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OCUPAÇÃO TERRITORIAL 

Manoel Augusto Costa 

1 - INTRODUÇÃO 

O processo continuo de expans&o da população sabre o es-

paço geogrcfico, ou em outras palavras, a ocupaç&o territorial das 

naç5es, se deu geral e historicamente de forma expontanca, e quase 

desordenada, atendendo via-de-regra a circunstancias poUticas e 

econ6micas momentaneas. 

Assinala Alfredo Sauvy (1), que a distribui çao doe  omens 

sabre um territrio quase no provocou problemas no passado.Porem, 

com o desenvolvimento de cidades e da industria, a sua localizaçao 

chegou a ser mais arbitraria, e a partir de entao, existe o proble 

ma de distribuição geogrfica. 

Contemporanearnente, a preocupaçao por essa problematica 

vem ganhando cada vez mais corpo e ao planejador moderno, o desen-

volvimento nao se constitui mais era questao de obter apes aumen-

to da riqueza nacional, mas tambem o de contar com a melhor repar-

tiçao dessa riqueza, de forma a que todos indistintamente,usufruam 

o mais igualmente possvel, os benefícios do almejado progresso. 

nessa perspectiva, que se imp6e o conhecimento do pro-

cesso de ocupaç3o e redistribuiç&o geografica da popuiaçao, de for 

ma a visualizar-se pelo menos em grandes traços as suas futuras 

perspectivas, tendo em vista as suas implicaç3es no processo de de 

senvolvimento econamico. 

(1) - Sauvy Alfred - Teoria General de la Poblacion - p. 498. 
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Universalrnente é aceito que 08 fatores geografioos,cultu 

rais e demogrficos, se constituem nos determinantes da distribui-

ço da popuiaçao, ocasionando ainda complexas e variadas modifica 

ç6es na mesma, excluindo-se naturalmente, os fat6res decorrentesdo 

azar e da inercia (2). 

Dessa maneira, o clima, o solo e recursos naturaia,se in 

cluem dentre os primeiros fat6res, enquanto as atitudes emetas dos 

povos, seu grau tecnologico,atividades econ6micas e organizaçao s 

cial dentre os segundos, e finalmente as diferenças regionais dana 

talidade, mortalidade e migraç5es, dentre os iltimos. 

No caso do Brasil, com seus vastos 8,5 milhões de quil 

metros quadrados, consíderaveis diferenças internas dc ordem geo-

grcfica, climaticas e culturais., entre outros fatres, indicam a 

importancia que assume o problema dc distribuiço do homem no espa 

ço f'zeico, aliado a constantes efeitos repulsivos e atrativos de 

um ou outro centro, ganhando assim dimensoes formidaveis, pelos re 

flexos inevitaveis no desenvolvimento e integração nacional. 

2 - O PASSADO RECENTE (1940160) 

2.1 - Visão Histórica 

O Diagnostico Preliminar de Demografia (3) ja assinala 

alguns traços fundamentais da distribui ç&o geografica  da popula-
çjo n€vel de macrorregioes geoeconomicae. 

Nesoe trabalho, fica assinalado que sob o enfoque mera-

mente de tocalizaçao populacionat, pode ser visualizada a exietin 

cia de tris grandes áreas: o Norte e Centro-Oeste praticamente deo 

povoado,o Nordeste correspondendo a 18,2% do territrio e contando 

com 31,6% da populaçao do Pa€s,e finalmente o Sudeste e Sul com 

17,6% do territorio,densidade acima dos 20 habitantes por quil&me-

tro quadrado e 60,6% da populaç&o total. 

- ONU - E'studioe sobre Poblacion nQ 27 - Factores Determjnantes, 

y Consecuencias de Las Tendencias Demograficas - P. 171. 

- IPEA - Demografia - Diagnostico Preliminar. 
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Em trmoe de macrorrcgi6es econornicas o traço fundamen-

tal fica bem definido dessa forma, mas certamente o aspecto de re-

levo do mosaico brasileiro, reside na existncia de nucleos popula 

cionais separados por grandes espaços vazios, que j levou alguns 

autores a intitular essa conformaçao, como de Arquipclago Brasilci 

ro. 

As causas fundamentais dsae fenameno, se encontram em fa 

tos historicos poUticos, e na forma de ocupação econamica do ter-

rit5rio. 

Por um lado estio os tratados de Portugal, que assegura-

ram a s8e Pais, o domtnio da imensa costa nacional, a qual foi prc 

ciso ocupar esparsamente. Por outro lado, a corrida do ouro por e-

semplo, que levou os Bandeirantes ainda no sculo XVIII ao interi-

or do Para, gerando pequenos nzcicos que igualmente se distancia-

vam por imensos espaços vazios, e cujo territ5rio foi assegurado 

no tratado de Madri de 1752 (4). 

Essa forma de ocupaçao, se por um lado assegurou o gran-

de territ6rio ao Pais, por outro apresentou o reverso negativo,que 

o de grandes distancias entre os nzcleos povoados, dificultando 

a intcgraço nacional persistindo assim, economias tpicamente re-

gionais, dotadas dc um mercado natural e voltadas para economias 

externas. 

Dessa maneira e sob os influxos dc uma poUtica litora-

nea, com a economia baseada na agricultura dc produtos exportáveis, 

que foram inicialmente ccnstru-tdas as vias f'rreas e posterior-

mente as vias de rodagem com o intuito fundamental dc interligar 

as zonaà produtoras e as zonas dc embarque, ao invs de criar uma 

rede de viaç&o capaz de objetivar essa intcgraçao. 

Esta poUtica, que atendia mais aos i'ntersscs externos 

foi uma das causas da exístcncia dessas ilhas de populaç&o, da nao 

(4) - In - 25 anõsde Eccnomia Brasileira - pcg. 249 	ncste capf- 
tulo a referencia e feita quanto a unidade economica do pa-
is. Aqui estendemos o conceito a unidade demografica. 



integraçao iegional e a da nao exiatncia de est-mulos a um meca-
niamo de penetraço e ocupação do J!interland., que se dava apenas 
om carater euentual e esporadico. 

4 cornbinaç&o dssss fatores hist5ricos,resultaram na for 
ma de distribui'ao gcogrcfica ainda predominante em 2960,em que p 
lo menos 65% da populagio se concentra numa faixa litoraneadeapro 
zimadamento 250 km de largura, 

2.2 - Ás Te.tdcnçiias (Recentes) da Ocupaça'o 

istaricamnte, o processo de ocupaçaõ do solo brasilei-
zo tem se dado, como foi assinalado, por um adensamento lpngitu-
nal e iitoaneo com pontas-de-lança cm direçao ao interior. 

Postariorrnente a Segunda Grande Ouerra, registrou-se a 
tenancia dc unido dc aglomerados isolados, verificando-se no pas-
sado recente 1  maior importancicz dsoe fenEmeno a  no noroeste do Pa-
raná e oeste de Santa Catarina.. 

Nesse meanismo (recento) dc redistribuiço da populaçao 
o sudeste 4o Mato Grosso e parte do a:ul dc Goias, tambm se desta 
caram como regi5es de atraçco fixai&o dc novos continicntes huma 
nos, assim como as zonas centro e noroeste do Maranhc, na regiao 
Nordeste. 

O mapa a seguir, onde csto plotados o centro geométrico 
do e os centros dc gravidade populacional desde 1872,apontam 
sintticamentc tda a cvoluçao do processo a partir dessa data. 

Constata-ge a-z, que SGG ponto vem se deslocando ininter 
ruptamen* para o Sudoeste., indicando objetivamente que o Sul vem 
sendo ocupado com mais intensidade que o Norte e Z1orceste,a par de 
leve tendncia de interiorizaçao, refletindo assim, os movimen 
tos acima mencionados. 
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Os efeitos dos movimentos do perodo 1940160 se rcflc 
tem no fato da rcgi&o Sul passar a contar em 1960, com a parcela 
dc 16,7% da populaçao total do Pav4s, ao inves dos 13,9% de 1940. 

Por outro lado, a sua densidade que era de 10 pessoas por quilame-

tro quadrado nesse ano, e portanto praticamente igual a do Nordes-
te, passou em 1960 para 21 pessoas, ficando consideravelmente supe 

nor a do Nordeste, e ocupando o 29 lugar dentre as regies ge-

conmicas do Pa-s. 

2.3 - Migraçces Internas 

A migraçao interna i no caco brasileiro, o principal ele 

mente no processo de rediatnibuiçao da populço. 

Decorrente do translado continuo dc contingentes humanos 

sobre a extensao do territ6rio, que se verificou principalmente 

nos anos posteriores a 1940, as importantes pontas-de-lança deocu 

paço no Paran, Santa Catarina, Mato Grosso, Goiás e Maranhao men 

cionados anteriormente. 

Ainda como conseqllncia dessa mobilidade, vem se regis 

trandó, por exemplo, a rcpida concentraçao dc população nos cen-

tros urbanos do Pais. 

A inexistencia de estat-Zsticas qualificadas, nao tem per 

mitido analises ta'o detalhadas quanto desejadas da intensidade, vo 

lume, e principais traços s5cio-ccon5micos desses fluxos humanos, 

no entanto, algumas causas e efeitos jc s'o apontados e aceitos,co 

mo inerentes a csse mecanismo. 

O autor do estudo "Migrations Internes au Brcsil"(5), a-

ponta como sendó trs, as principais causas dos deslocamentos in-

ternos verificados no Pais: 	- 

(5) - ONU - Congres Mundial de la population - Manuel Diegues Ju-
nior - Migrations Internes au Brcsil - 1965. 
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'O processo mesmo de ocupação humana do territ6rio co 

io causa de deslocamento de uma região à outra, segundo as nocessi 

dades de expansão da população. 

As m 	condições de vida, 14nfimo nvel dc vida das p0 

puZç3cs do interior brasileiro, acentuadas sobretudo nas regics 

dornnadas pelas grandes propriedades rurais. 

A falta de equiUbrio entre o p"ocesso de desenvolvi-

mento da inçZzstria e o completo abandono da agricultura (6)". 

Agregadas a âsses fatares, devem ser apontadas ainda as 

causas citad.s em Qutro trabalho, e que nos parecem, tcmbrn dcan 

dc importancia no caso brasileiro: instabilidade do clima, esgota-

mento e erosão dos so'tos (7). 

Alguns dados globais sâbre o fnameno no perodo 1940160 
j são assinalados convcnientcmente no Diagnstico de Demografia, 

(8) e salientam a sua importância numrica, porm outros enfoques 

estat'sticos devem ser anexados aquelas observaç6es. 

O nzmero de pessoas ausentes do estado de nascimento, cm 

2940 era de 3,4 milh6cs, em 1950 de 5,2 milhcs e em •960 de 12,5 
m 4 1h6es, correspondendo aos percentuais dc 8,5%, 10,3% e 18,2% da 
população nativa brasileira dsses anos. 

O volume de pessoas que 	da região econ6mi 

ca de nascimento, era de 2,3 milhes, 2,2 milh6es e finalmente 4,0 

milhoes para aquâles mesmos anos. 

Essas cifras são realmente surpreendcntcs e indicam se-

gundo os dados de 1960, que um entre pouco mais de 5 brasileiros, 

jc mudou pelo menos uma vez dc estado, e um de cada 17 se transfe 

riu de uma região para outra. 

Para ilustrar essas consideraçcs, façamos uma estimati-

va grosseira do volume deccnal dc população migrante nesses perto- 

(e) - Tradução do autor desta monografia. 
- OIT 	Pcr qu5 Abandoncn Ei Campo - pg. 175 

(8) - EPEA - Demografia - Op.cit.- Capitulo 4 pag. 85. 



dos. Para tal, admitamos que a sobrevivancia do grupo ausente do 

estado de origem, seja a mesma da ppulaçao global do Pais. A di-

ferença entre o resultado da aplicaçao dessas taxas sbré o nmcro 

de migrantes no momento de um censo, com o numcro dc pessoas tam-

bm migrantes no censo posterior, sera o nuraero dc pessoas que efe 

tuaram pelo menos um deslocamento no pertodo considerado o sobrcvi 

veram ate' esse censo. 

Admitindo para o decenio 2,940150 como de 0,8718 a reZa-

çao de sobrevivcnia, e para 1950160 o valor dc 0,9260, tortamosa8 

seguintes estimativas de migrantos sobreviventes em 1950 e l960,ca 

80 o grupo inicial nao efetuasse novo deslocamento: 3,0 e 4,8 mi-
lh3es dc pessoas respectivamente. 

Ësses vaiares, comparados com o nzrnero efetivo dc migran 
tes nesses anos, indicam por conseguinte que no primeiro decanio o 

fluxo teria sido de 2,2 milh3es, enquanto no segundo dc 7,7 mi-

lh6es, isto é , 3,5 vazes maior que no. do pertodo imediatamente an-
terior. Destaque-se uma vez mais, que essesnumcros esta'o por bai 
xo da realidade, pois no incluem os movimentos de pessoas que re-

tornam ao lugar de origem., Apenas uma mudança e contada para cada 

pessoa e a mortalidade considerada, no leva em conta importantes 

aspectos diferenciais. 

Outras consideraçaes ainda podem ser anexadas a essas oh-

servaç6cs; entre outras, diferenciemos os pequenos deslocamentos 

dos grandes deslocamentos. 

Os pequenos deslocamentos seriam aqules efetuados napr6 

pria regido econamica, enquanto os grandes deslocamentos quando pa 

ra outras regi6es que n&o a de nascimento. A compczraçao da rela-

çao dsses volumes, para cada unidade e rcgi&o, darc um tndice,que 

indicara ou pelo menos ordenara, as regi6es de maior poder dc re-

tençao da sua população, como efeito posstvel do poder de atração 

d-p ~ loã regionais. 



TABELA 1 

RELAÇÃO ENTRE VOLUME DE MIGRANTES DE PEQUENA 

E GRANDE MOBILIDADE SEGUNDO AS UNIDADES DA 

FEDERAÇÃO NOS CENSOS DE 1940 E 2950 

UNIDADES E REGIÃO 1 	9 	4 	O 1 	.9 	5 	O 

Guapore -- 3,60 
Acre 2,95 3,29 
Amazonas 0,75 219 
Rio Branco - 1,76 
para 0,42 1,23 
Amapa - 1,60 

NORTE 0,66 1,63 

Maranhao 0,26 0,2? 
Piaut 4 3 94 4,15 
Ceara 1,00 1,12 
Rio Grande ck  ¥&rté 1,49 1,43 
Paravba 4,88 ,71 
Pernambuco 2,10 1,20 
Alagoas 1,55 1,05 
Fernando Noronha - 0,53 
Sergipe 1,30 0,91 
Bahia 0,11 0,08 

NORDESTE 1,00 0,87 

Minas Gerais 3,80 2,72 
Aimorea - 0,85 
Espírito Santo 26,90 24,26 
Rio de Janeiro 37,93 24,88 
Distrito Federal 8,95 12,28 
Sao Paulo 0,65 0,28 

SUDESTE 4,07 2,34 

parana 0,84 0,69 
Santa Catarina 2,22 3,05 
Rio G.do Sul 2,28 3,18 

S U £ 1,74 2,25 
Mato Grosso 0,11 0,12 
Goias 4,46 0,44 

CENTRO-OESTE 0,32 0,26 
BRASIL 1,84 1,53 

FONTE: IBGE: SNR - Censos Demograficos de 1940 e 1950 	Sirie Na- 
cional. 
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Verifica-se que a relação variou nos trie anos em terno 

de 1,8, apresentando em 1960, o mais alto valor. A variaçZo don 

dice segundo as regiões é bastante acentuada entre 2,1 e 6,7 e nes 

se sentido, a Sul se caracteriza como a de maior mobilidade inter 

na, indicando que para cada pessoa que sai da regido, quase 7 se 

deslocam internamente. 

Verifica-se ainda no quadro, que a Ziordeete, regiao imi-
nente de transbordamento de fluxos inigrat5rios, tem aumentado seu 

poder relativo de fixaçao interna da popu1.aç&o, ao dobrar a rcla- 

o de 1,0 para 2,1. Êsse fato, se nao aponta por si so, melhoria 

generalizada da regiao, pois ainda permanece como tpicarnezte de 

repulsao, indica pelo menos, que no decurso dos 20 anos, se desta-

caram pontos de polarizaçao interna. 

£arnentvelmente, nao dispomos ainda dos dados estaduais 

de 1960, para compara-los com os dos censos anteriores, apresenta-

dos na tabela. 

Os índices de 1940 e 1950, apontam que os estados de me-

nor renda per capita em cada regido., so os que apresentam maior 

valor na relaçao entre emigrantes de pequeno e grande deslocamen-

to. 

este fato parece refletir o pensamento generalizado 	de 

que os fluxos migrat5rios se orientam de area de menor para 	area 

de maior renda, e que isse percurso e coberto em etapas,estacionan 

do o imigrante em creas de renda intermediaria da desejada. 

Assim a população de ãrea de menor renda d,e uma região, 

ao decidir se locomover, o faz para área de mais desenvolvimento 

ainda na propria região, e então mais tarde, se não satisfeito com 

o nvel alcançado, se desloca para outra área, agora externa. 

Os altos valores correspondentes ao Espríto Santo e Rio 

de Janeiro,em tirno de 17 vazes maior do que a media do Pais, se 

explicam pelos fortes movimentos aos pelos de atração por excelin-

cia, São Paulo e Rio de Janeiro, que se encontram inseridos na mes 



ma regiao geoec&n6mica. 

Ainda que nao seja posstvel obter a direçao e volutne dos 

fluxos migrat5rios regionais, alias como já foi assinalado anteri-

ornente em decorrincia da inexistencía de estatsticas quaU fica-

das., pc4de-se fazer um approach da sua direçao em termos relativos. 

Com esse fim, definiremos como movimento Uquido no de-

çiiic, de populaç&o de uma regiao A para B como a diferença entre 

o nmeo de pessoas de A em B nos censos consecuivos (9). 

Composto o quadro por regiões., i possível obter os dados 

pecentuais., os quais indicam com boa aproxima çao a áistribuiçao 

relatixz dos destinos da massa migrante. 

14 

(9) - Cabem aqui as mesmas restriçes já formuladas quando da esti 
mativa de movimentos regionais. Assinale-se ainda que neste 
caso, a estimativa e de movimento Uquido enquanto no caso 
anterior, era aproximaçao ao movimento bruto. 



TABELA II 

REPARTIÇÃO RL4TIV DOS FLUXOS MIGRATÓRIOS 

NOS PJODOS 1940150 E 2950160 

(%) 

REGIÃO 	DESTINO 

REGIÃO 	ORIGEM Norte 	C.-Oeste Nordeste Sudeste Sul 

1940150 1950160 1940150 1950160 1940150 1950160 1940150 1950160 

(a) 
Norte e C. -Oeste - - 7,8 33,7 92,2 58,5 (-15 2) 7,8 

Nordeste 12,3 10,0 - - 79,1 77,9 8,6 12,1 

Sudeste 20,7 31,8 2,7 3,? - - 76,6 6,4,5 

(a) 
5 ü 1 (-4,5) 12,9 1,5 6,4 98,5 80,7 - - 

T O T 4 £ 16,1 27,2 1,ã 4,0 36,0 49,0 46,1 29,8 

(a) - Os val6res negativos devem ser encarados com muitas reseiVas. Teovricarnente 
indicam a existncia de reimigraçtes de pesoas da regido para ottras, ou mesmôa 
de origem. Ésses val8res foram incluidos na tabela, para dentnstrar a complexida 
de do fenomenó, as dificuldades de calculos, e advertir as Zimitaçjeé do metodo. 
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D08 dados apresentados no quadro, se extrai que houve con 

siderveis mutaç6es na redistribuiço da população por movimentos 

mratorios rçgionais de úm perzodo para outro. 

Enquanto por exemplo entre 1940150 nao houve fluxos da re 
giao conjunta Norte e C.-Oeete para o Sul, e 77% dos movimentos do 

Sudeste eram para essa regiaõ, no perodo seguinte, apenas 65% do 

peesoal oriundo da regi&o vizinha ao Sul se fixava nesta area, ma8 

quase 8% do fluxo das areas Norte e C. -Oeste ai se localizava. 

Ja o peasoat do Nordeste se orientava no primeiro per'todo 

em proporçwes de 1 entre cada 12 emigrantes para o Sul e no segundo 

peodo 1 em cada 8. Ao qtte parece, esta área passou neste per€odo, 

á se constituir plo de atraçao mais ativo aos nordeetinos do que 

no anterior, e ao oontrrio para os emigrantes do $udeste,que no de 

cenio de 50,djmjnuramauafixaçao relativa nesta area em favor do 

Centro-Oes te. 

As consideraç6es simultaneas destee dados com os anterio-

res, levam a concluir que o Sul como regiao, perdeu no transcurso 

dos 20 anos o poder de atraç&o relativo s correntes inter-regio - 

nais, enquanto o Sudeste nesse aspecto, passou a absorver quase 50% 

dos emigrantes que se transladavam de uma regiao a outra, enquanto 

nos anos de 40 absorvia apenas 36%. 

Tais fatos indicam que os adensamentos demo graficos no Es 

—tado do Paranc, se dram• em tirmos relativos, mais as expen-

sas de movimentos internos z pr6pria regiao, enquanto aquiles veri-

ficados em Mato Grosso eGoias em funao, grande parte, de correntes 

provenientes de outras regi6ea. 

O adensamento do Maranhão seria pelas mesmas raz6es, re - 

sultante 4e um processo semelhante ao do Sul, isto é, em tirmos re-

lativos, redundoü mais de movimentos internos à propria regi&o do 

que de contribuiçoes externas. 
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2.4 - Movimentos Rurais - Urbanos 

A intensificaç&o do processo de industrializaçao brasilei 

ra nos anos apoe 1930, com todos os atrativos econ5micos inerentes 
ao seu desenvolvimento e as melhores condições de vida resultantes 
da melhor qualidade geral do equipamento das áreas urbanas em compa 

raçao com as areas rurais, se constituiu em forte fator de atraçao 

de correntes rnigratorias que se originam no campo. 

08 resutadoa desses deslocamentos se fizeram sentir ime-
diatamente, pelo crescimento acelerado, continuo e elevado, das popu 

iaç6es urbanae, alcançando no decenio de 1950, ao valor de 5,4% geo 

metricos anuais, taxa que se situa consideravelmente acima de 3,9% 
dnuais do perodo anterior e aos i,6% de crescimento da populaç&o ru 

ral. 

Essa mobilidade no eixo rural-urbano, se por um lado con-

tribui fortemente para a ampliaçao do mercado interno,representa cer 

t aUvio da pressão demográfica em regie8 de alta natalidade e co 

tribui decieivamente para a rnecanizaço da agricultura e a melhoria 

dos sistemas 'agrcotae, (10) quando chega a provocar a escassez de 

mao-de-obra. Por outro lado, dados os seus ocasionais ,. excessos em 

relcçao ao equipamento dos pontos-de-destino, tem originado e agra-

vado continuamente, . problerias sociais e econ&micos des8as areaa, pe 

la multiplicaçao de populaç6es marginalizadas do processo de desen-

volvim.ento social e economico. 

Evidenciando a importancia desses fluxos, 	citar 

as estimativas efetuadas pelo Prof. Giorgio Mortara para o decinio 

1940150. Segundo trabalho (11) desse autor, as areas rurais teriam 

contribwtdo com 2,7 milh6es Uquidos, no crescimento da populaçao 

- in UNESCO - La Urbanizacion en America Latina - pcg. 159. 

- in IBGE- Contribui çoee para o Estudo da Demografia do Bra- 
sil - pag. 323. 



urbana do Pats nesse periodo, isto , esses afiux's tertam *ido res 

ponsaveis por 48% do crescimento das populaç6es da -a cídadew, e tilae 

do Fas. 

Estimativas para o decenio de 1950 (12) c feit.as ainda com 

larga aproximaçao de calculos, indicam que no incrementb de 13,2 mi 

ih6es de pessoas urbanas no período, craa de 6,9 milha ou 52% do 
valor global, decorrera desses movimentos. 

Sobre o mecanismo dessas migra çoee lembra Jacques Lambert 

(13) que nas cidades.... "os rnigrante8 longnquos n&a sao qe mais 

numerosos. No Estado de Sco Paulo, (em 1950) (14) ror ecemplo, em 
um milhão de indivZduoe origincrios de outros e8tado, mais ria 500 

mil procedem do estado vizinho de Mina8 Gerais, 190 mil' arenas da 
Bahia e 62 mil de Pernambuco". 

O periodo de 1950160 permitiu visualizar um fenameno de 
£mportancia na redietribuiçao populacional em nzcleos urbanos. 

Constatou-se nesse perv4odo que as capitcia estaduais da 
regiao Sudeste e as oito principais cidades do arc (em cuja rela-

çjo incluem 3 capitais do Sudeste) perderam relativamente ao pe-
riodo anterior, seu poder de atraçao as correntes migrat6rias (15) 
ou como assinala outro trabalho (16). 

"Ao que parece, estio tomando importãncíd cada vez maior, 
os nucleos que nao as capitais estaduais, a margem do atrativo que 
sempre representa a séde poUtica administrativa de um estado. Cla-
ro e8ta que em bern numero de casos, muitos dos nucleoe urbanos que 

8e desenvolveram espetacularmente, se situam na periferia da capi- 

- in EPEA 	Diagnoetico...... op. cit. pag. 58 

- Rede Urbana - 21. in CBPE-INEP-MEC-Geiger, Pedro Pinczas - 
Evoluçao da Rede Urbana Brasileira - pcg. 21. 
Parenteses 	nosso. 

- in EPEA - Diagnetico op. cit. - pg. 6-9 - no Diagn5stico se 
tima-se que de 3 e 4 decimos do crescimento global das 8 ci-
dades, resultou do efeito das imigraç6ee. 

- EPEA - Demografia - Diagn6stico Preliminar Regional - Datilo 
grafado. 
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tal, sem terem no momento desenvolvimento a.utoctono e independente. 

Eve-se ressalvar 3  que as mudanças de destino doe fluxos 
raigratcrios a niqlos urbanos n&o é inedito no Pqs e ao que pare-

ce, o fenome'no se da em coneeqüencia de termino de atraçoee que ti-

veram carater apenas transit5 rio. 

Sabre a instabilidade da ride urbana,se pronunciou Pierre 
Deffontanies (17) "Fica-se chocado com a instabilidade de t8da s-

sa multidao de pequenas aglomeraç3es do Brasil. As cidade$ nao tem 

a fixidez das nossas velhas cidade8 europeias; muitas sao cidades 

em eclipse, e o nimero de cidades mortaã é inteiramente anormal, pa 

ra um pare n6vo., no qual a forma de cidade nao tem tres secu los de 

exi e t nc ia". 

3 	O QUADRO ATUAL (1960) 

Ja foram assinalados ou lembrados os principais contornos 

do processo de povoamento do Brasil, com menç6es .:SUcintas as suas 

causas hist6ricae e econ6micas. 

Por outro lado, jd foi configurado que em termos de macror 

regi6es economicas, persistem amplas diferenças quanto a parcela de 

populaçao em seus limites, permitindo a identificaç&o de tres gran-

des espaços, diferenciados pelos n€veis de densidade demografica aZ 

cançados. 

Nesse processo, nao se aceita pelo menos sem discuss&o ., 

que o. retavo e a topografia nacional tenham se constitu'do em si-

rios obstaculos ao processo de ocupaç&o territorial, mas nao temos 

dvidaa, de que certos acidentes geograficos, ou exerceram forte p0 

der de fixaç&o de gruparnentos humanos, pelas facilidades que podiam 

oferecer em determinados momentos, ou pelo menos, nao apresentaram 

dificuldades insuperaveis a essa aglutinaçao. 

(17) - in Evoluçao da Rede Urbana op. cit. pg . 21 
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Entre esaee acidentes se incluem naturalmente a coata oÜea 

nica, os rios e certos planaltos. 

Neste capitulo, tambem faremos a experiencia de buscar nos 

dois primeiros rnenoionado8 acidente8, explicaçao pelo menos parcial 

da distribuiçao da populaçao no solo. 

O primeiro deles se caracteriza como dos mais importantes, 

nao apenas pela sua extensao, mas tambem, pelo fato de ter sido no 

pa8sado, a principal via de comunica ção entre os esparsos nucieoe p 

puiacionaià do litoral, e que nao contavam com comunicaç6es terres-

tres. 

Os rios, se no exerceram maior papel no processo de comu 

nicaç,oes, por se conatituCrem em grande parte, em rios encachoeira-

doa (rios de planalto), tiveram grande importancia na produçao 	de 

energia eltrica, tao necesBaria aos agrupamentos industriais e 

eletrificaçao da rede ferroviaria. 

3.2 - O Litoral e sua Funçao Localizadora 

A vasta extenaao da 
contemporaneamente, no espaço 
mentos humanos, quiça 	pelas 
nicaçoes internas entre os 

ro eet, pela inexistincia de 
çao humana permanecendo dessa 
da cultura nacional. 

costa brasileira, ainda se constitui 

localizador por excelencia, de grupa-
dificuldades ainda existentes de comu 

leos populacionais, como tambem, ela-

uma poUtíca atuante de interioriza-

forma, o oceano como o importante elo 

Anaiises baseadas nos dados censitarios de 1950 (18) mdi 
caram que cerca de 13114 da populaçao do Pats, se localizava em uma 

faixa litoranea, correspondente a apenas 113 do territ6rio. 

(18) - in IBGE - Contribuiç6es op. cit. pg . 58 
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Segundo os dados de 1960, verifica-se que em uma faixa de 

mais ou menos 250 km (19) do litoral, perfazendo 1.8 milhoes de qui 

l&metroa quadrados, se concentravam 47 milh6es de pessoas, iBto i, 

em apenas 21% do verrit6rio se localizavam 66% da populaçao do Paie. 

Se excluirmos disse somatario, as parcelas corrponden - 

tes aos e8tados ou unidades nao iitoraneos, teremos uma relaçao um 

pouco menor, 72% de populaçao em 35% do territorio,mae 4ue ainda in 

dica forte concentraçao em relaçao aos 65% de eepao geografico res 
tante. 

Dividindo essa faixa em duas partes de 	aproximadamente 

125 1m cada uma, pode-se observar mais detalhadamente essa distri-
b u i ,ao. 

Na primeira, compreendendo 958 mil km 2  encontram-se 34,9 
milhies de pessoas, e na segunda, com 803 mil'km 2  de area e 12,1 mi 
lhoes de pessoas. Em tirmos relativos representam: Z1,3%  do terri-
torio nacional e 49% da populaçao global na primeira faixa, e na se 
gunda isses valires sao de 9,5% e 17% respectivamente. 

(19L - Nao se deve encarar como sendo exatos os 250 km. 	Derivado 
das dificuldades de marcar com perfeiçao essa distancia,e do 
fato de que a menor unidade de contagem era o munic'tpio, em 
alguns trechos a faixa sera mais larga, e em outros, mais es 
treita. 
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A densidade, taxa de urbanização e taxa de crescimento 
popuiacionl na drea em conjunto, são mais elevadas de que as me-

dia nacionais, indicando definitivamente, que o processo de evolu 

ção demog±'âfioa brasileir.Q, se desenvolve com forte intensidade em 

apenas do terri.t6rio. 

Compcu'ando as duas acima mencionadas partes,, os indicado 

res apontados são mais eleva,dos globalmente nos 125 km de faixa l 
torânea do que nos outros 125 km interiores. 

A nvel de estados, essas anota6es não são validas para 
os dois primeiros indicadores, apenas para Minas Gerais e Pard. O 
primeiro alem de não ser litorâneo, logo não se registra uma atra-

ção direta da costa s6bre a sua população, tem a sua capital loca-

lizada conaiderâvelmente a oeste dos 250 km traçados, fatos que por 
si 86, explicam a não verificação da observação geral nessa unida-

de da Federação. 

No caso do Pard, a explicação parece ser dada apenas pe-

la localiaç&o da sua capital. 

A densidade por ai a6, que assume os valores 36hab,/km 2  
e 15 hab./krn,na primeira e segunda faixas respectivamente, indica 

que a concentração vai se tornando rarefeita â medida em que se a-
fasta da costa. - 

As diferenças de densidades das duas faixas nos Estados 

de Pernambuco, Paraba, Sergipe e São Paulo são notâveis e da or-

dem de 5 vãzes maior uma da outra, apontando que em tirmos relati-

vos estaduais essa localização litorânea se processou com mais in-

tensidade nessas unidades do que nas demais (20). 

As taxas de urbanização (50% nas duas faixas em conjun-
to), é levemente superior ao prom6dio nacional (45%), mas as dife- 

(20) - Conv6m alertar uma vez mais, que essas afirmaçies tini valor 
relativo, pois, os Estados da Guanabara, Rio de Janeiro e 
Espírito Santo, estão contidos totalmente na primeira faixa 
e dificultam a comparação. 
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renças entre as duas partes (56 3 6% na primeira faixa 	e 	somente 
41,5% na segunda), indicam que o processo de urbanizaçao muito 
mais intenso na area iitoranea do que na area interior. Convem as-

sinalar que nesse espaço se encontravam 61,89 da populaçao urbana 
do Pavs., e as duas maiores metr6poles nacionais. 

O confronto entre as taxas de crescimento 	demografico 
das duas faixas, permite constatar que no decenio 1950160 a faixa 
litoranea ainda se con8titui em area de importante imigraçao, embo 

rã sejam anotadas invere6es, isto é, crescimento maior na segunda 

do que na primeira faixa em alguns estados: Para, Maranhao,Piau, 
Sergipe e Santa Catarina. 

Essa mobilidade geografica, teria sido em termos gerais, 

principalmente da segunda faixa para a litoranea, e de natureza ru 

ra 1-urbana. 

Ao que parece., esta seria a explicaçao parcial para 08 

va16res assumidos por essas taxas numa e outra faixa (3,3% na pri-

meira e 2,3% na segunda) e possivelmente da forte concentraçao ur-

bana verificada na faixa oriental. 

Convem assinalar finalmente, que o Paraná e o Piauv, fo-

ram os inicos estados a contar na faixa de 250 7<,n de largura, com 

menos de 55% das respectivas populaç6es. 

No primeiro dles, a anotação 	importante, pois nessa 

rea externa à faixa litoranea, verificou-se ao contrario da obser 

vaçao geral, maior incremento demografico no pertodo 1950160, e a 
densidade praticamente se iguala a observada na faixa nease. Esta-
do. este é certamente, um dos efeitos, da frente de colonizaçao 

pioneira criada nesse Estado. 

No mapa seguinte, observam-se as densidades em cada esta 

do, das areas contidas nas faixas litoraneas, em comparaç&o coma 

densidade das áreas restantes. 



DENSIDADES NAS FAIXAS LITORÂNEAS 
E RESTO DO PAI'S,SEGUNDO ESTADOS 
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- Os Rios e sua Fungo Aglutinadora 

e se esperar que emum pais com dimenses contínenais 

como o Brasil,encontre no seit sitema hidrografico, um elemento fa 

voraveZ e,  de facil utiliaç&o, no processo de comunicaçoes e inte-

graçao, a par, claro esta,, de favorecer nas terras de seu percurso, 

a agtutinao humana, por suas funç3es soc4ais e econamicas de ir-

rigaçao, produçao de energia eijtrioa e melhoria de condiç6es sani 
tarias, pela oferta do produto indispensavel a vida do homem, a 

a'gua. 

No caso brasileiro, isse acidente geografico np teve pa 

pel de muito deataque no que tange zs comunica ç&es,poio se COM8ti -

tui; pelo menos nas areas mais desenvolvidas do Pais, em rios de 

planalto, o que significa dizer, com constantes quedas d'agua. 

Entretanto, mesmo dentro dessa rea'idade, nEio s. pode ne 

gar séti poder de lQcalizaçao de nucleos humanos. 

Para verificar objetivamente essa acertiva, e tentando 

agregar mais alguns aspectos à descriçao da distribui ço espacial 

4a populaç'&o brasileira, reunimos a populaçao dos municv1pios, cuja 
sede estivesse a distancia nco superior a 25 km de uma das wargens 

dos 30 principais rios que cortam o território nacional. 

A sistematioa adotada, levou-nos 	obtençao dos seguin- 

tes resultados: populaçao total de 18,8 milh6es de pe8eoas das 

4uais 9,4 milhoes urbanas e 8,6 milh6es em sedes municipais, dis-
tribwtdas numa area de 3,2 milh6es de quil6metroq quadradoe (21). 

Em tirmos relativos, significa dizer que isses rios ex-

plicam a locaiizaçao de apenas 26,6% da populaç&o total do Pais e 
29,5% da pôp4açao urbana, os quais estao esparsos em circa de 38,2% 

(21) - Os dados obtidos nao devem ser encarados como de precis&õ 
absoluta, pelas dificuldades que se encontram para a suq e-
xecuçao. Dentre essas dificuldades, se inclui a de efetuar 
com precisao, traçado paralelo asmargens dos rios,tendo e-
xatamente aquela mencionada distancia. 
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do territrio. 

A densidade media nessa superftcie e de 5,8 habitantes 
por quilômetro quadrado, isto é, abaixo da mdia nacional. 

A taxa de urbanizaç&o é levemente superior 	do Pais 	e 

assume o valor dc 50 ) 1%. Dessa população urbana, apenas uns 10% 

estao fora das sedes dos munic-pios considerados. 
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TABElA IV 

.REA E PO?ULAÇÂO DE INFLtJNCIA DOS 

PRINCIPAIS RIOS DO AtS 

(1960) 

R 1 O S 
ÁREA TER- 
RESTRE 

POP. TOTAL 
(ABSOLU- 
TOS) 

POP.URBANA 
TOTAL(ABSO 

LUTOS) 

POP. URBANA 
NAS 	SEDES 

iiwic. 
DE NSIDÊtDE 

2 
ht2b. /n 

TAXA DE 
URBANIZA- 
gÂo (%) 

Amazonas 796 468 691  007 273 512 251 649 0,9 39,6 
Juru4 63 936 23 188 4 368 4 368 0,4 18,8 
Purus 200 915 41 515 3 890 3 797 0,2 93,7 
Madeira 220 909 59 784 12 807 11 691 0,3 21,4 
Tapaj6s 224 946 33 814 5 64 5 348 0,2 16,7 
Xingu 279 071 12 090 3 118 2 939 0,4 25,8 
Negro 337 398 35 091 3 948 2 606 0 0 1 143 
Merim 53 058 488 431 60 596 52 201 9,2 12,4 
Itapecuru 62 683 579 312 79 332 76 045 9,2 13,7 
Parnaíba 106 430  719 516 186 150 182 917 6,8 25,9 
Jaguarlbe 24 664 406 835 96 521 82 215 16,5 23,7 
So Francisco .222 878 1 339  073 526 946 468532 6,0 39,4 
.raguaçu 29 917 1 382 397 868 11.09 784 511.5 46,2 62,8 

Itapecuru 31 983 369 474 79 460 59 042 11,6 21,5 
Contas 28 595 448  939 130 207 90 054 15,7 29,0 
Par• 27 636 285 904 70 319 48 845 10,3 24,6 
Jequitinhonha 34 719 334 582 90 664 65 785 9,6 27,1 
Doce 27 112 820 002 250 690 180 703 30,2 30,6 
Paraíba do Sul 40 754 6 323 228 II. 829 148 4 553  127 155,2 76,4 
Itajaf 10 803 350  273 139 355 130 151 32, 11. 39,8 
Jacuf 20 153 1 116 852 88 325 822 333 55,4 76,9 
Taovarj 13 213 479  506 144 413 120 273 36,3 30,1 
Torantins 224 421 346 230 75 660 68 002 1,5 21,9 
Paraná 38 716 313 234 110 422 96 374 8,1 35,3 
Parnaíba 16 867 170 249 68 7314 64 579 10,1 140,4 
Grande 44 1489 668 473  227 1496 209 797 15,0 34,0 
Uruguai 35 919 661 981 171 801 143 108 18,4 26,0 
Chapec6 6 978 137 761 30 583 20 154 26,9 16,3 
Peixe 5 332 99 217 29 688 22 2145 18,6 29,9 
Ibuí 2 099 63 350 21 399 19 671  30,2 33,8 

T O T A L 	13 233,  062 .8 851 313 9 453615 . 8 6143 096 5,8 	1  50,1 

FONTE: SNR - Brasil Sinopse Prelijdnar do Censà de 1960 
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Verifica-se na tabela, que o Para'ba do Sul 	o rio que 

conta com maior adensamento demografico em suas margens, alcançan-

do a relaça - habitntes/quil6metro quadrado - o alto valor de 156 

habitantes. 

O coeficiente de concentraçao (coe ficienteeI) calculado 

com base na distribuiç&o da área e populaçao de 0) 66, indicando 

que essa populaçao esta#  fortemente concentrada em tarno de uns pOU 

cos rios. 

Ceroa de 6,3 milhoes de pessoas ou 33,6% dapopulaçao con 

siderada, se encçnt.'am nas margens do rio Paratba do Sul. Os treo 

rios subseqüentes nesse particular eao: Paraguaçu, Sao Francisco e 

Jacu, aglutinando a 1,4, 1,3 e 1,1 milh6es de pessoas respectiva-

mente. Ëssee 4 rios em conjunto, explicam a localizaçao de pouco 

mais de 50% dessa populaçao e a oerca de 14% da populaçao do Pais. 
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TABElA V 

EA, PoPUIÀÇJO SOB INFLUÉNCIA DOS PRINCIPAIS RIOS DO PAIS AGRUPADOS 

SEGUNDO. A UNIDADE DA FEDERAÇ.O E REGIO QEOoNôMIcA 

(1960) 

ESTADOS 
REA 

TERRESTRE 
POPULAÇO 

TOTAL 
(ABS.) 

POPULAÇÃO 

(BS) 

POPULAÇ.O 
URBANA 

NAS 	SEDES 
MUNICIPAIS 

(ABs.) 

DENSIDADE 

hab 	,2 
URBANI-
Z0 

Ro146nia 88 908 19 734 8 018 7 115 0,2 0,6 
Amazc'nas 1 184 060 628 159 231 941 218 379 0,5 36,9 
Pa' 939 373 350 882 93  217 79 250 0,4 26,6 

NORTE 2 212 3141 998 775 333 176 304 711.11. 0,4 33,14 

Maranhao 195 940 1 11.56 9144 198 1143 181 783 7,4 13,6 
Piauí 59 316 417 536 111.8 953 148  953 7,0 • 5,7 
Ceará 24 664 406 835 96 521 82 215 16,5 23,7 
Pernambuco 24 1457 122 805 35 168 29 390 5,0 28,6 
Alagoas 7 506 384 035  227 140 218 061 5,0 591 
Sergipe 6 683 139 943 51 411.0 49 050 20,9 36,8 
BaMa 217 776 2 772 078 1 249 689 1 059 223 12,7 11.5,1 

NORDESTE 536 342 5 700 176 2 007 354 1 768 675 10,6 35,2 

Minas Gerais 182 131 1 931 114 6414 872 527 0149  10,6 33,4 
Espírito Santo 1 581 270 966 55 971 41 37 ?5,6 20,7 
Ri• de Janeiro 20 151 1 0211. 290 1488 125 70 3147 50,8 47,7 

o Paulo 38 0614 5  665 738 14 	14148 002 14 283 583 1148,8 76,5 

SUDESTE 250 9147 8 092 108 5 d36 970 5  822 354 35,4 63,14 

Paran 3 113 53 6914 16 963 9 289 17,2 l,6 
Sta. Catarina 27 881 7100809 210  935 185 082 25,5 29,7 
Rio G.d. Sul 66 616 2 2148 131 1 1814 629 1 092 853 33,7 52,7 
SUL 97 610  3  012 6314 1 1412 527 1 287 2214 309 146,9 

Mato Grosso 26 562 143 875 18 542 17 1433 1,7 42,3 
Gis 109 260 203 7145 45 0146 142 666 1,9 22,1 

CENTRO-OESTE 135 822 247 620 63 588 60 099 1,8 25,7 

BRASIL 3 233 062 18 851 313 9 453 615 8 6143 096 5,, 8  50,1 

FONTE: SNR-Brasil - Sinopse Preliminar do Cens. de 1960. 
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Os dados expostos na tabéla, demonstram que o adensamen-

to em tôrno do sistema hidrográfico, é mais importante do que as 

midiqa rgionai8, no Sudeste, Sul e Centro-Oeste, enqüanto no Nor-

te e Nordeste ficam abaixo do índice regional. 

O diferencial mais importante dessa populaç&o (dentre os 

aspectos analiaadoe) em relaç&o as populaçoee regionais, reside nu 
ma maior concentra ço urbana, alcanç,ando as taxas de urbaniza çao 
naquelas, valares midios acima destas. 

Nesse sentido se destacam as taxas do Nordeste e do Sul, 

ae8urnindo valores quase duas vezes maioré5qUe9.Dg?Otiai8, indican 

do que os rios dessas áreas, tem exercido em termos relativos, for 

te poder de localização de aglomerados urbanos. 

Finalmente, constata-se queo sistema hidrogrficbtempo 

dr distinto de aglutinaçao demográfica segundo a regico ;:ge'cecona 

mica a que pertence, sendo maior essa funç&o, na extensa área sub-

d.98'nvolvida e menos povoada, regiao Norte, onde cerca de 38,4% do 

ccni:'i'ngente populacional se localiza nas faixas consideradas. 

Essa proporçao i de 28,6% no Sudeste do Pav1s,de 25,4% no 
'Nordeste e Sul, e apenas 8,2% no Centro-Oeste, 

3.3 - Urbanizaçao e Cncentraçao 

A dicada de 1950 caracterizou-se no Brasil, nao 	apenas 

comb de acelerado incremento demografico global, mas tambím 	como 

per'odo de importante urbanizaç&o. (22) 

Acompanhando esse processo, e talvez com caracteristicas 

e resultantes mais importantes na redistribuiçao populacional, se 

registrou elevaç!ao da concentraçao urbana, se comparada com os anos 

de 1940 e 1950. 

(22) - No captulo 1.3 j foram mencionadas as taxas de crescimen-
to da populaçao urbana. 
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O índice do Gini, que indica sucintamente isse fen6msno, 

foi óalcuiado era 0,74 no último censo, e apenas em 0,65 em 1964 e 
0,70 em 1950 (23). 

sse fencraeno., conforme assinala Juan Elizaga em um tra 

balhQ para America Latina, foi generalizado, e se constitui num 

dos importantes traços de evolução demográfica nesse continente: - 

"La urbanizacion fue acompaada por un aumento de la concentracian 

de la poblacion urbana. La concentracin parece tenor una ten4en -

cia an mo general y marcada que la misma urbznizacin, desde que 

aquei fenômeno aparece relativamente independiente dei porcontaje 

urbano alcanzado por ei pais. Dicho cornpertarnto indica'ia que 

en n7ayoria de los paises de Arnerica Latina Oxi9t0 un desarrolio no 

equilibrado de los nicleos urbanoe, probablement por ia desigua.'Z 

distrbuioión regional de recursos productivos y, 'rn conse'juencia, 

de los atractivos economicos y sociaies (24). 

Esta aferiçao geral se comprova tarn?in no Brasil 	como 

foi comentado, a par de outro fato de consideravel import&ncia nes 
se mecanismo de urbanizaçao: O maior aumento da populaç&o aglomera 

da em ncieos de 20 mil ou mais pessoas, em comparação com a pre-

8ente em nzcleos menores a isco limite. 

CRESCIMENTO ANUAL DA POPULAÇÃO AGRUPADA 
SEGUNDO TAMANHO DOS NÔCLL'OS 

1 n' 
1 /0 

TAMANHO DO AGLOMERADO 
	PERÍODO 

(Nimero de Pessoas) 	1940150 	J 	1950160 

Mais de 100 000 	 4,2 	6,1 
De 20 000 a 100 000 	4,0 	5,7 
Maio de 20 000 	 4,2 	6,2 
Plenos de 20 000 	 2,3 	2,1 

FONTE: IPEA - Diagnstico Prelimlar de Habitação - Quadro VIII/I 

(23) - IPEA - Diagnoatico op. cit... pag. 61 

- In CELADE - Juan Elizaga, Formas de Asentamiento de La Pobia 
cion en la America Latina - mimeografado - pag. 37. 
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7a tabela anterior verifica-se essa acertiva, e eviden-
temente esta dinamicá ocorreu em conaeqüenoia da oombinaçao das ten 
dncias da u.rbanizaço e da concentraçao urbana. 

Constata-se ai que o volume populacional em nicleos de 
mais de 20 mil pessoas )  cresceu mai8 rpidaraente do que em nioleoe 
menores,, e por outro lado )  o número de habitantes aglutinados em 
nl€os de 100 mil psooas se avolumou mais rapidamente do que nos 
dø tamanho interraediario,... ietç e, entre 20 e 100 mil pessoas. 

A n'v4 vel regional o fenameno ocovreu semelhantemente, e 
verifica-se que o nivel de concentração urbana varia menos e cm n 
veis mais elevados do que a urbanizaçao, indicando que o processo 
assume grande irnportancia em t8das as regioes,independenteraente do 
nível de urbanizaçao alcançado. 

URBANIZAÇÃO E CONCENTRA çXo URBANA NAS REGIÕES 
GÍOECONÔNICAS EM 1,60 

f TAXA DE URBANIZAÇÃO COEFTCIENTE(a) 
REGIÃO DE 	CONCENTRAÇÃO 

(A) 

Norte 38,0 0,68 
Nordeste 34,0 0,61 
Sudeste 57,0 0,72 
Sul 38,0 	1 0,65 
Centro-Oeste 35,0 0,66 

(a) Quanto mais se aproximar de 1, maior a concentraçao. Êsse coe-
ficiente e chamado correnteraente de coeficiente de desigualda-
de. 

3.4 r Braslja, P610 de Atraç&o Central 

A trans ferencia do Distrito Federal e a construçao da ci 
dade de Brast4 lia 9  nos meados de 1950 a 1961 no planalto central do 
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Pais, se por um lado gerou uma das polemioas mais apaixonantes nos 

meioa po11tiQo8 naciOnais,pela8 repercuss5es econmipas que acarre 

tarja, por outro lado tem servido como importante fator de atraçeo 

de ag'upamentos humanos ao interior do Pais, atuando portanto como 

agente de redistribuiço da população a par de constituir um impor 

tante fator de integração nacional. 

Ésee fato é incontestavel se f6r levado era conta que' em 

1964 a sua populaío ja era da ordem de 24 mil. As estimativas do 

ncleo urbano para 1967, do valSres acima de 250 mil pesaoas,que 

colocarícrin a cidade com apenas 9 anos de inaugurada, dentre aa maio 

res do Pais. 

O seu crescimento se deu quase que totalmente zs expen-

sas de movimentos internos da popuiaço, predominantemente oriun-

dos do .stadoe vizinhos, Goi.s (onde esta inserida), Minas Gerais 

e sao Paulo. 
Para formular visao do rapido processo de concentraça10 

que vem se verificando nessa cidade, convêm lembrar alguns dados 

e8clarecedores. 

Na primeira metade de 1957, o local onde séria constrwt-

da a nova Capital, abrigava apenas a 6 mil pioneiros.. ivo ineio do 

segundo semestre esee grupo ja estava duplicado, e em março de 1058, 

o nimero de pessoas ,era da ordem de' 29 mil pessoas, isto , prti-

camente o triplo do nurnero observado um ano antes. 

O Censo experimental de 1959 (maio) indicou a presença 

de 64 314 pessoas das quais 98% (63 098 pessoas) brasileiros na-

tos, e apenas 1 216 estrangeiros. Em 1960 a populaçao do Distrito 
Federal já atingia a 142 mil pessoas (das quais 84 mil no centro 

urbano, isto é, Braà-ilia), para alcançar em 1964 aquile já mencio-

nado volume. 

Êste exemplo de aglutinação é sintora.ticode que hd pos-

sibilidades de orientar no Brasil os fluxos humanos que se movimeri 

tara internamente, e que tal tarefa se possibilita, em criando con 
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diçoes satiefat6rias de mercc2do de trabalho, ja que nesses desloca 
mentos, parecem predominar as causas de repiÁlsao decorrentes de bai 
xo nvel dc vida e emprigo. 

Dessa experiencia, ainda se pode conóluir paralelamente, 
que o condicionamento da populaçao c coata oceanica, decorre ape-
nas do melhor equipamento urbano e maiores oportunidades econ6rni-
cas a disponiveis, e que a penetraçao ao hinterland seria possi 
vel dentro de um planejamento integrado, em que fosaem criadas co 
diç6ee favoraveis fixaçao em nucleos mediterraneos. 

4 IUPLICAÇES E PERSPECTIVAS FUTURAS 

A problemtica econ6mica e social de um territorio e 	a 
sua solução, estao ntimamente Ugada8 a distribuiçao espacial de 
sua populaço e as perspectivas futuras do processo. 

O aproveitamento e produtividade das terras cultiva#veis, 
dos recursos energiticos e naturais, dependerao em. grande medida 
dessa distribui çto. 

A localiza çao das atividades econômicas orientadas dire-
tamente ao consumidor, por exemplo, tera que ser determinada em fun 
ao da distribuiçao da populaao, jc que a capacidade de consumo 

em parte determinada por isse fato. 

A alocaçao de recursos e investimentos, deve sei'  determi 
nada em funçao das areas de maior necessidade e rentabilidade,e ou 
tra vez, a populaçao com suas. caracteroticas deraograficao, cultu-
rais e econômicas, tanto pelas pressies sociais que originam, como 
pela oferta de mio-de-obra que representa, se constitui em varia-
vel ponderavel de decisio. 

Na poUtica de transportes e comunicaies, a interliga-
çio das areas mais importantes, econômica e demo graficamente, assu 
me carater prioritario, tendo em vista o favorecimento da integra-
çio nacional. 



- 33 - 

Claro esta, que 08 avanços tecnolo'gicos e a pos iliUda-
de de come#roio  interno 3  sao fatores ateflUante8 das impUca6es ne-
gativézs que possam ter a distribuiçao geogrfica B6bre o panorama 
econrtíco e. Bc,ial, mas 3  mesmo nesta 5tici, êsse fenmenô assume 
vital importancia no julgamento e opção final. 

Conolusivamente, pode ser aceito que os desntvei' demo-
grficos espaciais e as suas tendenciàs se incorporam ao rol d 
elementos c.zuaaia doa decntveis de desenvolvimentp regional, refle 
tindo-se amplamente nas probleinaticaa locais e mesmo setoriais. 

No j6go livre de forças demo graficas que redundam no pro 
cesso de ocupagao territorial e constante redistribuiçao populacio 
nal, as migraç3ea internas adquirem relevante papel, ocasionando 
por vzea a arnpUaço dases desnveie, e outras vzes, tendéndo a 
eliminc-loa. 

A realidade brasileira tanto quazto é possivel 	extrair 
dos escassos dados manuseados neste trabalho e de outros da mesma 
natureza, elabordos por outros autores e inotituic3es, se caracte 
i'iza como: 

De fortes desequiUbrios geograficos, fato que surge 
em correspondencia a fortes desnv4 veis regionais da renda, ntvei de 
vida, produtividade, condiç6es sanitariae, educaçao, etc. 

Éssea desequiUbrios com origens hiatcricaa e no meca 
nismo de redistrbuiç&, interna da populaçto, que se faz,principal 
mente com sentido de forte concentra ç&o urbana, concentraçao a coe 
ta oceânica, concentração nas regi6es geoeconmicas Sudeste e Sul 
do Pa8, Ott mesmo nqs margens de alguns importantes rios, encontra 
nas imigraç3es internas, o grande elemento causal. 

o) .4s tendencias, pelo menos dos fenamenos analisados fl8Q 

ta monografia, sco de permanincia e mesmo intensifica ço no tempo, 
o que conduzirá caso se efetivem, ao agravamento dessee desequiU-
,brioa. 

O vigor e as tendncias que vni se processando no Pas,a 
urbaniaaço e a concentração urbana, e o fato de que os nosos fe- 
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n6meno8 populacionais se processam com maior iraportancia numa fai-

a iitoranea de 250 km de largura, so elementos suficientes para 

advertir a neces8idade e os cuidados do planejamento regional, nao 

apenas porque tendem a se agravar na futuro esses desequiUbrios, 

mas tambm, por serem varivei3 que devem ser levadas em conta pa-

ra o bom xÏto dc desenvolvimento global. 

5 - CONCLUS5ES E RECOMENDAÇÕES 

Delineadas algumas caraotersticas da ocupação territori 

al parece conveniette apontar as tr.o quest6es bcsicas da distri-

Zniçao dos homens sbrè o território, levantados por Alfredo Sauvy, 

eobjetivos que  podem ser perseguidos ou desejados. 

'1) A que objetivo deva responder a distribuição geogr 

fica da população sabre um territ6rio? 

) Se a distribuiçao efetiva dos homens 	diferente da 

melhor que pode sex' concebida, convera modifica-la para alcançar ou 

aprrimar-ao tz sesa distribuiço ideal, ou desejar sua modifica-

ço? 

3) Se essa adaptaçao é julgada como desejavel, por que 

meios pôde ser realizada? 

Dentre os principais objetivos po8siveis de serem consi-

derados estao: econainico, social, denografico e sanitário, militar 

e finalmente os individuais'. 

samente com as respostas a estas quest6es, que a nosso 

ver devem ser dadas o mais imediatamente posstvol, poderemos equa 

eionar devidamente a problematica e formular objetivamente,nao ape 

nas as suas perspectivas futuras, 'como tambem, poUtica de Qcupa-

çao territorial objetiva e eficiente. 

\ 



ANEXO 

'OPUIAÇO E iREA DAS FALCAS LITORíNEAS, SEGUNIO OS ESTADOS 

PRIMEIRA FAIXA (i) SEGUNDA FAIXA (2) EM CONJUTO (3) 

ESTADOS FOPUIAÇ0 POPUIAÇÍO POPUIAÇ10 

Total Urbana Total Urbana Total Urbana 
írea Irea írea 

1956 1960 
j 	

1960 1950 1960 1960 1950 1960 1960 

Rândônia 

Acre 

Amazonas  

RioBranco - - - - - - - - 

Para 323 1 266 8331 543 637 86 651 2 418 13 596 4 688 157 520 941 271  1 230 429 553 325 344 171 
Anapa 37 477 68 ffi-ni 35 390 32 411 - - 49 080 37 477 63 889 35 390 131 491 
ivranho 681 790 901 200 246 750 : 	 64 366 417 620 657 376 96 264 53 611 1 099 410 1 759 070 343 014 122 997 
Piaui 184 5 3-1 203 275 59 139 15 040 209 1404 22 745 43 280 24 227 393 915 14.56 020 102 419 39 267 
Cear 1 334 283 1 802 424 769 727 56 613 469 939 576426 609 37 949 1 854 227 2 378 850 363 3361 94 562 
Rio Grande do Norte 722 065 374 973 358 039 33 590 245 856 282 280 77 150 14 425 967 921 1 157 258 435 139 53 015 
Paraíba 1 050 391 1 261 695 525 663 17 190 401 639 452 964 107 479 26 6211,1 452  530 1 714 659 633 142 14.3 811 

Pernanibuco 2 328 754 2 971 696 1 569 114.7 20 870 64 323 33 576 13! 117 20 460 2 393 077 3 560 272 1 703 264 41 330 
Alagoas 930 375 1 087 735 391 787 19 933 162 262 133 327 36 441 7 719 1 093 137 1 271 0621 423 223 27 652 

- 	 - - -. - - - 


