE (2010, p. 381) 
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Essas informações serão cruzadas, para evidenciar de qual tipo de setor se originaram os 

setores do censo demográfico de 2010, utilizando diagramas de cordas (GU et al., 2014) que 

visam ilustrar o relacionamento entre classe de duas variáveis, por meio dos valores de uma 

outra variável quantitativa. Esse diagrama apresenta uma visualização sofisticada da grande 

quantidade de dados divididos em grande quantidade de classes, e que é “especially useful when 

the data generates information regarding directional relations” (BAPTISTA; ABEL; 

CAMPOS, 2018, p. 369). Esses diagramas foram produzidos com base na função 

chordDiagram do pacote circlize, aplicados em ambiente R, conforme metodologia criada por 

GU et al. (2014). 

Além de subsidiar a análise de caráter qualitativo desta pesquisa, a genealogia dos setores 

também foi essencial para os cálculos das estimativas populacionais, pois, para se conseguir 

utilizar uma variável por setor censitário utilizando mais de um censo, torna-se essencial o 

entendimento das modificações que ocorreram entre os censos. Isso porque os setores 

censitários são unidades espaciais para fins de coleta e não têm como premissa preservar sua 

forma espacial ao longo do tempo, fato que subsidiaria uma análise temporal adequada. Esse 

tipo de problema ocorre pelos fatores já explicados anteriormente, referentes ao “Problema da 

Unidade de Área Modificável”. Por esse motivo, foi necessária a incorporação metodológica 

da genealogia dos setores censitários nas estimativas populacionais propostas.  

4.2.2 Etapa 2 – Produção de estimativas populacionais a partir de imagens de satélite e 

do método de contagem habitacional. 

Em virtude de os dados censitários acerca da população por situação do domicílio estarem 

disponíveis apenas para os anos de 2000 e 2010, torna-se necessária a utilização de métodos 

que permitam estimar as populações por situação do domicílio em anos intercensitários, na 

medida em que essas estimativas auxiliarão nas análises das mudanças na distribuição espacial 

da população ao longo do tempo. Para tanto, buscou-se a utilização de métodos que permitam 

o cálculo de estimativas populacionais para pequenas áreas, mais especificamente métodos que 

se baseiam em imagens de satélite, para estimar a população urbana municipal para o nível de 

setor censitário, em anos intercensitários. 

Isso será realizado por métodos que utilizam de sensoriamento remoto para estimar a 

população de cada setor urbano, pois os métodos tradicionais de projeções para pequenas áreas 

não permitiriam uma avaliação das alterações da situação dos domicílios no espaço, ou seja, 

em face às mudanças na distribuição espacial da população. Ademais, no caso das imagens de 
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satélite, os resultados obtidos vão além das estimativas populacionais, permitindo também a 

identificação e a análise do tecido urbano, elemento igualmente importante para a avaliação das 

alterações no uso do solo e na distribuição espacial da população (DURAND et al., 2007).  

Como visto no capítulo anterior, o sensoriamento remoto é uma área bastante abordada 

nos estudos que utilizam de estimativas populacionais, muito presente nas aplicações voltadas 

ao planejamento urbano (WU; QIU; WANG, 2005). Isso é motivado pelas possibilidades 

oferecidas pelo uso de sensoriamento remoto para os estudos dos fenômenos urbanos. Num 

contexto de aceleração do processo de urbanização vivido, tal fenômeno é comumente 

correlacionado a características que são captadas nas imagens orbitais, como as concentrações 

populacionais e sua expansão (SOUZA, 2012).  

Trabalhos que utilizam de imagens orbitais para estudos urbanos foram impulsionados a 

partir da disponibilidade de imagens orbitais de média resolução espacial (quando a mancha 

urbana já é percebida). Porém, esse tipo de resolução ainda se mostra pouco precisa, em virtude 

da variação dos tipos de objetos com diferentes materiais que compõe as áreas urbanas, o que 

prejudica as classificações de cobertura de forma automática (SOUZA, 2012). No âmbito das 

estimativas populacionais com base em imagens de média resolução espacial, Campos (2017) 

constata que implicaria na má qualidade das estimativas populacionais se a relação entre 

reflectância e a população não se manter ao longo do tempo, o que ocorre geralmente em 

municípios com baixa densidade, como é o caso de quase todos os municípios alvos da 

pesquisa. 

A utilização de imagens de alta resolução espacial multiespectrais para a aplicação em 

estimativas poderia evitar tal problema, exceto pela dificuldade de acesso devido a não 

gratuidade desses produtos (CAMPOS, 2017). Entretanto, existem outros métodos para se 

trabalhar com imagens de alta resolução que não a de associação quantitativa da reflectância do 

pixel para com a população. A utilização de imagens orbitais por métodos de interpretação 

qualitativa das imagens pode ser uma solução viável, especialmente para municípios de baixa 

densidade, devido ao menor esforço de processamento, comparativamente a grandes 

municípios. Nesse sentido, existem bases de dados que disponibilizam imagens de alta 

resolução apenas com a composição RGB10, o que permite a interpretação qualitativa, como é 

o caso do software Google Earth.  

 

10 Composição aditiva das cores vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue), as quais combinadas compõe um 

variado espectro de cores. Quando colocado que a imagem de satélite apresenta a composição RGB, significa que 

tal imagem não possui dados de reflectância espectral no pixel, mas sim uma composição RGB para formar uma 

imagem com cores próximas do que é visto normalmente por seres humanos. 
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Liu e Clarke (2002) lançam luz para os estudos que utilizam imagens de alta resolução 

espacial, classificando os métodos entre generalizado, semi-detalhado ou detalhado, dentre os 

quais este último mostra-se mais preciso, na medida em que consiste na contagem de unidades 

habitacionais, porém mais custoso em termos de tempo, em razão do seu procedimento manual 

de contagem. Tendo em vista a precisão do método de contagem habitacional, associada à 

disponibilidade de uso de imagens de alta resolução para interpretação no Google Earth, e o 

fato dos municípios alvo da pesquisa serem pequenos (de baixa densidade) – o que diminui o 

custo de processamento – a sua utilização configura-se não apenas viável, mas também 

suficientemente adequada para responder da forma mais precisa possível o problema de 

pesquisa proposto.  

Pelo fato de parte da operacionalização ser realizada de forma manual, o método de 

contagem habitacional será aplicado à população residente dentro da área instituída como 

urbana em 2010, no intuito de viabilizar o método. Isso porque, além do custo de tempo para 

se fazer a contagem em todo município, a contagem dos domicílios nas consideradas áreas 

urbanas de 2010 é satisfatória para maioria dos municípios analisados, pois abarcam áreas que 

permaneceram a situação urbana e as que alteraram a situação de rural para urbana. Desse modo, 

a contagem de unidades habitacionais será feita com a sobreposição da malha de setores 

censitários urbanos do Censo Demográfico de 2010 (ano estabelecido como base), e com as 

imagens orbitais em anos intercensitários e pós-censitários para fins de captação dos lugares 

onde houve materialização de novos domicílios. Para além dos domicílios contabilizados dentro 

do perímetro urbano em 2010, os domicílios contíguos a esses, mesmo que fora do perímetro, 

também serão contabilizados, uma vez que estes possam ser considerados como um indicativo 

da expansão urbana para fora do perímetro. 

As estimativas para os setores urbanos serão realizadas por meio da contagem 

habitacional em imagens orbitais para cada município, as quais serão coletadas para momentos 

específicos no tempo: ano intercensitário mais próximo do ano 2000; ano do último censo 

(2010) ou ano mais próximo deste; e ano pós-censitário mais próximo do atual (2019). As 

imagens que serão obtidas para os anos intercensitários e pós-censitários serão escolhidas de 

acordo com a disponibilidade do banco de imagens do Google Earth, mediante a diretriz de se 

obter a maior amplitude possível entre 2000 e 2019. 

Com isso, o cálculo para estimar a população urbana foi produzido com a obtenção de 

variáveis (Tabela 2) coletadas nos microdados do Universo dos Censos Demográficos e no 

portal SIDRA do IBGE, referentes à Sinopse dos Censos Demográficos. Seguem as variáveis 
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utilizadas: total de domicílios11 (2000 e 2010); total de domicílios particulares permanentes12 

(DPP’s) (2000 e 2010); total de DPP’s do tipo apartamento13 (2000 e 2010); número médio de 

habitantes por domicílio (2000 e 2010); total de domicílios particulares não ocupados vagos 

(2000, 2007 e 2010); total de domicílios particulares não ocupados de uso ocasional (2000, 

2007 e 2010); e número de domicílios coletivos14 (2000, 2007 e 2010).  

Tabela 2 - Variáveis coletadas para produção das estimativas populacionais. 

Variável Fonte Períodos 
Recorte 

Espacial 

Média de moradores em 

domicílios particulares 

permanentes 

Microdados do Universo 

dos Censos Demográficos 
2000 e 2010 Setor censitário 

Domicílios particulares 

e domicílios coletivos 

Microdados do Universo 

dos Censos Demográficos 
2000 e 2010 Setor censitário 

Domicílios particulares 

permanentes 

Microdados do Universo 

dos Censos Demográficos 
2000 e 2010 Setor censitário 

Domicílios particulares 

permanentes do tipo 

apartamento 

Microdados do Universo 

dos Censos Demográficos 
2000 e 2010 Setor censitário 

Domicílios particulares 

não ocupados vagos 

SIDRA - Sinopse do 

Censos Demográficos 

2000, 2007 e 

2010 
Município 

Domicílios particulares 

não ocupados de uso 

ocasional  

SIDRA - Sinopse do 

Censos Demográficos 

2000, 2007 e 

2010 
Município 

Domicílios coletivos 
SIDRA - Sinopse do 

Censos Demográficos 

2000, 2007 e 

2010 
Município 

Fonte: Elaboração do autor 

As variáveis com recorte espacial de setores censitários, utilizadas nas estimativas 

populacionais, passaram por um tratamento com base na genealogia do setor censitário, visando 

a adequação das informações dos setores censitários de 2000 às mudanças ocorridas no período 

até 2010. Isso porque, devido às modificações nos setores censitários entre 2000 e 2010, vários 

setores mudaram completamente seus tamanhos, formas, características e localizações, dando 

 

11 Corresponde à variável “Domicílios particulares e domicílios coletivos” no banco de dados do Censo 

Demográfico. 
12 “Domicílio construído para servir, exclusivamente, à habitação e, na data de referência, tinha a finalidade de 

servir de moradia a uma ou mais pessoas” (IBGE, 2011, p. 18).  
13 “quando localizado em edifício: de um ou mais andares, com mais de um domicílio, servidos por espaços comuns 

(hall de entrada, escadas, corredores, portaria ou outras dependências); de dois ou mais andares em que as demais 

unidades eram não residenciais; e de dois ou mais pavimentos com entradas independentes para os andares” (IBGE, 

2011, p. 20). 
14 “É uma instituição ou estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se encontravam, moradoras ou 

não, era restrita a normas de subordinação administrativa, como em hotéis, motéis, camping, pensões, 

penitenciárias, presídios, casas de detenção, quartéis, postos militares, asilos, orfanatos, conventos, hospitais e 

clínicas (com internação), alojamento de trabalhadores ou de estudantes etc.” (IBGE, 2011, p. 18). 
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origem, por vezes, a setores com outra numeração de identificação. Dessa forma, maximizaria 

o erro atribuir a um dado setor de 2010 os valores correspondentes a ele em 2000, levando em 

conta apenas seu número de identificação, pois tal setor em 2010 foi fruto de modificações 

ocorridas nos setores de 2000. 

Nesse sentido, para se estimar a população, foi analisado o código de formação do setor 

(Quadro 2) para identificar, em 2000, a origem dos setores de 2010. Com essa identificação, 

fez-se operações matemáticas nos valores dos setores de 2000, objetivando um valor mais 

próximos da realidade de 2010. Ou seja, os valores dos setores observados em 2000 foram 

compatibilizados para com os de 2010, a fim de minimizar a interferência das modificações (de 

forma, tamanho e localização), para que assim fosse possível equiparar os valores entre os 

censos de 2000 e 2010. 

Assim, para calcular as estimativas, primeiramente foi necessário ajustar os valores das 

variáveis propostas, para se adequar às modificações feitas nos setores, entre 2000 e 2010. No 

tocante aos valores de “Média do número de moradores em domicílios particulares 

permanentes” dos setores de 2000 que originaram os setores de 2010, utilizou-se a seguinte 

equação: 

𝑀2000−2010 =  
∑ 𝑀2000

𝑛
          (1) 

 Onde, M2000-2010 é o número médio de moradores em DPP’s num determinado setor em 

2000, compatibilizado com 2010; M2000 é o número médio de moradores em DPP’s de um setor 

em 2000, que originaram um determinado setor de 2010; e n é o número de setores que 

participaram da operação que resultou no setor em 2010. 

Para as demais variáveis: “Domicílios particulares e domicílios coletivos”, que 

corresponde ao total de domicílios; “Domicílios particulares permanentes”; e “Domicílios 

particulares permanentes do tipo apartamento”; foram calculadas com base na seguinte 

equação: 

𝐷2000−2010 = ∑ (
𝐷2000

𝑟
)          (2) 

Nesta, D2000-2010 é o número de domicílios (e suas variações segundo as variáveis descritas 

da Tabela 2) de um setor em 2000, compatibilizado com 2010; D2000 corresponde ao número 

de domicílios (particulares e coletivos; particulares permanentes; e permanentes do tipo 

apartamento) de um setor em 2000; e r é a quantidade de modificações ocorridas no setor 
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correspondente a D2000, entre 2000 e 2010. Após tais ajustes, o fluxo de cálculo seguiu-se como 

descrito abaixo.  

Para calcular a estimativa da população para os anos intercensitários e pós-censitários, 

seria necessário multiplicar o número de domicílios mapeados pela média de moradores por 

domicílio. Entretanto, nem toda edificação contabilizada pelo método da contagem habitacional 

constitui-se como domicílio particular permanente (DPP), onde realmente há moradores 

residindo. Existem outros tipos de domicílios, destinados a outras atividades que não apenas a 

residência, portanto, diante dessa limitação como pressuposto do método, um fator é aplicado 

para se encontrar as edificações que seriam DPP. Esse fator, chamado aqui de fator K, ajustará 

a proporção do que seria DPP’s dentro do conjunto geral de edificações, e é calculado pela 

seguinte equação: 

𝐾𝑡 =
𝐷𝑃𝑃𝑡

𝐷𝑡
          (3) 

Nesta, 𝐷𝑃𝑃𝑡 são os domicílios particulares permanentes do Censo Demográfico, no ano 

t; e 𝐷𝑡 são os domicílios totais do Censo Demográfico, no ano t. 

Para se encontrar de fato o número de DPP’s obtido pela contagem habitacional, é 

necessário encontrar um fator K para o ano t da imagem orbital. Isso porque os dados de entrada 

para o cálculo do fator K são dos censos (2000 e 2010). Assim, essa proporção é interpolada e 

extrapolada, assumindo o pressuposto de que não ocorreram grandes oscilações na proporção 

de DPP’s entre 2000 e 2010, e assim, mantendo a tendência de crescimento encontrada para 

anos intercensitários e pós-censitários. Para a interpolação utilizou-se a equação abaixo: 

𝐾𝑡𝑖 = (
(𝑡𝑖 − 𝑡) ∗ (𝐾𝑡𝑛 − 𝐾𝑡)

𝑡𝑛 − 𝑡
) + 𝐾𝑡       (4) 

Onde 𝐾𝑡𝑖 é o fator K interpolado para um ano intercensitário; 𝐾𝑡 é o fator K para o ano 

censitário inicial; 𝐾𝑡𝑛 é o fator K para o ano censitário final; 𝑡 é o ano censitário inicial; 𝑡𝑛 é o 

ano censitário final; 𝑡𝑖 é o ano intercensitário. 

Para a extrapolação foi utilizada a equação abaixo: 

𝐾𝑡𝑝 = (𝐾𝑡𝑛 ∗ 𝑟) + 𝐾𝑡𝑛          (5) 
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Nesta, 𝐾𝑡𝑝 é o fator K extrapolado para um ano pós-censitário; 𝐾𝑡𝑛 é o fator K para o ano 

censitário final; 𝑟 a taxa de crescimento exponencial do ano censitário inicial até o ano 

censitário final. 

Com isso, o número de DPP’s obtido pela contagem nas imagens (𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑖), é encontrado 

pela equação abaixo: 

𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑖 = 𝐾𝑡 ∗ 𝐷𝑡

𝑖           (6) 

Onde 𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑖 são os DPP’s obtidos pela contagem nas imagens orbitais;  𝐾𝑡 é a proporção 

entre domicílios particulares permanentes e o total de domicílios no ano t; 𝐷𝑡
𝑖 são os domicílios 

(edificações) totais contabilizados pelas imagens orbitais, no ano t. 

Todavia, é plausível que esse número obtido pelas imagens orbitais apresente divergência 

em relação aos números do Censo, devido a possíveis erros na identificação das edificações 

pelas imagens. Isso ocorre porque as características das habitações, tais como o 

compartilhamento do mesmo lote por mais de um domicílio, ou domicílios 

conjugados/geminados, domicílios unidos lateralmente, pode implicar na subnumeração 

domicílios, além de outros tipos de cobertura do solo, tais como aglomerados subnormais. 

Mediante tal situação, é proposta uma correção pela razão entre os DPP’s que foram 

encontrados pelas imagens orbitais (𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑖) e os DPP’s obtidos no censo de 2010, chamada aqui 

de fator S.  

No entanto, 2010 foi escolhido por ser o último ano censitário, e para a aplicação do fator 

S o ano das imagens orbitais onde foram contabilizados os DPP’s (𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑖) deveria ser 2010. 

Todavia, devido à falta de disponibilidade de imagens abrangentes à toda área do município 

para este ano, optou-se por coletar imagens do ano mais próximos ao de 2010, e então fazer 

uma interpolação/extrapolação dos DPP’s do censo para o respectivo ano da imagem, de acordo 

com as equações 4 e 5. Desse modo, o fator de correção S seria então calculado mediante razão 

entre os DPP’s encontrados nas imagens orbitais 𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑖, e os DPP’s interpolados e/ou 

extrapolados dos dados censitários de 2010, para o ano da imagem.  

Contudo, como esse fator S atua no sentido de minimizar as diferenças entre a contagem 

dos DPP’s em imagens orbitais e os DPP’s do censo, qualquer grande mudança na distribuição 

espacial da população observada pela imagem num ano após 2010 seria entendida como um 

erro de contagem e então minimizada pelo fator S. Isso pois, por obviedade, as mudanças 

ocorridas após 2010 não são observadas no censo de 2010, muito menos em sua extrapolação. 

Assim, essa diferença entre os DPP’s contabilizados pela imagem num ano pós-censitário e os 
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DDP’s do censo extrapolados, poderia ser fruto de uma real expansão dos DPP’s, e não um erro 

na contagem. Isso poderia trazer distorções na aplicação desse fator que, em vez de corrigir a 

contagem pelo dado do censo, estaria camuflando uma mudança da distribuição espacial da 

população. Dessa forma, quanto mais abruptas forem as oscilações na distribuição espacial 

nesse período (entre 2010 e o ano da imagem), maior seria o erro da estimativa. 

Um exemplo disso pode ser observado na Figura 3, onde foi calculada o fator S com 

dados extrapolados do censo de 2010 para o ano de 2012, ano mais próximo com imagens 

disponíveis abrangentes à todo o município. Neste exemplo, para o município de São Gonçalo 

do Amarante, observam-se setores com fator de correção acima de 2, o que significaria que a 

contagem via imagens de satélite estaria contabilizando o dobro, em comparação com os valores 

do censo (extrapolados) para esses setores censitários. Não por acaso, esses setores também 

concentravam as maiores expansões de domicílios mapeados, porém foram identificados pelo 

fator de correção, pois como visto na Figura 3, em 2010 ainda não se constatava tamanha 

mudança na distribuição espacial da população. 

Figura 3 - Mapa de setores censitários do fator de correção S e expansão de domicílios, 

em São Gonçalo do Amarante, 2003-2019. 

 
Fonte: IBGE, Google e estimativas populacionais. 

Diante disto, optou-se por fazer um fator de correção S baseado na média das razões de 

cada ano de coleta de imagem de satélite. Ou seja, foi calculada uma razão para cada um dos 
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três anos de estimativa e feita uma média dessas três razões. Isso foi realizado na tentativa de 

diluir o erro provocado pelas oscilações que ocorriam entre 2010 e o ano mais próximo das 

estimativas. Assim, esse fator foi calculado de acordo com a seguinte equação: 

𝑆 =

((
𝐷𝑃𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡

𝑖

𝐷𝑃𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡
) + (

𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑖

𝐷𝑃𝑃𝑡
) + (

𝐷𝑃𝑃𝑡𝑝𝑜𝑠
𝑖

𝐷𝑃𝑃𝑡𝑝𝑜𝑠
))

3
         (7) 

Onde S é o fator de correção; 𝐷𝑃𝑃  são os domicílios particulares permanentes obtidos 

pela interpolação e extrapolação dos dados do censo, conforme equações 4 e 5; 𝐷𝑃𝑃𝑡 são os 

domicílios particulares permanentes obtidos pela contagem via imagem de satélite; tint é o ano 

intercensitário; t é o ano mais próximo a 2010; e tpos é o ano pós-censitário. 

Com esse fator de correção S, é possível obter o número dos domicílios particulares 

permanentes por meio de imagens de satélite, e corrigidos pelos dados do censo, mediante a 

seguinte equação: 

𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑐 =

𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑖

𝑆
          (8) 

Onde 𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑐 são os DPP’s obtidos pelas imagens de satélite e corrigidos, no ano t; 𝐷𝑃𝑃𝑡

𝑖 

são os DPP’s obtidos pelas imagens de satélite, no ano t; e S é o fator de correção. 

Ao encontrar o número de DPP’s corrigido, tratou-se de calcular, pelo mesmo método, os 

DPP’s do tipo apartamento. Após isto, o total de domicílios particulares não ocupados vagos, o 

total de domicílios particulares não ocupados de uso ocasional, e o número de domicílios 

coletivos foram calculados com base na interpolação e extrapolação da proporção destes no 

total de domicílios. Essa interpolação e extrapolação foram calculadas com base nas equações 

4 e 5, assumindo como pressuposto que a tendência registrada em 2000 e 2010 no crescimento 

desses tipos de DPP’s foi linear nessa década e seguirá constante pelo menos até 2019. Sendo 

assim, vale ressaltar que essa extrapolação/interpolação pode eventualmente não refletir a 

realidade observada, principalmente para anos pós-censitários, ao passo que mudanças na 

dinâmica municipal possam ter alterado a tendência observada no crescimento dos três tipos de 

DPP’s mencionados anteriormente. 

Com o número de DPP’s corrigido para o ano t da imagem, e com os dados da média de 

moradores por domicílios coletado nos Censos, interpolado para anos intercensitários e 

extrapolados para anos pós-censitários (vide equações 4 e 5), aplica-se a equação a seguir para 

estimar a população no ano t: 
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𝑃𝑜𝑝𝑡 = 𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑐 ∗ 𝑀𝑡           (9) 

Onde 𝑃𝑜𝑝𝑡 é a população estimada no ano t; 𝐷𝑃𝑃𝑡
𝑐 são os DPP’s obtidos pelas imagens 

de satélite e corrigidos, no ano t; e 𝑀𝑡 é a média de moradores em domicílios particulares 

permanentes interpolado/extrapolado para o ano t.  

4.2.3 Etapa 3 – Análise das mudanças de distribuição espacial da população, face 

alterações na situação do domicílio. 

Essa última etapa trata de integrar os objetivos específicos com as combinações dos dados 

coletados e gerados nas etapas anteriores, fomentando as discussões pretendidas no intuito de 

produzir as análises acerca da distribuição espacial da população, face às alterações na situação 

do domicílio.  

O fenômeno de aumento das estruturas urbanas, tanto vertical como horizontal, pode ter 

ocorrido concomitantemente às alterações de situação do domicílio, sendo assim condição para 

essa alteração, como também a alteração do perímetro urbano pode ter gerado ou impulsionado 

o fenômeno da expansão urbana, identificado em anos pós-censitários.  

O código de situação e tipo dos setores censitários, associado às estimativas por setores 

via imagens orbitais, bem como a origem do setor, absorvida por meio do código de formação 

dos setores, servirão de base para a análise do crescimento populacional e da expansão urbana 

por setores censitários, de modo a identificar se vetores de crescimento urbano, como o 

crescimento vertical da malha urbana, foram acompanhados das alterações de situação do 

domicílio, ou foram impulsionados após tais alterações. 

O código de formação do setor também será utilizado na análise de mudança de densidade 

demográfica e expansão vertical da malha urbana, isso porque a construção do setor censitário 

tem como critério a quantidade de domicílios. Então, na medida em que ocorre a fragmentação 

de um setor urbano pela quantidade de domicílios, se torna evidente o aumento da densidade 

local. Tal aumento da densidade demográfica, medida pela densidade habitacional, se evidencia 

ainda mais quando associado à proporção dos DPP’s do tipo apartamento, que são domicílios 

que se encontram em estruturas com um ou mais andares, munidos de mais de um domicílio. 

Essa proporção do número de DPP’s totais também é aplicada ao caso dos DPP’s vagos, 

ou seja, que não continham moradores na data de referência do Censo. Consideramos então que 

a estimativa com base nessa evolução de DPP’s vagos pode ser indicativo de um processo de 

mobilidade espacial caracterizado pela emigração urbana. Outra análise por meio da proporção 
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aplicada aos DPP’s totais, e que desemboca em análises sobre a mobilidade espacial da 

população, é o caso dos DPP’s para uso ocasional, que advém do conceito de domicílio usado 

para lazer de fim de semana ou férias. Tais investigações qualificam a expansão urbana que 

possa vir a ocorrer nos municípios alvo da pesquisa e são fundamentais no contexto urbano 

destes, pois muitos municípios do estado, principalmente os da rota do turismo, têm como uma 

das características do fenômeno da expansão urbana o aumento da dita “segunda residência”15.  

E por fim, com base nas estimativas populacionais, os mapeamentos dasimétricos da 

contagem habitacional e as análises da genealogia dos setores, será analisada a provável 

população presente nas áreas onde houve modificações da situação do setor censitário. 

Complementar a essa análise, será colocado em perspectiva o crescimento populacional dos 

setores censitários, captados pelas estimativas populacionais, segundo as modificações na 

situação dos setores, a fim de analisar as mudanças de distribuição da população face às 

alterações de situação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Segundo Fonseca e Silva (2012, p. 97) “O crescimento do turismo e a proliferação dos domicílios destinados ao 

uso ocasional verificada nas últimas décadas tem ocasionado intenso processo de ocupação em vários municípios 

que compõem o PCD [Polo Costa das Dunas], desencadeando um processo de urbanização pulverizada e difusa 

por todo litoral oriental potiguar, decorrente do consumo do espaço para atividades de lazer”. Vale salientar que 

todos os municípios alvos da pesquisa sofrem influência, direta ou indireta, das atividades ligadas ao litoral, 

principalmente turística, tendo inclusive dois desses municípios alvos pertencentes ao PCD, estudado por Fonseca 

e Silva (2012). 
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5 ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO E A SITUAÇÃO 

DO DOMICÍLIO POR MEIO DE ESTIMATIVAS POPULACIONAIS COM BASE 

EM IMAGENS ORBITAIS 

Este capítulo apresenta e discute os resultados obtidos por meio da metodologia proposta 

no capítulo anterior, estruturado em três seções referentes às etapas detalhadas anteriormente. 

Essa estrutura de apresentação dos resultados se sustenta no entendimento de que a escolha dos 

municípios alvo da pesquisa partiu de uma característica comum entre eles, qual seja, a grande 

disparidade na proporção da população urbana durante a primeira década do século XXI. 

Assim sendo, será apresentada uma sucinta caracterização dos municípios alvo, para 

introduzir o leitor à dinâmica demográfica experimentada em cada um deles, com base em 

dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e dos Censos 

Demográficos. Posteriormente, será realizada a análise genealógica e de modificação dos 

setores censitários, em que, primeiramente, será apresentado um panorama geral destas 

modificações para o Rio Grande do Norte, e logo após a análise integrada dos municípios alvo 

desta pesquisa. 

Na segunda seção, estão expostos os resultados da produção das estimativas 

populacionais baseadas no mapeamento dasimétrico (da contagem habitacional). Nesta, os 

dados serão apresentados para cada município. 

Encerrando o capítulo, tem-se uma análise sintética que integra os objetivos específicos, 

buscando uma argumentação em direção ao objetivo central, realizada com o intuito de trazer 

reflexões acerca das mudanças de distribuição espacial da população, face às alterações na 

situação do domicílio dos municípios alvo da pesquisa. 

5.1 Caracterização dos municípios 

5.1.1 São Gonçalo do Amarante 

Próximo ao litoral leste do Rio Grande do Norte, localizado na Região Metropolitana de 

Natal, o município de São Gonçalo do Amarante possui uma população estimada de 102.400 

pessoas em 2019, segundo o IBGE. Em 2010, era o quarto município mais populoso do estado, 

com 87.668 habitantes, atrás apenas de Natal, Mossoró e Parnamirim. Entre 1991 e 2010, 

experimentou incremento de 121% em sua população total, ou seja, sua população mais que 

dobrou em 20 anos. 
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Ao longo das últimas décadas, o município também vivenciou a rápida queda da 

fecundidade, com taxa de fecundidade total (TFT) saindo de 3,8 em 1991, até 2,0 em 2010, 

segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Apesar 

disso, também segundo o PNUD, experienciou um aumento na expectativa de vida de 61 anos, 

em 1991, para 75 em 2010, a maior entre os municípios pesquisados. Esse aumento aconteceu, 

em parte, devido à queda da mortalidade infantil, que em 2010 chegou a 14,6 a cada mil 

nascidos vivos, patamar mais baixo que a média nacional (16,7) e estadual (19,7). Seguindo a 

tendência do Brasil, o município experimentou uma queda na razão de dependência, de 79,6 

em 1991, para 48 em 2010. 

 O aumento populacional ocorrido nas primeiras décadas desse século foram fruto de 

migrações, considerando que 13.910 pessoas, em 2010, não residiam no município em 2005, 

segundo dados amostrais do Censo Demográfico de 2010. Desse quantitativo, 95% se 

concentrava em domicílios de situação urbana em 2010. A concentração nas áreas consideradas 

urbanas foi algo que oscilou entre 1991 e 2010, principalmente devido às alterações de 

perímetro urbano. Em 2009, o município criou o seu plano diretor, que concebeu novas 

delimitações para o perímetro urbano vigente até então. Isso se torna perceptível quando se 

observa que 19% de sua população era urbana, passando para 14%, de 1991 a 2000. Porém, 

entre 2000 e 2010, a mudança foi bastante abrupta, chegando a 84,4% da população total dentro 

do perímetro urbano municipal. 

5.1.2 Senador Georgino Avelino 

Banhado a leste pelo Oceano Atlântico, Senador Georgino Avelino faz parte da região de 

turismo Polo Costa das Dunas. É o menor município em extensão territorial do estado, com 26 

km², e tem o menor contingente populacional dentre os municípios selecionados, com 3.137 

habitantes em 2010. Desde 1991, quando tinha 1.887 habitantes, seu incremento médio anual 

foi de 2,7%. 

Apesar da queda de sua fecundidade – uma TFT de 4,7 em 1991 para 3,1, em 2010, 

segundo dados do PNUD –, este nível ainda é alto se comparado às médias nacionais (1,89) e 

estadual (1,98). Os níveis de mortalidade também caíram durante as décadas de virada do 

milênio. Ainda segundo dados do PNUD, a mortalidade infantil, que era de 84 a cada mil 

nascidos vivos em 1991, caiu para 27, ao passo que a esperança de vida, antes de 57 anos, 

passou a ser de 70 anos, nesse mesmo período.  
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A combinação dessas variáveis demográficas atua para que Senador Georgino Avelino 

seja, dentre os alvos desta pesquisa, o município com maior razão de dependência. Em 1991, 

essa razão era de pouco mais de 100, o que configura uma pequena população economicamente 

ativa. Apesar da queda em 2010 para 60,9, em comparação com o Brasil (55,2), ainda representa 

uma alta razão de dependência. Outro fator que pode ter influência direta nessa composição da 

estrutura etária é a migração, a qual foi responsável pelo acréscimo de 353 imigrantes na 

população georginense (11% da população total em 2010), segundo dados amostrais do Censo 

Demográfico de 2010. 

Mesmo com um crescimento de 2,7% ao ano, essa taxa parece não explicar o crescimento 

da população urbana. O município viu sua população urbana passar de 29% e 24% (1991 e 

2000, respectivamente) para 99% em 2010. Essas mudanças vieram concomitantes às alterações 

de perímetro urbano assentadas pelo plano diretor, aprovado em 2011, o que pode ser a força 

motriz dessa grande alteração. 

5.1.3 Tibau do Sul 

Limítrofe com o Oceano Atlântico, o município de Tibau do Sul tem sua economia 

bastante focada no turismo de sol e mar, foco do Polo Costa das Dunas, no qual está inserido. 

Teve um grande crescimento populacional entre 1991 e 2010, período em que se registrou 

aumento de 117%, com incremento médio anual de 4,1% (segundo maior dentre os municípios 

aqui analisados), com crescimento ainda maior na primeira década desse século, registando 

4,4% de incremento médio anual. Esse fator fez com que o município saísse de 4.260 habitantes 

em 1991 para quase 6 mil em 2000, chegando a 9.253 habitantes em 2010. 

Segundo dados do PNUD, a TFT apresentou a mesma tendência de queda do país, mas 

ainda acima do nível de reposição, com 2,3 em 2010. A mortalidade, que em 1991 apresentava 

os melhores índices dentre os municípios alvo (dados do PNUD), apresentou melhoras até 2010. 

Com número de 52 mortos a cada mil nascidos vivos, a mortalidade infantil caiu para 21,7, 

elemento refletido também na expectativa de vida, que aumentou de 64 para 73 anos.  

Com uma população bastante jovem, a razão de dependência em 1991 era de 97,8, mas 

apresentou queda para 52,1 em 2010. Provavelmente contribuiu para isso os 1.528 imigrantes 

que, entre 2005 e 2010, somaram-se aos já residentes no município. Destes, 77% migraram para 

áreas consideradas urbanas em Tibau do Sul. Essa imigração deve ter contribuído com o 

aumento populacional observado, ainda assim, a grande oscilação registrada nas proporções 
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entre urbana e rural na década de 2000 chama atenção. A população urbana, que era 20% em 

1991 e 17% em 2000, passou para 60% em 2010. 

5.1.4 Serra do Mel 

O município de Serra do Mel, localizado próximo ao litoral setentrional do Rio Grande 

do Norte, possuía 5.817 habitantes em 1991. Com incremento médio anual de 1,9%, entre 1991 

e 2010 - o menor dentre os municípios aqui analisados - em 2010 registrava 8.377 habitantes. 

Passou por um projeto de colonização na década de 1970 e 1980, o qual dividiu o município 

em 22 vilas comunitárias de produção, no intuito de promover uma reforma agrária. 

De acordo com dados do PNUD, Serra do Mel experimentou uma rápida queda da 

fecundidade entre 1991 e 2010, saindo de uma TFT de 5,1 para 2,8, ainda acima do nível de 

reposição (2,1). A mortalidade infantil é a mais alta dentre os municípios alvo (22,8 em 2010), 

porém com um aumento considerável na expectativa de vida, a qual era de 55,7 em 1991, e 

passou para o nível de 71 em 2010. A razão de dependência também teve forte queda nesse 

mesmo período, caindo de 82 para 55, evidenciando ganho do potencial econômico da 

população do município.  

Apenas da baixa taxa de crescimento populacional, o referido município possui uma 

variação bastante alta no que se refere à proporção da população urbana e rural. Em 1991, 16% 

de sua população residia em áreas consideradas urbanas. Em 2000, essa proporção foi de 100%, 

pois todas as vilas foram consideradas urbanas. Já em 2010, essa proporção caiu para 25%, uma 

grande oscilação, mesmo considerando que 63% dos 1.298 imigrantes entre 2005 e 2010, 

tenham imigrado para a zona considerada rural em 2010. 

5.2 Análise genealógica e de modificação dos setores censitários 

De posse dos códigos de formação dos setores censitários (Quadro 2), da Base 

Operacional Geográfica do IBGE, referentes às origens das unidades de coleta do Censo de 

2000 para a contagem de 2007, e da contagem de 2007 para o Censo de 2010, bem como da 

numeração do código de situação e do tipo do setor (Quadro 3), é realizada aqui uma breve 

análise introdutória das origens e formações dos setores do Rio Grande do Norte e, 

posteriormente, a análise genealógica e de modificação dos setores censitários dos municípios 

estudados.  

Para essa análise introdutória na escala de unidade da federação, foi considerado 

primeiramente que as modificações de situação dos setores, que ocorreram no estado entre 2000 
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e 2007, são representativas das mudanças verificadas no decênio intercensitário de 2000 a 2010. 

Isso se constata ao observar os terceiros dígitos do código de formação dos setores (Quadro 

2), que dizem respeito à subordinação do setor, dos quais os dígitos 2, 4 e 6 são designados para 

aqueles onde ocorreu modificação de situação. Desta maneira, tais elementos evidenciam o 

fenômeno que se pretende observar. Entre 2000 e 2007, dos 3.105 setores censitários do Rio 

Grande do Norte, 317 (10,2%) passaram por alteração na situação, enquanto, entre 2007 e 2010, 

apenas 18 (0,42%) dos 4.311 setores são frutos dessa modificação. Portanto, examinou-se que 

as modificações de situação ocorridas nos setores censitários do Rio Grande do Norte no 

período de 2000 a 2007 são representativas de todas as modificações do período intercensitário 

2000-2010, ao passo que a quase totalidade dos setores censitários de 2007 foi conservada para 

o Censo Demográfico de 2010. 

Diante desses dados de origem e formação dos setores, é possível notar que, dos 317 

setores que alteraram a situação (urbano-rural ou rural-urbano) entre 2000 e 2007, a maioria se 

concentra em duas classes, segundo a modificação: com relação à composição da área e à 

operação para a formação do setor (Gráfico 3).  

Gráfico 3 - Origem e formação dos setores censitários do Rio Grande do Norte, entre 2000 

e 2007. 

 
Fonte: Códigos de formação dos setores censitários da Base Operacional Geográfica do IBGE. 
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Setores que são constituídos pela mesma área que no ano anterior, e que foram mantidos, 

são 19% dos que mudaram de situação. E 70% é de setores cuja área é constituída por parte da 

área dos setores do ano anterior, resultante de uma subdivisão por critério quantitativo de 

unidade de coleta, ou seja, quando o número de domicílios ultrapassou o do critério para 

delimitação de um setor censitário. Neste último caso, evidencia-se o aumento do número de 

domicílios, o que pode sugerir um crescimento da mancha de ocupação, que por sua vez é 

indicativo de que um crescimento populacional ocorreu nesses setores, entre 2000 e 2007. 

Quanto aos municípios de São Gonçalo do Amarante, Senador Georgino Avelino, Serra 

do Mel e Tibau do Sul, recortes espaciais desta pesquisa, observa-se primeiramente as 

mudanças quantitativas nas malhas dos setores censitários. Para se ter uma visão panorâmica 

dessas mudanças na malha dos setores censitários, nota-se o aumento do número de setores 

censitários ocorrido em todos os municípios observados (Gráfico 4). Percebe-se que São 

Gonçalo do Amarante, município com maior número de setores, possui aumento considerável, 

quase duplicando entre 2000 e 2010. Ressalta-se também o aumento relativo de 60% dos setores 

de Tibau do Sul, bem como Sen. Georgino Avelino que duplicou o número de setores, entre 

2000 e 2010, apesar da pequena quantidade de setores destes municípios. Além destes, Serra 

do Mel, com segundo maior número de setores, apresentou aumento de apenas 2 setores nesta 

década. 

Gráfico 4 - Quantidade de setores dos municípios alvo da pesquisa, por operação 

censitária. 

 
Fonte: Malha de setores censitários do IBGE. 

 Esse aumento no número de setores censitários aconteceu devido às modificações 

ocorridas entre uma operação censitária e outra, registradas na Base Operacional Geográfica do 
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IBGE. Observando a quantidade de operações segundo o tipo de formação do setor censitário 

(Tabela 3), por período, pode-se notar que o aumento de setores se deu em razão de operações 

que promoveram a subdivisão dos setores. 

Tabela 3 - Quantidade de operações segundo o tipo de formação do setor censitário 

realizadas por período, nos municípios alvo da pesquisa. 

Município Operação para formação do setor 2000-
2007 

2007-
2010 

TOTAL 

São Gonçalo 
do Amarante 

manutenção 35 50 85 

subdivisão por critério quantitativo da unidade de coleta 27 52 79 

subdivisão por limite de área de apuração 1 0 1 

subdivisão por outro motivo 5 0 5 

agregação por outro motivo 17 0 17 

Sen. Georgino 
Avelino 

manutenção 3 3 6 

subdivisão por critério quantitativo da unidade de coleta 1 4 5 

subdivisão por outro motivo 1 0 1 

Tibau do Sul 

manutenção 8 6 14 

subdivisão por critério quantitativo da unidade de coleta 0 10 10 

agregação por critério quantitativo 4 0 4 

Serra do mel 
manutenção 20 2 22 

subdivisão por critério quantitativo da unidade de coleta 3 2 5 
Fonte: Base Operacional Geográfica, IBGE. 

Para o município de São Gonçalo do Amarante, que tem o maior aumento de setores, é 

notório que tal incremento advém de uma subdivisão por critério quantitativo da unidade de 

coleta (domicílio), tanto para o período 2000-2007, mas principalmente para o período de 2007-

2010, intervalo no qual essa operação corresponde a mais da metade do total das operações. 

Esse aumento de setores mediante sua subdivisão, principalmente por critério quantitativo da 

unidade de coleta, bem como o contexto urbano de São Gonçalo - município que está localizado 

na Região Metropolitana de Natal e que conta com um grande ponto de conexão regional como 

o Aeroporto Internacional de Natal - torna razoável inferir que houve uma expansão do número 

de domicílios, que pode ser caracterizada como uma expansão urbana. 

No município de Tibau do Sul, apenas no período de 2007-2010, nota-se a predominância 

da subdivisão por critério quantitativo da unidade de coleta, período este em que o município 

teve maior aumento de setores. Como em São Gonçalo do Amarante, essa predominância em 

Tibau do Sul pode ser também um indicativo da expansão urbana, mesmo que em menor 

intensidade. Entretanto, nos municípios de Sen. Georgino Avelino e, principalmente, em Serra 

do Mel, poucas são as modificações em que se percebeu a existência dessa operação. Além do 

ínfimo aumento do número de setores, isso pode ser um indício de que não houve de fato uma 
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expansão da mancha urbana, ou seja, indício de que não houve mudanças de distribuição 

espacial da população destes municípios. 

Essas alterações na morfologia dos setores censitários, entre as operações censitárias, bem 

como as alterações de conteúdo expressas na classificação das áreas enquanto rural e urbana, 

pautadas no perímetro urbano, são percebidas no volume de área e no quantitativo de 

modificações entre uma operação censitária e outra. Lançar luz sobre esses fenômenos é 

imprescindível para avaliar a hipótese e responder à pergunta central, principalmente no sentido 

de buscar evidências espaciais das mudanças de perímetro urbano e, consequentemente, na 

situação do domicílio. A seguir, cada subseção detalha as alterações na morfologia dos setores 

e suas alterações na classificação entre urbano e rural para um dos cada município selecionados. 

5.2.1 São Gonçalo do Amarante 

Para o município de São Gonçalo do Amarante, a Tabela 4 e a Figura 4 exemplificam 

as mudanças em extensão de áreas reclassificadas entre as operações censitárias, e as mudanças 

na situação dos setores de São Gonçalo do Amarante. Na Tabela 4, é notório como as bruscas 

modificações ocorridas na década alteraram os limites urbanos e rurais. Em 2000, quase toda 

extensão do município era classificada como rural (99,6%), o qual possuía apenas 0,4% de seu 

solo sendo classificado como urbano. Em 2010 esse percentual já era de 33%, representando 

um aumento real de 82,2 km² de perímetro urbano.  

Tabela 4 - Extensão de áreas nas operações censitárias de 2000 e 2010, segundo situação 

urbano e rural, no município de São Gonçalo do Amarante. 

Situação 

2000 2010 

km² % km² % 

Urbano 1,1 0,4% 83,3 33,4% 
Rural 247,3 99,6% 166,1 66,6% 

TOTAL 248,4 100% 249,3 100% 
Fonte: Malha de setores censitários do IBGE. 

Concomitante a essas modificações morfológicas nos setores estão as mudanças no 

conteúdo deles, ou seja, as mudanças de situação dos setores censitários. A Figura 4 expressa 

tanto as modificações morfológicas, bem como as modificações ocorridas na situação dos 

setores. De todas as modificações entre 2000-2007, 70% alteraram a situação do setor. Vale 

salientar que as alterações de situação entre 2000-2007 de São Gonçalo do Amarante também 

são representativas para todo o período de 2000-2010, pois entre 2007-2010 quase todas as 

modificações mantiveram a situação dos setores (97%). 
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Figura 4 - Mapa dos setores censitários por situação, de São Gonçalo do Amarante, entre 

2000 e 2010.  

 
Fonte: Malha de setores censitários do IBGE. 

De acordo com a Figura 4, é possível notar que a região nordeste e parte da região central 

deste município concentraram essas modificações de situação. Em 2000, existiam apenas 3 

pequenos setores considerados como área urbanizada de cidade ou vila, ambos afastados e sem 

contiguidade. Um deles, mais a oeste, passou a ser classificado como um aglomerado rural, um 

povoado isolado, enquanto os outros dois, mais a leste, expandiram sua condição de área 

urbanizada. Uma dessas expansões chegou a desenvolver contiguidade com os setores que 

faziam fronteiras com a zona norte da cidade de Natal. Estes últimos eram considerados como 

“aglomerado rural de extensão urbana” e passaram a ser classificados como “área urbanizada 

de cidade ou vila”, já em 2007. 

Apesar desse aumento do número de setores de situação urbana, a maior parte das áreas 

de situação urbana, a partir de 2007, foram classificadas como “áreas não urbanizadas de cidade 

ou vila”. Após essa grande anexação pelo perímetro urbano, as regiões consideradas rurais se 

dividiram em alguns aglomerados rurais de “povoados isolados”, dois setores de “extensão 

urbana” contíguos e alguns de área urbanizada, e os demais sendo “zona urbana, exclusive 

aglomerados rurais”. 
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5.2.2 Senador Georgino Avelino 

Em termos proporcionais, as mudanças nas extensões de área no município de Senador 

Georgino Avelino foram ainda mais abruptas do que no município anterior. Neste, enquanto 

em 2000 quase a totalidade do solo do município era rural (95,4%), em 2010 o quadro era 

praticamente inverso (Tabela 5). No último censo, 98% do solo do município estava delimitado 

como perímetro urbano.  

Tabela 5 - Extensão de áreas nas operações censitárias de 2000 e 2010, segundo situação 

urbana e rural, no município de Senador Georgino Avelino. 

Situação 
2000 2010 

km² % km² % 

Urbano 1,2 4,6% 25,5 98,1% 
Rural 24,8 95,4% 0,5 1,9% 

TOTAL 25,9 100% 25,9 100% 
Fonte: Malha de setores censitários do IBGE. 

Apesar desse rápido movimento de inversão de situação em termos de extensão de área, 

vale ressaltar que grande parcela do município é tomada por um setor que foi classificado como 

urbano, mas não é habitado16 (Figura 5). Além das mudanças morfológicas em extensão de 

áreas reclassificadas entre as operações censitárias, a Figura 5 também ilustra as mudanças de 

conteúdo na situação dos setores de Senador Georgino Avelino. É possível notar que, apesar de 

as áreas não habitadas serem maioria no município de Sen. Georgino Avelino, os outros setores 

foram fragmentados.  

 

16 Este setor aparece no mapa da Figura 5 como “Urbano, mas não detalhada sua situação”. Tal setor compreende 

uma extensa área composta por dunas, vegetação, viveiros de carcinicultura no estuário do rio Santo Alberto, e 

parte da Lagoa de Guaraíras (na foz do rio Santo Alberto), logo, sem ocupação humana para residência. 
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Figura 5 - Mapa dos setores censitários por situação de Senador Georgino Avelino, entre 

2000 e 2010. 

 
Fonte: Malha de setores censitários do IBGE. 

O setor urbano como área urbanizada em 2000 foi fragmentado em dois novos setores e 

teve expansão da área classificada como urbana. A região a noroeste do município, que em 

2000 era toda rural – com um pequeno setor caracterizado como povoado isolado e todo o resto 

como zona rural –, foi fragmentada em três setores, e se modificou totalmente para a condição 

de urbana em 2010, sendo um deles como área urbanizada e os outros dois como não 

urbanizada. Apesar de poucas modificações, 3/5 destas, ocorridas entre 2000-2007 no 

município de Sen. Georgino Avelino, alteraram a situação do setor censitário de rural para 

urbano. Entre 2007-2010, de todas as modificações realizadas, nenhuma alterou a situação do 

domicílio. 

5.2.3 Tibau do Sul 

Muito semelhante às mudanças morfológicas de São Gonçalo do Amarante, as 

transformações em extensão de áreas de Tibau do Sul foram bastante intensas na primeira 

década dos anos 2000 (Tabela 6). O município de Tibau do Sul experimentou um abrupto 

crescimento das áreas consideradas urbanas: em 2000, estas correspondiam a 0,4% do território 
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do município; já em 2010, essa porcentagem saltou para 44%, quase a metade de sua totalidade, 

representando um acréscimo de mais de 40 km². 

Tabela 6 - Extensão de áreas nas operações censitárias de 2000 e 2010, segundo situação 

urbano e rural, no município de Tibau do Sul. 

Situação 
2000 2010 

km² % km² % 

Urbano 0,4 0,4% 44,8 44,0% 
Rural 101,5 99,6% 57,1 56,0% 

TOTAL 101,9 100% 101,9 100% 
Fonte: Malha de setores censitários do IBGE. 

O mapa da Figura 6 ilustra esse grande aumento do perímetro urbano do município, o 

qual, em 2000, apresentava um setor como sendo urbano, mais especificamente área urbanizada 

de cidade ou vila, circundando a sede do município. Até 2010, houve uma fragmentação deste 

setor urbano em dois, e a criação de mais dois núcleos urbanos classificados como área 

urbanizada: um localizado no extremo sul do litoral sul-tibauzense, e um outro na comunidade 

de Pipa. Este último se destaca pelo crescimento dos setores urbanos, maior do que a própria 

sede.  

Figura 6 - Mapa dos setores censitários por situação de Tibau do Sul, entre 2000 e 2010. 

 
Fonte: Malha de setores censitários do IBGE. 
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Além disto, uma extensa área contígua com as áreas urbanizadas e com o litoral do 

município foi classificada como de situação urbana de cidade ou vila não urbanizada. Ademais, 

todos os setores de situação rural sofreram alguns ajustes em suas formas, mas permaneceram 

classificados segundo as mesmas situações. Isso reflete na quantidade de modificações 

desenvolvidas nas situações dos setores, onde 40% dessas alterações, entre 2000-2007, foram 

no sentido de modificar a situação de urbana para rural. 

5.2.4 Serra do Mel 

Apresentando um panorama totalmente distinto dos demais municípios, Serra do Mel, 

além de não evidenciar grandes mudanças morfológicas em extensão de área, apresenta uma 

diminuição da área considerada urbana (Tabela 7), mas com alterações de situação bastante 

notáveis (Figura 7). O município, que apresentava 1,8% do seu território sendo urbano em 

2000, ainda decrementou em 0,8% as áreas urbanas.  

Tabela 7 - Extensão de áreas nas operações censitárias de 2000 e 2010, segundo situação 

urbano e rural, no município de Serra do Mel. 

Situação 
2000 2010 

km² % km² % 

Urbano 11,3 1,8% 6,1 1,0% 
Rural 605,5 98,2% 610,7 99,0% 

TOTAL 616,7 100% 616,7 100% 
Fonte: Malha de setores censitários do IBGE. 

Essa pequena alteração morfológica em extensão ocorre, principalmente, pela formação 

territorial do município. Como colocado anteriormente, Serra do Mel foi fruto de um projeto de 

colonização com o objetivo de realizar uma reforma agrária, o que dividiu o município em 22 

vilas, sendo uma delas a sede municipal. Com isso, os setores censitários que correspondem às 

vilas (um para cada vila, exceto a vila sede que possui 2 setores), apresentam uma pequena 

extensão territorial, na qual, ao mudar de situação, não expressa grandes diferenças quando 

analisamos apenas a extensão das áreas dos setores.  

Porém, quando analisamos também as alterações do conteúdo, ou seja, da situação do 

setor, a mudança não parece tão ínfima quanto as modificações morfológicas das áreas. Em 

Serra do Mel, de todas as variações transcorridas entre 2000-2007 nos setores censitários, 90% 

foram na situação do setor, de rural para urbano. Essa contradição entre as poucas oscilações 

em extensão, mas grandes diferenças de situação, torna-se nítida no mapa da Figura 7. 
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Figura 7 - Mapa dos setores censitários por situação de Serra do Mel, entre 2000 e 2010. 

 
Fonte: Malha de setores censitários do IBGE. 

Observando o mapa (Figura 7), nota-se que todo o decremento de 0,8% na extensão 

territorial das áreas consideradas urbanas corresponde, justamente, às alterações de situação das 

vilas comunitárias. Em 2000, 19 vilas eram classificadas como áreas urbanas isoladas, e as 

outras 5, consideradas como áreas urbanizadas de cidade ou vila. Todas as 19 vilas urbanas 

antes isoladas em 2000, mais 2 vilas que compunham a sede e classificada como área 

urbanizada neste ano, passaram, em 2007, a ser classificadas como povoados isolados, 

totalizando 21. A outra vila continuou como sede, classificada como área urbanizada de cidade 

ou vila até 2010. 

5.2.5 Panorama geral da genealogia e modificação dos setores censitários dos municípios 

alvo da pesquisa 

Observam-se, então, situações peculiares em cada município acerca das modificações, 

tanto na morfologia dos setores censitários, quanto no conteúdo referente as suas situações. 

Contudo, em linhas gerais, os municípios alvo sofreram, em extensão de áreas, grandes 

alterações de situação, exceto o caso de Serra do Mel, no qual a população se concentra em 

pequenas áreas, as vilas comunitárias. A respeito das mudanças de conteúdo, ou seja, quanto às 

alterações de situação dentro do conjunto de modificações realizadas nos setores censitários, 
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todos seguiram uma tendência de terem mais alterações do que manutenção da situação entre 

as atividades censitárias, conforme mostra o Gráfico 5. Exceto o caso de Tibau do Sul, onde 

houve proporcionalmente uma grande criação de setores, e não a alteração da situação (Gráfico 

4 e Tabela 3). 

Gráfico 5 - Modificações nos setores censitários quanto à alteração da situação do 

domicílio (2000-2007) 

 
Fonte: Base Operacional Geográfica, IBGE. 

No total, 89 das 125 modificações (70%) ocorridas nos setores censitários dos municípios 

alvo, entre o censo de 2000 e 2007, foram no sentido de alteração da situação dos setores. Vale 

salientar que, assim como no estado do Rio Grande do Norte como um todo, as modificações 

nesse período são representativas do que ocorreu entre 2000 e 2010, quando se trata de alteração 

de situação, pois entre 2007 e 2010 apenas 2% modificaram a situação. Nesse sentido, quando 

comparamos a realidade das alterações de situação dos setores censitários do estado, verifica-

se uma grande disparidade. O Rio Grande do Norte possuía grande maioria das situações entre 

2000 e 2007 como mantidas (90%), ao passo que os municípios alvos, selecionados pelo critério 

de rápidas mudanças da proporção de população urbana e rural, apresentaram cenário oposto, 

como observado no Gráfico 5. 

Tais dados de alteração dos setores censitários foram cruzados com os dados de código 

de situação e do tipo (Quadro 3) dos setores censitários urbanos de 2010 e seu(s) respectivo(s) 

em 2000, a fim de verificar o fluxo de população modificações de setores dos municípios 

selecionados, segundo alterações da situação e tipos desses setores. Nessa perspectiva, foram 

construídos diagramas de cordas dos fluxos de mudanças dos tipos de setores censitários, com 
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base em GU et al. (2014). Com essa ferramenta, realizou-se a verificação desses fluxos nos 

municípios alvo, tanto em relação ao número de modificações de situação, quanto à população 

presente nesses setores em 2010 (Gráfico 6). Para quantificar a população, foi realizada uma 

compatibilização17 necessária para as estimativas, no sentido de obter a população em 2000, 

equivalente aos setores censitários de 2010, conforme descrito na metodologia. 

Como os diagramas de cordas referem-se à fluxos, as faixas com um recuo em relação as 

bordas do diagrama marcam a origem do fluxo, assim como as faixas em contato com as bordas 

são consideradas o destino do fluxo. O tamanho dessas faixas indica a quantidade desses fluxos 

e estão em cores correspondentes à cada situação do setor de origem. As setas têm função 

apenas de destaque, e possui cores correspondentes à cada situação do setor de destino. A seguir 

estão descritas as cores relativas a cada situação dos setores presentes no diagrama.  

Nos diagramas verifica-se a presença de situações dos setores, conforme o Quadro 3, 

onde as situações de “1- Área urbanizada” e “2 - Área não urbanizada” são do tipo urbano, 

consideradas cidades ou vilas, respectivamente em vermelho e laranja nas bordas do diagrama. 

E as situações consideradas como do tipo rural se encontram em tons de verde nas bordas do 

diagrama, denominadas no diagrama como: “4 - De expansão urbana”, “5 - Povoado” e “8 - 

Exclusive aglomerado rural”. De acordo com o Quadro 3, essa situação 4 e 5, são consideradas 

como aglomerados rurais, sendo a 5 um aglomerado isolado, portanto a situação 8 refere-se a 

outros aglomerados rurais que não os 4 e 5. 

 

17 Essa compatibilização se deu mediante aplicação das equações 1 e 2 no sentido de minimizar os erros advindos 

das modificações dos setores censitários, obtendo os dados para serem utilizados na equação 3. 
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Gráfico 6 - Diagramas de cordas do fluxo da quantidade de modificações e da população18 

de setores censitários urbanos de 2010 dos municípios selecionados, segundo alterações da 

situação e tipo dos setores, entre 2000 e 2010. 

 

 
Fonte: Base Operacional Geográfica e Censos Demográficos, IBGE. 

 

18 Valor de população aproximado obtido pelas equações 1 e 2. 

População 

Quantidade de 

modificações 
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Tanto na quantidade de modificações, quanto na população, chama atenção que a grande 

maioria dos fluxos se dão no sentido rural-urbano (destacados pelas setas), sendo o maior deles 

entre “4 - De extensão urbana” para “1 - Área urbanizada”. Tal fluxo diz respeito 

especificamente ao município de São Gonçalo do Amarante, pois foi o único que apresentou a 

situação “4 - De extensão urbana” em sua malha de setores de 2000 (Figura 4). 

Saindo da “8 - Exclusive aglomerado rural” e transitando para a classificação “2 - Área 

não urbanizada”, encontra-se o segundo maior grande fluxo de alteração de situação. A situação 

8 representa todas as áreas rurais que não têm aglomerados populacionais, e a 2 cidade ou vila, 

mas não urbanizada. Esse fluxo de situação se deu em grandes áreas de São Gonçalo do 

Amarante e Tibau do Sul, e em pequena parte do município de Sen. Georgino Avelino (Figura 

4, Figura 5 e Figura 6). 

Outra pequena parcela do fluxo da situação 8 vai para a situação 1, ou seja, o setor passou 

de uma área rural sem aglomerados populacionais, para uma cidade ou vila urbanizada. Esse 

fluxo se encontra bastante no município de São Gonçalo, em algumas áreas de Tibau, e em uma 

pequena parte de Georgino Avelino. Ainda é possível notar que uma parcela considerável dos 

fluxos, que chegaram às “1 - Áreas urbanizadas”, foi de manutenção dessa situação, ou seja, 

setores que tiveram origem em outros da mesma situação, caso ocorrido em todos os 

municípios. 

De modo geral, a população aproximada mostra um cenário muito próximo do que foi 

evidenciado no primeiro diagrama, com as grandes alterações de rural (de extensão urbana) 

para urbano (área urbanizada), mas com maior intensidade quando se verifica a quantidade de 

população presente nesses setores. Essa prevalência do sentido rural-urbano revelado nesses 

diagramas aponta para um grande contingente populacional que, em virtude das modificações 

de situação das áreas em que habitavam, passou a ser contabilizado como urbano, e não mais 

como rural. Isso tem impacto direto na direção do objetivo central proposto da relação entre 

alterações na situação do domicílio e mudanças na distribuição espacial da população, mediante 

hipótese de que mudanças de perímetro urbano e alterações ocorridas na situação do domicílio 

podem não estar sendo acompanhadas de alterações na distribuição espacial da população, nos 

municípios do Rio Grande do Norte.  

Porém, para concluir a análise proposta, visando verificar ou falsear a hipótese levantada, 

é necessária uma investigação mais detalhada no sentido de compreender de que forma se 

configurou a distribuição espacial da população no decorrer do tempo, a partir das estimativas 

populacionais com base no mapeamento dasimétrico, cujos resultados detalhados estão na 

subseção seguinte. 
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5.3 Estimativas populacionais, intercensitárias e pós-censitárias, com base em 

mapeamento dasimétrico da contagem habitacional. 

Contemplando o objetivo central de analisar a relação entre alterações na situação do 

domicílio e mudanças na distribuição espacial da população, nos municípios do Rio Grande do 

Norte, foram produzidas estimativas populacionais com base no mapeamento dasimétrico da 

contagem habitacional. Tanto as estimativas populacionais, quanto os mapeamentos 

dasimétricos, possibilitam uma análise da distribuição espacial da população, da expansão 

urbana e do crescimento populacional. Essa etapa é fundamental para ser confrontada com as 

alterações de perímetro urbano, refletidas nas modificações de situação dos domicílios, 

realizadas anteriormente. 

As estimativas populacionais são pautadas nos dados levantados pela contagem 

habitacional, que por sua vez são realizadas por meio da interpretação das imagens de satélite. 

Tais imagens advém do banco de dados do Google Earth, disponível gratuitamente. Esse banco 

de dados apresenta um catálogo de mosaicos de imagens, por ano de sua captura, deste modo, 

as imagens de satélite tiveram anos escolhidos distintos para cada município, na medida em que 

atendessem alguns critérios (Quadro 4). Tais critérios possibilitam o menor erro possível da 

contagem habitacional, principalmente no que tange à fidelidade espaço-temporal do dado, bem 

como de um horizonte temporal adequado para as estimativas. 

Quadro 4 - Matriz temporal das operações censitárias, coleta de dados via imagens de 

satélite e normas institucionais quanto à alteração do perímetro urbano, por municípios 

alvo da pesquisa. 

    (Continua) 

  

São Gonçalo do 

Amarante 
Sen. Georgino Avelino Serra do Mel Tibau do Sul 

2000 Censo 

2001     Criação da lei do PU Criação da lei do PU 

2002   Imagem de satélite   Imagem de satélite 

2003 Imagem de satélite       

2004       alteração do PU 

2005     Imagem de satélite   

2006         

2007         

2008   Imagem de satélite   
Criação do PD e 

alteração de PU 



87 

 

2009 
Criação do PD e 

alteração de PU 
  Imagem de satélite   

2010 Censo 

2011   
Criação do PD e alteração de 

PU 
    

2012 Imagem de satélite     Imagem de satélite 

2013         

2014       Atualização do PD 

2015         

2016         

2017         

2018 Imagem de satélite   Imagem de satélite Imagem de satélite 

2019   Imagem de satélite     

Fonte: Elaboração do autor.  

Notas:  

PU: Perímetro urbano 

PD: Plano Diretor.  

Primeiramente buscou-se, para cada ano escolhido, mosaicos de imagens onde as áreas 

capturadas para a fotointerpretação correspondessem a um mesmo ano, em todo o mosaico. Isso 

evitaria o erro na atribuição do período à contagem. Outro critério foi a seleção de imagens nas 

quais a resolução espacial fosse suficiente para a identificação das unidades habitacionais. Por 

fim, passando por esses filtros, foram analisados mosaicos de imagens que contemplassem três 

anos: um do ano intercensitário mais próximo possível do ano 2000; um do ano de 2010, ou 

mais próximo possível; e outro de um ano pós-censitário, mais próximo de 2019. Atenta-se 

também para as normas institucionais que criaram ou alteraram o perímetro urbano, por lei 

específica ou pelo Plano Diretor, que ocorreram após 2000, em todos os municípios estudados. 

5.3.1 São Gonçalo do Amarante 

A contagem de domicílios em São Gonçalo do Amarante revelou um aumento substancial 

de quase de 20 mil unidades habitacionais, com aumento de 128%, entre 2003 e 2019. 

Observando o mapeamento dasimétrico, expresso na expansão urbana de São Gonçalo do 

Amarante (Figura 8), identifica-se uma grande distribuição dos domicílios em quase todos os 

setores urbanos do município. Isso acontece com exceções apenas do setor onde o Aeroporto 

Internacional de Natal está instalado, a oeste, e o setor a sudeste, basicamente composto por 

manguezal e viveiros de carcinicultura, ou seja, dois setores praticamente inabitados. 
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Figura 8 - Mapeamento dasimétrico da expansão urbana de São Gonçalo do Amarante 

(2003-2019). 

 
Fonte: Contagem habitacional com base em imagens Google. 

Chama a atenção que a expansão dos domicílios se deu para além dos setores contíguos 

com Natal, os quais apresentavam uma saturação dos domicílios em 2003. Outro fenômeno 

interessante ilustrado no mapa está no fato de que, dentro das delimitações consideradas urbanas 

em 2000, praticamente não houve expansão, muito devido à própria saturação dessas áreas. 

Esse fenômeno da presença de domicílios para além das áreas consideradas urbanas em 2000 

já foi observado com a contagem em 2003, e pode ter sido levada em conta na delimitação do 

novo perímetro urbano ocorreu em 2009, o qual subsidiou o recorte de setores urbanos em 2010. 

Isso pode ser um indicativo de que já havia uma expansão urbana no município que justificasse 

a ampliação do setor urbano. Ainda assim, para além desse crescimento fora dos limites do 

perímetro urbano estabelecido em 2000, que já se percebia acontecendo em 2003, o grande 

aumento de domicílios se deu entre 2012 e 2019. 

É razoável acreditar que os dados coletados via imagens orbitais se mostraram bem 

assertivos em relação aos dados censitários, considerando a observação do fator de correção S. 

Tal fator é lido da seguinte forma: quanto mais distante de 1, mais destoantes dos dados 

censitários estão os dados coletados nas imagens orbitais. Para São Gonçalo, esses fatores foram 
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em média 1,02, o que significa dizer que, quando comparado aos dados censitários, os dados 

da contagem habitacional foram em média 2% maiores. Nesse caso, o fator agiu como freio 

para crescimento dos dados estimados, produzindo uma tendência de crescimento próxima aos 

dados observados nos censos, como mostra a Figura 9. 

Figura 9 - População urbana observada nos censos demográficos e estimada de São 

Gonçalo do Amarante. 

 
Fonte: Censos Demográficos e estimativas populacionais.  

Notas: 

r: taxa de crescimento ao ano. 

Assim como o fator de correção S, as linhas pontilhadas plotadas no gráfico acima, 

ilustrando as tendências de crescimento da população observada e estimada, mostram também 

como essa estimativa ficou ajustada com os dados censitários, apesar da diferença entre elas 

aumentar ao longo do tempo. Tais estimativas trouxeram resultados a partir dos quais também 

pode-se constatar um crescimento populacional urbano do município de São Gonçalo ao longo 

do período de análise, saindo de 60.693 habitantes, em 2003, para 105.669, em 2019, gerando 

taxas de crescimento de 3,5% a.a. (Figura 9). Esse crescimento, que também fora observado 

no mapeamento (Figura 8), de fato ocorreu mais intensamente entre 2012 e 2019, com 

crescimento de 3,9% a.a., superior ao período anterior (2003-2012) de 3,1% a.a. 

A Tabela 8 a seguir apresenta os resultados detalhados das estimativas populacionais 

para cada ano de coleta de imagens orbitais, por setores censitários, para o município de São 

Gonçalo do Amarante. Nesses resultados, percebe-se que o crescimento demonstrado na Figura 

9 se dá de forma desigual no território (fenômeno já ilustrado no mapa da Figura 8, mas 

detalhado aqui na Tabela 8), ao observar o crescimento dos setores urbanos de 2010 que fazem 

parte, completamente ou parcialmente, do perímetro urbano em 2000. 
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Tabela 8 - Estimativas da população urbana de São Gonçalo do Amarante para os anos 

de 2003, 2012 e 2019, por setor censitário. 

(Continua) 

Código do setor em 

2010 

População em  

números absolutos 

População em números 

relativos 

Taxa de crescimento ao 

ano (%) 

2003 2012 2019 2003 2012 2019 
2003-

2012 

2012-

2019 

2003-

2019 

241200505000001 1.005 970 1.042 1,7% 1,2% 1,0% -0,4% 1,0% 0,2% 

241200505000002 867 854 853 1,4% 1,1% 0,8% -0,2% 0,0% -0,1% 

241200505000003 1.013 1.086 1.212 1,7% 1,4% 1,1% 0,8% 1,6% 1,1% 

241200505000004 1.168 1.750 2.252 1,9% 2,2% 2,1% 4,5% 3,6% 4,1% 

241200505000005 359 955 975 0,6% 1,2% 0,9% 10,9% 0,3% 6,2% 

241200505000006 846 1.635 606 1,4% 2,0% 0,6% 7,3% -14,2% -2,1% 

241200505000007 961 1.147 1.301 1,6% 1,4% 1,2% 2,0% 1,8% 1,9% 

241200505000008 542 1.403 2.056 0,9% 1,8% 1,9% 10,6% 5,5% 8,3% 

241200505000009 541 612 856 0,9% 0,8% 0,8% 1,4% 4,8% 2,9% 

241200505000010 922 881 1.021 1,5% 1,1% 1,0% -0,5% 2,1% 0,6% 

241200505000011 490 588 622 0,8% 0,7% 0,6% 2,0% 0,8% 1,5% 

241200505000012 833 943 950 1,4% 1,2% 0,9% 1,4% 0,1% 0,8% 

241200505000013 798 771 858 1,3% 1,0% 0,8% -0,4% 1,5% 0,5% 

241200505000014 634 1.709 6.423 1,0% 2,1% 6,1% 11,0% 18,9% 14,5% 

241200505000015 751 1.648 2.314 1,2% 2,1% 2,2% 8,7% 4,9% 7,0% 

241200505000016 498 755 890 0,8% 0,9% 0,8% 4,6% 2,4% 3,6% 

241200505000017 114 368 1.583 0,2% 0,5% 1,5% 13,0% 20,8% 16,4% 

241200505000018 1.148 1.221 1.145 1,9% 1,5% 1,1% 0,7% -0,9% 0,0% 

241200505000019 989 1.211 1.307 1,6% 1,5% 1,2% 2,2% 1,1% 1,7% 

241200505000020 733 865 816 1,2% 1,1% 0,8% 1,8% -0,8% 0,7% 

241200505000021 592 640 733 1,0% 0,8% 0,7% 0,9% 2,0% 1,3% 

241200505000022 557 839 797 0,9% 1,0% 0,8% 4,5% -0,7% 2,2% 

241200505000023 519 1.000 1.193 0,9% 1,2% 1,1% 7,3% 2,5% 5,2% 

241200505000024 980 1.309 1.302 1,6% 1,6% 1,2% 3,2% -0,1% 1,8% 

241200505000025 833 1.057 1.001 1,4% 1,3% 0,9% 2,6% -0,8% 1,1% 

241200505000026 1.019 1.121 1.053 1,7% 1,4% 1,0% 1,1% -0,9% 0,2% 

241200505000027 1.025 1.095 1.059 1,7% 1,4% 1,0% 0,7% -0,5% 0,2% 

241200505000028 1.451 1.448 1.431 2,4% 1,8% 1,4% 0,0% -0,2% -0,1% 

241200505000029 1.297 1.267 1.246 2,1% 1,6% 1,2% -0,3% -0,2% -0,2% 

241200505000030 1.195 1.064 972 2,0% 1,3% 0,9% -1,3% -1,3% -1,3% 

241200505000031 758 830 769 1,2% 1,0% 0,7% 1,0% -1,1% 0,1% 

241200505000032 821 899 765 1,4% 1,1% 0,7% 1,0% -2,3% -0,4% 

241200505000033 690 852 807 1,1% 1,1% 0,8% 2,4% -0,8% 1,0% 

241200505000034 986 1.177 1.069 1,6% 1,5% 1,0% 2,0% -1,4% 0,5% 

241200505000035 742 744 654 1,2% 0,9% 0,6% 0,0% -1,8% -0,8% 

241200505000036 805 1.042 991 1,3% 1,3% 0,9% 2,9% -0,7% 1,3% 

241200505000037 1.470 1.313 1.257 2,4% 1,6% 1,2% -1,3% -0,6% -1,0% 

241200505000038 1.171 1.062 991 1,9% 1,3% 0,9% -1,1% -1,0% -1,0% 

241200505000039 863 1.056 942 1,4% 1,3% 0,9% 2,2% -1,6% 0,5% 

241200505000040 515 574 522 0,8% 0,7% 0,5% 1,2% -1,3% 0,1% 
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Tabela 8 - Estimativas da população urbana de São Gonçalo do Amarante para os anos 

de 2003, 2012 e 2019, por setor censitário. 

(Conclusão) 

Código do setor em 

2010 

População em  

números absolutos 

População em números 

relativos 

Taxa de crescimento ao 

ano (%) 

2003 2012 2019 2003 2012 2019 2003 2012 2019 

241200505000041 585 676 594 1,0% 0,8% 0,6% 1,6% -1,9% 0,1% 

241200505000042 1.324 1.419 1.278 2,2% 1,8% 1,2% 0,8% -1,5% -0,2% 

241200505000043 1.320 1.153 990 2,2% 1,4% 0,9% -1,5% -2,2% -1,8% 

241200505000044 696 636 543 1,1% 0,8% 0,5% -1,0% -2,3% -1,5% 

241200505000045 1.095 1.104 1.164 1,8% 1,4% 1,1% 0,1% 0,8% 0,4% 

241200505000046 1.044 958 999 1,7% 1,2% 0,9% -1,0% 0,6% -0,3% 

241200505000047 913 935 932 1,5% 1,2% 0,9% 0,3% 0,0% 0,1% 

241200505000048 576 563 557 0,9% 0,7% 0,5% -0,3% -0,2% -0,2% 

241200505000049 1.015 1.300 1.229 1,7% 1,6% 1,2% 2,8% -0,8% 1,2% 

241200505000050 1.351 1.219 1.169 2,2% 1,5% 1,1% -1,1% -0,6% -0,9% 

241200505000051 188 2.053 9.073 0,3% 2,6% 8,6% 26,6% 21,2% 24,2% 

241200505000052 772 1.600 7.866 1,3% 2,0% 7,4% 8,1% 22,8% 14,5% 

241200505000053 358 567 674 0,6% 0,7% 0,6% 5,1% 2,5% 4,0% 

241200505000054 840 760 703 1,4% 0,9% 0,7% -1,1% -1,1% -1,1% 

241200505000055 726 1.630 2.478 1,2% 2,0% 2,3% 9,0% 6,0% 7,7% 

241200505000076 469 433 437 0,8% 0,5% 0,4% -0,9% 0,1% -0,4% 

241200505000077 743 895 1.238 1,2% 1,1% 1,2% 2,1% 4,6% 3,2% 

241200505000078 441 1.044 1.116 0,7% 1,3% 1,1% 9,6% 0,9% 5,8% 

241200505000079 730 1.079 1.332 1,2% 1,3% 1,3% 4,3% 3,0% 3,8% 

241200505000080 809 845 947 1,3% 1,1% 0,9% 0,5% 1,6% 1,0% 

241200505000081 469 772 1.650 0,8% 1,0% 1,6% 5,5% 10,8% 7,9% 

241200505000082 714 1.141 1.821 1,2% 1,4% 1,7% 5,2% 6,7% 5,8% 

241200505000083 713 1.723 2.494 1,2% 2,1% 2,4% 9,8% 5,3% 7,8% 

241200505000084 1.033 1.196 1.148 1,7% 1,5% 1,1% 1,6% -0,6% 0,7% 

241200505000085 871 1.125 1.186 1,4% 1,4% 1,1% 2,8% 0,8% 1,9% 

241200505000086 512 735 709 0,8% 0,9% 0,7% 4,0% -0,5% 2,0% 

241200505000087 504 827 930 0,8% 1,0% 0,9% 5,5% 1,7% 3,8% 

241200505000088 1.231 1.142 1.074 2,0% 1,4% 1,0% -0,8% -0,9% -0,8% 

241200505000089 452 377 367 0,7% 0,5% 0,3% -2,0% -0,4% -1,3% 

241200505000090 392 785 802 0,6% 1,0% 0,8% 7,7% 0,3% 4,5% 

241200505000091 774 844 790 1,3% 1,1% 0,7% 1,0% -1,0% 0,1% 

241200505000092 558 626 574 0,9% 0,8% 0,5% 1,3% -1,2% 0,2% 

241200505000093 563 771 782 0,9% 1,0% 0,7% 3,5% 0,2% 2,1% 

241200505000094 471 565 544 0,8% 0,7% 0,5% 2,0% -0,6% 0,9% 

241200505000095 853 1.036 934 1,4% 1,3% 0,9% 2,2% -1,5% 0,6% 

241200505000096 108 1.386 2.134 0,2% 1,7% 2,0% 28,3% 6,2% 18,6% 

241200505000097 513 786 1.467 0,8% 1,0% 1,4% 4,8% 8,9% 6,6% 

241200505000101 101 752 914 0,2% 0,9% 0,9% 22,3% 2,8% 13,8% 

241200505000102 363 948 1.393 0,6% 1,2% 1,3% 10,7% 5,5% 8,4% 

TOTAL 60.693 80.167 105.669 100% 100% 100% 3,1% 3,9% 3,5% 

Fonte: Estimativas populacionais com base em imagens orbitais.  
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Notas:  

Grifos em vermelho para os setores que fazem parte, completamente ou parcialmente, do perímetro urbano em 

2000. 

Nos casos dos setores que já eram urbanos em 2000 as taxas de crescimento estão abaixo 

das registradas para o conjunto dos setores urbanos, e em alguns casos são até mesmo negativas. 

Concomitante a isto, tais setores reduziram suas respectivas participações no conjunto da 

população urbana total ao passar do tempo. Isso pode ser um indicativo de sua saturação, o que 

pode ter sido um fator impulsionador da expansão para além dos setores urbanos de 2000. Nesse 

sentido, pode-se inferir que já havia um processo de expansão urbana após 2000, o qual 

implicou na grande ampliação do perímetro urbano entre 2000 e 2010, mas certamente a 

ampliação desse perímetro contribuiu também para a intensificação da expansão urbana no 

interior dos novos setores em 2010. 

A respeito dessa expansão urbana ocorrida no município gonçalense, esta pode ser 

caracterizada de acordo com o aumento de determinados tipos de domicílios (Tabela 9). Sendo 

assim, atenta-se para o aumento dos domicílios de uso ocasional, que saíram do número de 381, 

em 2003, para 2.387, em 2019, representando um aumento de 11,5% a.a. O aumento desse tipo 

de domicílio – que corresponde àqueles usados para descanso ou férias, comumente chamados 

de segunda residência – fez com que sua participação no total de DPP’s estimados saísse da 

taxa de 2,5% para 6,8%, entre 2003 e 2019.  

Tabela 9 - Tipos de domicílios em São Gonçalo do Amarante, em 2003, 2012 e 2019. 

  Números absolutos r 2003-

2019 

Números relativos 

  2003 2012 2019 2003 2012 2019 

DPP's apartamentos(¹) 279 332 691 5,7% 1,8% 1,4% 2,0% 

DPP's de uso ocasional(¹) 381 1.105 2.387 11,5% 2,5% 4,8% 6,8% 

DPP's vagos(¹) 2.162 2.137 2.587 1,1% 14,0% 9,2% 7,4% 

Domicílios coletivos (2) 10 8 11 1,0% 0,1% 0,0% 0,0% 

Fonte: Estimativas populacionais com base em imagens orbitais. 

Notas: 
(¹) números relativos ao total de DPP's estimados 
(²) números relativos ao total de edificações mapeadas 

r: taxa de crescimento anual (%) no período de 2003 a 2019. 

Fenômeno parecido ocorreu também com os apartamentos, segundo maior aumento 

(5,7% a.a.). Mesmo com a limitação desse dado para uma discussão de verticalização, isso pode 

sugerir um aumento dessa verticalização no município, mas que chegou a representar em 2019 

apenas 2% dos DPP’s. É notório também o possível aumento da ocupação dos domicílios no 

município. Isso porque, observar-se que o número de DPP’s vagos teve queda da sua 

participação, saindo de 14% em 2003 para 7,4% em 2019, devido ao baixo crescimento nesse 

período (1,1% a.a.). 
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5.3.2 Senador Georgino Avelino 

Diferentemente do município de São Gonçalo do Amarante, Sen. Georgino Avelino 

apresentou um crescimento mais tímido. O mapeamento mostra que o município georginense 

teve aumento de 57% dos domicílios mapeados nos setores urbanos, entre 2002 e 2019. No 

mapa da Figura 10, evidenciam-se dois núcleos populacionais em 2002, os quais não possuem 

uma concentração de edificações contíguas: deles, um localiza-se na região central, circundada 

pelo perímetro urbano em 2000; e uma outra onde houve criação de novos setores censitários 

urbanos, à noroeste. 

Figura 10 - Mapa dasimétrico da expansão urbana de Sen. Georgino Avelino (2002-2019). 

 
Fonte: Contagem habitacional com base em imagens Google. 

Nos setores que abrangem o perímetro urbano de 2000, a presença de edificações é 

basicamente dos domicílios que já existiam em 2003, com uma expansão discreta que chega 

até a adentrar o setor rural, mas com domicílios distantes uns dos outros, com uma densidade 

rarefeita. Na região a noroeste, a nova concentração urbana do município, é onde ocorre uma 

maior expansão dos domicílios, porém nota-se que esta ocorre após 2003, e se acomoda em 

algumas poucas ruas. 
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Com o tratamento dos dados coletados via imagens orbitais, foi possível notar que o fator 

de correção atuou no sentido de frear o crescimento observado na contagem habitacional. Isso 

porque, com um valor médio de 1,095, esse fator mostra que os setores tiveram uma contagem 

habitacional apenas 9,5% a mais que os dados censitários, em média. Desse modo, mesmo as 

populações estimadas ficando acima das observadas nos censos, cabe ressaltar que a estimativa 

de 2019 ficou muito próxima da tendência de crescimento dos dados censitários (Figura 11). 

Em tais estimativas, é possível observar que o escasso crescimento dos domicílios gerou 

um crescimento populacional de 0,9% a.a., entre 2002 e 2019 (Figura 11). Isso se deu mesmo 

com o incremento de 3,1% a.a. entre 2002 e 2008, que permitiu um salto de 3.382 habitantes, 

em 2002, para 4.062, em 2008. Entretanto, no segundo período a taxa foi negativa (-0,3%), o 

que colaborou para uma redução da população para 3.929 em 2019.  

Figura 11 - População urbana observada nos censos demográficos e estimada de Senador 

Georgino Avelino. 

 
Fonte: Censos Demográficos e estimativas populacionais.  

Notas: 

r: taxa de crescimento ao ano. 

Como visto no mapa da Figura 10, esse tímido crescimento se deu de forma desigual no 

território, o que fica claro no detalhamento das estimativas populacionais por setores censitários 

na Tabela 10. É possível notar dois núcleos de ocupações no município: um primeiro, já 

classificado como dentro das áreas urbanas em 2000, ou seja, estava inserido no perímetro 

urbano neste ano; e outro, que não estava contido nesse perímetro, mas já exista no primeiro 

ano de observação (2002) e com um ocupação em extensão de área parecido com o anterior. 

Nesses setores que faziam parte, completa ou parcialmente, do perímetro urbano em 2000, ou 
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seja, que mantiveram sua situação como urbana, observam-se as menores taxas de crescimento 

e as menores participações na população do município. E no outro núcleo concentra-se o maior 

crescimento que foi experimentado pelo município georginense nesse período (2002-2019). 

Tabela 10 - Estimativas da população urbana de Senador Georgino Avelino para os anos 

de 2002, 2008 e 2019, por setor censitário. 

Código do setor em 

2010 

População em números 

absolutos 

População em números 

relativos 

Taxa de crescimento ao 

ano (%) 

2002 2008 2019 2002 2008 2019 
2002-

2008 

2008-

2019 

2002-

2019 

241320105000001 617 690 631 18% 17% 16% 1,9% -0,8% 0,1% 

241320105000002 645 738 683 19% 18% 17% 2,2% -0,7% 0,3% 

241320105000003 758 1.006 929 22% 25% 24% 4,7% -0,7% 1,2% 

241320105000006 827 1.044 1.159 24% 26% 30% 3,9% 0,9% 2,0% 

241320105000007 533 584 527 16% 14% 13% 1,5% -0,9% -0,1% 

TOTAL 3.382 4.062 3.929 100% 100% 100% 3,1% -0,3% 0,9% 

Fonte: Estimativas populacionais com base em imagens orbitais. 

Notas:  

Grifos em vermelho para os setores que fazem parte, completamente ou parcialmente, do perímetro urbano em 

2000. 

Dessa forma, apesar de ter um crescimento muito abaixo do de São Gonçalo do Amarante, 

a situação de Sen. Georgino Avelino assemelha-se a este outro município, no sentido de já 

existir uma concentração de população que pudesse justificar o aumento de perímetro urbano. 

Entretanto, da mesma maneira como São Gonçalo, esse acréscimo pode ter sido motivador para 

um expansão que se deu nas novas áreas anexadas como urbanas, fato que não ocorreu nas áreas 

que já eram urbanas em 2000. 

A pequena taxa de crescimento de Senador Georgino de 0,9% a.a. (2002-2019), e até 

mesmo a taxa negativa no período entre 2008 e 2019 (-0,3%), pode ter sido reflexo do aumento 

dos DDP’s vagos, na Tabela 11. Esse tipo de domicílio teve crescimento de 6,4% a.a. (2002-

2019), com uma participação de 5,8% dentre os DPP’s totais no início desse período, chegando 

aos 11% ao final do período. Os DPP’s de uso ocasional, que já possuíam uma pequena 

participação dos DPP’s em 2002 (3,4%), em 2019 caíram para 1,7%, o que reflete a taxa de -

1,5% a.a. de decremento. 

Tabela 11 - Tipos de domicílios em Senador Georgino Avelino, em 2002, 2008 e 2019. 

  
Números absolutos 

r 2002-

2019 
Números relativos 

  2002 2008 2019  2002 2008 2019 

DPP's apartamentos(¹) 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

DPP's de uso ocasional(¹) 27 17 21 -1,5% 3,4% 1,7% 1,7% 

DPP's vagos(¹) 46 80 136 6,4% 5,8% 7,7% 11,1% 

Domicílios coletivos (2) 1 0 0 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 

Fonte: Estimativas populacionais com base em imagens orbitais. 

Notas: 
(¹) números relativos ao total de DPP's estimados 
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(²) números relativos ao total de edificações mapeadas  

r: taxa de crescimento anual (%) no período de 2002 a 2019 

5.3.3 Tibau do Sul 

Em Tibau do Sul, o que se apresenta é uma situação mais próxima da de São Gonçalo, 

com um aumento de 200% do número de edificações mapeadas, entre 2002 e 2018. Neste 

município, a intensidade da expansão ocorre em três distintos aglomerados que não apresentam 

contiguidade, como mostra o mapa da Figura 12.  

Figura 12 - Mapa dasimétrico da expansão urbana de Tibau do Sul (2002-2018). 

 
Fonte: Contagem habitacional com base em imagens Google. 

A sede, localizada no extremo norte do município, apresentou discreta expansão, 

concentrando-se ao longo da via que dá acesso ao município. A concentração de edificações no 

extremo sul do município demonstrou também pouca expansão, mas com aspecto mais difuso 

no território. Porém, foi no distrito de Pipa onde a grande parcela desse aumento se concentrou, 

além de já apresentar o maior número de edificações existentes em 2002 fora do perímetro 

urbano de 2000.  

Com as estimativas calculadas com base na contagem habitacional das imagens orbitais, 

o fator de correção atua no sentido de ajustar tais dados aos dados censitários, evitando os 

possíveis erros na identificação das habitações. Demonstrou-se também que o mapeamento das 
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edificações foi em média o dobro do que as contabilizadas no censo. Esse fator ajudou a 

produzir estimativas mais ajustadas aos dados censitários, com uma tendência de crescimento 

próxima aos dados oficiais, como mostra a Figura 13.  

Figura 13 - População urbana observada nos censos demográficos e estimada de Tibau do 

Sul. 

 
Fonte: Censos Demográficos e estimativas populacionais.  

Notas: 

r: taxa de crescimento ao ano. 

Pode-se notar o expressivo crescimento populacional urbano que aconteceu entre 2002 e 

2012, inicialmente contando com 4.493 habitantes passando para 8.172, 6% de crescimento a.a. 

nesse período (Figura 13). No período seguinte de estimativa (2012-2018), mais um 

incremento de 2% a.a., que permitiu o alcance do número de 9.204 habitantes como população 

urbana. Isso produziu uma taxa de crescimento a.a. de 4,5% em todo o período de análise (2002-

2018).  

Outra característica da expansão experimentada em Tibau do Sul se assemelha à Sen. 

Georgino Avelino e São Gonçalo do Amarante, como mostra a Tabela 12. Esses resultados 

mostram que as maiores expansões se deram fora dos limites dos setores censitários urbanos 

em 2000, e que também os aglomerados já existiam no início do período de análise (2002), mas 

não eram considerados urbanos em 2000.  
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Tabela 12 - Estimativas da população urbana de Tibau do Sul para os anos de 2002, 2012 

e 2018, por setor censitário. 

Código do setor em 

2010 

População em 

números absolutos 

População em números 

relativos 

Taxa de crescimento ao 

ano (%) 

2002 2012 2018 2002 2012 2018 
2002-

2012 

2012-

2018 

2002-

2018 

241420905000001 933 1.208 1.142 20,8% 14,8% 12,4% 2,6% -0,9% 1,3% 

241420905000002 761 1.605 1.900 16,9% 19,6% 20,6% 7,5% 2,8% 5,7% 

241420905000003 369 723 771 8,2% 8,9% 8,4% 6,7% 1,1% 4,6% 

241420905000004 549 688 638 12,2% 8,4% 6,9% 2,3% -1,2% 0,9% 

241420905000005 503 688 865 11,2% 8,4% 9,4% 3,1% 3,8% 3,4% 

241420905000011 258 266 273 5,7% 3,3% 3,0% 0,3% 0,4% 0,4% 

241420905000012 93 609 735 2,1% 7,5% 8,0% 18,8% 3,1% 12,9% 

241420905000013 325 933 1.196 7,2% 11,4% 13,0% 10,6% 4,1% 8,2% 

241420905000014 141 288 403 3,1% 3,5% 4,4% 7,1% 5,6% 6,6% 

241420905000015 561 1.164 1.280 12,5% 14,2% 13,9% 7,3% 1,6% 5,2% 

TOTAL 4.493 8.172 9.204 100% 100% 100% 6,0% 2,0% 4,5% 

Fonte: Estimativas populacionais com base em imagens orbitais. 

Notas: Grifos em vermelho para os setores que fazem parte, completa ou parcialmente, do perímetro urbano em 

2000. 

Dois setores se destacam por fazer parte, completa ou parcialmente, do perímetro urbano 

em 2000, ou seja, áreas que permaneceram urbanas. Um destes setores concentrava 21% da 

população urbana em 2002, porém foi perdendo participação na população urbana do município 

até 2018, chegando aos 12%. Isso deve-se às baixas taxas de crescimento que não 

acompanharam os demais setores, 1,3% a.a., entre 2002 e 2018. O outro setor que já era urbano 

em 2000 teve crescimento quase nulo entre 2002 e 2018 (0,3% a.a.), perdendo participação no 

conjunto da população urbana, chegando a concentrar apenas 3% desta população em 2018. 

Vale destacar que os setores com maiores taxas de crescimento (12,9% e 8,2%) são justamente 

aqueles onde se localiza o distrito de Pipa, como já observado no mapeamento, foco de grande 

expansão, principalmente entre 2002-2012. 

Essa expansão urbana se desenvolveu com características bem próprias do município sul-

tibauzense, de acordo com os tipos de domicílios (Tabela 13). Em virtude do turismo, principal 

atividade econômica do município, nota-se que o número de domicílios coletivos é o maior, em 

números absolutos, dentre os demais municípios analisados. Outra importante materialidade 

urbana do turismo é o domicílio de uso ocasional, conhecido como segunda residência, que em 

Tibau teve o segundo maior crescimento entre 2002 e 2018 (12% a.a.) e maior participação no 

número total de DPP’s em 2018 (28%).  
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Tabela 13 - Tipos de domicílios em Tibau do Sul, em 2002, 2012 e 2018. 

  
Números absolutos 

r 2002-

2018 
Números relativos 

  2002 2012 2018  2002 2012 2018 

DPP's apartamentos(¹) 10 58 307 21,2% 0,9% 2,2% 9,0% 

DPP's de uso ocasional(¹) 131 531 943 12,4% 11,6% 20,4% 27,7% 

DPP's vagos(¹) 130 485 817 11,5% 11,6% 18,6% 24,0% 

Domicílios coletivos (2) 31 36 33 0,3% 1,4% 0,7% 0,5% 

Fonte: Estimativas populacionais com base em imagens orbitais 

Notas: 
(¹) números relativos ao total de DPP's estimados 
(²) números relativos ao total de edificações mapeadas 

r: taxa de crescimento anual (%) no período de 2002 a 2018 

Outro aspecto na expansão urbana de Tibau que chama a atenção é o aumento de 21% 

a.a. dos apartamentos (o maior entre os tipos de domicílios analisados), concentrando 9% dos 

DPP’s em 2018. Adverte-se aqui que tal dado é fruto de interpolação e extrapolação dos dados 

censitários, mas que pode ser um indicativo do aumento da verticalização no município de 

Tibau do Sul. Concomitante a toda esse crescimento urbano ocorre também o aumento dos 

domicílios vagos, com 11% de crescimento no período analisado (2002-2018), chegando a 

contabilizar quase ¼ dos DPP’s em 2018. 

5.3.4 Serra do Mel 

O município de Serra do Mel possui o cenário mais divergente em relação aos demais 

municípios analisados, isso porque, ao contrário dos grandes aumentos na proporção da 

população urbana dos demais, em Serra do Mel essa taxa caiu muito, entre 2000 e 2010. 

Diferentemente dos outros municípios, observa-se também as pequenas mudanças de uso do 

solo em termos de extensão de área, como discutido na subseção anterior, “cuja alteração de 

urbano para rural corresponde a 0,8% de todo o território do município. Essa relação entre a 

ínfima extensão de área alterada, com as grandes mudanças na proporção da população urbana, 

se explica pela forma de ocupação no município, caracterizada pela concentração da população 

em pequenas vilas, das quais muitas foram alteradas de urbanas para rurais. 

Todavia, pôde-se observar que o município serramelense apresentou grande incremento 

do número de unidades habitacionais contabilizadas, sendo o maior aumento proporcional 

dentre todos os municípios aqui avaliados. Tais dados evidenciam que o número de edificações 

mapeadas triplicou entre 2005 e 2018. Na Figura 14, está demonstrada essa expansão dos 

domicílios de forma concentrada, dentro do setor urbano, e de forma mais dispersa nas 

extremidades desse setor, adentrando nos setores rurais.  
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Figura 14 - Mapa dasimétrico da expansão urbana de Serra do Mel (2005-2018). 

 
Fonte: Contagem habitacional com base em imagens Google. 

Em 2000, os domicílios contabilizados somavam-se a outras duas vilas, ao leste e ao sul 

das vilas sede, para compor a zona urbana. Apesar da fragmentação desse perímetro urbano, 

restringindo apenas a vila atualmente contabilizada como urbana, identifica-se que não existia 

uma contiguidade da mancha urbana ligando as vilas sede com as vilas ao leste e ao sul destas. 

Ainda assim, a expansão que se deu em Serra do Mel ampliou a mancha urbana para o interior 

dos setores urbanos, de maneira contígua com os domicílios que já existiam em 2005. No 

entanto, se observada as escalas dos mapeamentos, isso ocorre numa área muito pequena (6 

km²). 

Esse mapeamento gerou uma estimativa da população urbana que, em 2005, mostrou-se 

abaixo da tendência dos dados censitários, com apenas 1.595 habitantes. Porém, em 2009, já se 

apontava muito próxima aos dados censitários de 2010, com diferença de apenas 86 habitantes.  

Isso foi possível na medida em que os dados estimados apresentam uma tendência de 

crescimento muito diferente dos dados observados, com um incremento muito mais acelerado. 

Mesmo freado pelo fator de correção de 1,3 em média, de 2005 até 2009 registrou-se um 

aumento de 12% a.a., e no próximo período (2009-2018), de 7,5% a.a.  
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Figura 15 - População urbana observada nos censos demográficos e estimada de Serra 

do Mel. 

 
Fonte: Censos Demográficos e estimativas populacionais.  

Notas: 

r: taxa de crescimento ao ano. 

Quando se observa o detalhamento das estimativas para os setores censitários (Tabela 

14), percebe-se que a grande expansão ilustrada na Figura 15 foi produzida principalmente em 

um único setor, chegando em 2018 a possuir 71% da população urbana de Serra do Mel, com 

uma taxa de crescimento de 11,5% a.a., entre 2005 e 2018. Já no outro setor, mesmo com 

incremento de 5% a.a. (2005-2018), ocorre a perda de participação de população do setor onde 

esta se concentrava no início das estimativas (2005), que saiu de 49% da população urbana para 

29%. 

Tabela 14 - Estimativas da população urbana de Serra do Mel para os anos de 2005, 2009 

e 2018, por setor censitário. 

Código do setor 
em 2010 

População em 
números absolutos 

População em 
números relativos 

Taxa de crescimento 
ao ano (%) 

2005 2009 2018 2005 2009 2018 
2005-
2009 

2009-
2018 

2005-
2018 

241335905000001 786 1.119 1.501 49,2% 42,9% 29,4% 8,8% 3,3% 5,0% 

241335905000024 810 1.493 3.607 50,8% 57,1% 70,6% 15,3% 9,8% 11,5% 

TOTAL 1.595 2.612 5.108 100% 100% 100% 12,3% 7,5% 9,0% 
Fonte: Estimativas populacionais com base em imagens orbitais 

Notas:  

Grifos em vermelho para os setores que fazem parte, completamente ou parcialmente, do perímetro urbano em 

2000 
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O grande crescimento urbano, tanto dos domicílios quanto da população estimada, 

também chama a atenção para o fato de que essa expansão se deu concomitante a um grande 

aumento do número de domicílios vagos (Tabela 15). Esses chegaram, em 2018, a compor 16% 

do número de DPP’s, com um incremento de 12,5% a.a., mesma taxa de crescimento dos DPP’s 

de uso ocasional, e que concentrava 5,8% dos DPP’s em 2018. 

Tabela 15 - Tipos de domicílios em Serra do Mel, em 2005, 2009 e 2018. 

  Números absolutos r 2005-
2018 

Números relativos 

  2005 2009 2018 2005 2009 2018 

DPP's apartamentos¹ 2 3 2 2,2% 0,4% 0,4% 0,1% 

DPP's de uso ocasional¹ 20 41 96 12,2% 4,9% 5,8% 5,8% 

DPP's vagos¹ 53 96 270 12,5% 13,2% 13,4% 16,2% 
Domicílios coletivos² 1 1 0 - 14,7% 0,2% 0,1% 0,0% 

Fonte: Estimativas populacionais com base em imagens orbitais 

Notas: 
(¹) números relativos ao total de DPP's estimados 
(²) números relativos ao total de edificações mapeadas  

r: taxa de crescimento anual (%) no período de 2005 a 2018 

Os mapeamentos e as estimativas apresentados nessa subseção 5.3 possibilitam uma 

primeira aproximação em direção a um entendimento da distribuição espacial da população 

face às alterações de situação dos municípios analisados. Isso se deu em razão dos resultados 

expostos, tanto na cartografia apresentada junto às análises dos tipos de domicílios, que 

possibilitaram uma leitura da quantitativa e qualitativa da expansão urbana no território dos 

municípios; quanto na forma das estimativas, que por sua vez detalharam os crescimentos 

populacionais por setores censitários perante as alterações de situação. A seguir, será feita uma 

análise conjunta entre as informações dos mapeamentos e estimativas aqui apresentadas, como 

também a genealogia dos setores. 

5.4 Análise das mudanças de distribuição espacial da população, face alterações na 

situação do domicílio. 

De posse das análises genealógicas e de modificação dos setores censitários, dos 

mapeamentos dasimétricos da contagem habitacional, bem como das estimativas populacionais, 

esta subseção se desenvolve de forma a contemplar o último dos objetivos propostos, que por 

sua vez sintetiza as análises realizadas até aqui. Nesse sentido, serão analisadas a distribuição 

espacial da população e as estimativas populacionais face às alterações na situação do 

domicílio, segundo mudanças dos setores censitários (impostas por leis de perímetro urbano e 

planos diretores), nos municípios alvo da pesquisa, no período intercensitário (2000-2010) e 

pós-censitário (2010-2019). 
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Quando se trata da distribuição espacial da população, o município de São Gonçalo do 

Amarante demonstrou uma intensa expansão dos domicílios para o interior do perímetro urbano 

atual, onde havia um certo vazio demográfico até a modificação do perímetro. Todavia, é 

importante salientar que, já em 2003, existiam bastantes domicílios fora do perímetro urbano 

de 2000, mesmo de forma mais dispersa, mas que poderia justificar o aumento do perímetro 

urbano em 2009 pelo plano diretor (Figura 16). É importante salientar que esse aumento de 

perímetro se encontra num contexto urbano no qual o município receberia na década seguinte 

o Aeroporto Internacional de Natal. 

Figura 16 - Mapa do crescimento populacional de São Gonçalo do Amarante (2003-2019) 

 
Fonte: Estimativas populacionais 

Exemplo disso são os setores contíguos à zona norte do município de Natal, região já 

bastante densa e que não era considerada urbana em 2000. Todavia, essas áreas de concentração 

dos domicílios já existentes pouco se adensaram, pois foram os setores que tiveram menor 

crescimento populacional, produzindo taxas de crescimento negativas e/ou próximas à zero, 

entre eles os setores que já eram urbanos em 2000. Ademais, o novo perímetro urbano abrangia 

áreas além dessas que continham as concentrações. Foram nessas novas áreas, onde não 

existiam habitações, que se observaram os maiores crescimentos, com alguns setores chegando 

a dobrar sua população no período em análise (2003-2019). Deste modo, admite-se que houve 
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grande expansão da distribuição espacial da população, que justifica o aumento do perímetro 

urbano. Entretanto, é prudente ponderar que esse aumento pode ter impulsionado e/ou 

intensificado a expansão da mancha urbana em algumas áreas dentro do novo perímetro urbano. 

No município de Senador Georgino Avelino, foram percebidos dois aglomerados de 

edificações: um contido no perímetro urbano de 2000; e um outro que já existia em 2002, mas 

fora do perímetro urbano de 2000, o que se acredita ser o motivador do grande aumento desse 

perímetro. Nesses dois aglomerados, notam-se crescimentos diferentes, cujos setores que 

mudaram de situação tiveram maiores aumentos populacionais (Figura 17). Não obstante, tais 

mudanças espaciais da população não foram substanciais, pois até mesmo os setores que 

alteraram sua situação, tiveram no máximo um crescimento de 2% a.a., e os que permaneceram 

como urbanos, de 1% a.a. Isso reforça a hipótese de que as alterações de situação não foram 

seguidas de mudanças espaciais da população. 

Figura 17 - Mapa do crescimento populacional de Sen. Georgino Avelino (2002-2019) 

 
Fonte: Estimativas populacionais 

No município de Tibau do Sul, ocorre um fenômeno parecido com o de São Gonçalo do 

Amarante, dadas as proporções populacionais, visto que Tibau possui menor população. Nesse 

sentido, foram grandes as extensões de áreas modificadas de situação, abarcando algumas 

concentrações de edificações já existentes no período da ampliação do perímetro urbano 
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(Figura 18). Essas áreas de concentração de edificações fora do perímetro urbano, em 2000, 

podem ter funcionado como argumento para a ampliação desse perímetro, como é o caso de 

Pipa. Contudo, se observa que as áreas já pertencentes ao perímetro urbano em 2000 

apresentaram os menores crescimento (entre 4% e 9% a.a.), ao passo que as áreas que foram 

anexadas, principalmente Pipa, produziram os maiores crescimentos, chegando a 13% a.a. 

Figura 18 - Mapa do crescimento populacional de Tibau do Sul (2002-2018). 

 
Fonte: Estimativas populacionais 

Esse crescimento do distrito de Pipa não se dá de forma concentrada nos setores onde 

inicialmente se observou a existência dessa concentração. Ao contrário, se dá de forma dispersa 

e pouco adensada, adentrando em outros setores que contavam com baixa presença de 

população, que inclusive dobrou entre 2002 e 2018. Portanto, isso nos leva a crer que, mesmo 

com a incorporação de áreas onde já ocorriam aglomerações que pudessem justificar o aumento 

do perímetro urbano, outras áreas foram submetidas a um aumento populacional devido às 

modificações do perímetro. 

Como visto nas análises de extensão de áreas segundo situação, os demais municípios 

ampliaram os perímetros urbanos, mas em Serra do Mel houve a situação inversa, local no qual 

ocorreu a diminuição proporcional da população urbana, em virtude da diminuição desse 

perímetro. Porém, a metodologia proposta analisa apenas as áreas urbanas em 2010 e, com isso, 



106 

 

o mapeamento em Serra do Mel ficou restrito a dois setores e que não alteraram sua situação. 

Com esse mapeamento e as estimativas, observou-se um fenômeno curioso de crescimento 

bastante alto em um dos setores urbanos do município (Figura 19), onde sua população mais 

do que quadruplicou, passando de 810 habitantes para 3.607. 

Figura 19 - Mapa do crescimento populacional de Serra do Mel (2005-2018). 

 
Fonte: Estimativas populacionais 

Entretanto, ainda que o mapeamento dasimétrico não tenha sido realizado nas outras vilas, 

cabe inferir alguns pontos acerca das alterações de situação do domicílio e a distribuição 

espacial. Dito isto, é possível fazer uma comparação entre as áreas que permaneceram a situação 

urbana e aquelas que se tornaram rurais, observando as vilas a leste e ao sul dos setores 

analisados. Essas vilas são exemplos de setores que mudaram de situação de urbana para rural, 

entre 2000 e 2010, e são aqui analisadas qualitativamente mediante fotointerpretação das 

imagens de satélite ao longo do tempo19 (Figura 20 e Figura 21). 

 

19 Anos mais próximos aos analisados para o município de Serra do Mel (2005, 2009 e 2018), mediante 

disponibilidade de imagens próprias para fotointerpretação, ou seja, sem nuvens ou outros ruídos. 
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Figura 20 - Imagens de satélite da vila a leste dos setores urbanos de 2010. 

 
Fonte: Google Earth. 

Figura 21 - Imagens de satélite da vila a leste dos setores urbanos de 2010. 

 
Fonte: Google Earth. 
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Percebe-se então, que tais setores não apresentaram quase nenhuma modificação na 

distribuição espacial ao longo do tempo, diferente dos setores analisados no mapeamento e nas 

estimativas. Isso é especialmente diferente dos demais municípios, nos quais as áreas que 

permaneceram urbanas tiveram crescimento menor do que as áreas que mudaram de rural para 

urbano. Em Serra do Mel, as diferenças espaciais foram mais nítidas nos setores que 

permaneceram urbanos do que nos setores que mudaram de urbano para rural. 

Desse modo foi possível observar, nos municípios analisados, dois grupos diferentes de 

relações entre alteração da situação do domicílio e mudanças na distribuição espacial da 

população: um grupo de relação no qual o sentido das alterações foi de rural para urbano, e um 

outro de urbano para rural. Esse primeiro tipo foi presente nos municípios de São Gonçalo do 

Amarante, Sen. Georgino Avelino e Tibau do Sul, porém, suas respectivas distribuições 

espaciais expressaram semelhanças e divergências. 

Primeiramente, é fato que já existiam aglomerados de domicílios nesses municípios que 

pudessem ter colaborado para o aumento do perímetro urbano. Outro fato é que os menores 

crescimentos se deram principalmente onde não houve alteração de situação do domicílio, ou 

seja, o antigo perímetro urbano (setores urbanos de 2000). Em São Gonçalo e no distrito de 

Pipa em Tibau, esta nova delimitação de perímetro urbano pode ter contribuído ativamente para 

impulsionar o crescimento das novas áreas incorporadas. Por outro lado, algumas áreas que 

mudaram de situação não apresentaram esse comportamento de crescimento e pouco mudaram 

no tempo e no espaço. Mesmo que algum crescimento populacional de fato possa ser percebido, 

em casos como de Sen. Georgino Avelino e Tibau do Sul (exclusive o distrito de Pipa), foram 

poucas as mudanças em termos de distribuição espacial da população e crescimento 

populacional. Isso mostra que esses resultados corroboram, em parte, com a hipótese 

apresentada de que alterações na situação do domicílio não foram acompanhadas por mudanças 

na distribuição espacial da população.  

O outro grupo de relação, entre alteração da situação do domicílio e mudanças na 

distribuição espacial da população, é percebido em Serra do Mel, principalmente porque sua 

alteração se deu de urbano para rural, ou seja, diminuição do perímetro urbano. Nesse caso, as 

mudanças de distribuição espacial apenas ocorrem de forma mais nítida nos setores que 

permaneceram urbanos, ao passo que nos setores onde houve alteração de situação de urbano 

para rural, quase nenhuma diferença espacial foi percebida. Dessa forma, este tipo de relação 

também aponta na direção da hipótese de que as alterações de situação não vieram 

acompanhadas de mudanças espaciais significativas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como colocado por Rigotti (2015) e Dyson (2010 e 2011), crescimento urbano e 

urbanização são conceitos diferentes. Enquanto o primeiro seria o crescimento em números 

absolutos da população que vive em áreas urbanas, o segundo corresponderia ao processo em 

que, proporcionalmente, a população passa a ser mais urbana (70% ou mais) do que rural. Na 

Demografia, estes conceitos aparecem compondo o entendimento de transição urbana, e com 

frequência relacionados à clássica Teoria da Transição Demográfica (SILVA; MONTE-MÓR, 

2010; RIGOTTI, 2015; ROSEMBACK et al., 2017), principalmente associada às migrações 

rural-urbano. 

Ainda assim, essa associação apenas com a migração já encontra críticas, principalmente 

no Brasil, em virtude da definição de urbano e rural adotada no país. Isso porque a legislação 

brasileira define o que é urbano por meio da delimitação do perímetro urbano, e toda área além 

deste é considerada rural. Modificações desse perímetro urbano, por lei específica ou pelo plano 

diretor, geram alterações de situação do domicílio nas contagens dos censos demográficos 

realizados pelo IBGE. Isso ocorre em virtude do fato de que o IBGE aplica a lei ao adotar a 

definição de perímetro urbano dos municípios. Desse modo, a população residente dentro do 

perímetro urbano será considerada urbana e fora deste, será considerada rural. 

Sobre esta definição, repousam questionamentos e críticas a respeito dos fatores político-

administrativos que influenciariam a administração municipal e que viriam a impulsionar o 

aumento de perímetro urbano, sem levar em conta características geográficas e demográficas 

(SILVA, 1999; VEIGA, 2002; ABRAMOVAY, 2000; FERNANDES, 2007; OJIMA, 2007; 

PALONI, 2008; ENDLICH, 2010; WANDERLEY; FAVARETO, 2013; RIGOTTI, 2015). 

Com base nisso, formulou-se a hipótese de que, devido a tais fatores político-administrativos, 

as alterações de situação do domicílio não viriam acompanhadas de mudanças na distribuição 

espacial da população. 

Essa forma de classificar as áreas urbanas e rurais com base em uma definição puramente 

político-administrativa, acaba por contribuir para uma aplicação de conceitos desconexa das 

discussões teóricas vanguardistas do que seria o urbano e o rural. Isso porque, essa definição 

ainda aplica os conceitos baseados numa visão dicotômica, sem considerar possibilidades de 

realidades nas quais ocorrem mudanças gradativas entre o urbano e o rural, como um espaço 

continuum. Além disso, em certa medida, tal classificação é fator importante nas abruptas 

alterações na classificação da população quanto à rural e urbano, investigadas nesta pesquisa. 
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Com o objetivo de analisar a relação entre alterações na situação do domicílio e mudanças 

na distribuição espacial da população, nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Senador 

Georgino Avelino, Tibau do Sul e Serra do Mel, tanto os mapeamentos quanto as estimativas 

geraram resultados que podem ser divididos em dois grandes grupos de acordo com o tipo de 

alteração da situação do domicílio (Quadro 5): os municípios que aumentaram o perímetro 

urbano, alterando a situação dos setores no sentido rural-urbano; e os que diminuíram esse 

perímetro, com alterações no sentido urbano-rural. Nesse primeiro sentido de alteração (rural-

urbano), ocorrido nos municípios de São Gonçalo do Amarante, Sen. Georgino Avelino e Tibau 

do Sul, algumas semelhanças ficaram claras, mas foi possível notar a existência de dois tipos 

de comportamentos diferentes quanto à hipótese de pesquisa, na qual, devido aos fatores 

político-administrativos, as alterações de situação não estariam sendo acompanhadas de 

mudanças na distribuição espacial da população. 

Quadro 5 - Síntese dos resultados quanto à confirmação da hipótese de pesquisa, segundo 

os sentidos das alterações de situação do domicílio. 

 
Fonte: elaboração do autor. 

Primeiramente, foi constatado que nesses três municípios existiam uma ou mais 

concentrações de domicílios que pudessem ter motivado o aumento do perímetro urbano, para 

que viessem a compor a zona urbana municipal. Em casos como o de São Gonçalo e do distrito 

de Pipa, em Tibau do Sul, esse aumento de perímetro parece ter favorecido um crescimento das 

novas zonas incorporadas, ao passo que os menores crescimentos ocorreram nos setores que 

permaneceram urbanos. Soma-se a isto os contextos urbanos de São Gonçalo e Tibau, onde o 

primeiro passaria por intensas modificações da dinâmica urbana para a chegada do Aeroporto 

Internacional de Natal e o segundo pelo seu contexto de expansão dos domicílios de segunda 

residência em decorrência da atividade turística. Nesses casos, pode-se dizer que não se 

verificou a hipótese da pesquisa, na medida em que existem modificações espaciais da 
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população que subsidiem o aumento de perímetro urbano, bem como esse aumento de perímetro 

foi seguido de expansão urbana em áreas adjacentes. 

Contudo, exceto pelo caso de Pipa, Tibau do Sul teve uma situação parecida com a de 

Sen. Georgino, na qual, mesmo que as novas áreas incorporadas ao perímetro urbano tenham 

maiores crescimentos do que as remanescentes, esse crescimento e mudança da distribuição 

espacial foram irrelevantes para o contexto urbano do município. Assim, percebeu-se mais 

nitidamente que as áreas que alteraram sua situação apresentaram uma distribuição espacial 

mais estática no tempo, com poucas ou nenhuma alteração. Logo, acredita-se que essas 

alterações de rural para urbano corroboram com a hipótese, à medida que isso possa ter ocorrido 

devido aos fatores político-administrativos, sem considerar as características estruturais e 

funcionais da geografia e demografia desses locais. 

De acordo com o tipo de alteração da situação do domicílio, Serra do Mel está aqui 

colocado no grupo dos municípios que tiveram diminuição do perímetro urbano, portanto, uma 

alteração no sentido urbano-rural. Ao contrário dos demais municípios, as áreas que 

permaneceram como urbanas tiveram uma mudança na distribuição da população maior que as 

áreas retiradas do perímetro urbano. Apesar do que foi apresentado confirmar a hipótese de que 

as alterações de situação não foram acompanhadas pelas mudanças de distribuição espacial, 

cabem algumas considerações sobre esse caso. 

Primeiramente, esse tipo de fenômeno de subtração do perímetro urbano não é 

comumente mencionado na literatura como um caso de influência dos fatores político-

administrativos. Isso porque entende-se que tais fatores atuariam no sentido de beneficiar a 

arrecadação municipal, principalmente pelo recolhimento de impostos urbanos. Soma-se a isso 

a formação econômica e territorial do município de Serra do Mel, a qual foi fruto de um 

processo de colonização com o objetivo de uma reforma agrária. Desse modo, essa formação 

histórica territorial corrobora para que o município serramelense seja uma exceção, ou que 

esteja menos suscetível à lógica de aumento de perímetro para a arrecadação, como abordado 

na literatura. 

O emprego dos mapeamentos dasimétricos e estimativas populacionais foram 

satisfatórios para tal finalidade. Porém, cabe também ressaltar algumas limitações encontradas 

na utilização desta metodologia para o objetivo da pesquisa. A disponibilidade de imagens do 

Google Earth para anos censitários, que englobem todo o município e com resolução espacial 

suficiente para identificar domicílios, foi uma das limitações dessa metodologia. Isso pois, o 

ajuste da contagem de domicílios nas imagens orbitais é feito com base nos dados do censo, e 
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com a indisponibilidade dessas imagens em tais condições descritas, a estimativa se utilizou de 

interpolações e extrapolações dos dados censitários para os anos das imagens.  

Outra limitação diz respeito à própria contagem habitacional, na qual a identificação dos 

domicílios é limitada por características que podem implicar em subnumeração, como o 

compartilhamento do mesmo lote por mais de um domicílio, domicílios conjugados/geminados 

ou domicílios unidos lateralmente. Outra característica domiciliar que também dificultou a 

aplicação da metodologia é a grande quantidade, ou rápido aumento, de domicílios coletivos 

(como hotéis e pousadas) não contabilizados nos censos, fazendo com que sejam identificadas 

como um DPP. Mesmo com equações que ajudem a minimizar esse erro, quando ocorrem 

grandes aumentos desse tipo de domicílio, as estimativas podem ser superdimensionadas. 

Apesar disso, a pesquisa aqui dissertada colaborou com os estudos urbanos e demográficos 

na medida em que trouxe elementos para se discutir como a disposição da população no espaço, 

levando em conta as nuances, tanto da conceituação de urbano e rural no Brasil, como das 

normativas da Política Urbana, e suas consequências na proporção da população municipal 

urbana e rural. A utilização de metodologias multidisciplinares, como o uso do sensoriamento 

remoto para estimativas populacionais, favorece a construção de pontes entre o campo 

demográfico e outras áreas de estudo, ampliando assim o alcance do saber demográfico e do 

campo atuação do demógrafo.  

No sentido de compor um entendimento mais aprofundado da urbanização brasileira, as 

considerações aqui expostas também apontam para a necessidade de novas pesquisas, as quais 

possam se debruçar sobre às relações entre as alterações de situação do domicílio e a 

distribuição espacial da população, nas diferentes realidades municipais do território brasileiro. 

Tais pesquisa se fazem necessárias para compreender como estão sendo classificadas essas 

populações, quanto ao urbano e rural, objetivando um direcionamento mais assertivo, do 

planejamento municipal e das políticas públicas, à luz das características funcionais 

demográficas e geográficas locais. 
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