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Maria Encarnação Beltrão Sposito

UNESP
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12:15 13:30

Claudio Stenner

IBGE/CGEO
13:30 13:50

Sergio Freire

Comissão Europeia
13:50 14:10

Alain Grimard

ONU-Habitat
14:10 14:30

Debate Todos do auditório 14:30 15:00

15:00 15:30

As Feições da Natureza: uma nova forma de classificação territorial

Uma nova abordagem da conceituação das classificações territoriais está sendo desenvolvida pela 

coordenação de geografia do IBGE. Nela está prevista a identificação de áreas da natureza no interior 

de espaços urbanos, e rurais. Assim, esta palestra se propõe a apresentar como vem sendo pensada a 

diferenciação dos espaços classificadas como “Feições da Natureza” dos demais que os circundam; 

levando em conta que naturalmente existe um continuum entre essas áreas, e por outro lado, também 

há a necessidade de uma classificação pragmática para as operações censitárias.

Filipe Eduardo Piero de Oliveira 

Borsani

IBGE/CGEO

15:30 15:50

O Rural e o Meio Ambiente

Atualmente, na geografia, as áreas da natureza estão inseridas dentro da ideia de rural. No entanto, é 

notório o fato do meio ambiente ou os ambientes selvagens terem suas particularidades em relação a 

outras formas de classificação do território, como o rural e o urbano. Assim uma apresentação que 

alimente o debate a respeito de como essas áreas da natureza são vistas, estudadas e classificadas 

internacionalmente, além de uma análise conceitual a respeito desses ambientes naturais, seria algo 

muito produtivo para a inserção desse assunto na temática das classificações territoriais.

Adma Hamam de Figueiredo

IBGE/CGEO
15:50 16:10

A paisagem rural e as novas ruralidades

O espaço rural se manifesta de múltiplas formas e em múltiplas intensidades, assim como os níveis de 

atuação antrópica também variam neste espaço ao longo do território. Esse fenômeno pode ser 

responsável pela criação de diferentes graus de ruralidade que para um lado se inclinam na direção do 

urbano e para o outro no sentido das áreas da natureza. Nesse contexto uma análise do espaço rural 

brasileiro abordando temas como as novas ruralidades e as comunidades rurais tradicionais, torna-se 

importantíssima para o entendimento da heterogeneidade inerente a essas áreas. Assim, acreditamos 

que com sua vasta experiência no assunto, o Sr. poderia apresentar uma palestra que acrescentasse 

conhecimento e reflexões a respeito do fenômeno apresentado acima.

Caio Augusto Amorim Maciel

UFPE
16:10 16:30

Debate Todos do auditório 16:30 17:00

Alteração da paisagem como uma das variáveis na identificação do rural e urbano.

Nela discutiremos sobre a pertinência e os limites de diferenciar os espaços urbanos, rurais e da 

natureza com base na alteração da paisagem, ou seja, nos aspectos morfológicos de sua paisagem. 

Povos e comunidades tradicionais serão uma referência para o debate do tema, por apresentarem 

diferentes níveis de interação com a paisagem e de alteração da mesma em seu processo de 

estabelecimento e de interação com o meio.

Maria Amélia Vilanova Neta

IBGE/CGEO
08:30 08:50

As comunidades tradicionais e a alteração da paisagem

O decreto lei nº8.750 de 2016 atribuiu ao IBGE a função de gerar informações sobre os povos e 

comundades tradicionais (PCTs) componentes do então formado Conselho Nacional de Povos e 

Comunidades tradicionais. O GT-PCTs/IBGE foi instituído para fazer frente a esta demanda, e por isso o 

convidamos para que  colabore com uma reflexão sobre a relação entre os  povos e comunidades 

tradicionais e a alterção da paisagem. Nosso argumento é de que, dentre a variedade de grupos 

indicados no decreto, existam uma interação diferenciada com o meio, de acordo com as atividades 

por eles desenvolvidas. Seria possível diferenciar os grupos de acordo com o impacto na alteração da 

paisagem? Quais os ganhos e limites desta diferenciação? Como a classificação de rural e urbano 

impacta na auto-referenciação destes grupos?

Fernando Souza Damasco

IBGE/CETE
08:50 09:10

Comunidades tradicionais e o rural e o urbano

A redefinição dos conceitos de espaços rurais e espaços urbanos posta a cabo pelo IBGE se refletirá na 

delimitação dos recortes territoriais que subsidiam a formulação de políticas públicas diversas. Visto 

que alguns povos e comunidades tradicionais são tributários de recursos oriundos dessas políticas 

públicas, gostaríamos de escutar A SEPIR sobre quais os possíveis impactos, sobre os Povos e 

Comunidades Tradicionais, de uma possível reclassificação de espaços rurais e urbanos. Também seria 

oportuno avaliar o impacto de possíveis alterações nos recortes territoriais que envolvem áreas 

ocupadas por comunidades extrativistas, cujo impacto na alteração da paisagem é menor do que nos 

espaços rurais e urbanos.

Mauro Oliveira Pires

  Ministério do Meio Ambiente
09:10 09:30

debate Todos do auditório 09:30 10:00

10:00 10:30

Seminário “Rediscutindo o Rural e o Urbano para Produção e Análise de Informações Estatísticas”
Período: 02 a 04 de outubro de 2018 

Local: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - Centro de Disseminação de Informações - CDDI - Rua General Canabarro, 706 – Maracanã, Rio de Janeiro/RJ

Desafios para apreender o rural e o urbano no Brasil

Essa mesa tem o intuito de introduzir a questão “Como apreender o rural e o urbano no Brasil?”, e suas 

questões derivadas: “Que variáveis ajudam na diferenciação do que é rural e do que é urbano?”, “As 

áreas preservadas da natureza, internas às cidades, são parte do urbano?”, “As áreas preservadas da 

natureza são parte do rural?”, “Quais as questões fundamentais, mínimas, uma classificação de rural e 

urbano no Brasil deve atender?”. 

Desafios para apreender o rural e o urbano no Brasil

Essa mesa tem o intuito de introduzir a questão “Como apreender o rural e 

o urbano no Brasil?”, e suas questões derivadas: “Que variáveis ajudam na 

diferenciação do que é rural e do que é urbano?”, “As áreas preservadas da 

natureza são parte da mancha urbana?”, “As áreas preservadas da 

natureza, internas às cidades, são parte do urbano?”, “Quais as questões 

fundamentais, mínimas, uma classificação de rural e

urbano no Brasil deve atender?”. A Coordenação de Geografia do IBGE, 

cumprindo sua função de renovar o conhecimento sobre o país, propõe a 

discussão sobre estes conceitos como formas de organização espacial da 

estrutura de Estado e da sociedade.

Moderador: Claudio Stenner (IBGE/CGEO)

Direção do IBGE
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Da Natureza ao Rural: Uma transição ou um limite? 

Essa mesa será um espaço para a discussão de questões relacionadas a 

diferenciação de espaços rurais, partindo da premissa de que é possível 

identificar áreas com diferentes graus de presença das características que 

permitem a classificação de um ambiente como rural. Concomitantemente 

ao analisar essa diferenciação interna dos

espaços rurais, é possível observar que as áreas da natureza, ou seja, 

aquelas onde os processos naturais, e não os antrópicos, são os que 

determinam a forma resultante e cobrem partes consideráveis do 

território. Assim a ideia de áreas da natureza é introduzida no debate, de 

longa data, da geografia regional a respeito da classificação do espaço 

entre rural e urbano, de modo a nos fazer pensar se ela estaria no mesmo

status conceitual dos demais.

Moderador: Filipe Eduardo Piero de Oliveira Borsani (IBGE/CGEO)

A importância da alteração da paisagem na definição de 

rural e urbano

Nela discutiremos sobre a pertinência e os limites de diferenciar os espaços 

urbanos, rurais e da natureza com base na alteração da paisagem, ou seja, 

nos aspectos morfológicos de sua paisagem. Povos e comunidades 

tradicionais serão uma referência para o debate do tema, por 

apresentarem diferentes níveis de interação com a paisagem e de alteração 

da mesma em seu processo de estabelecimento e de interação com o 

meio.

Moderadora: Maria Amélia Vilanova Neta (IBGE/CGEO)

Coffee break

Almoço

Experiências Internacionais na definição de rural e urbano

A mesa possui o objetivo de apresentar como são classificadas as áreas 

rurais e urbanas em contextos diferentes dos do Brasil. Adicionalmente, 

algumas questões são colocadas devidos às demandas brasileiras: "Como 

são classificadas as áreas de natureza preservada?"; "Como são 

classificadas as áreas peri-urbanas?"; e "Como

são classificadas as pequenas localidades?".

Moderador: Cayo de Oliveira Franco (IBGE/CGEO)

09:30 10:00

Coffee break 

Experiências Internacionais na definição de rural e urbano

A mesa possui o objetivo de apresentar como são classificadas as áreas rurais e urbanas em contextos 

diferentes dos do Brasil. Adicionalmente, algumas questões são colocadas devidos às demandas 

brasileiras: "Como são classificadas as áreas de natureza preservada?"; "Como são classificadas as 

áreas peri-urbanas?"; e "Como

são classificadas as pequenas localidades?".

Mesa de abertura
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Apropriação Econômica

A partir do momento no qual as divisões entre rural (campo) e urbano (cidade) já não são podem 

serem apenas relacionadas à morfologia, outros critérios precisam ser utilizados para este 

levantamento. A inserção de áreas pouco povoadas nos mercados podem ser uma das alternativas 

para tentar entender essas novas dinâmicas? 

Felipe Pires do Rio Mazur

IBGE/CGEO
10:30 10:50

O papel das atividades econômicas na definição de rural e urbano

Os novos avanços tecnológicos, principalmente nas áreas de informação e transporte, criam novas 

formas de apropriação, direta ou indiretamente vinculadas ao capital/mercado. Em sua palestra, 

gostaríamos que fossem abordados como estas novas formas de apropriações podem ser analisadas e 

utilizadas para a diferenciação dos espaços rurais e urbanos no Brasil. O quanto a inserção no mercado 

– seja ele imobiliário, turístico, agrícola, entre outros – pode ser determinante para diferenciar os tipos 

de rurais e até mesmo a interpretação da dicotomia rural-urbano?

Claudio Antonio Gonçalves Egler

UFRJ
10:50 11:10

Classificação de Ocupações e Atividades na identificação de rural e urbano

Nesta teia de novos atores encontrados nestes espaços, é imperativo pensar como identificar esta 

grande variedade de usos encontrados no território brasileiro, e como isso se insere na discussão de 

rural e urbano. Diante destas questões, a definição e delimitação de áreas urbanas e rurais constitui 

hoje um desafio para os pesquisadores que trabalham este tema, não só no Brasil, mas em uma série 

de outro países.

Ao se refletir sobre produção e sistematização de informações e, sobretudo, sobre os parâmetros e 

critérios que devem orientar a coleta destes dados é necessário o estabelecimento de definições que 

tenham aplicabilidade nacional.

Sendo assim, gostaríamos que em sua fala fossem abordados quais tipos de ocupações ou atividades 

estariam vinculadas ao rural? E ao urbano? Existiriam atividades/ocupações mistas, para ambos os 

espaços? A diferença regional pode ser determinante nesta análise?

Fernando Gaiger Silveira

 IPEA 11:10 11:30

Debate Todos do auditório 11:30 12:00

12:00 13:30

Dificuldades de interpretação

Nesta apresentação, será abordada a temática da franja rural-urbana e as dificuldades de interpretação 

desse fenômeno nas “bordas” das manchas urbanizadas. Assim, ao se utilizar como exemplo o trabalho 

de áreas urbanizadas (2015), serão expostas as dificuldades de interpretação do fenômeno 

especificamente naquelas áreas cuja classificação é de áreas poucos densas situadas nas bordas das 

manchas urbanas consolidadas. Tais áreas se caracterizam por uma urbanização mais esparsa, às vezes 

com loteamentos, condomínios, ou outras construções e equipamentos urbanos, que impelem à 

dúvida quanto a se tratarem de espaços estritamente urbanos ou se já se referenciam à franja rural-

urbana. Nesse sentido, busca-se avaliar quais outros elementos devem ser considerados na análise para 

que a franja rural-urbana possa ser identificada, com menos imprecisão.

Mauro Sergio Pinheiro dos Santos de 

Souza

IBGE/CGEO

13:30 13:50

A delimitação de setores censitários

Nesta palestra espera-se que sejam apresentados os critérios para a delimitação dos setores

censitários, destacando-se como essa delimitação ocorre nas áreas de franja rural-urbana. Além disso,

explicitar as distintas classificações e suas codificações (rural/urbana) para os setores censitários,

especialmente nas áreas de franja rural-urbana, abordando-se dificuldades/possibilidades/avanços na

classificação dessas áreas, para o Censo 2020.

André Lopes de Souza

IBGE/CETE
13:50 14:10

Características de interpretação da franja rural-urbana

Nesta palestra espera-se que sejam apresentadas as diversas abordagens sobre a franja rural-urbana, 

no tocante aos elementos, características e padrões que usualmente são encontrados nessas áreas, 

que as distinguem e as diferenciam do rural e do urbano. Apresentar, além disso, as inter-relações 

urbano/rural que engendram a configuração das franjas e as possibilidades de coletas de dados que 

permitam identificar essas áreas.

Ana Maria Bicalho 

UFRJ
14:10 14:30

Debate Todos do auditório 14:30 15:00

15:00 15:30

Os padrões territoriais no rural e urbano

Nessa palestra será abordada a diversidade de padrões de distribuição dos assentamentos humanos 

nos espaços urbanos e rurais buscando refletir sobre o caráter estratégico, para o debate acadêmico e 

concepção de políticas públicas, de analisar os processos de ocupação e uso da terra que considerem 

as especificidades locais e extra locais que se apresentam em diferentes regiões do país. 

Camilla Silva Motta dos Santos

IBGE/CGEO
15:30 15:50

A identificação de localidades em operações censitárias

A identificação e delimitação das localidades brasileiras representam um importante elemento de

aprimoramento na divulgação dos dados do Censo e de diversas pesquisas desenvolvidas no IBGE, além

de ajudar no aprimoramento dos conceitos de rural e urbano e das hierarquias nas quais as localidades

se encaixam no sistema urbano periférico brasileiro. 

Nesta palestra espera-se que sejam apresentados os potenciais e desafios que envolvem a

identificação de localidades durante a operação censitária e os avanços na identificação nessas áreas

previstas para o Censo 2020.

Fernando Ramalho Gameleira Soares 

IBGE/COC
15:50 16:10

Remotidão

A localização ou a acessibilidade das cidades reflete diretamente no modo de vida e na configuração do 

espaço, portanto, representa um importante aspecto a ser considerado em abordagens que se 

proponham a classificar espaços como urbanos e rurais.

Nessa palestra  espera-se conhecer a experiência do “Australian Bureau of Statistics” ao elaborar e 

utilizar o Índice de Remotidão e a contribuição dessa abordagem na divulgação de pesquisas no 

Instituto e no desenvolvimento de políticas públicas na Austrália.

Felipe Pires do Rio Mazur

IBGE/CGEO
16:10 16:30

Debate Todos do auditório 16:30 17:00

Franja rural-urbana: Uma transição ou um limite? 

A mesa visa discutir os desafios para a classificação de áreas na franja rural-

urbana, cujas características a diferenciam do tecido urbano consolidado e 

dos espaços rurais tradicionais.  A ampliação do fenômeno urbano no País 

e da inter-relação com os espaços rurais demandam mais elementos para a 

compreensão e delimitação da complexidade dos espaços localizados nas 

“bordas” das manchas urbanizadas. Trata-se, portanto, de entender o 

modo pelo qual essa realidade espacial pode ser apreendida e, assim, servir 

de referência para estudos do território nacional.

Moderador: Mauro Sergio Pinheiro dos Santos de Souza 

(IBGE/CGEO)

Padrões Territoriais e o papel das localidades

 Essa mesa tem como objetivo apresentar e discutir desafios na análise da 

distribuição espacial dos assentamentos humanos nos espaços urbanos e 

rurais no território brasileiro. A dinâmicas geográficas que se apresentam 

nos tecidos urbanos e rurais a partir de distintos padrões territoriais 

constituem importante elemento de caracterização e  compreensão do 

fenômeno urbano e rural.

Moderadora: Camilla Silva Motta dos Santos (IBGE/CGEO)
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 Almoço

Coffee break

O papel das atividades econômicas na definição de rural e 

urbano

Durante toda a história da urbanização a distinção entre cidade e campo 

foi bastante clara e eram fortemente apreensíveis no plano empírico, 

uma vez que se constituem em realidades materiais, facilitavam 

enormemente a compreensão daquilo que era urbano (cidade) e daquilo 

que era rural (campo). Esta diferença já não responde mais à 

necessidade de classificação Rural e Urbana. Áreas consideradas como 

rurais já não abrigam somente áreas agrícolas. Há diversos novos tipos 

de apropriações (turismo, unidades de conservação, moradias para 

pessoas em busca de uma vida diferente dos centros urbanos, entre 

outras) em áreas com características consideradas como “rurais”. 

Características essas que vão desde baixa densidade populacional e 

alterações antrópicas sobre o meio aos limites legais estabelecidos pelos 

municípios. O objetivo desta mesa é discutir a estreita relação entre os 

conteúdos relacionados a trabalho (tipo de renda, atividades e 

ocupações) e suas implicações nas delimitações dos espaços rurais e 

urbanos. 

Moderador: Felipe Pires do Rio Mazur (IBGE/CGEO)
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 É possível mais de uma classificação de rural e urbano para divulgação estatística?

Em um mundo no qual se manifesta a pluridade e complexidade de padrões territoriais, cabe ao IBGE 

repensar se uma única classificação de urbano e rural será suficiente para atender as demandas de 

informações no século XXI. A Coordenação de Geografia vem, assim, levantar o debate sobre o tema e 

discutir os possíveis impactos e benefícios que a convivência com duas classificações podem gerar nas 

atividades e pesquisas do IBGE. 

Maria Monica Vieira Caetano ONeill

IBGE/CGEO
08:30 08:50

O uso da situação dos domicílios, urbana e rural, no planejamento amostral das 

pesquisas

Será descrito, de forma resumida, como a situação dos domicílios é utilizada no planejamento da 

amostra das pesquisas do SIPD, qual a classificação adotada, qual a implicação na estimação ao se 

utilizar outra classificação e alguns comentários sobre a amostra no Censo Demográfico. 

Marcos Paulo Soares de Freitas 

IBGE/COMEQ
08:50 09:10

Nova classificação de rural x urbano e a construção da amostra para pesquisas 

domiciliares

A Coordenação de Trabalho e Rendimento (COREN) é responsável pesquisas amostrais domiciliares 

com características específicas de coleta e divulgação de informações sobre trabalho, rendimento e 

educação a exemplo da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios (PNAD Contínua)  e a Pesquisa 

Mensal de Emprego (PME), na qual a classificação de rural e urbano é comumente utilizada . Assim, 

cabe avaliar, por parte do IBGE, a possibilidade de convívio com mais de um tipo de classificação no 

sentido de fornecer maior significação aos temas pesquisados e às informações estatísticas uma vez 

que expressam múltiplas realidades em recortes territoriais variados.

Douglas de Oliveira Matos Braga

IBGE/COREN
09:10 09:30

Debate Todos do auditório 09:30 10:00

10:00 10:30

José Garcia Gasques 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento

10:30 10:45

Ana Paula Bruno

Ministério das Cidades
10:45 11:00

Hector Carlos Barreto Leal 

Secretaria Especial de Agricultura 

Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário 

11:00 11:15

Aristides Monteiro Neto 

IPEA
11:15 11:30

Debate Todos do auditório 11:30 12:00

12:00 13:30

Adriana Melo Alves

Ministério da Integração
13:30 13:45

Antonio Paulo Coutinho

Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão

13:45 14:00

Waleska Teixeira Caiaffa

Ministério da Saúde
14:00 14:15

Caeatana Juracy Rezende Silva

Ministério da Educação
14:15 14:30

Felipe Macedo de Holanda 

 Associação Nacional das Instituições 

de Planejamento, Pesquisa e 

Estatística – ANIPES

14:30 14:45

Debate Todos do auditório 14:45 15:15

15:15 15:45

15:45 17:00

Almoço
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Coffee break

Coquetel de encerramento

Classificação de rural x urbano e políticas públicas 

(continuação)

Tal mesa visa compreender como a classificação de áreas em rural e 

urbano contribui nas políticas públicas e estudos que as subsidiam. Assim, 

espera-se discutir o papel da classificação do IBGE nesse contexto e como 

eventuais mudanças e melhorias podem contribuir com os trabalhos 

desenvolvidos em sua instituição.

Moderador:  Fernando Silva Beiro (IBGE/CGEO)

Classificação de rural x urbano e políticas públicas

Tal mesa visa compreender como a classificação de áreas em rural e 

urbano contribui nas políticas públicas e estudos que as subsidiam. Assim, 

espera-se discutir o papel da classificação do IBGE nesse contexto e como 

eventuais mudanças e melhorias podem contribuir com os trabalhos 

desenvolvidos em sua instituição.

Moderador:  Fernando Silva Beiro (IBGE/CGEO)

Encerramento

Classificação de rural x urbano e as políticas públicas

Nesta mesa serão abordadas as relações entre políticas públicas e a classificação entre áreas rurais e 

urbanas, envolvendo uma reflexão em o que poderia ser aprimorado nesta classificação que produziria 

efeitos positivos nas políticas públicas brasileiras

Classificação de rural x urbano e as políticas públicas

Nesta mesa serão abordadas as relações entre políticas públicas e a classificação entre áreas rurais e 

urbanas, envolvendo uma reflexão em o que poderia ser aprimorado nesta classificação que produziria 

efeitos positivos nas políticas públicas brasileiras

Redefinição do rural x urbano e a produção de informações 

estatísticas

Essa mesa tem como eixo condutor discutir e avaliar a proposta de 

formulação de novas classificações e conceitos territoriais, para adoção no 

IBGE. A criação de novas categorias espaciais está fundamentada nas 

transformações que ocorrem simultaneamente no meio urbano e rural, e 

visa apreender as novas espacialidades resultantes, vinculando a elas novas 

representações do espaço. A principal contribuição é enriquecer esse 

debate com um quadro de representações que coexista e se relacione com 

a divisão legal, destacando assim as formas espaciais, discutidas ao longo 

do seminário.

Moderadora: Maria Monica Vieira Caetano ONeill (IBGE/CGEO)


