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RESUMO 
 
Somente quando se entende o rural e o urbano como conteúdo e o campo e a cidade como forma, sendo 
ambos um conjunto complexo que engloba o social, o cultural e o econômico, e não simplesmente como 
categorias opostas, é que se pode entender a urbanização enquanto processo generalizado. Diante das 
constantes mudanças ocorridas no mundo, um intenso processo de urbanização pode ser claramente 
observado, embora concentrado e desigual. Esse processo é responsável por produzir excessivas 
concentrações urbanas, acelerando assim, o crescimento da população residente nas cidades. Porém, no 
caso brasileiro faz-se necessário discutir o que se considera população urbana e o que se entende por 
cidade. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar a densidade da urbanização, entendida como 
processo, o qual ocorre tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais, no território do estado do Rio Grande do 
Norte. Do ponto de vista metodológico, para tal análise considerou-se as funções urbanas apresentadas por 
todas as sedes municipais, o tamanho da população total de cada município, depois a ocupação da força de 
trabalho e, por fim, a distribuição da população a partir da condição da moradia. Pode-se verificar que não 
existe fronteira entre rural e urbano, e que a urbanização ocorre em todo o território, ganhando materialidades 
diferentes em cada lugar, dependendo das particularidades dos mesmos. Assim percebe-se que o território 
potiguar apresenta diferentes níveis de urbanização e que mais da metade do estado é essencialmente rural.  
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DENSIDAD Y RAREFACCIÓN DE LA URBANIZACIÓN EN RIO GRANDE DO NORTE - BRASIL: EL 
RURAL Y EL URBANO COMO CONTENIDO DEL ESPACIO  
 
Resumem 
 
Sólo cuando entendemos lo rural y lo urbano como contenido y el campo y la ciudad como forma, ambos 
formando parte de un conjunto complejo que engloba lo social, lo cultural, lo económico y lo interpersonal, y 
no sencillamente como categorías opuestas, podemos entender la urbanización en cuanto proceso 
generalizado. Ante los constantes cambios que se han producido en el mundo, podemos observar 
claramente, un intenso proceso de urbanización, aunque bien concentrado y desigual. Ese proceso es 
responsable de producir excesivas concentraciones urbanas, acelerando de esta forma el crecimiento de la 
población residente en las ciudades. En el caso brasileño se hace necesario discutir lo que se considera 
población urbana y lo que se entiende por ciudad. Así este trabajo tiene por objetivo analizar la densidad de la 
urbanización, entendida como proceso que, en el territorio del estado de Rio Grande do Norte, se da, tanto en 
las áreas urbanas como en las rurales. Para este análisis, desde el punto de vista metodológico, se 
consideraron todas las funciones presentadas por todas las sedes municipales, el tamaño de la población de 
cada municipio, la ocupación de la fuerza de trabajo y finalmente la distribución de la población a partir de la 
localización rural o urbana de la vivienda. Se puede verificar que no existe frontera entre lo rural y lo urbano y 
que la urbanización ocurre en todo el territorio, ganando materialidades diferentes en cada lugar, 
dependiendo de las particularidades de estos lugares. De esta forma observamos que el territorio potiguar 
presenta diferentes niveles de urbanización y que más de la mitad del estado es esencialmente rural. 
 
Palabras-clave: Densidad y rarefacción, Urbanización del territorio, Contenido rural, Rio Grande do Norte 
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1. Introdução 

 
Somente quando se entende o rural e o urbano como conteúdo e o campo e a cidade como forma, 

sendo ambos um conjunto complexo que engloba o social, o cultural e o econômico, e não simplesmente 

como categorias opostas, é que se pode entender a urbanização enquanto processo generalizado que ocorre 

em todas as frações do espaço.  

Diante das constantes mudanças ocorridas no mundo, um intenso processo de urbanização pode ser 

claramente observado, embora este se apresente concentrado e desigual. Esse processo é responsável por 

produzir excessivas concentrações urbanas, acelerando assim, o crescimento da população residente nas 

cidades, vilas e povoados. Porém, no caso brasileiro faz-se necessário discutir o que se considera população 

urbana e o que se entende por cidade. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar a densidade da 

urbanização, entendida como processo, o qual ocorre tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais, no território 

do estado do Rio Grande do Norte.  

O ponto de partida para essa discussão levanta a seguinte questão: o que significa afirmar que o Rio 

Grande do Norte é 78% urbano? Significa dizer apenas que 78% das pessoas vivem em residências que 

estão localizadas em um perímetro urbano, definido legalmente, portanto uma condição normativa, que pela 

legislação em vigor se constitui numa fração do espaço definido como urbano, que se torna sinônimo de 

cidade ou vila. É necessário avançar para se compreender a intensidade do processo de urbanização do 

território. A definição de cidade, logo, de urbano e de intensidade da urbanização no Brasil é feita a partir do 

Decreto Lei 311, de 1938, que atribui às aglomerações, sede de municípios, a categoria de cidade, 

independente de suas características estruturais e funcionais. Dessa forma, pequenos vilarejos ou povoados 

são considerados cidades pela norma em vigor.  

Do ponto de vista metodológico partiu-se do pressuposto que as funções urbanas estão vinculadas às 

atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e administrativas. Estas funções aparecem 

quando existe uma concentração de população, cujas necessidades e possibilidades de satisfazê-las 

determinem a independência dos setores econômicos urbano-industriais em relação aos setores rurais. 

Sendo assim, Para essa análise foram utilizados dados Rais-Caged (2011), do Censo Agropecuário (2006), e 

do Censo Demográfico (2010). Inicialmente identificou-se a complexidade das funções urbanas, considerando 

a proposta do IPEA (2001), focando as variáveis saúde e serviços médicos, educação, comércio varejista e 

serviços bancários. Em seguida considerou-se o tamanho da população total de cada município, depois a 

ocupação da força de trabalho e, por fim, a distribuição da população a partir da condição da moradia.  

Para a análise pretendida, após a análise dos dados, agrupou-se os municípios e seus respectivos 

aglomerados urbanos em: i) essencialmente urbanos, que apresentam a urbanização com maior densidade, 

possibilitando o surgimento de cidades com funções urbanas complexas; ii) basicamente urbanos, que são 

aqueles que apresentam um nível intermediário do processo de urbanização, cujas aglomerações 
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apresentam funções urbanas simples (IPEA, 2001), porém com maior importância que as atividades 

primárias; iii) fracamente urbanos, que são aqueles que mesclam funções de baixa complexidade com as 

funções rurais; e iv) essencialmente rural, que são aqueles que não apresentam nem mesmo bens e serviços 

de baixa complexidade, ocorrendo o predomínio das atividades rurais. A partir dessa classificação foi possível 

identificar a densidade da urbanização do território potiguar. 

 

2. A urbanização, a cidade e o campo 

 

Partindo da ideia de que a urbanização é um processo de transformação que ocorre no território 

como um todo, verifica-se que o mesmo afeta tanto as áreas consideradas urbanas como as consideradas 

rurais, ou seja, afeta tanto  o campo como a cidade, ainda que esta última seja o lugar privilegiado em que 

este fenômeno se manifesta de forma mais intensa (REMY, 1976).  

Sendo assim, considera-se neste trabalho a urbanização como um processo, que apresenta maior 

densidade ou rarefação no território, o que implica em diferentes formas e conteúdos. Assim, quando há 

maior densidade do processo de urbanização tem-se a materialização da forma cidade, resultante da 

acumulação do trabalho humano, e quando esse processo é mais rarefeito tem-se a materialidade da forma 

denominada de campo, que apresenta menor densidade de trabalho humano, logo de objetos técnicos e de 

sistemas de engenharia (SANTOS,1993). 

Nessa perspectiva, podemos afirmar que o espaço é, em si, um híbrido, composto por forma e 

conteúdo, por objetos técnicos e relações sociais. Ainda, pode-se considerar a hibridez existente entre o 

conjunto de ideologias, crenças, da produção de sentido das coisas, e toda a materialidade que tece o espaço 

geográfico. O primeiro é chamado de psicoesfera enquanto que o segundo é a tecnoesfera. Tanto uma como 

a outra evidenciam “o produto de uma sociedade bem mais ampla que o lugar. Sua inspiração e suas leis têm 

dimensões mais amplas e mais complexas” (SANTOS, [1996] 2008, p. 256). Sendo assim, para a 

compreensão dos fenômenos através da Geografia, torna-se essencial levarmos em consideração essa 

dialética entre o mundo das crenças e das ideias e o mundo material, dos objetos técnicos. Sendo assim, a 

compreensão da urbanização do território só é possível quando se considera a tecnosfera e a materialidade 

do espaço, assim como a psicoesfera, como sendo a materialização dos valores formadores de uma nova 

identidade social. 

Partindo desse pressuposto, podemos considerar que a urbanização possibilita a produção do espaço 

urbano (o espaço da cidade), mas também a artificialização dos espaços rurais, a partir da incorporação de 

objetos técnicos, tanto na produção como na vida cotidiana, através do consumo consumptivo. 

O processo de urbanização do espaço rural vem sendo analisado, de maneira geral, através de duas 

abordagens distintas. Em uma se privilegiam as transformações territoriais, perpassadas pelos fatores 

econômicos, enquanto que a outra está centrada mais nos aspectos sociais. No entanto, o que parece ser 
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mais adequado é uma análise que contemple todos esses aspectos e que coloque em evidência como eles 

estão imbricados. 

Diante das constantes mudanças ocorridas no mundo, um intenso processo de urbanização pode ser 

claramente observado. Esse processo é responsável por produzir excessivas concentrações urbanas, 

acelerando assim, o crescimento da população residente nas cidades1.  

Lefebvre (1969) ao considerar o processo de industrialização como o motor das transformações na 

sociedade, enumera algumas das principais mudanças produzidas por este: a expansão das trocas, da 

economia monetária, da produção mercantil, do “mundo de mercadoria”, a concentração da população nas 

cidades (decorrente do despovoamento e da “descamponização” das regiões predominantemente rurais), a 

ampliação, não apenas das periferias (agora fortemente povoadas), como, também, das redes (bancárias, 

comerciais, industriais) e de habitação. 

Segundo o referido autor, todo esse processo é responsável pela ampliação, e generalização da 

sociedade urbana. A realidade urbana faz-se reconhecer como realidade sócio-econômica de morfologias e 

temporalidades distintas. 

Nesse sentido Molinero (1998) ressalta que  

 
[..] La aceleración de los procesos de urbanización – que entraña una objetivación de la 
necesidad de espacio y una evidente competencia por el suelo –, el aumento del nivel de 
vida y de la tecnología de las comunicaciones – que ponen al alcance de ciertos estratos de 
consumidores la apropiación de superficies nuevas –, y la ideología ecologista – que, por 
una parte, sostiene publicitariamente el mercado del espacio y, por otra, sensibiliza al 
público urbano de los problemas del medio ambiente –, hacen emerger al espacio rural 
como una de las categorías importantes que manejan hoy los profesionales de la 
planificación y de la ordenación del territorio (REMICA, 1978, apud MOLINEIRO, 1998, p. 
55). 

 
No Brasil o processo de urbanização teve seu destaque ampliado a partir do desenvolvimento do 

setor industrial. A modernização chegou ao campo moldada no padrão urbano-industrial, exigindo máquinas, 

implementos, componentes, insumos materiais e intelectuais e mão de obra qualificada indispensáveis à 

produção. Esse campo brasileiro moderno repele os pobres, e os trabalhadores da agricultura capitalizada 

vivem cada vez mais nos espaços urbanos2.  

Colocado isso, cabe frisar que o esforço para diferenciar o rural e o urbano é em vão, ou seja, a 

dicotomia rural-urbano3 não possui capacidade explicativa, assim como a ideia do continuum rural-urbano4.  

                                                           

1 Segundo a Organização das Nações Unidas no século XIX apenas 3% da população mundial residia nos centros urbanos, 
enquanto hoje em dia mais de metade da população vive nas cidades. 
2 SANTOS, 1993, p. 10. 
3 Essa concepção está vinculada ao pressuposto teórico que considera a produção do espaço urbano (da cidade) e a produção do 
espaço rural (campo) como processos distintos, que de fato não os são (LOCATEL, 2010). 
4 Nessa teoria se conserva a dualidade característica da interpretação clássica do rural-urbano, idealizando a sociedade rural como 
um estágio atrasado social e economicamente que deveria ser superado, ou seja, deveria se modernizar. Para tanto, deveriam ser 
difundidas as práticas socioeconômicas, as formas de vida e a cultura urbano-industrial. Isso demonstra o caráter acrítico 
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Diante das novas realidades do meio rural, essa oposição perdeu todo o seu conteúdo explicativo. 

Não se deve considerar um espaço rural, mas sim espaços rurais que se integram paulatinamente com 

espaços urbanos. Também, não se deve simplesmente elencar as funções do meio rural através de uma 

classificação de atividades ou de uso do solo, senão tomá-las como resultado de um processo de integração, 

difusão e interrelação dos elementos característicos do âmbito urbano com os do rural. Assim, as categorias 

rural e urbano têm que ser consideradas como complementares nas análises territoriais, por se tratarem de 

subcategorias de espaços interdependentes que resultam do processo de urbanização do território.  

Nesse sentido, rural e urbano são conteúdos resultantes das relações sociais. A obra de Lefebvre 

aponta que tal par de categorias não é o mais adequado para uma abordagem geográfica, pois o “urbano” 

indica uma sociedade em formação na qual está incluído o rural.  

Considerando que campo e cidade, enquanto forma, se diferenciam; rural e urbano, enquanto 

conteúdo, apresentam elementos que não se diferenciam por fazerem para de uma mesma totalidade. Assim 

sendo, cabe questionar se o que é considerado como cidade no Brasil de fato o é?  

 

3. A cidade: forma, processo e função  

 

A cidade é a materialização concreta de uma realização humana, que vai se constituindo ao longo do 

processo histórico, que ganha materialidade diferenciada pelas múltiplas determinações as quais está 

submetida. Assim, o espaço físico da cidade se estende e se renova incessantemente em regiões onde os 

fluxos econômicos, institucionais e culturais são mais dinâmicos, o que lhe permite, em cada uma das 

diferentes etapas do processo histórico assumir formas, características e funções distintas (CARLOS, 1992). 

Porém, em regiões menos dinâmicas pode ocorre a redução do espaço físico da cidade e até o seu 

desaparecimento, fato mais raro que o destacado anteriormente. 

Além desse aspecto, a cidade apresenta três dimensões que devem ser consideradas para uma 

abordagem conceitual. A primeira é o próprio espaço construído, que apresenta características morfológicas e 

que facilmente se pode reconhecê-la como “urbano”. Este aspecto é o que os romanos definiam como urbs. 

Ao mesmo tempo a cidade, é a realidade social construída pelos cidadãos que nela vivem, refletindo o uso 

que estes fazem do espaço construído. Assim, é possível verificar em seu interior as diferenças sócio-

espaciais resultantes das relações nela estabelecidas. Esta dimensão é a que os romanos se referiam ao 

falar das civitas5. Por fim, a cidade possui a dimensão territorial que a transforma em uma unidade político-

                                                                                                                                                                                                 

apresentado por tais teorias, motivadas pelo desenvolvimentismo e pelo etnocentrismo subliminarmente nelas contidos (LOCATEL, 
2010). 
5 CAPEL (2003, p. 12) destaca que “a cidade é social e culturalmente muito diversificada. Assim, um dos aspectos que geralmente 
se considera na definição do urbano é precisamente a heterogeneidade de sua população. Uma heterogeneidade que é, em 
primeiro lugar, profissional e de moradia, o que dá à cidade umas vantagens sobre outros lugares e que também gera uma 
heterogeneidade de atividades e comportamentos”. 
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administrativa possuidora de um ordenamento jurídico. Essa dimensão é extremamente complexa por estar 

subordinada a diversas instituições, que no caso brasileiro, são municipais, estaduais e federais. Além disso, 

a cidade sofre as influências das decisões tomadas pelo setor privado nacional e internacional e pelas 

instituições supranacionais, decisões estas que refletem na dinâmica do espaço intra-urbano. Essa dimensão 

territorial e os grupos sociais são o mesmo que a polis grega (Capel, 2003). 

Na literatura especializada, em especial da sociologia, da geografia, da economia, entre outras, o 

conceito de cidade já foi amplamente discutido e, para tanto, critérios foram (são) propostos para a tarefa de 

defini-la, do ponto de vista acadêmico, já que do ponto de vista jurídico-administrativo se obedece ao critério 

legal vigente, ou seja, se considera para fins administrativos, censitários e tributários, o perímetro urbano 

como limite entre a cidade e o campo, que é definido pelas câmaras de vereadores de cada município, de 

acordo com os interesses dos agentes hegemônicos envolvidos no processo de produção da cidade, 

seguindo o que se estabelece no Decreto Lei 311, de 1938. Dessa forma, pequenos vilarejos ou povoados 

são considerados cidades por uma normatização em vigor, que foi elaborada num período que o país ainda 

era agrário, tanto do ponto de vista econômico, já que sua economia estava baseada na produção e 

exportação de produtos agrícolas, como também do ponto de vista demográfico (LOCATEL, 2010). 

Com esse critério é enorme o número de municípios que possui população reduzida e uma densidade 

demográfica muito baixa, mas com elevado grau de urbanização. Nesse sentido, “o mínimo que se pode dizer 

a respeito da metodologia oficial de cálculo do „grau de urbanização‟ do Brasil é que ela é anacrônica e 

obsoleta” (VEIGA, 2002).  

De acordo com o IBGE (2011), defini-se a condição do município, se rural ou urbano, a partir da 

localização das moradias de seus habitantes: estando as residências dentro de um perímetro urbano, definido 

pelo legislativo municipal, estas são consideradas urbanas. Sendo assim,  

 
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. As 
áreas urbanas são classificadas em área urbanizada, área não urbanizada e área urbana 
isolada.   
Os domicílios de situação rural são aqueles localizados nas áreas rurais, definidas como 
áreas externas aos perímetros urbanos, inclusive nos aglomerados rurais de extensão 
urbana, povoados, núcleos e outros aglomerados. 

 

 A partir dessa normativa é que se define o grau de urbanização dos municípios brasileiros. 

 Oficialmente no Brasil, cidades são localidades com o mesmo nome do município a que pertence 

(sede municipal) e onde está sediada a respectiva prefeitura, excluídos os municípios das capitais. As vilas 
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são localidades com o mesmo nome do Distrito6 a que pertence (sede distrital) e onde está sediada a 

autoridade distrital, excluídos os distritos das sedes municipais (IBGE, 2013).  

 Do mesmo modo, existe uma definição oficial para Aglomerado Rural, que são considerados 

localidades situadas em áreas não definidas legalmente como urbana e caracterizada por um conjunto de 

edificações permanentes e adjacentes, formando área continuamente construída, com arruamentos 

reconhecíveis e dispostos ao longo de uma via de comunicação (IBGE, 2013).  

Sendo assim percebe-se que o critério utilizado é o parâmetro legal, a legislação municipal em vigor, 

para definir o que é cidade ou não. Os elementos estrutura, função e forma não são considerados para se 

definir o que de fato se constitui como cidade no Brasil. No entanto, quando se trata de aglomerados que não 

estão inseridos nos perímetros urbanos definir em lei, o IBGE os definem como povoados e para isso utiliza 

como critérios a estrutura, a função e a forma.  

Assim, para o IBGE (2013) povoado é uma  

localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural Isolado e possui pelo 
menos um estabelecimento comercial de bens de consumo frequente e dois dos seguintes 
serviços ou equipamentos: sendo um estabelecimento de ensino fundamental 
funcionamento regularmente, uma unidade de saúde com atendimento regular e um templo 
religioso de qualquer credo. Corresponde a um aglomerado sem caráter privado ou 
empresarial ou que não está vinculado a um único proprietário do solo, cujos moradores 
exercem atividades econômicas quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na 
própria localidade ou fora dela. 

 
 Considerando essa definição oficial de urbano e de cidade, na Geografia brasileira vem-se 

produzindo trabalhos sobre a urbanização do país, sobre rede urbana, sobre a produção intraurbana de 

localidades que na bibliografia se convencionou denominar de pequenas cidades, porém se fazer uma 

reflexão sobre as implicações, do ponto de vista científico e ideológico, dessa opção metodológica7. 

                                                           

6 Distritos são unidades administrativas dos municípios. Sua criação, desmembramento ou fusão dependem de leis municipais, que 
devem observar a continuidade territorial e os requisitos previstos em lei complementar estadual. Podem ser subdivididos em 
unidades administrativas denominadas subdistritos, regiões administrativas, zonas ou outra denominação específica. A localidade 
onde está sediada a autoridade distrital tem a categoria de Vila. Observa-se que nem todas as vilas criadas pelas legislações 
municipais possuem ocupação urbana. Na ocorrência desses casos, tais vilas não foram isoladas em setores urbanos no Censo 
2010 (IBGE, 2011). 
7 Cabe destacar que existem outros critérios para a definição de cidades e de urbanização, a saber: 
a) O número de habitantes que defini o tamanho do núcleo é um critério utilizado por muitos países para definir o que é urbano, ou 
seja, se toma uma cifra mínima de habitantes para que uma localidade seja considerada como cidade e para que a população 
residente seja computada como urbana. Essa cifra mínima pode variar entre 200 e 30.000 habitantes. Alguns países utilizam cifras 
abaixo de 1.000 habitantes, como é o caso da Dinamarca, que considera urbana a população de localidades com pelo menos 200 
habitantes, e da Albânia a partir de 400 habitantes. Austrália, Irlanda, Canadá e Panamá partem de cifras entre 1.000 e 2.000 
habitantes. Entre os 2.000 e 3.000 habitantes é o parâmetro utilizado por países como Jamaica, México, Porto Rico, Estados 
Unidos e Quênia. Na Coréia, a cifra considerada é de 5.000 habitantes. A cifra empregada por um grande número de países é a de 
10.000 habitantes e entre eles estão Nepal, Grécia, Espanha, etc. O país que adota a cifra mais elevada para que uma localidade 
seja considerada urbana é o Japão, que utiliza como parâmetro mínimo 30.000 habitantes (LOCATEL, 2010). 
b) Outras critério utilizado é a densidade demográfica. Se for empregado o critério da OCDE, para definir região urbana e rural, no 
RN encontra-se uma situação muito distinta da apontada pelos dados oficiais do IBGE, já que poucos municípios apresentam 
densidade demográfica igual ou superior a 150 hab/Km2, que é o critério utilizado por essa instituição para identificar as áreas 
urbanas.  
A adoção desses critérios, Remy (1976) define como determinismo físico aplicado ao estudo da cidade. O autor ainda acrescenta 
que esse tipo de abordagem consagrada pela Escola de Chicago estabelece uma relação mecânica entre dimensão, densidade e 
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Cabe realizarmos uma reflexão sobre o que de fato se constitui enquanto cidade, desconstruindo a 

ideia de que a materialidade do que se define como cidade e o número de habitantes considerados urbanos 

sejam definidores da intensidade do processo de urbanização. 

 

4. A necessidade de um caminho metodológico 

 

Considerando que o caráter urbano e o papel centralizador são dados em relação ao nível de 

desenvolvimento regional e que, dessa forma, quanto mais baixo for esse nível, menor será a possibilidade 

de um núcleo urbano surgir como uma cidade importante (CAPEL, 2001), é que propomos um caminho 

metodológico para a análise da intensidade da urbanização do território norte-rio-grandense. 

Retomando a questão desencadeadora dessa discussão – qual a dimensão do rural e do urbano no 

Rio Grande do Norte? – ou seja, qual a intensidade da urbanização do território, primeiramente é necessário 

entender que campo e cidade são formas territoriais e que rural e urbano são conteúdos. Sendo assim, é 

necessário avançar para se compreender a intensidade do processo de urbanização do território. A 

urbanização ocorre em todo o território, ganhando materialidades diferentes em cada lugar, dependendo das 

particularidades desses lugares. Assim, campo e cidade são construções sociais. São espaços produzidos 

por relações sociais diferenciadas que, por sua vez, formam realidades diferenciadas, embora impulsionadas 

pela mesma lógica produtiva. 

Para tanto, faz-se necessário identificar as funções das diferentes porções do território. A cidade (e a 

dinâmica urbana) não funciona dentro de um limite administrativo que é, do ponto de vista científico, arbitrário. 

Ao servir e ser servida por uma área circundante ou mais distante, a cidade revela de forma clara sua 

estrutura funcional pelo simples fato de estar dotada ou não de um sistema de serviços locais fundamentais. 

Normalmente, as funções urbanas estão vinculadas às atividades industriais, comerciais, de 

prestação de serviço e administrativas. Estas funções aparecem quando existe uma concentração de 

população, cujas necessidades e possibilidades de satisfazê-las determine a independência do setor principal 

de atividades em relação aos setores primários (agropecuário, extrativista).  

Para identificar essas funções uma fonte importante de dados utilizados foram a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED); que possibilita 

identificar a presença de empresas em cada município como também o seu tamanho.  

Considerando que boa parte das ocupações rurais não se constitui em atividade formal, os dados do 

Censo Agropecuário do IBGE, a partir das variáveis mão de obra e condição do produtor revelam a 

quantidade de pessoas ocupadas nas atividades extrativas e agropecuárias.  

                                                                                                                                                                                                 

heterogeneidade, de uma parte, e um certo tipo de vida social, de outra, como se fosse possível encontrar tal vínculo em todas as 
sociedades (LOCATEL, 2010). 
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A partir desses dados é possível identificar a complexidade das funções urbanas, considerando a 

proposta do IPEA (2001). Para o estudo do território do estado do Rio Grande do Norte, focamos nas 

variáveis saúde, educação, comercio varejista e serviços financeiros. Considerando os dados sobre os 

trabalhadores das empresas, pode-se verificar as características do mercado de trabalho, assim como as 

importâncias de cada setor da indústria, do comercio e dos serviços e da administração pública em cada 

município. Ainda, esses dados permitem identificar a dimensão da população considerada rural e agrícola8.  

Para compreender melhor a dinâmica da população utilizou-se os dados do Censo Demográfico, 

tendo em vistas a distribuição da população dentro do dos municípios e também entre os municípios do 

estado, e assim verificar as diferenças na distribuição dessa população pelo território. Outro aspecto 

importante em relação à população é seu tamanho, pois isso influencia nas demandas de comércio e 

serviços, o que implica na maior ou menor dinâmica econômica e, consequentemente, na consolidação das 

aglomerações enquanto centro polarizadores, capaz de gerar uma autonomia econômica dessa localidade, 

conferindo à mesma o status de cidade.  

 A partir desses princípios metodológicos foi possível fazer uma análise identificando a intensidade da 

urbanização do território e, consequentemente, a consolidação de aglomerados que podem ser considerados 

cidades, a partir das dimensões: i) espaço construído e características morfológicas (urbs); ii) realidade social 

construída e uso do espaço (civitas) e; iii) territorial que a transforma em uma unidade político-administrativa 

(polis). 

   

5. Característica da urbanização do território norte-rio-grandense 
 

 Iniciaremos essa análise a partir da distribuição da população considerada urbana e rural. Essa opção 

é para demonstrar que os parâmetros utilizados para definir a urbanização no Brasil estão longe de 

corresponder a realidade. 

 No Brasil em um âmbito normativo classifica-se como população urbana aquele percentual de 

pessoas que vivem em residências localizadas em um perímetro urbano, o que no Rio Grande do Norte, 

segundo o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2010, equivale a 78% da 

população total do estado. Sendo assim, o Mapa 01 permite a constatação de que a significativa maioria dos 

municípios do Rio Grande do Norte são considerados com maioria da população urbana, sendo dois deles 

classificados como totalmente urbanos, quais sejam: Natal, e Parnamirim.   

A mesorregião agreste potiguar é a que apresenta em termos relativos o maior número de município 

com grande percentual de população rural o que se deve, sobretudo, ao seu processo de formação 

                                                           

8 População rural é aquela que habita imóveis localizados em áreas consideradas oficialmente não urbanas, ou seja, relaciona-se à 
situação do domicílio. A população agrícola é definida a partir da ocupação da população. De acordo com Santos (1993), no Brasil 
existem muito municípios com mais população agrícola que rural. Esse fenômeno se dá pelo grande número de pessoas habitantes 
das cidades que estão ocupadas em atividades agrícolas.  
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econômica e territorial já que essa área historicamente se configurou enquanto um espaço de produção de 

alimentos no sistema de agricultura familiar para abastecer as outras localidades do estado. Ao passo que, no 

litoral desde o período colonial desenvolveu-se a cultura da cana-de-açúcar voltada para fins de exportação e 

no sertão a pecuária extensiva foi a principal atividade desenvolvida. 

 
Mapa 01 – Rio Grande do Norte: população urbana e rural, 2010. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

  
 Os parâmetros utilizados no Brasil para definir o grau de urbanização de uma dada área não resultam 

em dados condizentes com a realidade já que a urbanização é um processo e, portanto não permite uma 

análise linear que estabeleça uma fronteira fixa capaz de dividir áreas totalmente rurais de áreas totalmente 

urbanas, já que o rural e o urbano são subcategorias do espaço, complementares e coexistentes. Em Natal, 

por exemplo, município considerado totalmente urbano, encontra-se os elementos do rural coexistindo com os 

elementos do urbano. 

 Quando se considera a densidade demográfica, critério utilizado pela OCDE para a definição de 

regiões rurais e urbanas, os municípios com maior densidade populacional do Rio Grande do Norte 

concentram-se na mesorregião leste potiguar com destaque para a região metropolitana de Natal, sobretudo 

os municípios de Natal, Parnamirim, Extremoz e São Gonçalo do Amarante (Mapa 02). Essa área destaca-se 

pela diversidade de funções urbanas capazes de atrair mão de obra e, consequentemente, um efetivo 

populacional. Além disso, o processo de ocupação do estado deu-se no sentido litoral-interior, logo essa área 

apresenta um processo de povoamento mais antigo. 
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Mapa 02 – Rio Grande do Norte: densidade demográfica 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 
Na mesorregião oeste potiguar existem duas áreas que se destacam no mapa por apresentar uma 

maior densidade demográfica. A primeira localiza-se no município de Mossoró, segundo município de maior 

importância econômica do estado, e seu entorno com os municípios de Grossos e Areia Branca, importantes 

polos da indústria salineira. As atividades extrativas movimentam a economia dessa região e, portanto atraem 

um forte contingente populacional. A outra área de destaque situa-se na porção sul da mesorregião, e entre 

os municípios de maior relevância para a economia regional encontram-se Pau dos Ferros, onde se 

concentra a maior parte dos serviços de educação superior, de saúde e de serviços bancários, no extremo 

Oeste do estado. 

Se esse parâmetro fosse aplicado para definir o grau de urbanização dos municípios potiguares 

apenas cinco municípios, sendo a maioria deles da região metropolitana de Natal, seriam considerados 

essencialmente urbanos, e mais de 80% do território estadual seria considerado essencialmente rural. Assim, 

considera-se que esse critério não deve ser aplicado na a análise da urbanização brasileira. 

No que se refere ao tamanho da população o município de Natal se destaca já que segundo o censo 

do IBGE (2010) o município conta com uma população total de 803.739 habitantes, sendo assim o município 

mais populoso do estado, seguido por Mossoró, com 259.815 habitantes e Parnamirim com 202.456 

habitantes (Mapa 03). 

 

 

Mapa 03 – Rio Grande do Norte: Classificação do municípios segundo o tamanho da população, 2010. 
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. 

 
Outros municípios que também se destacam enquanto centros regionais são Caicó, localizado na 

mesorregião central potiguar, especificamente no semiárido potiguar ocidental, Assú, no oeste potiguar, e na 

região metropolitana de Natal: Macaíba, São Gonçalo do Amarante e Ceará-Mirim. Contudo, verifica-se que 

excetuando-se os municípios explicitados, quase a totalidade dos municípios do RN apresentam uma 

população total inferior a 10.000 habitantes. Ao mesmo tempo em que um percentual considerável da 

população do estado está concentrada nos oito municípios já destacados, desencadeando, por conseguinte, 

altas demandas por serviços e empregos, para as quais tais municípios não estão preparados. 

Assim, verifica-se a rede urbana do estado é composta por um grande número de pequenas aglomerações 

que orbitam em torno de poucos municípios com uma oferta maior de produtos e serviços. A partir desse 

parâmetro começa a aflorar a espacialidade da urbanização no estado, uma vez que quanto mais população 

demandando por serviços e produtos mais provável é o surgimento de aglomerados urbanos com maior 

complexidade.  

Outro fator que contribui para a compreensão da urbanização de um território é distribuição das 

empresas. Observando o Mapa 04, observa-se que no Rio Grande do Norte as mesmas concentram-se, 

sobretudo, em Natal, Mossoró e Caicó, municípios que exercem influência em escala regional. O município de 

Mossoró localizado na mesorregião oeste potiguar conta, segundo o RAIS/CAGED, com um número absoluto 

de 4.795 empresas, bem distribuídas entre os diferentes setores da economia, sendo que atividades e maior 

relevância para a economia local estão centradas a indústria petrolífera, salineira e fruticultura. O setor de 

comércio, serviços e construção civil vem apresentando um forte crescimento, mas o setor de extrativismo 
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mineral apresenta uma forte participação do PIB do município principalmente em virtude da atividade 

petrolífera. 

 

Mapa 04 – Rio Grande do Norte: Distribuição das empresas, 2011. 

 
Fonte: MTE, Rais/Caged, 2011. 

 

Natal, enquanto capital do estado, por sua posição de centralidade política e econômica no espaço 

regional, se apresenta historicamente como espaço de maior concentração e capacidade produtiva com um 

total de 18.516 empresas também apresentando uma dinamicidade no que se refere ao setor da economia, 

mas com um destaque para o setor de comércio e serviços. Essa dinamicidade nas funções urbanas de Natal 

confere ao município um forte poder de polarização sobre os outros municípios do estado e, 

consequentemente, influencia no crescimento econômico e populacional dos municípios que compõe a região 

metropolitana.  

No que se refere ao número de empresas a partir da observação do mapa constata-se que 

Parnamirim é outro município com forte presença das mesmas, chegando a 3.025 empresas situam-se no 

município. A construção civil tem sido um setor em forte expansão, sendo um fator importante para esse 

crescimento a proximidade com Natal. Além disso, a presença de um parque industrial no município justifica a 

existência de 298 indústrias de transformação. Porém atualmente algumas dessas indústrias estão sendo 

transferidas para o parque industrial de Macaíba, município integrante da região metropolitana de Natal. 

Outro município com grande número de empresas é Caicó, localizado no Seridó norte-rio-grandense, 

com um número absoluto de 1.206 empresas. O que se deve a centralidade urbana exercida pelo mesmo em 
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todo o Seridó, já que o município concentra as atividades de comércio, indústria e serviços básicos como 

saúde e educação. Destacamos nos setores de comercio e serviços na cidade de Caicó as empresas com 

tipologias diversas entre elas agências bancárias, agências de publicidade, auditorias e consultoria 

empresarial, cooperativas médico-odontológica, serigrafias, gráficas, oficinas, transportadoras, assistências 

técnicas, construtoras, entre outros. No território seridoense as atividades ligadas ao setor terciário tiveram 

suas estruturas operacionais adequadas vagarosamente aos feixes de inovação resultantes da própria 

complexificação da organização econômica e administrativa das empresas brasileiras. 

A distribuição dos postos de trabalho segue a mesma lógica da distribuição espacial das empresas. 

Os municípios com maior número de postos de trabalho concentram-se em três áreas principais, a primeira 

compreendendo a Natal e seu entorno, com destaque para os municípios de Parnamirim, Ceará-Mirim, São 

Gonçalo do Amarante e Macaíba (Mapa 05). Essa área é caracterizada por um forte dinamismo econômico, 

sendo gerados milhares de empregos principalmente nos setores de comércio, serviços e nas indústrias de 

transformação. O município de Ceará-Mirim apresenta um forte desenvolvimento de plantação de cana de 

açúcar e, portanto mais de 35% dos empregos do município estão vinculados à agropecuária e ao 

extrativismo. A segunda área compreende Mossoró e os municípios circunvizinhos, influenciados pela 

centralidade exercida por aquele. E a terceira área, por sua vez, está localizada no município de Caicó. 

 
Mapa 05 – Rio Grande do Norte: Distribuição dos postos de trabalho, 2011. 

  
Fonte: MTE, Rais/Caged, 2011. 

 
Nota-se uma vinculação direta e sobreposição das áreas que concentram a maior quantidade de 

empresas, na medida em que estas são as mesmas que concentram os postos de trabalho no estado. Logo, 
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os municípios de Natal, Mossoró e Caicó, respectivamente, apresentam-se como os municípios que 

exercem a maior centralidade no estado, no que concerne à concentração de empresas e disponibilidade de 

empregos, em virtude da existência de diferentes funções urbanas.  

A partir desses dos dados analisados até aqui, e considerando as variáveis serviços bancários, 

médicos, educacionais, comércio varejista, para verificar a complexidade das funções urbanas, 

correlacionando com o tamanho da população municipal, a ocupação dos habitantes e o local de moradia, 

pode-se observar a densidade da urbanização do território no estado (Mapa 06).   

 
Mapa 06 – Rio Grande do Norte: densidade de urbanização do território 

 
 
 

No Mapa 06  podemos identificar os municípios que possuem com funções complexas que exercem 

forte poder de centralidade dos municípios circunvizinhos. Natal e os municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, 

São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Parnamirim, todos localizados na região metropolitana possuem 

cidades com funções complexas, e podem ser considerados essencialmente urbanos. Estes apresentam 

serviços de alta complexidade e dinamicidade atraindo mão de obra proveniente dos demais municípios do 

estado o que afeta diretamente no adensamento populacional desses municípios. 

Na mesorregião Agreste Potiguar os municípios que apresentam maior complexidade de funções 

urbanas correspondem a Santa Cruz e Nova Cruz. Ao passo que na mesorregião Central Potiguar são os 

municípios de Caicó e Currais Novos. Já na Oeste Potiguar correspondem aos municípios de Mossoró, Açu e 
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Pau dos Ferros em função do incremento de novas tecnologias ligadas ao setor de serviços responsáveis 

pela otimização das articulações internas e externas do território potiguar a outras regiões do país. Nesses 

municípios também se observa um intenso processe de urbanização com a materialização de cidades 

complexas, enquanto formas socialmente produzidas. 

Também existem as situações intermediárias nas quais os níveis de urbanização não atingem 

tamanha complexidade, predominando bens e serviços de baixa complexidade. Nesses municípios verifica-se 

a materializada de cidades. Esse tipo de localidade encontram-se pulverizadas no território potiguar. 

Nas mesmas mesorregiões onde municípios exercem centralidade urbana coexistem os municípios 

que não apresentam um grau significativo de funções urbanas caracterizando-se como de fraca urbanização 

ou essencialmente rurais, onde se verifica a ocorrência de vilas urbanas e vilas rurais, respectivamente. Esse 

tipo de municípios também se encontra pulverizadas no estado, contudo em menor quantidade na 

mesorregião leste potiguar. 

  
 
6. Considerações finais  

 

Como pode-se verificar, no Rio Grande do Norte a urbanização apresenta uma materialidade, com 

relativa concentração em alguns pontos do território, havendo então uma densidade maior na região 

metropolitana de Natal, na região de Assú-Mossoró e em alguns municípios isolados do estado. Nota-se que 

houve uma intensificação da urbanização do território com a emersão de novos arranjos espaciais, novas 

solidariedades organizacionais e novos ciclos de cooperação, como a intensificação de investimentos na 

produção de petróleo, na fruticultura irrigada, na reestruturação do setor salineiro, na especialização dos 

serviços vinculados ao turismo. Tudo isso se materializa a partir da instalação de novos sistemas de 

engenharia, mudando a densidade técnica do território e a dinâmica da urbanização.    

Verifica-se que uma parte considerável do território permanece essencialmente rural, onde há uma 

rarefação do processo de urbanização, com a presença de aglomerados com escassas ou nenhuma funções 

urbanas. Essa rarefação é observada em aproximadamente a metade do território norte-rio-grandense. 

Assim, a urbanização do território tem unido dialeticamente o que foi separado artificialmente com o 

desenvolvimento do modo de produção capitalista: a cidade e o campo; indústria e agricultura. Nesse sentido, 

é mais apropriado analisar a relação das formas cidade/campo e a complementaridade entre os conteúdos 

urbano e rural, considerando que os conteúdos não se encerram nas formas, ou seja, existem elemento do 

urbano no campo e do rural na cidade. 

Ainda, pode-se verificar que não existe fronteira entre rural e urbano, e que a urbanização ocorre em 

todo o território, ganhando materialidades diferentes em cada lugar, dependendo das particularidades desses 

lugares. No caso do estado do Rio Grande do Norte, localizado no Nordeste do Brasil, em apenas 13 

municípios ocorre uma urbanização com maior densidade, possibilitando o surgimento de cidades com 
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funções urbanas complexas; em 31 municípios verifica-se a ocorrência de cidades com funções de baixa 

complexidade; e nos demais municípios do estado, que corresponde a 123, nota-se a ocorrência de vilas, 

umas com alguma função urbana e outras sem função urbana alguma, verificando-se, portanto, uma 

urbanização rarefeita. Assim percebe-se que o território potiguar apresenta diferentes níveis de urbanização e 

que mais da metade do estado é essencialmente rural.  
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