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Crescimento desacelera, e
urbanização é recorde 
Aumento do número de habitantes é o menor da
história: 1,17% ao ano

A proporção de pessoas vivendo em cidades no Brasil já
supera a observada nos Estados Unidos, que é de 82%

DO RIO

Na última década, a população brasileira cresceu mais
devagar, em direção às regiões Norte e Centro-Oeste e
rumo às cidades médias.
Dados do Censo 2010, divulgado pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), mostram que o
crescimento do número de habitantes é o mais baixo da
história: 1,17% ao ano, em média, entre 2000 e 2010.
O país tem hoje 190,8 milhões de habitantes.
Segundo Ana Amélia Camarano, demógrafa do Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o Brasil segue
uma tendência "já esperada" de desaceleração do
crescimento populacional, observada nos países
desenvolvidos, e terá, a partir de 2030, declínio do número
de habitantes.

URBANIZAÇÃO RECORDE
A urbanização do país atingiu taxa recorde em 2010, de
84,4%. Mas o ritmo de crescimento dessa taxa também
começou a diminuir, uma vez que, como ressalta Camarano,
a população rural já é pequena e não há mais grandes
contingentes para migrar para as cidades.
A proporção de pessoas vivendo em cidades no Brasil
supera a observada nos Estados Unidos (de 82%, de acordo
com o CiaFactbook).
Na China, que também acaba de divulgar um censo, a
parcela está em 49,7%. Na Índia, essa fatia é ainda menor:
30%.

OPORTUNIDADES
O maior crescimento das regiões Norte (2,09%) e Centro-
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Oeste (1,91%) se explica, em grande parte, pelas novas
oportunidades de emprego, especialmente no agronegócio,
segundo avaliação de Eduardo Pereira Nunes, presidente do
IBGE.
"Dessa forma, observa-se crescimento urbano nessas
regiões, e não na zona rural", completa Nunes.
O Censo 2010 também mostra que são as cidades médias -
de 100 mil a 500 mil habitantes- que ganham mais
participação na população do país.
Já as pequenas (com até 10 mil habitantes) e as grandes
(acima de 5 milhões) reduzem sua participação.
A região Sul, que desde 1970 apresentava expansão
populacional de cerca de 1,4%, foi a que menos cresceu na
última década (0,87% ao ano).
(CAROLINA MATOS E PEDRO SOARES)
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