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AGN ÓSTICO PRELIMINAR 
SETOR DE D0GRAPIA(+) 

1. Introduço 

O objetivo do presente trabalho é o de apresentar, su 

cinta e preliminarmente, aspectos da evo1uço demográfica brasi-

leira a partir de 1940 9  evidenciando características regionais di 
ferem ciadas. 

Uma das maiores dificuldades para a sua execuço, resi 

de na no disponibilidade de dados do ultimo Recenseamento Geral, 

referentes a características que seriam desejveis de analisar, o 

casionando conseqentomente s6ria 1iinitaço no mesmo. 

Paralelamente, como as fontes de informaçes para 1960, 

foram bsicamente as duas séries de Resultados Preliminares do Cen-

so desse ano e, portanto, passíveis de correçes posteriores pelo 

SNR, como tamb.in de discrepncias entre si, impusera.m-sealgu.nscui 

dados e Procedimentos especiais. 

Assim, na primeira srie, onde so fornecidos os níveis 

da popu1aço urbana o rural dos estados, chega-se a totais regio-

nais e global levemente acima dos publicados na S6rie Especial - 

Vol. II, onde so apresentados resultados para as Regios Fisio_ 

grfi Cas. 

Dessa forma, ao se calcular as taxas de crescimento dos 

Estados (tanto da populaço urbana, como da popu1aço total), deve_ 

se lançar mo dos dados da primeira s6rie, enquanto para o calculo 

das taxas de crescimento regional, devose lançar mo dos dados 

mais recentes, isto , da sogu.ncla sério. 

ste procedimento podo conduzir a pequeno erro na com 
paraço dos ritmos de crescimento dos Estados com as rogios (rro 

que o analista supc que seja insiificanto, principalmente para 
esse tipo dc cálculo) e fatalmente leva à apresentaço de tabelas 

no corpo do trabalho, que aprosentaro essa inconsistência. 

Assinaladas essas lirnitaços e advertências que, som au-
vida, ficam longe de invalidar as obsorvaçes e concluses que se 

fizeram no trabalho, oonvm destacar as iimitaçes decorrentes da 
inoxistncia dc certos dados. 

Conseqi.ento a esse motivo, ficase impossibilitado de 

efetuar estudos com profundidade e detalhamento, para o período 

(+) 1aborado pelo Estatístico Manoel Augu.sto Costa 
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postrior a 1950 1  dos principais aspectos demográficos, tais como 
a fecundidade, mortalidade e, menos ainda, avaliaço dos níveis e 

direçes dos fenmenos que talvez teniiarn a maior importnciano cO 

texto dos fenBmenos populacionais brasileiros, que 6 o de migra-
ç6es internas. 

Finalmente, destaca-se que o presente estudo, tendo a 

finalidade primordial de fixar aspectos hist6ricos da evoluço po 

pulacional, assinalando quando possível as suas causas e, portan-

to, baseando-se em dados efetivos, no apresenta nenhuma projeço 

ou extrapo1aço para anos posteriores a 1960. 

O trabalho foi dividido em trs grandes capítulos: In-

dicadores Gerais, Popu1aço Eeonmieamente Ativa e Urbanizaço. 

Em cada um desses capítulos, apresentou-se algumas ca-

racterísticas, constituídas em subcapítulos, de acrdo com as ne 
cessidades, d visando dar uma viso dinxnioa e mais completa pos 

sível do processo evolutivo da populaço. 

No primeiro, Indicadores Gerais, soapresentadosaspeo-

tos da Distribuiço Espacial, Crescimento da Populaço, Composiço 

tria, iorta1idade e atalidade, sempre a níveis estaduais e re-
gionais. 

No segundo, Populaço Eonmicamente Ativa, so apresen-

tadas Taxas de Crescimento e Coinposiço Setorial a nível regional, 

enquanto, Taxas Brutas de Atividade e Taxas de Atividade por Ida-

des, a nível geral, isto 4 1  para o conjunto do País. 
Finalmente no terceiro capítulo, que trata do fenmeno 

do urbanizaço, 4 feita a an1iso hist6rica em duas partas, que a-
16m de se complemontarm,trtin de dar do maneira objetiva, alguns 
dos cuidados e limitaços nocessrios, quando do sou trato. 

Na Irimoira das partas, verifica.se os níveis de urba 

nizaçgo alcançados, indicados polo mais grosseiro dos indicadores, 
que 6 a re1aço entre a populaço urbana o a populaço total. 

Na segunda, estuda_se o crescimento e variaçes da po_ 

pulaço que vive em niicleos do pe10 menos dez mil habitantes nos 

seus quadros urbanos o suburbanos. 

A oxacuço dessas duas partes teve o objetivo de, atra-
v6s de comparaço, salientar os erros o distorços que se podem 
cometer, ao considerar o processo, tal qual na primeira delas. 
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a. Distribuico 2s acial 

ar coaiç5es his ricas e georficas, a 	poiulaçao 
brasileira efetuan seu assc taLaenio na orla marÍtima, 1ocaiizan-

do--se arincira1one nas três Srandes roi6es :risiogríicas 7 Sul 

Los be o i-Tordesto 7  cne está ros ente 92 da popuiaeao total do 
PaÍs. 

O Mordeste e o Leste, o ariseiro cors 22 da 	popula 
ço total e o semundo  corri  355 em 1960 7  v13 declinando sua impor 
tncia relativa desde 19405  en::udnto o Sul rsssou de 315  nesse 
ano, arü ua PerceXual  de  35 em 1960 7  ivalando-.se portanto ao 
Leste e concentrando em cnljuato, 705  da po:ulaço total. 

Esses variac6-s lias inoortancias rclaivas —de decl{-. 
fio nas duas :r - seiras rcgi6c-s, e de elevaço na 1tima arecem 

indicar cjie o Leste vem :erde;ado seu poder de atraço ..s corren 
tos imanas OUe se deslocam do i:ïordesto, as quais passaram a se 
orientar com mais :.ncnsid.aJo gnra a rorio  Sul, no decnio de 
1950. 

iVEL., DISiitJLUIÇO E 	-.3IiD GRi'IC 	IuL 
i) PCPdLÃÇ.0 & 19L0, 1950 e 1960. 

1 •  
hILLE3 	LSS0S PC 	CTL 

. 	.... ... 	 - 1.. .PI: GL0 
l9/0 	l550 	1560! l90 

............ 
1950  1960 	190' 	1950 	1960 

"--.----- .................. t 1 ." .,. ï .. 	- .. 
Norte 	1L!.62 	l3L5 *256. 3.55 3.55 3.63 	0.141 	0.52 	0.72 

Nordes- 1  
te 	9973 12L!.9L!n15525! .2L.19 24.05 22.1 	10.40 13.03  16.19 

Leste 	15626 18393 2L659: 37.89 36.33. 35.1812,2 15.02 19.60 

Sal 	1?916169752l6l 31.32 32,68 3L,85l5,952Q,9630,18 

Centro 	1 

OZeQSIL

te 	1259 	i737*?9L!3!  3,05 3,3L. L..20 	0.67 	0.92 	1.57 

100.00 100.Q04.88 	6.1 	8.29 

?Q-T23 	1 	saltados Prelinii-iares .. Censo Domogrico 	1960 ?  
Serio Pspecial Volrae II Censos Pemoraficos de 1950. 

* Estimativa, suaondo mesmas :»roporç6e3  de peasoas entre o Norte 
e Centro Qestc, 	que a veri.licada na Sinopse Preliminar do Cen-- 
so Domografico 	i)rasil 	-. 1960. 
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sse mocenisilo o. e ser coo:irmdo ao se observar as 

v:..riac5os das Lels jades :;eoirfJcas. 

Destaca .se do conjonto do Drasil, a regido Sul 	que 

coata cor. 30 habitantes gor quilrnctro quadrado, densidade que 
Lca muio aulma cos 8,39  hab/ 1-m2  observados no país em 1960. 

Por outro lado, observa.se que enquarto as demais re-

) jOCs tivorasi as suas do.isjdados aoenas L3vcmcate aumentadas no 

ocnio de 50, (aurento mximo de 5 hab/km2  no Leste) o Sul au 
montou em 10 habitsntes or leI, o que equivale dizer, um aumen-

to médio anual de 1 habitante ior iI. 

Destacue-se ainda, que asse aumento de ir1Dortncia re 

lativa do Sul, nc se veri:licou por itual!. em todos os Estados. 

.s mo(:Licaçoes oue se deram iternaorite, refletem a dinâmica di 

ferencial i.ntorre±onal. 

O Maná nor e:er 1o, cue cri 19L!.0 contava core apenas 
9.6 da nopula .o da Reiio, conbs. em 1960 com 16.6. Os demais 

Estados ao contrrio, tiveram suas imortnc ias relativas direi. 

nuidas no decurso dsses 20 anos 'ermitirido supor cue nesse pc. 

riodo, jule s bade :assou a sor o oonto de converoencia migra 

tria mcis importante do Sul. 

AS variacQ2s W cL:Lscrlo.:Lçao espacial de nopulaçao 

los .stdos e unicndes co, fodcray.o, a ourcir de 19409  reileem 

em alwna medida, as varaaroos nas da.reçocs dos :iovlmencos inter 

nos e as con.stnnbes mudan's dos oontos de e •;rccao e repulsao mi 

r a t ri a. 
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DI8T2rnuIç6c : s ID:)E G:OGRJ(FICA 
JLJC 	O 	:G JJ .D3 	: FDÇ0 

1940 	1950 1960 

DO 1 D C, 1 OTL.L )O AIS 
T(1T 

1 J. u 	DA 
FD2RAÇA0 19/0 1950 1960 19L!o 1950  1960 

Iondo:iia ... 0,07 0.10 ... 0.15 0.29 
Acre 0.19 0,22, 0.23 0.52 0.75 1.05 

mazo..as i.o6 0,99 i,Q2 0.23, O.33 0.46 
Rio Liico a,. 0.0) o.oL. ... 0.03 0.1 
?ar a 2.30 2,17 2.18 0.77 0.92 1.26 

0.07 0.10 •.. 0.27 0.50 
aranhio 3.00 3.05 3.51 3.81 4.33 7.68 
iaLli 1.93 2.01 1.73 3.26 L.17 5.03 

Ccar .07 5.19 Lt.70 1L,13 18.21 22.55 
11.0. 	do Norte 1,36 °  1,36 1,63 1Li.9 18.26 21,83 
Para:ba 3.45 3,30 2.8)4. 25.23 30.39; 35.80 

u.52 6.5L!» 5,8 27.)5 )4.55 14.2 .09 
1aoas 2.31 1.301 3L..401 9.53 14.5.97 

Fernando dc Noro 
fliTia ... 0.00 0.00 ...í 22.35: 53.U2 
Sorc 1.)i 1.2L 1.07 2L.66 29.0 34.57 
Bahia 9,50, 9,31, 3.L!4 7.00 8.63 10.70 
!Imas Gerais 16.)L!. iL.b6 l).81 11.55 1).2) 16.80 

0.i6 Serras 	.i°Jores 
 

0.1 0.5/ 6,60 15.77 37.85 
sirito Santo l 	1.82 3- .66 1.67 19.05 21.3& 30.19 

Rio de janciro 43 L!!.2 L.80 L.3.86 54.52 80.76 
Gucn.hcra L!..?8 Li.,66 1 506.632 03Q,272 82L.22 
So Baulo i7, Ll 17.59,  18.28 ?3.96J 36.85: 52.3L 

rana li.07. 6.o 6.2l 10.63 21.49 
Saüa Catarina 2.86 ).00' ).0) 12.4 16.3L!i 22,8 
R.G. do Sul 3.05 3,02 7,67 12.41 15.57' 20,57 
1iao 	(jrosso 1,05: 1,01 1.28 0.35 0,L2 0.74 
Gois ?.00 2.76 1.28 1.38 
D. Fcaoral ... .,. 0,29 ... 	1 ... 24.38 
BRASIL 100.00400.00 10000 L'.88 6.1L 8.39 

FO. 1 	Sinopse Preli.:Tincr do Censo de 1960 	Brasil 	pag. 3 e 6. 
Tabela do nmsros aho1ntos o:° anexo, (tab. 1) 



Os Estados do Pari, Pernambuco, limas Gerais, So Pau-

lo e Gois, contituem.se em 1960, nos Estados relativamente mais 

irnortantes das regiSes a que pertencem, coatando em conjunto com 

da popuiaçao total do País 

Com densidade mais importantes no País, 	dostacam-se 

Guanabara (cue por sua situaço original do cidade .ostado, no d 

ve ser comparada com os demais stados), Rio do Janoro e Sao Pau 

lo com mais de 50 hab/12m 2 . Com  densidades entro 30 e 50 1ab/1m2  

encontram-se os Estados da Paraíba, Pernambuco, .ilaoas, Seripe 

e Espfrito Santo. 

Finalmente, acentua.se que os aumentos mais importan 

tes de densidades geo:rficas no decnio, se verificaram nos Es-

tados da Guanabara (de 784 hab/km2 ), Rio de Janeiro e So Paulo 
com aumento de 26 hab/km2  e 16/hab/1Lm2, respectivamente, e final. 

mente o Parari com li Pab/km 2 . 
Êssos indicadores considerados com certa relaço com a 

taxa de crescimento anual, e a importncia ieiativa das popu1açes 

dos Estados, permice reiorçar a obsorvaçao das roas que se carac 

terizam como do tipo de atraço e de repulso migratria. 

O aumento acentuado da dens idade da Guanabara, reflete 

sobremaneira o afluxo de imigrsntes que se orientam para essa ci--

dade-estado, dando assim uma primeira ; dicla dos intensos movimon 

tos "rurais - urbanos" do 

O crescimento considervo1 (no contexto brasile:ro)clas 

densidades dos Estados de So Paulo o Rio do Janeiro vm confir 
mara iorto aroçao cio Cenroi Urbanos como as cidades ao Sao Pau. 

lo e Rio de Janeiro (na Guanabra) para as populac6es interiora -• 

nas. esses movimentos poiu1acionaís internos, vm originando o 

fenmeno acelerado de motropolizaçao dessas duas cidades. Êsse fe 

nmeno pode explicar o intenso crescimento da densidade dos dois 

Estados em apreço, e em particular do Estado do Rio de Janeiro, 

principalmente acio grande incremento doiogrfico das cidades li. 
mitos com a Guanabara. 

Finalmento, o umonto cisse indicador no Paran, 	vem 

demonstrar uma vez mais, ter sido essa uma das unidades oiítico-. 

administrativas de mais imïortante incremento clomogr.fico no po.- 

rfodo 1950/1960, conseqi1ncia rrovvol do maior afluxo miratSrio 
das áreas de colonizaço no norte do Estado. 



b. Croscimonto da popular o 

studiosos da LIatoria, o etuaraa csttostivas do çuo o 
Brasil contava. era 1550, cor: 15 000 essoas ao 
origem europ6ia e africana. 

Dessa poca na diante, o crscimento foi re1ativnaen 
te lento at o sculo XVIII, cndo ca co.soqncia das descobor 
tas o oxa1oraço do minas, se acelerou, para atinçir cm i950,cr 
ca de 7,1 mil6os. 

partir do ontao, a ta:a de crosciacato tora aumenta. 
do contnuamcnte, tendo alcançado a popuiaçuo brasileira, os nÍ. 
veis de 10 mui'..6os m 1372, luase 31 rii11s6es cl: 1920, 52,6 mi 
lh6os em 19509  e f:Lialac:sto 70 iailh6cs ei: 1960. 

No nriiaoiro perodo i::terconsitrio (1872.1G90),  a tu 

xa do crescimo:.to geoatrica anual :ai de anon:s ?_.0l,ritno que 
fica bois abaixo dos 3.00 vcT:ificados :10 doconio do 1950. 

TX!t;3 N Cil3C IifTO G CLIiT ICi 	TLL 	TOPULÁCLO 5OiÁL, 
POR CEI1 ITT.TaS, 3GTPTDC 3 	CIõ3 IrïSIOG:iC.í 

TRVALOS CNSITLI0S 

R 	G 1 A O 	 19110/1950 	195011960 

BRLSIL 2.3 3.00 

ITorte 2.39 3.22 

iTordesto 2.52 2.16 

Lesto 1.95 2.65 

Sul 2.82 3.65 

Centro Oeste 3.53 5.32 

O Nordeste na dcada de 50 7  ao contrr rio das demaiS r 
gi6es, resontou diminuiço dc ritmo de crescimento em ro1aço 
ao orodo anterior, situendo:;e inclusivo, como a regio do rso 
nor taxa goorii6trica e:ual. Essa :osiço no conjunto das Rcgi6os 

e o menor ritmo do evo1uoo ode indicar cjio os movimentos de o 
migraço do Nordeste, t . urna major vulto relativo na dcuda 	do 
1950 do que na do 1940. 



lo 

Ls taEs rLiais c].'vaIas no clecnio do 1950  so as 	do 
Contro Oesto a Su1 indicaado outra vcz sarem ossas,provve1mon-
to, a re:'.00s cio maior atraçao miratra o paralelamonte as dc 
rno:aor eiracEo do pS3. 

A 	LustC, o:boro. co: ta::a in:Cori.or ao iTorte 	e 
Centro Coste rovo be..so do imaort5ncía polo continento 	humanO 
cjuc j. conta sondo e. se unda do pafs cm dons iado dcmogrfica. 

Em resumo, a Ser mentido asse ritmo do crescimento, p0 

da so es.orar q u e,  a opuiac:.o br.si1oirs. se  du»liçuo apro::irada 
mente cm 25 anos e nolas taxae de crosciricn.;o o densidades ra'io 
mais vcr if:Lcadas no .ltrso dccmi.o, s E e aumento far s e- 	s outir 
Com saLs intensidade rm.s reui 6 es Sul o Lesto do PaÍs. 

TLAS D cR:ScJ T11C 	 iTUJ TJL OPULAC;0 T0TAL 

	

c 	: BIT:hTT:S, ST hTeO : 	1:11):: .s :oL:7Ico LPIIhTIS 
--- :- 1-- 	-.__.-1- 	' 

	

. 	. J 	.......... L . __(. 	. 

TrT)eJj DO trJs 

Rondnia 
-. Acre 

1h10 Branco 
Amap a 
Am^tz ons. s 
Par a 
Me.ranho 
?iau, 
Coara 
Rio Çrando do ïortc 
Par alba 
Pernaau'.co 
a1aoss 

1 - •ripe 
Bel4a 
Esp3.rito Santo 
iinas Gerais 
Rio dc Jeneiro 
Guariabare. 

Pi10 
1-arana 
Santa Catarina 
Rio Gran.do do Sul 
Gois 
Mato Grosso 

1950/1960 

6.60 
3.77 .33 

14.91 
6.17 
3.38 

1.78 3.22 
2.56 L.56 
2.53 1.88 
2.62 2.12 

1. 	77 
1.91 1.62 

1.96 
1.42 1.50 
1.77 1.64 
2.16 2.13 

3.22 
i.Lo 2.3 

3.9 
3.08 3.30 
2.L8 3.51 
5.62 7.17 
2.90 3.19 
2.33 2.68 
4.00 Lj..79 
1.94 5.62 

FCTTR 	Sinopse Preliminar cio Censo do Brasil de 1960. 
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Na tabela ccnstaa-so que os Estados do Nordeste em go 
ral, tiveram diminuidos os ritmos o crescimento demorfico, ox 
cetuando-se o Uaranhao que apresentou taxa nais elevada na década 
de 50 do que na dc L.o, o ;laoas sue teve TDraticamCntc a mesma 

taxa do rerodo anterior. 
Os demais Estados tiveram intensificados os seus cres--

cimentos, destacando..so i•ato Grosso (rocistrou incremento da taxa 
em 3,68). Os Estados ao Espírito Santo, inas Gcras, Ylio de da-
noiro, .niazonas, i4aranho e Paran. tiveram Suas taxas incromonta-
das em mais de 1,5, enquanto o aumento do ritmo do cvolaç.o em 
Sao Paulo j. foi monos acentuado. 

O Rio Grande do Sul e Guanabara, Estados do elevada i 
portncia populacional o econo.ica, tiveram prticamente a taxa 

dc crescimento constante nossos 20 anos. 
Pelas diferenças verificadas mas taxas de crescimento 

decenais, pode-se, considerando o mbito rogconal cm que cada Es 
tado está inserido, e considerando çuc devóm existir anonas neque 
nas diferenças no crescimento nateral dos mesmos (saldo entro eo 
talidade e natalidade), induzir . suposiç6cs do roas de menores 
movimentos migratrios na dcada de 1950- 

Dessa forma o srano destacaeo como o provvel Esta 
do de menor o ira,o da Ftegio Mordeste. 

Esp:rito Santo, Minas Geraic e Rio dc isneiro como de 
maiores imiircc60s no Lesto, o finalme:ite o Paran e Nato Grosso, 
tamoom de em.graeao, nas roioos Sul e Ccntro.Ooseo, respoctva 
mente. 

Convm destacar ainda, que os EstadOdo Param e Gois, 
vm apresentando ritmo dc crescimento acelerado desde 19409  desta 
cando-se cor oso mesmo dos demais Estados o unidades da Fodora-. 
ço. 
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c. Composiço t5ria 

corrosico or iiades d. pOU1aCeO do Brsilaproson 
ta.so desde 19/0  Com urna discreta cstabilidado reistrando.so a.. 
penas um levo aumento do importancis. doo gruos senis. 

CO.k'iPOSIÇO ETfiJ L).h i;PtJLÇ.O, 
DOS 	 •EPf.S, 

GRTIPO 	 P O P U L A C . O 

DE 	19L0 	1950 	1960 
.- . --- . - - ".. . . . - . . , . . . - —— , . 1 . 	 . 1 . j. ADES 	'. 	01. 	'os. 	Rei. 	£.bs. 	o1. 

o--Li. 6 439  650 15.60 8 370 880 1 16 . 11 1 11  196 313 15.97 
5-9 5 758 816. 13.96 7 015  527i 13.5210 161 291 lL!.Lj.8 

10.1L 5 328 080 12 .9 2  6308 567 12.1L!H 	8 573 877 12.22 
15-19 4 L!1i3 923 1O.73j 5502 3151  10.59. 	7  11.2  L1,13 10.19 
20..24 3 813  355 9.251 L 991 139 9.61 	6 160 7L!2 1  8.79 
25.29 3 356  370,  8.11- L. 132 271  7.961 	5 208  71-2 7.L0 
3039 L 901 6821  u.09 6 206 052 12.11 O 505 081 12.13 
Lo4!9 LL.i 727 8.35 L!. 365 359  3.Lot 	5 959 85O 8.o 
5059 2 OL. 9 071 L!..9$1 2 650 3l/j 5.1-1 	3 786 394J 5./.0 
6o.69 4 1 076 1391 2.611 1 451 L.63i 2.791 	2 135 327 3.12 

70 e mais* 631 666 1.5 870 5051  1.67 	1 239 000 1.77 
JÀJ •2  .31,5.,]QP..PQL5l .9/14 37i 100.0070 1J 07liOO.O0 

F0iTES 	Brasil Censo Doio;rsfico dc 1950 
Censo Demorfico do 1960. Sino,so Froliminar 

Sono spccial Voluiie II. * Inclusive pessoas do idades i;noradas. 

Essa qvoluçio demonstra estar a populaç:o 	brasileira 

num primeiro ostio do desenvolvimento demo;rico quando obser 

vasc predomin.ncia do jovens . (L2,6 monos e 15 anos) e leve im-
port.ncia percontual dos grucos do aais de 60 anos de idad0 (4.2L). 

Por outro lado, essa discreta variaço na estrutura 

tria, indica haver di.minuido a mortalidade geral do Pais, i:aci. 
dindo mais intensamente ssc declínio, entre as acssoas adultas o 
SeniS. 

esse mocanisrao dc reduço da mortalidadc. parece ter o 
corrido somclhantemcntc cm outros pafscs, isto , numa rimoira 
fase; na qual se encontra o rrasil; a diininuico da mortalidade 



se faz sentir erincipalraonto entre osadoltos e sonis 0111 Uffl SC 

bando oti.o 	ais intenso entro os menores do 1 ano do idado 
e finalmente nume terceira fase, incido principal ente entre 	os 
menores de 1 ms dc vida. 

Como a cjuase todos os dados ostrttÍscicos diseonÇvois 
a1nmas restri.00s o 	 iacoes devem ser introduzidas na conside 
racao da enomeno1oia que ICL1Ci rolos erros que essas OStatfs. 

ticas ccnr.ortam. A rior, dev:r seia e::ccutar inicialmonto ostu 
dos dc ava1iaço o corroç.o dssos dados, polos erros dc atraço 

o rorule o a cortas idades, mie se verificam irievittvolmentc nas 
o)eracoes coas car:ps. 

SSjO mesmo com essas rostric6cs, as obsorvaç6os ante. 
rioros podem ser aceitas como v1idas, o o mecanismo que sugere a 

corJ)srar:ao dessas .struuras nOS trs censos, rodou ser aceitas 

Cor relativa confianoa, como indicativa de rarto do fen&ocno domo 
oras ilorro a arir do 191!0. 

Dentro os aspectos de maior importncia que se desta - 
cam em fw'xco tiro de estrutura sorulacional ovidonc1ase 
os grandes encarsos que pesam sobro a ropulacao ccon6micamcnte a-
ti..va, como docorracie. do el.ovado numero de pessoas em idades que 
rio doS efllsonbes etiviJado ocon...ica, ou idades do dependncia OCO 

noisi. ca. 

00i 031 0 D i0 JLAÇ10 JRI:3APA 1 T JPLL PRA8 ILITA 
SCji:DO GRAPDS GPLI. 03 P 1D9L, I 1960. 

GRUPO UIiATí 1 RURAL 

T 	
A PeSSOaS () Pessoas 1 
o /... L!. 699 73 

................... 
iL..Lt8 1 	6 L96 9L0 17.26 

5 	• 9 L. ?6 152 j 	13.01 5 935 139 15.76 
10 	. 1/4. 691 o/.i3 11.37 Lj 832 829 12.97 
15 - 19 3 171 198 9.77 3 971 25  10.55 
20 2L 2950 L!53 9.09 1 210 289 8.53 
25 29 2 603 L!53 8.03 2 600 289 6.91 
30 4 39 

 
33 0 941 13./4.9 L. 124 1143 10.95 

/40 /49 2 985 251 9.19 •2 974 607 7,90 
50 	- 59 1 952  583 6.01 1 833 806 4.87 
60 69 1 1 /426 3.51 1 045 901 2.78 
70 e mais * 666 /49/4. ?.05 572 506 3.52 
2 o A L 32 471 377 1 100 . 00  37 6/47 694 100.99 

POTT 	Sinopse Preliminar do Censo dc 196OSric Especial. 
Volume II. 	* Inclusive icssoas dc idade ignorada. 
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A an1ise e cor iraç.o da com osiço etria das opula 
ç6es urbana e rural em 1960, ermitem visualizar em grandes ras 
aos, as diferenças de intens idade dos ferimenos demorficos nas 
citadas ereas. 

A maior importncia dos grupos jovens nas íreas rurais, 
reflete ntidamente a existncia de um nTí.vel maior da taxa de na. 
talidade do que nas sreas urbanas. 

Por outro lado, a e::istncia deroorç6cs de aes soas 
adultas e seus Ciii maior ercente.gem nos quadros urbanos, refle 
tem a mortalidade dife2enciai, onde na :;rimeira 6 menor que na se 

gunda. 
Finalmente, devese levar em conta os movimentos migra 

t6rios de origem nas reas rurais, que taiiabni vm engrossar o  nu-
mero de pessoas eia idades adultas nos quadros urbanos, constitui 
dose numa das parcelas causadoras dessas diferenças. 

Conclusivamente, cega se a que aopu1ao econoaica 
mente ativa dos uadros urcanos con;a com encaros menores do que 
a da áreas rurais, e da{ a irovvol eçlicaÇ.o do que nestas 
.reas ajuntaao o fato de ser a rea de renda per ca ita mais hai 

xa, a existancia de maior nmero de essoas com idades mais jo.-
vens, na participaço do esf6rço ocorimico. 

As es truturas populacionais das rcgi6os, refletem 	em 
certa medida as diferenças regionais daquelas fenamerios domogr&íi 
cos b.sicos, e indica as e'.reas de maiores encargos da popu1aço 
econmicamente ativa. 
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0J 	)T3 G1LT OS 	P0PTJLÇ.10 OTL 
DC 323ÏL 9  5:G•JST10 .... 	iGIi3 	D 	DOS REC1iIUTOS 

• rr 	3. - 

GJfO 	1 À 	I 	O 

T 	)'5 l9L.0 1950 1960 

iTO1T O 	9 29.57 30.91 
• 	10 	• 	1L. 12.80 12.13 12.80 

15 	•- 	59 54 .10 52.87 50.L9 
6o 	69 - 2.28 2.58 2. 
70 o 1.10 1.13 1.21 
Inooado 0.15 : 	0.3 

UOII1T2 O 	. 	9 30.7 31.13 31.5L 
• 	10 	• 	11. 13.13 12.83 12.96 
• 	15 	.. 	59 	1 52.23 51.L!.0 50.3)4 

2.52 2.78 3030 
70 e 11aiS 1.60 1.52 1,86 
Inorado 0.05 0.34 

LI3T O 	9 29.29 29.26 30.36  
10 	iL 12,39 12.11 12.20 
15 	. 59 53.55 5L!.,o6 52.L4 
60 	.. 	69 2.69 1 	2.87 3.15 
70 e maisi 1.49 1.51 1.85 
Igns:ao 0.09 0.19 . 

SUL O 	9 29.07 23.53 1 	29,29 
lo 	. 	iL• 12.8L. 11.61 11.66 
15 	. 59 53.96 55.L!•7 5L.19 
60 	• 	69 	i 2.67 2,32 3,12 
70 O 	LiS 1.38 1.L!1 1.74 
I - no::do 0,08 0.16 

C.DTRO 02STE 	0.9 31.37 31.91 
• 	10 	1L. 1246L 

15 	59 52.32 51.7 
60 	.. 	69 2.06 ' 	2.1L 
70 e 1.05 1.0 494 

0.06 0.26 *46 

9 29 , 53 29.63 3 0 .45 
10 	•. 	1L 12.92 12.1L 12,22 
15 	•. 	59 53 53.77 52.Li. 
60 - 69 2.01 3.02 3.12 
70 e mais! 1,Li.5 1.22 1.77 
Ignorado 0.03 0.22 

- 	.................:. 
FC.•T.I 	Censos I.Deogricos 	dc 19L0 1950  e Resoltado re1i.*nar 

do Censo de 1960, Vol. 	II 
a 	.Dos 	abso1u•os e: 	ane:o 	(tab. 2) 

o;3es ...orte e Co. tro Ocso renni. 

** Xnc1uías idade Igno2ada, 
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O fenmeno de estabilidade (discreta) das estruturas por 

idades das popu1açes regionais apresenta_se, diferentemente da do 

conjunto do Pa:(s. No Nordeste, Norte o Centro_Oeste (em conjunto) 

verifica-se que o aumento da proporço de jovens e a diminuiço da 

proporço de pessoas de 15-59 anos, foram levemente maiores que nas 
demais regies e no Pais como um todo. 

Por outro lado, observa-se que as 6reas de populaçesiais 

jovens (maior importância relativa do nr1ero de pessoas de menos 

de 15 anos) correspondem ?LS áreas de menor desenvolvimento econn4 

co, e inversamente, 'as áreas de maior desenvolvimento correspondem 

s áreas em que as estruturas de idades da popu1aço contam 	com 

maiores contingentes de popu1aço em idade ativa. 

Nessa gradaço, aparecem segundo a importância do nimero 

de pessoas de 15....59 anos de idade, em 1960, as regies: Sul, Leste, 

Nordeste e as Centro_Oeste e Norte (em conjunto) contando com 54% , 

52%, 50% e outra vez 50%, respoctivamente, de pessoas com aquelas ± 

dades, ordenamento que corresponde àquele tendo em vista o nível e-

conmico regional e a maiores responsabilidades econmicas por par-

te da popu1aço trabalhadora. 



d. Natalidade e Mortalidade 

O estudo da varia.o e tondncia dos 	dos fatos 
vitais, nas c imentos e 6hitos, torna.s o fu.damenta1 	n'.o srnonte 

porque exIDlice 	randc parte dos movimentos demoríicos, 	como 
tambem, orque seus nivois ostao semro correlacionados aos ni 
VOiS SOCiO - CCOflOmiCOS das )opUla000S. 

Infelizmente no caso brasileiro, em conscqllncia 	da 

no disponibilidade das estatÍsticas QUO se fazem necessrias,no 

tel.-,. sido possÍvel aos estudiosos da mat&'ia ofauar anliscs com 
o detalhamento que se faz mister. 

Mesmo assim, o professor Goor'io Mortara tem dosenvol-

vido urna s1stemtica rara estineiva de taxas indicativas dos n{. 
veis da nacallclacLo e mortalacade, em our;icular das unidades da 
federacao. Embora essas avaiiac6os e determinacoos mao sejam de. 
finitivas, devem estar bem prximas da realidade, e permitem cons 
tatar o quadro diferencial nacional nesse tocante. 

esses procedimentos se aroiam bsicamnonte ou dados cen 
sitrios, e por isso mesmo, dada a no divu1:aço dos resultados 
do Recenseamento Geral de 1960 9  orna-se impossÍvel ofetu10 pa 
ra o docnio anterior a asso ano. 

Dessa forma, fica os diante do imrasSe, que 	)or 	um 
lado a necessidade de Conhecer a intensidade dos fenmenos, e por 
outro, a no possibilidade dc efetuar estimativas fidedignas para 
o período posterior e. 1950. 

Soundo os imativas do j moconçJo Professor, a taxa 
de natalidade brasileira, devo ter 	resentado um valpr mdi.o cn 
tre 1940/1950  do  L!3 00 anuais. 

A mesma sistemtica dc trabalho, (cfetu da pelo labora 
trio de Estatística) e usando dados preliminares do 	Censo 	de 
1960, indicam que asse índice no devo ter 	clinado na dcda de 

1950, permanecendo cm trno dos L3 0/00  verificados anteriormente. 
Tal nível, aceito prticamcntc por quase todos estudio 

soe da mataria, envolve intrinsecamonto P. concluso do que o cros-
cimento explosivo da populaçao brasileira, tendo ou vista a pouca 
influencia da imigraç5.o estrangeira nesse roríodo, conseqfi6ncia 
direta da queda da rrtalidade. 
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stimativas das ocomzs taxas, o:'etuoas om bas o a um 

rocosrio ulat000clo ar Jcoa Touosis 2ichat 9  tarado cru vista a 
ria das I09a1aç3es estvois o atilizando lados consitrios cuegam 

aos so:uintos va1oro 	cao rtica:or.ite SO iva1am s ostiroativas 

oouiJas :olo Modo do lrof assar Giorio i.ortara. 

ri 	' 	 7 .227122 ± -: .'_)-.• J 	_J =UTAC DO =2LUAM•. 
HORT2L0211 DC - 	- - 

:_:.kS  

(ror 1 000) 

ierioa.c 
	

ïato1i 7JTdc 	Mortal idade Crcsciruonto 

	

100 - 1950 
	

194 	23.8 

	

1950..1960 
	41.7 	11.7 	30.0 

A S000IO cor:nflr1:ados ssos n.vcic o to:adncia, isto , 

do Isa 1u;dnio  da aod;oiidaci.o o docli:o o LJ 2Drtzlidrco, nodo se os 

»o o pagulacio boas 1 i= vi acolooanC.o c da veo soi s 	o 

sou oitr:o dc crosciiiee.to. 

Dovc.so U2S=1= auoda 	ao o.n.is isorr.ntes çuo os 

níveis das tno:as bout1 o dc 20rto1idod0 Jeve-so o orvar as taxas 

de isortaiid do :iei.ttrli a ao tx:as da »artalid.' do noonatal. 	fc- 

o declÍnio duos s t.aao ar oduzous afoitos ouo-is r.pidos 

na estrutura ar idades do curo os ta::as brutas, e gor consourmn 

o tornam •sc anis iisuortr:tcs dr: soroa aoalisouos. 

o:ccoo10 dos do:aio irodicdoroo doorficos, Ia cvi-. 

lontas dificu1do.do d-. ost. -  .tivao r iLodiinas. 

lias s o curIIro, o SISI te: or oudo muitas os tildoS 	para 

Auas tw definidas o liruitados do paÍs (co taral  urbonas) o osti 

do oiodo • .uaal, on terno dc 120 ar Leu aroaa1 onuruero de h1-

oo do nonor os de 1 ouo dc idado ourro. 1960. 

A ser çonfir:o.do eoc vn1oo cuo rosultaria ause dcc1{ 

aio dz tro::a do un valor 01  t5ono dc 170 :eil a uns dez anos .2assa 
c10s odo -se osurar curo o 'ruuo dc possoas do monos do 20 anos 

auercate do i iorncia relativa nos dois pruri.u.os Jecnios, ocas! 

Ofliid todas as Proticolros 003110i2!I005 sua enVolveU. 



Finalmente, considerando outro indicador sucinto 	do 

n{vcl da mortalidade, isto , 
tIosJor1(  do vida ao nascimento", 

pode-se esperar segundo estimativas das Nac6res Tinidas, que a nies• 

ma venha aumentando progrossivamonte (o que confirma a hiptcsc de 
queda da mor taliclade), tendo passado por um valor em t6rno do Lt4 
anos no porfodo 1945/50  o do 49 anos outro 1955/60,  istc ,.umen 
to dc 1 ano na esperança dc vida para cada 2 anos calendrios. 

Em resumo, ssos fcn6menos vitais ::2oden  ser rosumidos 

como apresentando aos ltmos 20 anos, a tcndncia do estabilida-

de ïara a natalidade o de declínio bastante acentuado para a mor-

tal idade, 

o primei.ro dos acrcs se manteria estvcl, como conse 
qttncia dos prprios nadr6os morais, sociais e culturais da popu.. 

laço, que inclusivo aprescnts rcsistaeias e fnita de costume e 
recursos ao uso de processos auticoncccionais. 

o segundo dos fatros, que se apresenta em declínio,re 
sultana da melhoria das condiç6es mdico o sn.nitrias do Pa{s. 

As diferenças reg:onnisJouroceso, cue so de real 
importância para melhor visualizaço o comnroenso do fenmono em 
todo territrio nacional )  tcrnaso imoossvol do ser feita para a 

dcada de 1950.  To entanto, paro. que so ten..a uma grosseira ida 
dessas diferenças, so apresentados nu tabela que segue, estimati 
vas efetuadas pelo Laboratrio do E$tat{stica, das taxas dc nata-

lidado e cspornça de vida ao nascimento, para o perodo 1940/950 
segundo as Unidades da Foderaç.o. 



ESTIMATIVA DA TA D NATALIAfl E VIDA 1TDIA (EI'í ANOS) 
AiL OS ESTADOS NO PERfoDo 19/40 1950  
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TAXA 

(1000) (Aos) 

47 
/47 
/47 137.9 
/4.7 
/46 38.0 

/46 Ltl.2 
/48 
/48 /45.0 
/47 /42.7 
147 42.4 
/45  
/47 58.8 
/47 L!l.o 
/46 /41.0 
46-5 39.5 
/47 /41.7 
/4L. 38.1 
25 L7.6 
38 /19.3 
/43.5 /43.1 
/45 49.4 
38.5 53.0 
/46 36.3 
/46  

U N 1 D A D 
D A 

.1. 	._ 	LI .J Lt 

Rondan ia 
Acre 
Amazonas 
Ri.o Branco 
Para. 

Mar an:io 
Piaui 
Cear. 
Rio Gronde do Morto 
Para]ba 
P ornanibuc o 
Alagoas 
Sergil3e 
Bahia 
Minas Gerais 
Esïrito Santo 
Rio do Janeiro 
Guanab ar a 
So Paulo 
Par ana 
Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 
Mato Grosso 
Goi.s 

BRASIL 143 /42.5 

FONTE: Cotrihuiços para o Estado da Domor - ia no Brasil. 



II •. POPUILÇC icciTô:Tc:jiT:?: 

a, Crasciiionto 

O estudo da co;'oSiçao o ovo1uço da populaço oconomi 

camonto ativa brasileira, im60m uma sric do dificuldades c res 

tricas, orisyiciro eor nLo serem ainda disponveie em 1960 os dcs 

rcerontes . ±csma, o segundo orqjiO a compraco entre 19/40 o 

1950, rincipa1moato da arcala feminina, fica levemente projudi.. 

cada Pela no perfeita igualdade dc critrios utilizados nos dois 
censos, nas perguntas o classificaço do atividades oconmicas 
principais. * 

Tendo cm vista a rimoira das diíiculdadas, convém, a 
fim dc obter ucPLPor comparaco coei os dados disponvois no ihtimo 
canso (1960), efetuar a aliso coei base na ooula.ao presente 

do 10 anos a sais do idade 7  classificado seg'und a atividade oco. 
noslica. 

O artifício odc ser considerado viido, tendo cm vis. 

ta ÇUC es diferenças entre o volume das duas poeulaças,diforo em 

apenas em l9L.0 e 13 cm 1950 o em 1960, levando cm conta 
essa tead.icia, osora-se que essa oorcontagcei, nío seja 	maior 
que a dc 1950- 

Co:oorec ohscrva.se na tabela pue segue, a 	diferença 
de dimensc entro essas populuccs, acres enta inaortncia relati-
va apenas onrc a eles ds sexo feminino (onde i:scidiu riaciia1.. 
mente a diferenciaco do eciceitos riOS dois censos), no entanto, 
dado o SOU pequeno nSvc1 em rc1a'..o ao tetai, constata.se que a 
mesma afeta apenas levemente OS dados globais. 

21 

Vide Censo do 1950 •. Concoituaço 
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POPUILÇ2.0 PR:3TTi D 10 .... 'OS 	J2 ID.DE 

E PE!.;SEGUNDO 5X0 9  NOS N0 0 1940 O 1950 
(Em milhares do pcsooas) 

19/40 1950 
P0PUL.t.Çi0  Homens Mulheres Totai. Homens 1,,fu1 -1eros Total 

Presente (1) 11.960 2.800 14.760 1/4,610 2.507 17.117 
EC0II. !tiva (2) 	11.986 3.331 15,317  14.631 2,706 17.336 
(1)/(2) % 99.8 84.1 	1 96.4 99,9 92.6 98.7 

........................,l..._. 
PONTE:... Censo Demográfico 

j. 
de 1950. 

........ 

Fronte a esses aspectos, passaremos o, considerar a ovo 
1uço e distribuiç'o da popu1aç;o prcsc.Lte ".o 10 anos e mais de 

idade ocu.ada cm a)ividndes ocomiens, na, certeza do ques con 
clus6os o ohservaç6c;s a que se cogr, sar5.o semelhantes o va1i 
das para a popu1ao do.nida rigorosaeione como Econmicamento a 
tiva, o nor isso mesmo, passaremos a usar indiscriminadamente a 
denomince'ao do 	tjvatt. 

o nfvei cia popu1aç.o ativa vem aumcn;ando aceleradamon 
te desde 19/40, quando contava com 14.760  mil rjoSSOaS, passando pa 

ra 17.117  mil em 1950 o finalmente 22,651 mil no ihtímo rocensca. 
monto geral, correspondendo ao crescimento geomtrico anual do 

1552% e 2,79% nos pri:iciro e so»undo períodos roscctivamonte. 

sua distriiuiço regional (tabela que seguc),so apre 

senLa somolhantomontoa distrouiçao na populaeao otal do Pais, 
anotanido-so apenas aduelas diorenas j. ass.naladas cm funçao da 
comrosiço et.ria das popu1açes, isto , onde os ruoos do ida 

dos de 15-59  anos sao mais importantes, apopulaçao cm atividades 
conornicas toma relativamente mais imnortanc ia. 



%DO TOTAL DO PAfS 

5»1. 1950J 1960 

3.6 

23.7 

37.3 

32.5 

2.9 

3.5 

22,6 

35.9 

35,0 
.7,  

a.. 

21.3 

3Li..9 

36.3 

7,5* 

ITVTIS T :t3IIIUIÇ.c ILAVA NTP AS IGIÕS DA PO ULhÇÍ0 

D 10 AI1 E 1'I D ItAD i ATIVIDADS CO ÔiICA3, NOS ANOS 

DT 19L!0 9  1950 o 1960 
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MILHLRS DD .'SSOAS 
EGIO 

19LO 1950  1960 

Norte 	5 3 LI, 581 	. . 

Nordeste 	 3.503 3.873 4. 824 

Lesto 	 5,503 6.1/47 7.908 

Sul 	4.79-9 5.996 8.206 

Centro Oosto 	 427 
	

520 1.713* 

ERASIL 	 1L.760 

F0YTJ Censos d 1950 o 1960 

Rcgio Rort o Coriro Oeste cm conjunto 

17.117 22.651 !100.O100.01100.0 

O croscicntc oomtrico d ioru1n..o ativa se aprc 

scntou,nos dois perodos cc.siderdes 7  com ritmo menor que o rit-
mo de crcscijeno da o;aia.10 total, oboraa diferença entro as 
ta:as tonha d..minido ;o 0,86 are. 0,21. 

?0FUILÇ0 	CRSCIMIJ ?0 CdO.RIC0 1YDIO ATUAL 3J 19/1.0 A 1960 

30S CDSCIMTT0 G"OT"íTT(á'O 
TIPO DE (o milhares) ANUAL 	() 

POPULAÇÍO 1940 1950 1 	1960 19L0/1950 1950/1960 

Em s.tividdo 14.760 17.117 22.651 1 5 52 2 9 79 
Inativos 1..279 19.L1 26.110 3,19 2 9 94 
Total L1.236 51.9/44 70.119 2

1
38 3,00 

ICNT 	Ceo Dooçrfico dc 1960 Resultados Preliminares 
Vol,II 
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Essa diïiinuiço, uardadas as devidas limitaç6os, poda 

indicar que o mercado do trabalho, vem absorvendo cern maior inten 

sidado a oferta de m.o.dcobra, sugerindo dessa fornia uma lave 
tondncia ao ocjuilfhrio entre a demanda e oferta dc trabalho. 

Como reflexo dessa maior absorco vorificasa ciucapo 
pu1aco do Inativos, teve sou rtmo da ovolgo acentuadamente di 

minuido, passando sua taxa de valor bastante suecrior c. taxa da 

populaç.o total na dcada do 19W),  para valor lavamento inferior 

no período seguinte. 

Na tabela auo segue, eodcsa verificar ciue o crescimen 

to da populaçao ocueada, neo se deu igualmente CLI tdes as regi.. 

OOS. 

Parelolamonto, convm assinalar as diferenças antro os 

ritmos do crescimento da opulaçEo total e o da populaço ativa, 

nos dois períodos cronolgicos. 

CRESCI1'MT0 GEO1TIC0 	ULL D.i OUTLÇLO 	.. PIRTI2 D 

1940 9  SG1JNDO S 11G1õS I3ICGBFICS, 	DIFRNÇnS COM iS 

D CRSCITO ID I'O7ULÇ1O oT:.L FOS TSi'i0S TR±ODOS 

CRESCIET0 G•0TflIC0 DiFREITÇL.S 	i'TTR 

R 	G i 	o (j) 

1-9Lt.0/50 1950/60 i0 

Nordeste 1.03 2.18 1.29 0,02 

Leste 1.13 .51 0.32 0.14 

Sul 2.31 3.13 0.51 0,52 

Centro-Norte 1 Lt.W4 1.143 •. 	0.15 
BPLL.STL 1.52 2,79 o,86 	1 0.21 

* Taxa Crescimento PT: 	menos Taxa Crescimento da pop. total 

** Morto o Centro Oeste em conjunto 

Dcstacase no cegando ,ar{odo o ritrio do crescimento 

da PEL na rogio Centro-Norte (conjunta), atingindo urna taxa asco 

tacular no Pais. 

O grande incremento verificado nessa rcgiío, talvez se 

explique tendo em vista o construço de Brasília o as eoran. 

cias agr{co1 em Mato Grosso, cuc certamente foram iontos de gran 

do absorçEo dc mEo-.de.obra nassa erodo. 
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difcnç onto as daas taxas diminuiu durante o p 
rÇ.odo ci: tola pTrí. çu.so  as ragioos, obscrvandose dncrc 

1950/1960 5  ociuil:Nrio aas roi6os Nordeste,Lesto e ControHorte, 

situando.so a taxa da popula.o total aCima da taxa da PL, srt1O 

te na Roíio Sul. 

ssc mocanimo podo ser explicado suscmtamcnte ela a 

ço d.e dois fatros: omir'raç5o e ar liao do. mercado de trabelHo. 

O primeiro iatros parece ter i ortancia princi 
palmntc no Nordeste, cuja rogio tom se caracterizado como tipÀ. 
camonto do omirao. sa da do contin entes populacionais co- 

mo se osorvou antorioimonto, provoca diminuio da taxa dc 

cros ciiaa ;o do. opulaç.o total resultando cons cqllontomontc numa 

apro;:imaco 1. taxa do crosc ....icato da P. 
No caso da ogiEo Ccntro.Porto, podcso pensar em am. 

liaco dc morcado or acacLas causas j  nicneioaadas, isto , Bra 

e o suldosto do mato Grosso. 

o cquiilbrio da oio Lesto, podo ser consoqflEncia en 
tro outras causas do dscnvolvimonto do setor torcirio, o 	que 

sem duvidas, pormi o mrJor participaço feminina, 	refletindo-se 

diroaunto no au:ano ao nvcl do crescimento da PE. 
FinaLricrito o 3u1, ínica rcio c. quo no se dou essa 

i.rpnaldado dc taxas, pode st:.r imdicando quo o fenineno de imigra 
co cjac ali se tom vorificado, tonIa alcancado a nÍveis maiores 
que a dinmrcca do marcado c trabalPo. 



b. Taxas Brutas de tividado 

•..s 22.651 mil rues soas cm atividades oconmicas em 1960 7  

das quais 18.597 mil OmCrIS e 4.C54 mulheres, rercsciitam 	ainda 

uma parcela muito roduzida iste , 32,3 cia populao total, 
53 3 1 dos homens o 1195  das mulhoros, participando no osfrço c. 
conomico. 

Essa ta:a, que resulta da tonciancia . dninuiço desde 

1940, reflete e coriscqttncia do :clo :onos dois aspectos imor-

tantos 

estrutura de idade da orulacEo rolativaniente 	jo- 

vem; 
ioquona articiao da mulher nas atividcdcs ocon 

micas. 

Dessa forma, o Brasil situasc dentre aquElas Taísos 3 

mesmo os 1at1no•amoricano; de menores proorç6cs dc cssoas cm a 

tividades econ6icas, o conseqienteaent.e, dentre os pailses em que 

a mo-.de-obra rcmunerada tom sabre seus ombros os maiores cncar-

gos econ6micos. 

Por outro lado, os níveis o diferenças das taxas para 

os dois se::os, refletem o modElo do economia do ex:ortaço (riiat 
ria prima) em cjuo se encontra o País, embora, como veremos ria ta 

bela adiante, a tondEncia 	diminuiçEo da mroporço de homens em 

atividades, ode estar :Ldicando a melhoria atravessada 	desde 

1940, no campo educacional o social o uma lenta mudança de modo. 
Realmente o primeiro cstpio de dosorivo1vinonto dEsces 

Setres, e em especial o oducacio:i.al, acarreta a duiiriu1ço reia 

tiva da participaco do homens em atividades oconmicas como re-

sultanto das maiores oportunidades ruo se oferecem . poau1acon 

se campo o que em iiltima conscqtt:icia, vem postergar i. idades mcs 

avançadas o seu ingresso no mercado do trabalho. 

pequena participaç.o feminina, tambri podo indicar, 

que a estrutura social brasiloira ainda mantm-sc conservadora o 

patriarcai, onde o homem o Snico rasponsve1 pala manutono e-

conmica da família, orsistindo dessa forma, as resistEncias ao 

empenho da mulher cm atividc dos fora dc lar. 
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TS'XS BIIUT..S 	 STGUIflD0 1rG1Ô:s, IJOS CTJSOS DE 
19410 5  1950 o 1960 

lo 

RTGIi0 
lIoicnS 'Tolt lomons 0_Toc1 -iOIdCnS 

hU1O  Tocel 

Horto 57.2 15.2 36.5 5L..2 1 	7.8 36.5 ... e.. 

Toidcso1 57.3 15.7 35.L 55.4 1 	7.7 35-1 1,  52.14 10.5 31.1 
Lesto 57.3 12.9 35,2! 56.0 9.6 35.2 52.3 12.3 32.1 
Sul 53.9 i/4,6 )7.1 5.0 12.0 37.1 5L.!.4 12.1 33.6 
Centro 
Oeste 58.2 8.0 33.9 55.3 3.3 33.9 ,•. e.. 
Horto e 
C.0osto! 57.7 11.9  35,3 5L,3 1 	5,6 

1 
35.3! 53,2 8.21 31.2 

]3ILSÏL 53.0 13.6 35.8 56.1!. 9.6 33.9 53.1 11.5 32.3 

* 	o Ilorto o o Centro 0ote. 

0hsorvaso ria tabela )  que as deronças das taxas regi 

onais ii10 so muito ie.;ortant ao e cuo sua evo1uc3 a partir do 

19/40 se dou somolhnntcmontc entre as mesmas. 

:s taxas femininas a 1960, or;iteo visualizar grsei 

rcmonte as diferenças onistentos entro as rcgi6os Leste o Sul das 

demais, destacando aseectos da canïros içao do marcado cio trabalho. 

PLealmCnte nas s.as  Jaas rcas, elas maiores disponibili 

dados de trabalho nos Ramos do Serviaos, e cxist&acia de maiores 

níveis s6cio-culturais cia popa1a ; Eo, observarisc taxas mais eleva 

das, ao assim mesmo, aarocom ac rcf].otir rorfeitomante as difo 

ronças existentes, isto e, podorscia osrorar cjae as diferenças 

dos nvcis dc par icipaço feminina fos sem maiores, 

proporeo do homens na poiiu1aço ativa,dcstaea essas 

diferenças com mais ropriodado, o reflete do maneira mais sint 

tica as ltimas obscrvaç6s quanto . aarticipaço feminina. 



COEFICIENTES DL MASCULINIDADE, 2Z ATIVIDADES ECONMIOAS, 
SEGUNDO AS REGIES NOS CENSOS DE 1940 1  1950 e 1960 

1940 1 1950 1960 
Milhares Pessoas Milhares 	de 	Pssoas Milhares 	de 	Pessoas 

R E G 1 X O 1 1 Homens - Homens 1 	1 Homens 
Homens 	Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total 

Norte 425 109 79,6 510 71 87,8 

Nordeste 2.807 696 80,1 3.384 489 87 9 4 3.989 835 82,7 

Leste 4.486 1.017 81,5 5.235 912 85 3,1 6.370 1.538 80,5 

Sul 5.864 927 80,6 4.989 1.007 83,2 6.744 1.462 82,2 

Centro Ooto 378 49 88,5 492 28 94,6 ... 

Norte C. Oeto 803 158 83,6 1.002 99 91,0 1.494 219 81,2 

BRLSIL 11.960 2.00 81,0 14.610 2.507 85,3 18.597 4.054 82,1 

o 
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embora a comparaçc entro 1940/1950, aprosontosa ro 
judicada pelos er'os e no perfeita semelhança do crit6rios na 
c1assificaço da atividade feminina nos dois censos, conformo j 
fera acentuado, podo-se aceitar as indicaçes sugoridas pela com 
paraço entro os resultados de 1950 e 1960. 

Constata....so dessa forma, levo diminuiço do desequilí-
brio de participaço relativa do homens e mulheres nas atividades 
eOonmicas, ao passar o coeficiente de masculia.idade de 85% para 
82%. 

asse mesmo indicador, quando comparado a nível Regio-
nal, apresenta a mesma tendência geral, isto 6, do participaço 
feminina no mercado de trabalho levemente maior cm 1960 do que em 
1950, e por outro lado destaca que nas regíes dc maiores ativi_ 
dados do ramo de serviços correspondo a de menores coeficientes de 
masculinidade. 
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C. Taxas dc .tiviiado rJor Idades 

ta:a do atividade aor idades 	pela pOi'COfl 

taTom das pescoas occri 	canionc acivn.s onirc as iossoc.s do 
ru::o dc do.dos, 

suo. distribuiçao,:rincipalu:iontc çuado observadas se 
paradamonto para os o.icns o as mulhuros, d i:dicaco importante 
da participacao da pOUlaçao nas aiivlcLadcs econ6:icas o roïlco 
Ciii a1nma medida o ostio dc desenvolvimento do Iais. 

Info1izoanc ainda no contamos com as tabulaç6os no 

coss:rias aro. ..sc c1cu10 no censo dc 19605  tias assim moSmO,tor 
na sc importanto vcriiicar essas d1 stribuiç6cs nos censos antena 
ros o assinalar as arovavois tondnc as do fcnraono. 

c O SX0 9  
POS ChTSOS DP 1940  o 1950 

:Ioi iTs 	 JL 

l9LO 	1950 	1 19L0 	1950 

10-1L! 	 3o.L! 	1.O 	1866 	8.6 

FCPE: Doi.oraphic aspocts o:L' TPnpower. Population Studics,nQ 33. 
* Taxs caiculad.as cm :aso ? 	o so inclui popu1aco 
imd1cna o dcsoc.ados. 



As taxas apresentadas na tabela e, em especial, aque-

las correspondentes a idades jovens e maduras (menos de"20 anos e 

mais de 60 anos), refletem a composiçao ocupacional da popu1aço 

brasileira, caracterizando o País como predominaaitemente agrícola. 

Efetivamente nos países com baixo nível de industria 

lizaço verificase que o ingresso e o retiro na populaço econ-

micamente ativa registrase em idades mais jovens e idades mais 

adultas, raspe etivamente. 

Segundo estudos efetuados para 72 países+ verifica_se 

que o Brasil apresenta taxas de atividade para os dois primeiros 

grupos etários, maiores que o prom6dio de 21 paísestpicamentea- 
 gríoolas considerados no mesmo+t  J as taxas dos grupos do mais 

de 55 anos de idade apresentam-se menores, confundindoso com ta-

xas verificadas em países somi_industrializados. 

Embora a taxa no grupo 10-14 no tenha declinado entre 

1940 e 1950, constata-se que para o grupo otrio imediatamente 

posterior o àquoles acima dos 55 anos, diminuiu sons3.velmonte,os_ 

pelhando parcialmente o desenvolvimento e a mutaço ocupacional 

iniciada na dcada de 40. 

A obscrvaç.o das taxas femininas levanos àS mesmas 

concluses, isto 6, que o País vem mudando lntamente seu quadro 

ocupacional desde 1940, absorvendo os Setores Socimdrios e Ter_ 

cirios contínua proporço de mode_obra, que se reflete direta-

mente nessas taxas específicas por idades. 

Realmente, o processo do participaço feminina na PEA 

nos países mais desenvolvidos 6, segundo o trabalho citado, dife-

renciado dos agrícolas. 

Na tabela que segue, apresontam._se as taxas mdias ve 

rificadas nos países classificados segundo o grau do industria1i 

Zaçao. 

+ D 0mographic aspeots of manpower. 
++ 0 Brasil está incluído entre tsses países. 



...11V1D i 	T0UL.ÇO FT1•IITIT. POR GRUPOS 

P I.D...):, R•t PÍ3PS CL.3SIFICJCS SEG]JIT.DO O GRJU E IITDU 

TP.LtLIZL.ÇLO M RPCrTTTS CPRS 05 : P0PUILÇ[0 

ÇO 	
io 	 3Ll3 LjL!555665 ci 

Inclustria].i- 
zadosa 	2b 53.6 51.9 	30,3 20.3 23.1 20.8 	7.1 

.grco1asC 	10. 	0.9 	1.5 29.9 30.6  28.9 23.7 	1.3 

ioP?: Dcnographic sp ccts of i'Jan:;ower 

a 	iL poises ccci 35 	 feminina ativo na agricultura o 
atividades corrcilat.as. 

b 	21xcluinCio dois :íscs uo ILiitavam em 15 anos de iddo para 
classi icann.o nx. ?EL. 

/ 	 '7 c 	12 oacscs com OÇ ou moas de PRL Iomm:Lua na ogricu1uro 

Por co:prao, :ode•-so veriTicar que os taxas femini--
nos do Brnsil ' rcscn iolc:as distorç6es cm ro1aeo s taxas m 

dias dos oscs coei gr:adc arcclo dc sua mo -doobro feminina ocu 

na agricultura, acbora ustej inclu{dc cntrc os 1L pofeos que 
serviram de Pose para S5us c.lea1os. 

	

Dentro essas U.istorçes, dcstaca.ss o fato de 	qLle 	a 

icaior taxe. no Brasil cor: e 1 onde ao grueo do idades do 15-.19 anos, 
enquanto em mdia nos :a:ses r{colos, correspondo ao grupo 20-2L 
anos. 

Outra distorç.o iicport:'nto reside nos n{s relativa-
monto baixos verificados no ofs ci: roloco cjuc1os promidios, 
permanecendo as tomas bro silciras ecnprc abaixo d013 rtICSIMO 5. 

FinaLicntc, o ritmo dc doclÇnio mais acentuado cm fun - 

ço das idades no caso brasileiro, tacbm coloca o pnfs numa situa 

co Pastane diferencial dos pasos agrScoias cci conjunto. 

Em resumo, vcrifics -se que a imtrticipaçao feminina tem 
sido pequena, mesmo cmi. comparacco com os pafsos agrcolos, o que 

pode rcflci;ir costumda sociedade brasileira, que atrn.vossamo tom 
po resistindo s cvoluçi.6cs cu1urais o s n.ocessidi.dos ccon6micos 
rra o dos envolva i.onta. 

37- 
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Essas ciifcrciças podo resultar ainda cia 1=pría ostru 
tura o dimons5o do mrcndo do trabalho, que no permitiria ou a-
prosontarja oportunidades mais amlas cio oarticiaço *Li Dopu1a 

çao feminina. Essa observaçao pode ser acoite. tendo cm viste. aS 

rcstriç6os e :oucas 000rtunidados que se aorcsentam mesmo ao sexo 
masculino, mantendo esse. pouiaEo muita das vzcs, em coadiç6es 

do sub-emprEo ou dcscmpro disfarçado. 
Um dos instrumentos mais importantes pare. sintetizar 

jetivamente e. participe.ço e dinmoica de. poiDU1aço em e.tividadcs 
eoonmice.s consisto ne construco do "T.buas de vida Ativ a tt. 

Esss tbu7S r"rcsontm e vrvbe.ei dc oermitir a e.pre. 
sentaçao de taxas do entrada e saida da Dopu1e.çao no mcrce.do de 
trabalho, como tambm o c1cuio da esperança de vice', ative.. 

No caso brasileiro, jc1e. no 0.isponibi1ic1nde dos dados 
es'bat{sticos necessrios, no c possÍvel ofeta,•la pare. 1960. No 
entanto o C'LDE construiu uma "T,1jua e.rcviac1e. de vicia ativa da 
popu1aço masculina* do Brasil" co..i base nos resultados do censo 
de 1950,  nos quais se destacam as seguintes obsorvaç6ms: 

is "taxas de entrada" so oleve.das at aos 20 anos, 
daÇ doeres cendo abruptamonto, pare. tornarois o insignificantes aos 

25 anos do idade. :ssim, em idade média inferior 	i4 anos, uma 
porcentagem do 31.0% se inc000ra ?. 	o.-.deobra; no intervalo en- 
tre as idades iO..iLt. e 15..19 9  o incremento oquivale a L9.1% da po-
pu1aç.o de 10.JL!, anos. 

Ls taxas do"saÍda oor rotíroll (dc atividades ocon6-
micas) começam a ter importiacia sinaonto doeis  dos 55 anos dc i 
dado, fazendo-se mexima (13.6%)  entro 65 o 74 anos. 

e) Em tdas as idades, as taxas do se.Ída por 	retiro. 
so inferiores s taxas do saÍda por morto. 	menor diferença cri 
tro as mesmas se observa entro os 65 74 anos, onda os retiros ro-. 
presontam a metade das mortos. 

* Incluído entro os aountos do cle.s dcl Dcmogr.fo Juan Elinga. 
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a vi...dia etiva dc trabliac1or a rosonts. val& 
ros quase 2=Icios .. vida média atravs (10 •bdas as idades mono• 
"es ciú 65 vics, coaortarncnes cjuc se 3odoria oxlcar pela peque 

influencia que tom o ttrctirott  em idados rclt!vamsntc baixas. 
cErca de 70.9 da populao masculina ingressam na 

P. Dstos, 13,6% o faz antes do uma idade compreendida 	entro 

os 15.19  anos, e os 16.4 rostanbes ingressam atÉ aproximadamente 

os 35 anos do idade. 
a aorulacao aue ingressa na PEL sai por mortc e re 

tJ.ro nas proporcoos dc. 73.2 e 21.8, rcspoccivarilcsice. 
60.37 da iOpUlaçao que sai por rsorto o faz 	antes 

do alcançar idades entre 6o.•.6L. anos cnquantç que ror "retiro", a 
penas 35.57. 

a vida médin ativa d um trabalsador cm idade entre 
10 ]i4 anos 	ra de L41h14 3ias oncaanto cuo a esperança dc vida da 
populc.ço mas colina total nossa mesma idade era do L9,2. 

Resumi mc te oodoso osarar que as taxas do ativida-
des csccíicas ser idades vunom. se  !nodi±'icando. 

Tais iodií icaços iacidiro principalmente na 	menor 
participaç,o do jovens (aos soas com idsdcs abaixo dos ao anos) na 

como tc23H na (Jirslnuiçao das taxas para as idades acima dos 

60 anos • Fiaalma:its aocic.sc' os .. erar que as sa{das ocr morte to-

nhma diminuído o C31S cdcnomente a vida Médiz ativa do trabalha 

dor mas calmo t enJoa aumentado. 



d. Distribuiço Setor ial 

L. distrihuiço setenal cia poulao em atividades oco 
r1lics, o as suas modi:icac5:.s desde l9L0, refletem e. dinmica 

mor caclo cio trn.balio o as suas traasformaç6os. 

DISTRIBïJIÇC STOR1LL d 	0TJL1Çh0 mJ..31L1FL. 	10 IlTOS : 
D 	 iTfI)1TS EC0:TôJ:Ic1Sa,  EH 191i0,  1950 E 1960. 

S 	T 	O 	R 	? 0  95 0 1 1 2Z9 
.(PPp) 

Priierio 	 9.726 65,9'100254  59,9 12.134 53 9 6 
3ccundrio 	1.513 10,3 	2.515 1L,7  2.928 12 9 9 
Torcí.rio 	3.516 23,3 	4.3L.3 25 7 4 7.589  33 9 5 

T O T 1 L 	1L.76O 100 9 0 17.117  100,0 22.651 100,0 

Fo:: Censos cio l9Lt.0 9  1950 e 1960 

* stiioabiva ou base aos dados dc 1960. 

* Em ksriveivironto co:ai'ico o Distribuiço de. opu1e.ço Itiva, 
escrito or T. oiuou 1. Iorss o Gustaaf F. Leeb, soa feitas 
olguinasc asidc,Taçocs o r .gruramoutc do dados, cm ospoca1 da 
populaçao feuiniria a titulo do se obter uclh9r conraraçao on-
tro os dados dos censos do 19)0 .-1950.  lssiiíi,csscs autores, u- 

zr.0 iara a ao:uloçao f eaoina ccupad ,na agricultura, os d 
dos fornecidos o10 censo agricola ao inves dos fornecidos po 
lo censo douografico. 
Too se adotou :LaaJ. '?rccod out notc trabalho, or se consi-
derar çuo tal rsadidu, rcvoca sobre avaliaçao,dcssa popu1aao, 
o oerdor..so.ja couï nocae coa os dados deaograficos do 190. 
.osu1tn: to as diferenças de rocodirscates, chega-se a 	nivois 
poau1aciorios soguncLo os 50501'OS do OC1V1CLOdOS, acentuacnrncnto 
diferentes naquele e nosto trabalho. 

Verifica-se que o quadro voo se :aodificandc acontuada. 
uo:.ite, com a docl{nio da ia;ort.ricia relativa da rs odeohra ecu.-
pada ao Socor r1ijflOI1O o o auOo.OG: no Socor Torciaro. 

O Scior Secundrio a prcs oncou wna ovoluçao dx eroncia. 
da, auaontndo suo imaortncia no prLaeiru dcada pro em seguida 
di::inuir na segunda, isto , no prodo do 1950-1960. 

a - ITo Setor 2:imrio stoi cuLios: Inicultura, Pocuiria 9  5i1 
vicultura e E:troçao Vtal. 

Io Setor Secundcrio - Indístria transforreaç.o, Indstria de 
Coas traçao o Extracuo Uiriora:L. 

35 
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Tais modificaccs refletem or um lado o efetivo ritmo 

de dosonvc•lviaento, com ampliaçoos mais aCentUadaS dos Sotros S 

cundrios o Torcirios o: conjunto contra o c1cclaio da importn 

cia do Setor PrimÇrio. 

O ritro do crescimento do :odo.obra no Setor Socundl 

rio no or{odo posterior C. 1950 7  bom menor que no :por{odo anto-
nor, sugere a verifica o dc grande suhstituiço de capital por 

trabalho, cm particular na inds tf ia do trs.nsformaco. 

Essa ohsorvaç.o :odc ser acoita, tendo cm vista tuo o 

crosci..c:ato do Froduto 	.doil da lnddstnia teu aprosontado,nos 

tios vitc anos, incremento dais rpido çuo os da agricultura e 

serviços. 
Na tabela que segue, aprosoI1tarJsc as taxas dc cresci-

mcn;o alIumi da populaço sc )undo os sctrcs cm que esta ocupada: 

CFJSCLTiT0 G20iTICO NdIC ..ii'U.L 	POPUILÇ0 

33uu t r\(1 1tÇ\)ri(i 
.:.LiL, U) Oj'Lj) 

GOhTRICL DE 
'TTT 	(cl 

j 	 1 
ri 	, 

19L!.0/1950 	1950/1960 

Primrio 	 , 

	

Li. 	167 0,5  
SocuncIrio 	5 1 27 	1 9 51 

Tercirio 	2 9 18 	5,63 

T O T 	L 	1,52 	2,79 

O torcirio,foi o setor que mais maodo..obra absorveu 
no crodo 1950/lOO,  enquanto o socundiÇnio, no por{odo anterior. 

significativa diminuio:: na dcacla do 50 9  do ritmo 
do crcscionto da ?ou1aeo ocupda no setor sccundnio, odc ser 

cxlicada ela c:::nso nosso ;crodo, dc sotros da Indstnia 

que absorvem menor uantidado de f1Eo•.deobra que os sotrcs trai 

cio..ois, como os t:tcis e alimentares, que se oxpaidirani pninci-. 
palmen na dcada anterior. J. o aumento da ccupaço no tcrci-

rio, dovc estar corrolato ao fonniono do urbanizaço, que se von 

ficou com maior intensidade a rartir de 1950- 

L. distribuico setenal da poulaço ativa n.s rcgi5cs, 

poe o: rolvo os LCCLOlOS o diferenças dc economia regional. 



196 	213 484 
20 9 41 	19 9 3 28 1 2 

961 	1 101 1 713 
100,0 	100 01 100 5 0 

Terciario 

(%) 

T C Ti A L 

(%) 

P0PULAÇ. JE 10 	O, . 	 .13 E ILDADE Ti. i[D0I.• .0 lOA SJ 	DC 
O 	....O 3 1940 5  1950 e 1960 

(.ilires 	ce Pes3o: s) 

:cTi. C .c .OTI 	 uRD.OTL LST SUL 

i9L0 1950  1960 	l9Lj.0 
STOR  

1950 	1 1960 19L.0 	1 1950 1960 	1 19L.c 1950 1960 
1 •• ,... 	 , .. .... 

1:rlLrlo 686 k  SOl 1 o80 	2 672  2 892 3 326 3 L.681 3 	1i.56  3 996 2 900 3 105 3 7 
() 71 9  72 9 7 63 5 0 	76 5 3 74 9 7 1  689 63 9 0 56,2 50,5 60 5 5 518 L!.5,5 

Secundrio 791 87 19 	241 313 05 573 89 9 625 1 221 1 	3 
() 8,2 8,o 8,7 	6,9 8,1 8, 1o,L 11 ,9 l3,Oj 20,L 1 17 5 5 

	

590 	668 1 093  1  4621  1  797 2 91 1 2681  1  670 	3 0 

	

16,8 	172j 22,7 	26,6 	29,3 	37,6 	26,5! 27,8k 	37 9 0 

3 503 3 0731 4 82 	503 6 177  908  /4 7931 5 996 	8 206 
100,01 10050 100,01  100 O i  100 5 0! lOO,O 100501 100,01  10090 

.. 	.L 	. 	. 	............. 

FCDT.: Brasil - Censo Deiogrfico de 1950. 

Censo Dernogrfico - Resultados Preli inres. Vol, II 



Obsorva-sc cluc e. absorço da ao.do-obra nos diversos 

setores, se dou di: rente inito nas roioos. 

tara aquelas ccnos imortantcconomicamonto 7  isto 
erto o Centro Oeste (conjunta) o ijordcstc 7  constata-se que voni 

aicuccnec a un ertcia relatve. do ejuiero dc ossoas oc1paias 
no Setor Secundrio 7  ao contrrio docjua se observa nas regioes 
Lesto o Sul. 

L. imortncia rola biva da 	no prinitrio, 
Caiu on aonas 8 onbos nas dtias rinoi.ras reCioos enquanto nas 
duas tltias de l oontos. 

:ssas ariaços, p5on er relvo as di..oronças estrutu 
rais do ecrcado do tra'oaL:.o a ce'triot. lodica. que flO  Norte 
Cuntro Cesto o I:erdes ;o, o Setor Socundrio vca se desenvolvendo 

cc..: base a uia di:n.onçanonor da a icaço do caital o ti'aba 
i10 da cuo nas co i6os Leste e Sul. 

pequena dii.iinuiço relativa da i;iodoobra no Setor 

Pri..rio e au::outo no Soc:drio no icrto••Centro Oeste 7  indica 
a fc::t ahsorco no ceatc::to brasileiro 7  de no.do .obra na extra 
c.o aiccral 7  o:. articular 7  no Centro Casto do Pais. 

increnanto dc eodeobra no So 

bor Tcrcirio nas rni6os . ais desenvolvidas jndica significati- 

e incror.ento das atividades do ranlo do comrcio dc niorca 

darias 7  que soa dvid.as 7  ost inter•li )ado ao fonmono rais cfo 
tive a i iansa dc urbcniza.o 7  cuo se vori::Lca as Reg:6os Sul o 
Les co. 



III - URBANIZAÇXO 

A análise do fonimono de urbanizaço requer cuidados e 

pciais, tanto pela sua pr6pria importância, como pela comploxida-

de do fatros s6oio_oconmicos que se integram nas suas causas e 

ofoitos. 

sso processo do crescimento das populaçes aos quadros 

ur1oanos tom se apresentado intenso na Amárica Latina em geral e,no 
Caso específico do Brasil, vem sondo realmente espetacular, origi 

nando, desde logo, os graves problemas de populaçes marginaliza-

das nas mais importantes cidades do País, com iniplicaç6es sociais 

o oconmicas das mais graves. 

Para anliso da sua ovoluço o usual tomar_se a simples 
relaço entro populaço urbana e populaço total, embora em alga-

mas ruunios do tcnicos da matéria, se tenha demonstrado a neces 

sidado de definir limites mínimos do populaço nas cidades ou aglo 

morados r: 3 c CJ . i'IQ! CO. u ur a. 

sse segundo indicador parece refletir com mais proprie 

dade o processo, embora surja do imediato o problema de definir 

qual a dimonso mínima a ser considerada. 

O primeiro dos ntodos pode ser encarado como mais gros 

soiro e, muitas das vzos, encobre outros fenmonos que no o de 

crescimento efetivo da populaço das áreas urbanas, no poritindo 

assim, ccnolusos e induços l6gicas muito importantes. 

No caso brasileiro, o problema se agrava porque o con-

ceito o do1imitaço das roas urbanas do País, ao inv6s de resul-
tar de critrio S6CiO_OCOflmiCO_SaflitriO dc classificaço,se pren 

do mais a questos político_administrativas o tem fundamento res 

trit.o o fixado peio Decreto_lei n 2  311, de 2 de março de 1938 9  o 
qaal dispc sbre a diviso toriitorial do País o trata de outras 

matérias. 

A citada lei rev a de1imitaço de quadros (áreas) ur-

banos, suburbanos e rurais cm terno do tda aglomeraço que tonlia 

categoria administrativa definida, isto , seja uma cidade ou vila. 

Assim, por tcita convenço, considera_se como populaço urbana o 

conjunto do pessoas reconsoadas nos quadros urbanos o suburbanos / 

das cidades e vilas. 

Ainda segundo a mesma lei, o da competência do Govrno 

municipal a do1imitaço das arcas urbanas e suburbanas das cida-

des o vilas, e os inicos critrios objetivos e numricos definidos 

pela mesma so os que se seguem: 
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UM 

iTen1urn Distrito se= instalado, sem que previamonte 

sejam doliaitados os suadros urbanos e suburbanos da sede (vila), 

onde havor relo menos trinta (30) habitaç6os. 

Nenhum município ser. instalado, seri que rrviamen 

te sejam dc1i2iados os quadrcs urbanos e suburbanos da sede (ci 

dado) onde haverá 2elo menos duzentas (200) habitaç6es. 

Dessa lorma, a ccascrcuiçao ou crlaçao de novas cida 

0.05 O vjlas ers sdo ob3ec do raco quase que e:clus1vamdnLo de 

nauroza polftico-admini:tr.:tiva, e pelos OcjuienOS IIÍVCÍS porula 

cionais cuo se exi:om :ra ame se delimitem as áreas urbanas, ve. 

ica.se a fac.'.lidade em serem enlobados grupaocntos humanos 

que embora em condi6os :Lifcrioros de vida urbana no sentido nato 

da aluvra, so classificados cc o tal. 

Pela variaç.o do mmoro dc munic{pios e distritos exis 

tentes no brasil desde 1940, co.»preende .se osso mecanismo e as re 

servas aludidas mat lormente, as quais devem ser levadas em con. 

simoracao, ao se focalizar os nvcis ou ritmo do crescimento ur 

bano dos srados. 

OTGC AIA 	........ 1960 

uniceios 1 575 1  391 2 767 
Distritos 1, OTO1 5 LiO 6 586 

N0tT 	Co:emo de 1050 e Sinoso Preliminar 
brasil 1960. 

Verifica se cimo a :arir de 19L0, o cm esecial na 

cada do 50 2  o dásdobranunto do Breil em novos municípios foi a 

centuado, sc ne netanc , imdicar =lhoriz urbana Zlobal corres 

rondcn ;e. 
Devil ar mi;e assinaladas cssa co ...siderac.60s e rcstri 

ç5es decidiuse efctaar a ana1ise do processo atrav6s dos dois 

indicadores par2 ame se tenha nrosen;o essas distorç6cs 7  o se aos 

sa comparar e evidenciar as difereneas dos LICSS:IoS. 

Na primeira farte, considera se o nivel de urhaaizaç 

como sendo a re1açc entre a roau1aco urbana (classificada segun 

do o censo) e a ropu1aço total. 
Na segunda parte, o nível de urbanizaço, 6 	definido 

como sert.o a rc1aço entre a 2opu1aç.o que vive em cidades de 10 

mil o mais habitantes, :ola ropulaco toal. 



a. Popu1aço Urbana Total 

Segundo os censos domog r ,afióos l  a popu1aço brasiloi-

ra quo vivia nos quadros urbanos o suburbanos em 1940, ora de 

12880 mil pessoas, de 18783 mil em 1950 o, finalmente, 32471 mil 
em 1960, correspondendo aos níveis de 31,2%, 36,2% o 46,3%, res 

pectivemente. 

NÍVEL DE URB.NIZAÇO E CRESCIINTO GEOLTRICO MDI0 ANUAL DA P0_ 
PULAÇXO URBANA, A PARTIR DE 1940, SEGUNDO REGIES 

REGIXO 
1 

POPULAÇ7O URBANA NÍVEL 	DE 'TAXA CRESCIMENTO 
GEOMTRICA ANUAL MILIRES DE 	PESSOAS URBANIZAÇ0 (%) 

1940 1 	1950 1 	1960 1 	19401 1950L 196011940/501:.950/60 

NORTE 406 581 +1 083 27.75 31.49 42.54 3.71 	6.32 
NORDESTE 2.277 3.289 5.449 22.83 26.33 35.10 3.81 	5.09 
LESTE 5.168 7.372 12.055 33.07 39.02 48.89 3.68 	4.96 
SUL 4.758 7.117 12.724 36.84 41.93 52.05 4.18 	5.88 
CENTRO 
OESTE 271 423 1.160 21.52 24.38 39.42 4.63 	10.43 
BRSIL 12.880 18.783 32.471 31.24 36.16 46.31 3.91 	5.53 

FONTES: Sinopse Preliminar doCenso DoiT1ogrfico - Brasil - p. 
111 Resultados Preliminares - Censo Demográfico - So_ 
rio ;c i Volume II. 

+ Estimativas, supondo mesma proporço entre Norte e Cen-
tro Oesto , quo a verificada na Sinopse Preliminar do Cen-
so Demografico - Brasil. 

Em 1960, pouco menos da metade (46,3%) da populaço 

brasileira vivia nos quadros urbanos e suburbanos das cidades o 
vilas. 2sse nível resulta de um incremento mais acelerado dessa 
popu1aço entre l0/iG que entre LO/1O, tendo se cons-
tatado no início do período o nível de apenas 31,2%, no docnio 
de 50 em 36,2% e, finalmente, aqu10 valor .o . y.. 

O menor nível de urbanizaço 6 verificadono Nordeste, 
com ima proporço de 35,1%, enquanto o Sul apresenta pr.ticamen 
te a metade da sua popu1aço (52%), classificada como urbana. 

sso crescimento registrou_se intonsamonte,principal-
mente no Centro-Oeste, onde se observou a taxa anual do cresci-

mento (geométrica) da popu1aço urbana em 10.4%, va'or que fica 
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bem acima dos 5.5% do total do Pais. Volta_se a char a atonço 
de que grande parte dsso crescimento rodunda da classificaço 

de povoados já existentes antoriormunto em cidades o vilas, som 

que se tenha observado evoluço econmica ou social dos mesmos. 
Possivelmente as r3gies em que tenha, ocorrido um fe 

nmeno realmente mais intenso de crescimento da populaço urba-
na, sejam o Lesto e o Sul. Efetivamente encontram_se aí 35 das 50 
maiores cidades do Brasil em 1960. 
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IIfV:L •D2 ul .11:, IZAÇO P 0T3CIL 	DG GOIIíTRICO AlT AL A P01 ULAÇ0 
TIBL1TL SGiT0 LS TjTI ..19 i1 	RLÇ0 A DARTIJ DE 190 

V7 

)4 
tT) .1. 

	

DE 	
TAXP J Cp13I 

	

TJRBANIZAÇAO 	1iiTTT0 AlTUAL 
L 	... 	Y. ............. 

19/iD 
	

1950 	1960 1940/50 1950/60 

e' - 	1_-- 

Acre 
Lniazonas 
Rio ranca 

Ama a 
i - an'a 

- ii 

Coara 
Rio Crrn.n1c «: IToito 
Part. 
PornaiTDuco 
Li P. go as 
3 orC;il)e 

Ninas Gerais 
Scr:'a aos t foros 
5T'1 te Santa 

Rio dc Ja eiro 
Guanabar a 
So faulo 
Par a::a 
Sanla Calarina 
Rio Grande do Sul 
ilato Grosso 
Go is 
Distrito Federal 

•• 37.41 j 43.57 •.. 3.2 
17.72 i3.5L 21.22 L!.2 L.7 
23.92 26.79 53.23 2.3  5.6 

43.12 ... 9.5 
L.63 L!D.66 3,1 L.9 

)(.09 51.37 ... 9.6 
15.02 17.)2 18.00 /..i 5.0 
15.19 16.31 23.60 5.3 5.6 
22.72 25.21 33.70 3.7 5.1 
21.39 26,22 37.61 4.5 5.L!. 
21.39 26.66 35.09 L.o 4.4 
29.31 38 38 4.1 L!.. 7 
2/4.09 :20 33.69 2.3 
30,65 31.81 33.92 2.2 3,7 
23.93 25.87 3/4.78 3Q0 5.2 
25.13 0.06 /40321 3.3 5.3 
2,29 /4.LL 333 16.9 

51.94 2,2 6.3 

37.51 /47.5]. 5i.o /4.7 6.5 
36.10 96.37  97./47 /4.3 
L!±.i2 52.59 62.81 /4.3 5.5 

2L!..97 31.0/4 5.8 9.5 
21.3 2,2L!. 32.59 3.7 6.6 
31.15 3.1/4 /4/4.89 3.5 5.5 
29.78 3/4.oS 39.99 3.3 7.3 
17.20 20.22 50.66 5.7 9.2 

628 

PC 	Sino isa Prol 1in 	C C so cc 1960. Dr si] 	7 
a Os bdices corrcs?o;'de.tos a 1950, torao que ser recalculados 

co OiC 	uu1 co o 	do 	e 	ivos o Coso cio i60. 
Os asrcse:Tcados na obrE. suo scrvru e do Contc 	arocoa subestimar 
lovoo1TDo a rou1cao urbana do Pais. :ssa verificacao e possi 
vai ao con:roatar os 	dessa :ub1icac.o o os arresontados 
nos rosulcacLos reihinErcs Srie spocai Vol. I cjue forno. 
cc daaos a n=rcl rog.ona1. 



o nfvei do urbanizao nos Estados apresenta amplas di 
ferenças,reflctindo de forma grosseira, as diferenças das ostrut 
ras ccor1nhicas dos Estados. 

Essa afirmativa tr ,  validado, se aceitarmos que para 
maiores proporç6os de pessoas cm quadros no rurais, dcve corres-
ponder maior n{vel de industriaiizao, ou ainda, maior mo•de-
-obra ocupada nos setores secuncirios e tcrcirios. 

Em 1960 os maiores nfveis so os dos Esaclos da Guana-
bara, So 1aulo e Rio de Janeiro, apres ontando porcentuais acima 
de 60.0 de populaço urbana. 

o ritmo cio crescimento da popu1aco urbana 	tamb&n 
bastante diferenciado catre os Estados, refletindo em parte aqu-
lo mecanismo de major ou menor subdiviso do Estado em reas urba 

e, nas nesse perioao. 
Como crescimentos assinaLvois, tendo oi vista o cros 

cimento de cidades j existentes cm 19L0, devem ser anotados os 
da Guanabara (reflete o verdadeiro croscionto da cidade do Rio 
de Janeiro) com 4.3%; do Estado cio Rio de laneiro (1L%), por con-

tar com 7 das 50 maiores cidades co País, entro as q'iais se inC-
cluem: Nova Iguaçu, S. Joao do lioriti, Duque d Caxias, que rois 
traram acentuado crescimento eoritrico n u o dccio (3 1 8w 5  8,6  
8,7 2  respectivamento), o finalmente Sío Paulo em cujo Estado oi 
contram-se 10 daquels 50 cidades mais isiortantos ja mono iOfladaS. 

Os Estados ciue mais se destacam nas r.ies pelos n 
veis alcancados so:..Par'á. no jiorte com )L0.7 de populaço urba 
na, embora o crescimento tenha sido menor do que o do Amazonas no 
decnio 1950/60;  Pernambuco no nordeste com 44.9; Guanabara 	e 
Rio de Janeiro no leste (segundo na regio cáiii taxa de crescirnen,  
to) com 97.5 e 47.5 resecti.vamente; SoPaulo no. sul CO 

e finaimefite iato Grosso no centro-oeste com 39.9 (a sua taxa 
menor do que a de Goiás) destacando-se ainda nessa regio.soP.Dis-
trito Federal (cras{lia) com 



Na anlic do crescimento da populaço urbana brasile 

ra, dove-se levar cK consinoracao o crescimento nas principais ci 
dados, o qual or ser intenso, vem yrovocvndc srios problemas so 
dais o economicos, princip mm Ite nas cidades do fio de Janeiro, 
So Pu lo e Recife, com grande nmero de populaç5o iïiarginalizada 

social o econiicamonto. 
Estudos efetuados pelo p:coiessor Giorgio Mortera, de-

irotram (t1O OitO (8) das maiores cidades do PaÍs, tiveram em con 

	

onto, crescimento deaoL.;rafico mais acentuado do que o total 	do 

PaÍs entro 19J011950. 

Calci'los se1io1:rtos, considerando as dez (10) maiores 

cidades desde i9L0, demonstrem que o crescimento relativo da popu 

iao dessas cidades Cl crejunto foi maior do que a da populaço 
otai nos dois perÍodos inter.. ccnsitrios, embora a diferença en-
bre os mesmos tciPsm dioL.iuido na dcada do 50. Assim que o 

croscimiunto da ropulacao dessas cidades foi de 552 a maior entre 

190l950 e 5l.8 no c1ccr  lo seguinte, enquanto a populaço total 

cresceu cm 26.01  o  35.0 rcsncctjvamonte nof mesmos ror:Íodos. 

O coeficiente do Gini, calculado considerando a popula 
co ias cidades 9  e tendo como limito suorior aquelas do 20 000 
habitantes o mais*, demoricroi que a popu1aço vem se conccntran 

do coa voz maio neo maiores cidades ou cm outras palavras, vem 

se processando conInmamento no Drasil 9  a partir de 190 5  uo fen 
mono do concontro.mo LIOS maiores ndcieos urbanos, refletindo sm, 

os grandes movi montes rl1rais.-urbaflos. 

' 0).deal seria caictiar o coeficiente com ro1aço a maores 
nivois. Infc1izmcte pala nao disponibilidade monientanca 
dos iado, oforuow.so dessa maneira p=a que tivssoros p 
jmona idoi.v do processo. 



b. Áglomerados de 10 000 e nais habitantes 

1, Considerac6cs Gerais 

Conforme foi salientado no início do capitulo, o ro 
cesso cõntnuo do criaço de :.iovos murticiTios o distritos, .:rovo 
ca distorços na anlise da ovc1uo da urhs.nizaço, se fr con.s 

derado .:ztra tal, a simples re1ao entro 30 ;2u1aço class ificadaco 

mo urbana e a porulaç5o total. 
Para coatornar Cs,,3o :roblema, oíeua3e aqui a aniisc 

da cvoluco da populaço que vivo em iomcrados de pelo nonos 10 
mil pessoas, nos seus cjuodros urbanes e suburbanos. 

Á eloiqo dssc limito i:ni.1o. :Loi resultado do um cri 

terio inteiramente subjetivo, 
 

	

J. 	c «o supor aue o nosso limiar 

que como(am a tomar imortancia os mrobleras e com lo::os coanit. 

rios. 

Na observaço com)arativa com os dydos dc 19505  vian 
do calcular a anliso din:iica da sua ovoluco (taxas de cresci 
monto), ioram neccssar:os alguns comandos cs)CC1s:Ls, que consisti 

am em agregar algumas cidades o olinLTr outr, orn que se ob 

tivesse perfeito. com  .rsbilidade. 
Ássim paro os ciculos das taxas de crescimento, fo-

ram excluidas as cidades do Parque Industrial (MG), Paulo Áfon 

	

so (BH), Boa Vista (SC) o CaoP. 	aha ociri 	(iGS), no:ono ter sido 

sívol encontrar as populnçes corrcpondemtes em 1950. 
BrasÍlia tamb& foi cucluíPo. nossos ciculos, Tor ser 

um caso original, isto e surgiu o co dcse:avelveu numa rea onde 

nao existia nenhum aLgo!ocra(.o r .1950 . 

a Os ciculos efetuados neste subcap:tulo, foram efetuados em 
base aos resultados da 3inoso Preliminar - Brasil 	l90. 
O trmo 	lomnorado cerrosnonde a cidades e vilas. 

MI 
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Por terem sido desmembradas de outros municípios, e no 

ser possível veriIicar sua populaço naquele ano roferncia, foram 
a L-rcadas as seintos cidades aos seus niícioos origem: Candeias a 
Salvador, Mesquita a Nova Iguaçu, Evelino Matarazzo a So Miguel / 
Paulista, o finalmente Cavalheiros a Jaboato. 

Dessa maneira, ao invs de se verificar o 	crescimento 

dos 405 aglomerados arrolados na Siuopso, verifica-se o crescimen 

to de apenas 400, dos quais 4 agregados, resultando na tabulaço 

de 396 aglomerados, 
Na anliso estÇtica em 1960, foram incorporadas as 	5 

cidades excluídas, para que as observaçes correspondessem 	com 

mais prociso i. situaço existente. 

Os 4 aglomerados que se mantiveram agregados, correspo 

dem a ia populaço do 156 510 pessoas, o as 5 que foram excluídas 

(em alguns casos), correspondem ao total de 152  090 habitantes,dos 

quais 89.698 em Brasília. 

2. Análise dinmica 

Dos 396 aglomerados com pelo monos 10 mil pessoas 	em 

1960, 179 ou 45%, tinham tamanho abaixo desse limite, dez anos au-

tos, coi'respondondo a 1 253 mil pessoas (9,3o da popu1aço que vi-
via nos aglomerados). 



('T\rPr 	T' 	 " 	( b  T 1 	 TiT1T Io 	 -S 	 . 

iTOS DOIS CSC3, SGTNDO O 	J•L'i1.O 

1950 1960 
TAMANHO .S ...  

AGLOMERADO GL0ivtTRI)OS GL0NTDOS 	:O:ULXO 

(i000) 

BS. REL. LES. REL. 

1 000 o mais 2 0,51 /4 320 32.16 2 0,51 6 388 28.0!!. 

600I 	100() . L 1.01 	2 693 11.02 

300 	600 4 1.01 1 6L.8! 	12,27 3 0.76 	1 0591 4.6 

) 	

100 j— 300 1 	51 1.26 978 7.28 22i 5.561 	3 2/41.  1/4.23 
50 	100 22 5.56 1 6l3  12.01 /41 10.35 	2 9i2 	12.78 
20.— 	50 68 	17.171  2 006 1/4.931 153 28.531 3 531 	15.50 
10k 	20 1161 29.29 1 615k  12.o2 211j 53.28 	2 958 12.98 

10 179t L!.5.2-o 1  2531 	93 

T O T L L 396 100 . 00 1 15 /435100.00 396 fl00.0O22 782 100,00 

F0T: CenSOS CO 1950 o Sinoso broliminar 1960 - Brasil 

Ls.cctc curioso usar ano ado ia. tabela, 	ac cri 1050 
nao cxisti 	nenhum aglonicrdo coa dieonsao antro 600 mil a 	1 mi'-. 
lhao dc pc:sous. 

Ls distribuic.ocs da :2oPuiaçuo  no0ndo a climonsuo dos a 
tlomoraclos nossos 	dois caos :lo 	idicam a o::Jstaciu do 	tcndn 
cia a conconbracao. 

o processo podo ser constatado objotiv 	cate, 	ao 	se 
calcular o coeficiente dc desigualdade. 

ssc 	OOoficientc dOdC ser ictcrprctado como a dist.n 
eia da diaona1 	curva dc frcçttacias rolctivas cri um 	rjico do 
Loronz, cm que nos eixos sao lonoados a omlaço e os 	aglomera. 
dos segundo o tamanho. 

O seu csjn.o dc exist.ccia c o intorvalo fechado de O a 
1, 	e quanto riais 	se aro;:ilaa dc 1, 	indica maior conccntrcço. 

Os c1culos 	cri base a tabela, c.oam a vulres de 0,55 
e 0,53 cm 1950 e 1960 rospoctivaisonto. 

Para analisar o cresci .cnto dossos agloY1or.n..cs,ioi no. 
cessrio id cntific1os um a um em 1950,  o verificar o nfvcl 	da 
sua 	opulaço naguole ano. 
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ssü tr:-.bali..o rcsultou na tabela cuc suc onde so a-
r0s1itada3 a distriDaic(.o da poalacEo soando o taiariho dos aglo 

:iorados e:n 1950 

CS•.I• 1ITT0 GOi4TRIC0 E 1 ;dTTO ï'Dl0 -TTIL...IS DCS 
LdLc:.LD. rïc LCDO 195076O 

dI O 
GICM2IO 
EM 1 950 
(1 000) 

P0TJLÇO H L G'01L IjICREMENTO IDIO LNUL 
(1 000) TdICL D (1 000 pessoas) 

- CU1SCIhETT0 - 
J 90 	1960 . UL () T0TL 	Ofl .GL0 	IILDO 

1 

1 

1 000 o 	als L. 320 6 5,9 2 06d ..LO.,LT. 

600 	000 . 
300 	600 1 6L.8 2 693 ,95 1 05 32,9 

i00300 978 1 550 L,65 672 94 
50--100 1 613 2 85 2 1 577 1 239 5 7 6 
205 0  o06 79LI. 6,47 1 788 2,9 
10-10 1.6151 2 978 6,20 1 263 1,2 

10 1 253 2 527 714 726 097 
ï c 	L /33?2 782 5,33 9 349 

................................................................................. 
JJCii 	dc 1950 

1960 

a 	2o1ar.o urh.: a (8uadrcs Urbanos o s abr'or.ccs) 

o crcsci.:onto iidjo 	:'a o ccnunto 	oi signiicaiva- 
ou1aço total do  

doja dos tortos cvl .c:i,os x'arais 	urbanos no norodo. 
V'iticc.so a.Lata, a o:ist&cci1 dc an vordadoiro nroces 

So do comp :.o crc3c:Lncnto dos nc1cos soundo o tai!anho, 
cc::1st:,ndO-3o ÇU.O ci(lan: nonor a. sua d:Lncns.o, :oaior a taxa eom 

trica, o uo cualicu rci.a7.ontoc. iICXiStCnCia da tendnciaa con 
coatracco, 001110 toi assinala.do ancriornontc. 

Por outro lado, ossas 	3 diforcaCiaiS, sugorora um me 
canisrio at ico do obi1idadc intorna da pou1aç.o, cie seria o de 
raov..r ..so tradativa.:ionto, atc tiair a cidade objetivo, 	passando 

:.or nucleos ou ag1ororados ilIonoros. 	sto mocaais:so c:(p1icaria,ar 
cial:sonbo a o:istaici.a das olcvn.das taxas nos uonoros nc1eos. 

Os iflCrCfl101tOS nvadllos anusis do das rross6os 
(Icliograuicas anuais cju.e 30 deraci nos os: -2os 9  o arosentam gradaço 
invcra cs tncs dc crcsci:1o:Tito. 
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1 

1 

ccn 	ouvc t.jr.cat.o mdio enual do 2 400 D0S 

soas o cs:nuc1eo, o a:sL000rodoS do 2víor porto, A sse acr 

C.T. co trno do 103 000 .03soas anuais, valor cuo faca signi 

±'icativemontO acima da m6dia. 
SSC OrOCOSSO id( 	 torna •se ui dos aspectos mais 

iatToS a scr observado ao :ea.Je:10 do urban:Lza.aO brasi1ci 

ra, o1as ros soeS aconâmicas o sociais q= proVOCS 	O iao1iZ 

iLOl or iIISUÍiCiEOCiS. do dados, nc 	o.vo1 separar o aurion 

to restante do erocosso na:a1 ou vegetativo, do croscimonto o 

rig nado polos onv=Mos ioigrarioS. 
Para :uo se ionn. 'e10 manos idie: da ingivancin da mo 

bili:rdc cs0aci1 no cícsc. tonta das na1cros cidades, isto 3, Rio 

do Janeiro o Ss Peulo, CO1VO:O íasor golo nOnOS mia hiOtOSC. 

Se as tanno de ri Hn'iedadc a rlortaLidadc dessas 	cida 

dos, estiveesca rio ncn':fodo cio :rcco, e.: trao do 2,5 o 1,21 res 

ociVaLieiitC, o tano do crasciionto rosuldante dos novincatos in 

crnoo, seria da 2 7 6, e cui ccuivn.io dizer o diro do croscimci 

to ve ; LVO 

O crcscsonto das nonuiacoos dssos nc1ooS classifica 

o segundo a locaiizaçao co rcgiooS, aprosoritou ritrios altamente 

difcrcnciaos, refletindo SUOj.. i0ünto as áreas CLI ic o urbafli 

r Os entoO fo OriCnolcgi.a mais 1orOcno. 

CDSC I T :c dD0iTRIC0 :TJLL, DiS p0P1ULDS DII :GLCIRLDCS DE 

11h13 DI 10 MÏL VÃsdo2s 32CT iDO hS REGID3 110 bC1hI0 P2 1950 

pciuLL.ço 

RGI0 
1950 	1960  

po 	
1 

Torte  

Nordeste 	1 978 	3 263 

Lesto 	5 316 	8 730 

Sul 	 3 587 	9 723 

Centro Oeste 	170 1 	412 

 jji --- 	r,r,-i
iIL' 

L rii H GEq ThLL TL POPU 
.:.EDeO 	1T1hL. 	T .' 	t\

¼J 
(SI;) 

	TOTAL  

	

5 9 36 	2,114. 

	

5,06 	2,90 

	

5,00 	2,35 

	

5,60 	1,95 

	

9,11 	3,79 

1 	22 

h tabQlo. iatica ÇUC ao tdas as rogi3cs, 	o ritioe 	de 

croscinonto urbano foi :.a is imnortante do que o CrCSCiJdllto da p0 

nu1ao total. 
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Embora se observo que as maiores diferenças entro as 

taxas de crescimento urbano e total se refiram ao Nordeste e ao 

Centro Oeste, dados os pequenos volumes populacionais que so 

necessários para atingir a esses ritmos, pode_se aceitar comonriais 

efetivos os processos do Leste e Sul. 
Concluso importante de ser deduzida ainda dessa ta 

bela é a ocorrência de maior diferença entre as taxas urbana e to 

tal no Leste do que no Sul, o que sugere que os movimentos rurais-

urbanos sejam mais importantes na primeira do que na segunda re-

gio, embora a taxa de crescimento seja maior nesta do que naquela. 

3. A.nlise Estática 

A distribuiço regional da populaço dos aglomerados 

segundo as regios, é siguificativamonte diferente da distribuiço 

da populaço total, refletindo aquelas diferenças din.micas do pr 

cesso, 

DISiRIBTJIÇO REGIONAL DA POPULAÇO DOS AGLOMERADOS 

E NÍVEIS DE URBANIZAÇXO EM 1960 

1 POP1JLAÇO DOS POPULAÇAO - PORCENTAGEM DA NÍVEL 	DE 
REGIXO AGLOMERADOS TOTAL POPULAÇO URBA URBANIZAÇXO+ 

(1 000)1 	(%) (%) NA 	TOTAL (%) 

Norte 649 	2.8 3.6 66.0 25.0 
Nordeste 3 268 	14,2 22.1 61.6 20.8 
Leste 8 771 	38.2 35.2 72.9 35.3 
Sul 9 744 	42.6 34.9 77.2 39.2 
Centro Oeste 502 	2.2 4.2 47.7 16.1 
BRASIL 1 	22 	934 1100.01 100.0 1 	71.6 1 	32.3 

+ Porcentagem entre populaço nos aglomerados o opulaço total. 

a Nesta parte esto inc1udas as cidades de Brasilia, 	Parque 
Industrial, Paulo Afonso, Boa Vista e Cachoeirinha. 
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O confronto antro as imoortncias rolotivs das duas 
popuiaç6cs (urbana e total), oer:.itoo verificar que O fCflOioCflO 

de conco:atraçao cio micloos, toma maior iiiaortncia no Lesto o Sul 

de que nas cleiriais rogi6os. Essa afirmativa fico. corroborada, cm 

se verificando a orcei eo po ulaco corrcspaido da ooDu 

laço tocai rc'ional, que v:vo cri quadros urborios o suourbanos , 

dorionotrando unia voz mais a quase incoriisticia ci: SO COflSi 

dorar o fonmcno do urbanizacao, tomando inclusivo . aglomerados 

de dimcnso menor do cj:o o considerado neste subcaotulo. 
Os n.veia dc urbanizaao colculados eu base a esSos 

dados, se apresentam s inificativa:ente aboi::o dos aprcsetados 

anteriornlento, quando se considerou a 000ulaeo urbana total das 

reioos. 

aqui, fica n.o s ricilior refletido o ostio da urba.-. 

Ï1Z5C0 C1 0 POiri3, 	1O O1 diC2 CC. IO rocisoo as cierenços ro-. 

1oria:ri3. 

Finalmente, fiw. ouli onado na tabela que as diforen 

ces entro o Sul o Losto com a: outras reii6os mais irimortante 

do quo da maneira cano se coosiclorou antoriorizicnte COioO tombem 

demonstro que o iToi este aprasento n{vei sumorior ao Contro-Oos 

te, no cuntrr:i.o do que se ode..: ia supor, terido cio vista acules 
..:e:rios cilciJos. 

Em s:riteso, sscs indo caderes reiiocn COlíl ioals oro 

priodado o cstio do ura.oizac.o, e indicar com maior objotivi. 

dado o processo do alutinac.o urbana, dc ue ao considernr.s o a 

total da ooulnço classificada como urbana, 

s diforoncas antro as nvoi: dte S L,.bcna:tulo o o 
anterior, ros altan çins e que totali::1ane nacuele orocos so contÍ. 

fluo e indiscriminada do la:sificaoo do novas arcas, om urbunas 
o suburbanos. 
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Tab. 1 — P0PULíÇ:0 S UJDO J$ TI:.DIS D 
FOS C303 iJ 19)40, 1950 , 1960 

54 

1950 	1960 

1 

Tr-T --- r rn j: .LJ1JJiJ £J.L 
p - 

- 

Rond&ia 

.tcre 
Amazonas 

Rio Branco 
Par 

Maran.ho 

Piauí 
Cear LÇ 

Rio Grande do iiorte 

Paraíba 
Pernambuco 
Alagoaz 
Fernando de Noronha 
Sergipe 
Bahia 
Minas Gerais 
Berra dos Aimors 
Espírito Santo 

Rio de Janeiro 
Guanabara 
So Paulo 
Par 

Santa Catarina 
Rio Grande do Sul 

Mato Grosso 
Gois 

Distrito Federal 

1940 

.ó. 

76 768 
/438 008 

a.. 

91114 61114 

1 255 169 
317 601 

2 091 032 
768 018 

1 /422  282 
2 688 21.10  

95:Loo 

a.. 
5/42 236 

3 918 112 
,- 	 L t 1 	,P o 7 -,.  o 1O 

66 99/4 
750 107 

1 8)47 857 
1 76)4 1/4 
7 180 310 
1 236 276 
1 178 3/4.0 

-;. 	Éo 3)20 oo9 
/432 265 
820.141)4 

a.. 

36 935 
11/4. 755 
51)4 099 
18 ii6 

t 	1 D7 	77 
1 ..LL.) 4) 

37 /477 
o 	lo 1 5o -, 

 £J40 

1 0/45 696 
a 695 /450 

967 921 
1 713 259 
3 395 185 
1 093 137 

531 
6/4L'. 6i 

L!. 83/4.  575 
7 717 792 

i6o 072 
861 562 

2 297 19/4. 
2 377 451 
9 13/4 /423 
2 115 5)47 
1 560 502 
/4. 16/4 821 

522 0)4/4. 
1 21/4.921 

a..  

70783 
i6o 208 
721 215 

29 /489 
1 550 935 

68 889 
2 /492 139 
1 265 368 
— _7 o ,- ))7 o5o 
1 157 258 
2 018 023 
/4. 136 900 
1 271 062 

1 389 
760 273 

5 990  605  
9 798 880 

38)4 297 
1 188 665 
3 /402 728 
3 307 163 

12 974 699 
/4 277 763 
2 1/46 909 
5 /4/4.8 823 

910 262 
1 95/4, 862 

124.1 7/42 

FONTE: Sinopse Proliminar do Censo Deuogrfico 
Brasil. — 1960 



1960 + 

1 	8114. 536 
702 620 

2 771 63L 
13L1, 21~ 

66 272 

''e 

5 /1.89 328 

Li. 896 030 
2 012 131 
7 815  601 

511 7O3 
289 i/4Li. 

,s . 

15 524 609 

7 14.86 908 
3 007 LLi.6 

12 930 762 
776 560 
L!.57 54, 8 

'e. 

2/1. 659 232 

7 i6o 130  
2 851 680 

13 4.5  216 
762 8/4.0k .,. 
/426 036 

2/4. Li./4.5 902 

'IS 

'e. 

... 

'e. 

•5• 

e'. 

5I• 

Tab. 2 - POPULÇO, POR GRUPOS DT IDL.DES, SEGUflDO S R3GIDE3, 

ElI 1914.0 , 1950  o 1960. 

.4. 

BEGIO 	GRUPO 
1940 

IDD 

0- 9 4.32 81 
10-l/.. 	187 20 

NORTE 	15-59 	7911142 
60 - 69 	33 290 

15 717 
1 Çnu ro, 
do 	2251 
Total 1 462 /420 

N O R D E S T E 

.lij 
" Ci 

Li 	
m r 	 - 1 
L  

C EN T R O 
0 r ri m - 

0-9 
10 -iL. 
15-59 
00- o 9 
70 o + 

Igno rp 
do 
T o t ai 

0-9 1 
10-114. 
15-59 
60-69 
70 o + 

1 gnc 
do 

.1. .i.O t. a 

0-9 
io-i14. 
15-59 
60-69 
70 o + 
Ignor 
do 
Total 

0-9 
10-114. 
15-59 
60-69 
700 + 
Ignora 
do 
Total 

5 039 202 
1 309 406 
5 206 907 

251 370 
159 973 

L7814. 
9 97 •  6L 

1!. 576  579. 
2 0114.  232 
O -''A O 	ri 
O )0U 290 

1420  919 
22 3/42 

58 
15 625 95 

5 755 0/42 
1 658 070 
6 968 768 

3L!I!. 6io 
178 206 

10 8/1.5 
12 915 6?í 

39L!. 829 
159 166 
66/4, 8/1.9 
25 950 
13 077 

808 
1 258 679 

1950  

570 302 
22/.i. 656 
975 183 
/4.7 518 
20 901 

6 095 
1 8L!4 655 

3 889  258 
a. 602 691 
6 L!Z1 790 

3/4.6 929 
191 3/1.9 

12 11.914 477 

5 529 003 
2 287 518 

10 21/1. 331 
51!1 722 
28/1. 356 

56 077 
18 895 007 

L 8L!.3 529 
1 970 7/42 
9 L.i5 513 

/4.78 160 
259 885 

27 Li6L. 
16 975 293 

55/4. 315 
222 960 
900 633 
37 139 
17 382 

/4. 536 
1 736 965 

S U L 

o 

• 	0-9 12 193 Lj.66 15 386 407 
10-1L!. 5 528 080 6 308 567 
15-59 22 001 96L. 27 927 /4.50 

B R 	5 1 L 60-69 1 076 159 1 14.51 468 
700 + 599 395 753 875 
ITnor; 
do 2 273. 116 652 

$ Total La  26 315 51 9/14 397 

£0NTE: Censos e.cc,rficos ee 19L1.0 1950  e  1960. 
+ 1orte e Co:atro co 

++ IncLuindo 'JCSSO 	CL6 :çL.EJ 	i.or:.ca. 

21 357  60/4. 
8 573 877 

9++33 70
85 3
) 2

2 1  
1 239000 

ee s 

70.119 071 



ii. 
1/4 133 

io/4. 789 
5.. 

r'r on,-e5. 2oo  
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Tab. 3 	PCPUILÇLC JILJ3 	3GJ1D0 S 	TI.D-DS D. 
IJ 1940, 1950 o 1960 

UDS)L 	 P0 Ï5JLCJC UB.IT 

1' ..:iJj.:jPUC0 

R ondn ia 
Lera 

rnazonas 
Rio Branco 
Par 2. 

isap a 
Mar an.i.o 
Piaui 
Coar. 
Rio Grande do Nortc 
Paraíba 
P ornamb L1C O 

Li a go as 
Fernando de iToronhe 
Sergipe 
B ah! a 
Minas Gerais 
Serra dos iror6s 
Esirio Santo 
Rio do Janeiro 

Guanab ar a 
So Paulo 
Par an 
Santa Catarina 
Rio Grande cio Sul 

19/40 1960 1950  

13 3i6 
21.272 

137 756 
5 132 

389 011 
13 900 

27/4. 238 
170 53L!. 
679 6o/4. 
253 765 
/46 716 

1 167 /400 
-O ,  

L)t) 	79 
) 0. 

20/4. 98/4. 
1 250 507 
2 320 05/4. 

7 112 

19/4 935 
1 091 359 
2 303 063 

/4. 30/4. 211 
o oo 
u 2oo 

362 717 

Mato Grosso 	 128 727 	177 330 
Gois 	 1/4.2 110 	245 667 
Distrito Federal 	 ... 

• ii 

185 552 
12L!. 197 
/475 oa3 
i6/4. 2/43 
311 /402  
787 803 
229. 126 

is. 

166 2/41 

937 571 
1 693 o/4o 

1 535 
157 008 

693 201 
1 519 010 

J.
-' '- o 3) L)O 111 
302 272 

253 717 
1 0SLi Lt86 - 	1/421980 

30 3/42 

33 998 
239 659 
12717 

0)0 672 
r 3)) 7 )90 

/4143 509 
293 152 

112/4329 

/435 139 
708 051 

1 o 	, o5o ' ,-n oo9 
/428 228 

1 389 
295 929 

2083716 

3 9/40  557 
33916 

379 689 
2 077  221 

3 223  /408  
3 1/49 979 
1 327 982 

695 3/47 
2 L!1..5 774 

36/4 00/4 

599 /40/4 
39698 


