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A queda da fecundidade atualmente vivida. pelo Brasil constitui unia das trans- 
formaf6es estruturais mais importantes do fim do s6culo. A popula~do brasileira 
ja entrou num processo continuo de redugdo de seu ritnw 4 crescinwnto e deses- 
tabilizagio da sua estrutura etd)ia. As mudanVas em curso geralmente propiciam. 
um certo alitio da pressdo sobre os servigos sociais e melhoram a taxa de depen- 
d6ncia. Por6m, o crescimento da, popuWdo nd terceira idad~ pra- novos desafios. 
Qttant6 d distribui9do espacial da populagdo, os cendrios examinados sugerem uma 

larme em orno t~ndgncia el concentnigao em  cidades cada ve-z maiores, parficu nte t 
da regido Sudeste. 

JNTRODU~AO 

I  Fste trabalho visa apresentar a dina'mica demogrAfica recente do Brasil 
J e discutir suas,principais -implicag6es. No que tange ao, crescimento 

populacional, uma das transformag6es estruturais mais impo*rtantes desse fim 
de se'culo no pal's e' a queda da: fecundidade, ue se iniciou no fim da d6cada 
de 60 mas vem se intensificando e se g,_ izando desde entio. A reclugao 
acelerada da fecundidade J'a' estA afetando o ritmo de, crescimeIfto e.a' estm- 
tura da populagdo;  para o futuro,' trari conseqUe^ncias s6cio-ecbn6micas e 
politicas da, maior importfincia. 

R curioso obs'ervar que tanto a opiniao pu 'blica como os chamados tdma- 
dores de decisdo continuam ignorando solenernente a dimensio,e o signifi- 
cado desse fen8meno. Quase diariamente, algum jornal, revista, rAdio ou 
televisgo tra~ urna. "miformaq6o" a respeito da, "explos~aio demogrifica'.', inci-, 
tando as autoridades, ou a populagdo em geral, a tomar m.edidas mais ene'r- 

.4 gicas na 6xea de controle da. natalidade. 

t possivel que parte desse de'sconhecimento da, realidade demoqffica 
I decorra de iima defasagem natural entre mudan~as concretas no curso da 

hist6ria e seu conhecimento pelo p6blico. A propagancla. iniciada. em, tomo 
da. explosZio deinogrAfica, a partir do final da *de'.cada de 50, atingiu com 
forga quase,todos os recantos do mundo;  o vigor'da mensagem deixou. crengas 
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diflecis do mudar. Por outro ladb os lobbies-4 
. 
nternacionais c nacioliftis woo-

taclos ein cima da explosi-to  d'emogrftfica continuam alimentando, do formas 
velhas ou,novas os, temores do *cresei'inento,.,Po~ul'tioional,.-'g~ja co'o for, 6 m 
preci§o divukar a nova realidade demogrAfica e explicitar suas conseqUePneias 
reais para o curto,.o me'dio e o longo prazo. 

No que diz respeito A disfiibui~a`o espaciial ~dai  populagdo, a alteraggo da 
sua configuragdo -tambe'm tem sido excessivamente rApida. As tende~ncias 
hist6ricas predominantes no periodo moderno sempre envolveram. processos 

Faralelos de concentragdO e interioriza'gdo, mas este ciclo est6: chegando ao im. Novos fatores estgo proporcionando uma aglomeraga-o'progressiva da 
populag6o em. cidades cada ve'z maiores, particularmente dentro' ao Sudeste, 
e esses tamb6m. precisam ser elucidados. 

Este trabalho prop6e-se a discut"ir essas t-ende^ncias de crescim6nto e 
. 
dishir 

buigiio, assim como as suas im~licaq6es m 
. 
ais.amplas para o futuro da so'cie-' 

dade brasileira: na Seqdo I apresentam-se as principais modificag6es no 
padrdo defecundidade bragileiro, enfatizando-se as transformag6es ocorridas 

A , nos 
, 
61timos 20 anos;  a,. Seqdo' 11 aborda: a questdo das proviveis tendencias 

futuras do crescimento demogrifico brasileiro, em termos de seu tamanho 'e 
estrutura etAria, e discute as suas implicag6es sociais;  e'a. SeqAo III ana%a 
.a evolugio hi'st6rica da distribuiggo espacial da populagdo e procura antever, 

A 6 impacto de algu'rhas tendencias em curso sobre a distribui~_a-o esp'acial da 
populagdo, em termos de regionalizagdo e concentragAo urbana. 

A EVOLU(~XO DEMOGRAIUCA BRASELEIRA: 
TENDIENCIAS RECENTES I '. 

0  padrgio demo~rffico, brasileiro 'que prevalecia ate' recenfemente jA, e' bastante c6nhecido. Desde o inicio dos, anos 40, a populagdo vinha 
,sofrerfdo r6pida e sustentada (embora regionalmente desig.ual) queda da 
mortalidade. Por. outro lado, o. nivel da fecundidade manteve-se alto at& 
meados' da d6cada de 60. Em' conseque'ncia, a taxa media anual de cres'ci-
mento populacional subiu de 2,4% ao ano na d6cada de 40 para 3,0% na de 50, 
mantendo-ge em. 2,9% na de 60. 
. Como a populagao brasileira. nesse,periodo era basicamente "fechada", isto 
6, pouco ou nada afetada por migrag6es inte'rnacionais,' sua estrutura et6ria 
jovem. manteve-se praticamefite inalterada, em fungAo do' comportamento 
diferencial da fecundidade, e da mortalidade. Urn nivel de fecundidade -alto 
per se pioduz uma distribuig?io etArii jovem. Da mesma'forma, uma queda 
da mortalidade, ao contrArio do que geralmente se acredita, c*ostumd redundar 
num. rejuvenescimento da popula'~Ao, pois afeta, sobreludo, as idades mais 
jovens.. - I 

As duas primeiras- ser,6es deste t3rabalho ar6iani-se em Carvalho (1988) 0 Martine (1989a). 
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Assim, aposar do declinio rApido dlt mortalidade'o,, da, ac 1~ra~ o Aio ritillo 

de crescirnento,'a distribuig4o et&-4a- da ~opulqdo braisileira nianteve-sd,apro

ximada'mente constant6 entre 1940 e 1970. Durante todo este poriboot,,  cerci. 

.de 52%. da populagAo encontravam-se em idades abaixo de. 20 anos. 

.A fecundidade comegou a apresentar uma queda significativa'apenas-.110 

firn da de'cada de 60. V, importante ressaltar alue este declinio,, a esar.d(I., 

5
eneralizado,.,vem seguindo formas e ritmos d erenciados, que rewletem,as~ 

ispandades de ni'vel s6cio-econ6mico entre grupos sociais e r6gionais. Assiin,~ 
or, exemplo, o Rio de Janeiro j& apresentava, 

. 
na d6cada de? 30, nivefs...do, 

e'lndidade mais baixos que a maioria dos estados na d6ca'da de, 70 (ver  

Tabela 1). Da mesma forma, hA muito tempo. que os setores mais abasta'do& 
al e praiicando a1gum p'la"n"e"a"L da sociedade, em todos os recantos do p 's,'v^m i 

mento - da yrole. Entretanto o peso das classeg m6dias e~ altas, 0 U* das. ilbas 

c 
 

r - Cls e desenvolvimento com. baixa fecundidade, erdigo pequeno que 

Wio afetava em - as taxas'elevadas de fecundidade &,Piixis. 
. grande extensao 

Nas de'eadas de 60 e 60, jA se obs.ervavam redug5es, significativas,  da'fecundi-c 
dade no Rio Grande do Sul,. Santa Catarina e SAo Paulo (e, em grau,  bein, 

menor, em. Minas Gerais).'Mais uma vez, por6m', estas nZio.eram tFLo abruptas, 

-'.ou nAo tinbam peso suficiente, para alterar significativamente os niveis e~ 

padr6es nacionais de fecundidade. e, portanto, crescimento vegetativo. 

TABELA 1 

Estim,ativas das Taxas de Fecundidade Total 1930/40, 1940/~O, 1960/70,~ 

.e 1975/80 

Taxa de Fecundidade Total Variagid,  

"Regi6es Percentual 

1930/40 1940/50 1960/70 1,975/80 1975/801 

Amazdnia 6.9 7.3 8,1 6.4 -21,Q 

Nordeste Setentrional 7.0 7.0 7.3 6.8 -7,0 

Nordeste Contrar ~,q 7.7 7.8 5,8 -26.6 

Nordeste Meridional 6,9 7.3 7,6 6,2 -1 BA 

Minas Gerais 7,2 6.8 6,5: 4.3 -33,8 

Rio 'do Janeiro 4,2 4.0 4.0 2,9 -27.5. 

S50 Paulo 5,6 5,1 4.2 3,2 -23,8:  

Paran6 5.9 5;9 65 4.1 -36,9, 

Sul 6,2 6,2 5,1 3,3 -35,3 

Centro-Oasto 6,2 6A 6.6 4,5 

Brasil 6,5 6.3 5.8 4,3 -25,V 

FONTE: Carwalho (19BO). 
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CONSEQVENCIAS DEMOGRAFICAS E SOCIMS DO RAPIDO 
DECLINIO DA FECUNDIDADE 

A tentatiVa do ~rojetar as timde'ncias passadas e' presenteg para o 
fut' uro, em. qualquor Area, inclusive 'a de populaq5q,'parece ser,  sempre 

utria tarefa' dbmplicada. Keyfitz,.pbr ex6mplo" comenta que a bist6ria: sempie 
tern-se encarregado-de mud'ar radicalmente  o 6urso do comportainento de'mo-
grAfico, particularmente no seu componente reprodutivo, o 'quo faz -com que 
o exercicio de piojeg6es se assemelhe,. ~s vezes, a um torneio de tiro ao alvo, 
sondo qiib os a1vos sed6slocarn serrip-re erndir'696es imprevistas. 0 giau'db 
incertoza, quando se trata de visualiziat o. compo.rtame-Ato. demogrAfico pros-
pectivo, e' tanto maior quanto mais se avanga no tempo, 

No entanto, nao hA d7uvida de que -a qualidade das proieg6es vem. melho-
rando. No caso atual, tendo em vista.a relativa. estabilidade dos padr6es das 
fung6es I das var!Aveis. domogrAficas, os ni'veis relativamente redukidos de 
fecundidade e mortalid'a'de j& atingidos, as experie'neias histo'ricas de outros 
palses e a massa de inf 

' 
ormag6es j6 existentes sobre a populagao brasileir'a,. 6 

possivel trabalbar com uma'margem de seguranga bem ma'ior que em outras 
Areas das CiAncias Sociais, no quo se refere 'a projqAo do comportamento 
demogrAficd. 

11. 1 A Estrutura Eta'ria e,  o Rifino de Crescimento 

Conforme visto anteriormente, a queda - recente da fecundidade deu-sc 
numa populagdo com distribuig5o &Ariia j*ovem,- moldada historicarnente pola 
fecundidade -elevada e, secundariamente, pelo decliw'o da mortalidade. 

As geiaq6es. *nascidas antes da. recente queda da f6cundidade fo rmavain 
um'a estrutura etAria de base I*arga e, conseqUentem6ate, apreseiatavam. alto 
potencial die cresicimento, que persistiri enquanto as mulhdres- em idade repro-
duthia'(15 a 49 anos)'pert,encerem a geracoes nascidas antes'do de6li'nio' da 
fecu'ndida'de. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 7  - - - - - - - - 
-1 A rapidez da queda da fecundidade e a utilizi0o de meios mais dristicos de c6ntrble da 

prole, indicam unift motivagrio. devada -para o,-plan6jamento fainfliar—Para uma discussrio desse 
temu, Ver Martine (1989a, pp. 31,-5). 

Benfam/IRD (1987)],.ou-sej 
* 
a. 
' 

ein 80% * dds ;n6ll~erps, que adotavan.y a -anti-
concepgao - os m&odos usados eram, extremame~te -effeientes,. o - que.pressup6e 
uina nova atitude frente ~,,reprodiiqdo humana. Isto sem- falar -do gborto 
provocado.,- cuja:incide^nc'ia e' certainente':elevada e tam*b6m representa,,uma 
alternativa.'diAstica, mas eficiente. 3 

As primeiras -indi 
' 
cag6es de- uma queda mais generalizada da fecundidade-, 

em todas as regi6es'brasileirds, foram fornecidas pelas PNAD da d6cada de 70. 
Estes dados deixaram. os especialistas surpresos; e at6 um pouco desconfiados, 
.Vois ndo havia, at6 entdo, prenu'n'cios - de uma transformagdo importante nessa 
area. As. informag6es do Censo DemogrAfico de 198.0 trouxeram a confirma~ao 
indiscutivel da queda da fecundidade ern todas as regi6es e camadas sociais. 
Posteriormente, vArias fontes complementares apontaram n6o somente para 
uma contfnua~&o dessa queda, mas tamb6m, para sua aceleraggo' na d6cada 
de 80. Assim, as PNAD de 1984..a 1986, as. Estatisticas VitaiS 2- e uma pesquisa 
nacional da Benfam. apresentaram resultados convergentes,, que mostraYam, 
uma reduggo da taxa de fecundidade total (que, grdsso nw'do, representa o 
numero de filhos tidos por uma mulher de'50 anos se ela sintetizas~e os 
padr6es 'correntes de fecundidad6) muito mais rApida do que a ve'rificada, 
no passadb, nos palses hoje desenvolvidos.- 

Assim, observa-se na Tabela I que a taxa de fecundidade total caiu de 5,8 
na d6cada de 60 pgra 4,3 no periodo 1975/80 (no primeiro qWnqUAnio da 
de'cada de.80 caiu ainda mais: para 3,6). Isto corresponde a um'declinio 
superior a 37% em pouco, miais de 15 anos. Einbora sbja problemiAtico desa-
gregar as informago-es m4is recentes por regioes ou setores: sociais, niio-hi 
.du'vida de que a atual queda estejd ocorrendo em todas as regioes, tanto a 
nivel. urbano como rural [vor Carvalho (1988) e Martine (1989a)]. 

~Uma ueda tao ~eneralizada, em. tdo pouco tempo, 6 surpreendente, se. 
conaparala ~L exp'eriencia -de pailses desenvolvidos, particularmente, tendo em, 
vista a extensdo territorial do Brasil, o tamanho da sua populaggo, a hetero-
geneidade de suas regi6es e setores sociais e a ause^ncia de uma politica demo- 

5 
 rffica oficial. Num, pais onde a maioria da populag-do se encontra nos estratos 

le renda,mais baixos, 6 evidente que tal qud-da no nivel m6dio dafecundi-
dade- s6 6 possivel so ocorrer do modo generalizado nas camadas mais pobres 
da sociedade. De1ato, tern sido demonstrado que o declinio per6entual foi 
maior iustamente no grupo mais pobre da populagdo, isto 6, nas famflias com. 
renda familiar mensal abaixo de um'salirio minimo [ver Merrick e Ber*qu6 
(1983)]. 

Enfim, vArias fontes independentes confirmam, sern sombra de ~ du'vidas, que 
nos U'ltimos 20 anos; o. Brasil tem experimentado una rtdugdo gyrandb `e gene-
xalfzada de seus niveis de fecundidade, a urn ritmo bem m—aior do que o 
previsto pelos especialistas. Os dados existentes permitem. afirmar, com segu-
ranga, que o 'declinio- da fecundidade no- Brasil nAo esti ligado a um. fen6, 
meno conjuntural, tratando-se de um. processo irreversivel, coerente, com uma 
Verdadeira transigdo demogrfifica. Ndo cabe analisar aqui como ocorreu essa 
transformagao, mas sua irreversibilidade 6 reforgada pela constatag6o, de 
que, em 1986, 66% das mulheres casadas no Brasil, com. idades entre 15 e 44 
anos, estavam usando a1gum m6todo anticoncepcional. Destas, 41% ja' esta-' 
vam esterilizadas (m6todo irreversilyel) e 38% estavam. tomando pi'lulas [ver 

---------------------- 
2  ror exemplo, inforrriag5es sobre o registro de nascimento em Sio Paulo mostram uma tendAncia 

clara A redugfio do 'n6mero absoluto do nmimentos, apesar db a populagio feminina em idade 
Iceprodutiva continuar a crescer a mais de 2% a.a. 



P'Or outro I ado, o's. niveis:'de fecundidade rapidaiiieiite'dceresc'ei~ites p . assa-, 
ram a- produzir,. -anualm6nte, um nu'mero dd- nihscidos vivos relativamente 
menor. Este proces.so, conforme -d'emonstrado pelos dados c e'nsitArios de 1980,. 
jA produziu. conseqiie'ncias demogrAficas importantes: -a taxa media anual de 
crescimento aa ' 'opulag?io caiu para 2,5%, en uanto a propoirgdo da'populagao p . q 
total -abaixo de 10 anos de' idade caiu de 29,3 para 26,2% entre 1970 e. 1980, 
o que significa, que a populaggo brasileira'entrou num processo continuo do 
redugdo de suas taxas de crescimento e de desestabilizagAo de-sua distribuigao 
et6xia. A seguir, aprofundamos um po'uco mais a compreensao. desses dois 
processos. 

Primeiro, no que'diz respeito ao crescimento futuro da pooulaqZio, segundo 
as projegoes recentes de Camarano, Beltrdo e Neupert (1988 ),4  as taxas 
medias & crescimento anual devem- diminuir de.2,1% a.a. no periodo 1980/ 85 
para 1,6% no qijinqiIe'nio 1990/95 e 1,8% entre 2005/10, o que significa que o 
Brisil deverA atin 

. 
gir uma populaggo total em torno de 170 milh6es no ano 

2000 e de  194 milh6es em 2010 (ver Tabela 2). 

+ABELA 2 

Projegio das Taxas de Crescimento Populacional e da PopWaga'o  Total 
19810/2010 

Taxas do Crescimentoo Popula~io no Fim do Poilidoo 

1980/85. 2.1 133.358.648 
1985/90 1,8 145.895.695* 
1990/95 158.228.885 
1995/2000 1,5 1711.205 *769 
2000/05 1,4 18Z.426.559 
2005/10 11.3 194.399.205 

FONTE: Camarono, Nub a Neopon (1980). 
Do acordo-com a Hip6tese 2 do Camorono. .8oltrio e Nouperi (1996). 

So a populagAo brasileira mantivesse o mesmo ritmo de crescimento obser-
vado na d6cada de 60,,eli- chegaria no ano 2000 com 213 milh6es. JA a pro-
je9do oficial. do IBGE no inlicio. da a6cada de 70, na hip6te~e inferior do 
crescimento, era de 201 milh6es no ano 2000. As diferengas de- 43 milh6es 
(213 — 170) e de 31 milh6es (201 — 170), respectiVamente, se concretizadas, 
serao totalmente atribui'veis, no primeiro caso, ao declinio da fectindidade 
ap6s 1970 e,; no segundo caso, ao declinio maior do que aquele previsto pelo 
IBGE no inicio dos anos 70. 

. A- - Utiliza-se -aqui a Vroje4;5o baseada na Hip6tese 2,. Isto 6, taxas% liquiclas do- inigraggo rural-
urbana iguais hs m6dias de igeo a 1986. 
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Obviamente.,estas (401.cll~~Iks re cr(-,,tyi~-So a de wiscer" 
41)6s. .1970.., Cow- o inicib, (Ia- reduq' inodificagOes.-na 
estrutura etiria coinegain no, grupo dos rec6iii-nascidios, espalhando-se -pro 
gressivarnento para os grupos etArios imediataniento superiores. Conscqiiente,, 
mente, prev&se uma profunda modificag&o na estrutura euiria, coni- envellic. 
cimeDto da populaglo (ver Tabela 3): 

TABELA 3' 

Projegio, da Estrutura Etairia — 1980/2010 

Grupos do Idade 1980 1990 2000 2010 

.0  — 
4 IM 11,4 9,9 -9 2' 

5 — .9 .12,6 11,4 9,7 8 :9 
10 —  14 11.9 11,5 9.5 8,5 
15 — 19 11,3 10,2 93 8,4 
20 " 24 9,6 9.7 9,8 0,3 
25 — 29, 7.9 9,11 8,6 Bi3' 

-30 — 34 6A 7,7 6,11. 0,4 
35 — 39 5,3 6,3 7,6 BA 
40 — 44 4,8 -5,1 6.4 6,9 
45 — 49 A9 4,1 5,11 6.4 
50 — 54 3.4 3,7' 4.1 5.3' 
55 — 59 2.6 2,9 3,3 4,2 
60 — 64 2.0 2,5 2,8 3,2 
65 — 69 1,7 1.8, 2,1, 2,5- 
70 e + 2,~ .23 3,.3- M 

Total 1 100 100 100 100. 

FONTE E NOTAS: Ver Tobela 2. 

A estrutura etairia esta'vel e jovem quo caracterizou o pais ate' 1970— doviL 
do, sobretudo, aos niveis elevados de fecundidade — cedeu lugar a urna. convi-
vencia simultAnea enfre duas estrutura's completarnente difer'entes, cujas fk6ii-
teiras foram definidas pelo mkicio da r4pida queda da. fecundidade. As gera-
9~es mai§ velhas, nascidas.. antes do dechnio, continuam a crescer '~s; taxas 
histo'ricas que prevaleceram antes. de 1970, mantendo entre si uma relagiio de 
tamanho coerente, e formarn sempre uma pirAmide de base larga. As gera-
goes mais jovens t6m uma base mais estreita, numa estrutura,  etAria ndo.. t90 
coorente internamente- (pois passarn a. crescer, a taxas oscilaintes de tendência 
decIinante) e muito pouco consistente com a distribuig6o clas gerag6es m.ais 
velbas. 

Com o passar do fempo, 6 claro que a divisao entre as duas, gerag6es * 8e 
dar6 sempre num patamar mais velho. Por outro lado,.6 importantp. ressaltai 
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que, com o tewpo, as mullieres, da nova Llreragau passan-to a con5tituir uma. 
percent,,igerrx c 

' 
rcscente d'O total ein idades~reprodutiVas, o que proporcionari 

.uma. segunda, clesaceleragdo- no nu'mero de nascimentos e na, participag-ao 
relativa, de jovens na popula~Ao., 

Este fen6meno e' pr6prio, da fase de desdstabilfzaggo. No longo pr.azo, 
tender-se-a' a uma. nova estabilidade ou quase-estabilidade, com distribuiggo 
etAria constanto ou. quase con5tante e, conseqiAentemente, com as populag6es 
dos diversos grupos: etArios crescendo em torno de ur~a taxa *L'inica. A questgo 
que se colocia. aqui 6: quando dbvera' a popula~qgo brasileira .estabilizar-se e 
qual ser& seu 'tamanho? 

'Para respond8-l'a, foram adotadas duas bip6teses, a saber:. 

Hip6tese I — as funq6es correntes de fecundidado e mortalidade do periodo 
2005/10, de acordo'corn'.,i prdie'ggo de'Camarano, Beltr6o e Neupert (1988), 

.manter-se-do constantes durante-.todo o se'culo, XXI;  e 

Hip6tese 2 — a paitir de 2010, a.funqAo de lbortalidade ser4 a mesma* do 
perlodo 2005/ 10 e a fungao de fecundidade ter-A a mesma. distribifigao daquela 
de 2005/10, mas.de-nivel tal que correspondera' a uma taxa liquida. do repro-
dugiio igual a 1,0. 

Na. realidade., com as duas hip6t.eses fixam-se..dois limites de crescimento 
a longo prazo:. no pAmeiro, nao haveria recuperagao do :potencial de cresm-
mento acima, daquele do periodo 2005/10;  no segundo, o limite' infefior de 
crescimento, seria ~quele da populqdo estacionAria, isto '61 crescimentQ, niilo. 
A' Tabela 4 mostra, as populag6es pr6jetadas segundo as duas hip6teses. 

Mantidas as fung6es -de fecundidade e mortalidade, esperada do quilinquile^nio 
2005/10, o ritmo de crescimento, da popula~.io -decrescerd-, aleangando, ein 
meados do se'culo, valores inuito pr6ximos h taxa intrinse'ca de crescuinento 
(6,396 ao ano ~, que, - Por sua. vez seria, aleanga'da no quMin'qUAnio 2085/90. 
Quanto, ~ estrutura. eta'ria, ela permaneceria, basicamento constante a partir. 
de, 2030,'quando ja' poderia ser considerada, quase-c'AAvel. 

A estabilidade "perfeita" seria atingida em 2090, 66ib urna, populag5io total 
em torno de 295 rhilh6es de pessoas. Entre os anos de, 2000 e 2090, a popula-
~do teria. crese 

' 
ido a uma taxa, m6dia.anual de 0,6% oco ano. A partir de 2090, 

passaria. a creseer a uma taxa constante de 0,3%. 

N  'Hip' a a otese 2, o ritmo de crescimento deelinari muito'mais rapidamente, 
alcangando a condi~do de populagio estacionairia. ao final do se'culo, Axando-se 
num total em torno de 250 milh6es de pessoas. Nestas circunstAncias, a distri-
buigao eta'da. se, manteria, basicarriento constante~ a partir do meio do s6culo. 

Presumindb-se qu'e a trajet6ria real da, populaggo deva, situar-se num ponto 
iatermecliArio e'iAre esses dois limites, o pal's teda, em. meados do s6culo XXI, 
uma populagAo de tamanbo similar h dos Estados Unidos em 1990 (isto, e', em, 
torno de 244 inilb6es) 

' 
e . uma taxa, de ere 

' 
scimento &mogrAfic6 similar A. que 

prevalece atualmente, na,Fifil-Andia, ou na ItAlia (0'3% a.a.). No final -do s6-
culo, XXI, o Brasil teria. urba ~opula~do total similar h da. Unido Sovi6tica em 
1985 (em.torno do ' 277 milh6es) e-uma taxa. de crescimento similar' 'a atual 
da B61gica ou Dinamarca (0,2% a.a.). 
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"I'AlIMA 4 

Topulaq.510 Projetada segundo Duas,H~p6teses Diferentes 2020/glOO 

Hip6tese I 

Tan Anual 
do Crescimento Tamanho % do %.do % do % do 
no Oltimo 

' 
Po . pulg5o Populaggo Populagio Populiog5o 

00inq56nio Populbgso abaixo, do ontre Cinco entre 16 e acinia do- 

N (1.000) Cinco Anos a 16.Anos 65 Anos 65.Anos 

2020 0,98 216.763 80. 16.4 67,1 8,1 

2030 0.74 233.601 B4O 15,4 65,9 10,7 

2040 0,55 247.771' 7,8 15,0 64,6~ 12.6 

2050 0,41 258.883 7,7 14,8 63,3 14,Z 

2060 0.35 268.306 1.6 14,7 63,1 14.6 

2070' 0,33 277.392 .7,6-~ 14,7 6 2,'0 14,9 

2080 0,31 286.204 .7.6 14,7. 62,6 15,1 

2090 0,30 295.031 7,6 14,6 62,7 15.1 

2100 0,30 304.078 7,6 14.6 62,7 1511 

Hip6tose 2 

Taxa Anual 
do Crescimmo Tamonho % do % *do % do % do 
no 01timo. do Populagio Popologgo Populocio Populagio 
05inqaAnio Popuilagio abaixo do entre Cinco entro i 5 a acima d8.. 

N (1.000) Cinco Anos a 15 Ancs 65 Anos 65 Anos' 

2020 0,85 212.973 7,9 15'.9 68.0 81'2 

2030 0,63.. 2,27.922 7,5 14,6 67.0 10,9 

2040. 0:38 238.064 3.2 14,2 65,5 13,1 

2050 0.20 243.814 7,0 13,8 64,1 15,1 

2060 0.12 247.030 6.9 13,6 63,6 1. 5,9 

2070 .0,06 248.821, 6.8 13.5 63,1 16,6 

2080. 0.02 249.417 U 13.5 62,8 16.9 

2090 0,02 249.869- 6,8 13A 62,9 16,9 

.2100 0,01 250.115 .6.8 13A 62,8 17,8. 

FONTE: Ver Tabela 1. 
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H. 2 Impactos Sociais verificAtudo-se, posteriormente Ao piiraA6j$-.xnilh66s~ i10 ~.-ano 20.00. um. Crescuriel 
e 17,8;.  mil. IiOes no ano,2010. 

As principais implicaig6es sociais da: queda da. fecundidade, para o curto . 
Mo 116 dulvida do que ainda sd trafix - do, urn contingente Dume'roso,  - d(ir 

c m6dio prazo, podem. ser expostas..com certa confianga.,  J6 se passaram criangas- mas. a estabilizaggo do crescimento dossa. faixta pro)orciona-urn,  . 
- ~1(  quase 26 anos. desde o inicio dessa queda, e seus contornos sAo bern conhe- 

espa~o para a iomada de,m 
I 
 edidas mais eficazes. contra as 'ctiagas sociais, 

que a'fetam esse grupo: abandono de criangas.- desnutri9do, mendio~ftncia,-ctc, 
cidos, como o sdo tambe'm* as mercias 6 imbn*cag6es. da. dinAmica demogr6fica., 
t muito, importante que seja iniciada, uma discussdo' s6ria a- respeito das 

Criam-so, desde ~A, ~Ondiqo-es para a preparagao das gy 
. 
erac6es que, c 

I 
 onstruidto: U, I. 

Os 
implica96'es das tende'ricias em curso Para tirat proveito; em- beneficio da 

o Brasil no inicio do s6culo XXI. programas-  mais - urgentes:, e. cruciais~ 
a  nesse sentido tAm a v6r com alimentagdo.  e nutrigao, creches~ e aten'.0  :'o  - L~,  

populaggo mais carente do pats, das condig6es favorAveis; criadas pelo. novo sau 'de. 0 know-how t6enico e os recursos para uima a9go eficaz nessas,.Areas 
padrAo demogrifico; assirri como- para se.  preparar para enfrentar a1guns jA existem, demandando agora- uma verdadeira, operagao de guerra - para 
problemasque necessariamente advirgo no m6dio, e longo prazo. ticular esfoqos a nivel federal, estadual e, sobretudo, locali  em prol das 

Na Tabela 5, apresenta-se' a provAvel evolugao de quatro faixas etArias criangas. 

crucials para Q planejamento econ6mico e social: 0 a 4, 5 a 14, 15 a 64 e 
acima, de 65 anos. Tratam-se, grosso modq,, das populag6es-meta das joliticas b) A PopulaqAo Escolar 

'de nutri9do, educag6o, emprego e previde^ncia social. A seguir, a'borda-se a A populaggo entre cinco e'15 anos devertt crescer, entre 1980- e, ~010,. a 
I 

situagAo especiffica. de cada um desses grupos. taxa~ muito pequenas, com um. valor m6dio anual em tdrno de apenas 0,5%, 
inclusive alcangando valores-Degativos entre 1990 ' e 2000. Isto sig~iff6a. uma 
reduggo de mais de 80% no ritmo de crescimento bist6rico da- populaqa"'o ein 

TABELA 5 idade escO'*I.ar W 1970. 

Proje~Ao da Proporglio da Po ulagio em Faixas Etfirias Selecionadas P 
Em. pr'incipio, o sistema e'ducacional estA, tendo agora uma oportunid'a'do 

impar para. -solucionAr, definitivamente, a deprimente' situagao 'edu'cacional 
do pais incip, r Almente no que se refere ao ensino de 1.0 e 2.0 graus.-'A 

Proporgio capacida e do -sistema educacional brasileiro, ate' 197G, ti 
* 
nha. & 6rescer 

Grupos de Idade num ritmo superior a 3% a.a.., pois se definia. como meta -o Aumento da 
1.980 1990 2000 2010 cobertura, do sistema. Agora, coino a expansdo do s*istbma gode'.

1 
 ser 

, 
dadil 

num ritmo bern ni. ais reduzido, 6 importante aproveitar-se da situagdo para, 
al6m de universalizar a cobertura, investir na melhoria da qualidaide db en§ftio.. 

0 4 14,4 11,4 10,4 9,2 Seria catastr6fico a&oveitarse da reduqAo do ritmo de crescimento. i da 
5 24.5 22.9 19.8 17,4 popula~! o em. idade escolar ~ara- tamb6m diminuir, em termos r'elativos*,,. os 

15 — 64 57.2 81,2 64.4 66,11 
arcos recursos gastos no pais com. a educagao dos jovens. Polo contrfti6, 

Seve instaurar e, na opinido -S ub n lica, com a co seqiiente -decisAo a p' politica 
65 a + 4,0 4,5 5.4 6*6 convic~Ao de que 'so chegou ao momento, ndo mais adifavel, de'melhorar a 

Total 100 100 100 100 
qualidade do ensino e.  formar uma populagdo capaz de participar mais efica.z- 
mente do sistema. produtivo e 

" 
sobretudo, de exercer seus direitos & cidadan'iA, 

A construg5o de escolas mais ap.ropriadas, a p'reparaggo mais adequada de 
FONTE E NOTAS: Ver Tabela 2. professores, - 6L substituiggo mais i4pida, - de professores "leigos" - o'u sua,  reci- 

clagem, a melhoria. do conteu'do do curricul6 e dos equipamentos* necessdrio's 
a um desenvolvimento, integrado do aluno, a implantagdo &..ensino do pri- 

a) A InfAncia meiro grau. em tempo integral, etc., sAo metas atingivei~ dentro de -um futuro 
relativamente pr6ximo. 

Com o inicio do declinio da fecundidade, as mbdificag6es na distribuigao 
etAria comegam a se dar na populagdo de rec6m-nascidos. Conseqiientemente, 6) Os Trabalhadoires 
a populagao abaixo de cinco anos deverA ficar, basicamente estacion,/Lria, em, 
termos absolutos, at6 o ano 2010,.esperando-se uma redu~fio do -nu'mero de A populagiio entre 15 e 64 anos deveri crescer a uma taxa m6dia anua'l 

'milh6es criangas,. nesta faixa, de,  17,3 em. 1980 para' 16,1 milh6es em 19,90 e. W 2010 de, 2,1% relativamente elevadd o ano (om torno a.a.,), ma's"'Colyk: 
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tond6icia. declina"Ilte, passando &.2,8 para 1,5% a,..a,.. entre 1980/85-6 2005/1.0;. 
Este declinio se deve 'as baixas taxas de crescimento. dos. gr'upos~ mais jovens 
qM idade.4e,. tr-~tbaffiar,. ps q.pais c.hegjm. W a.. apresentar tax.as - negativas, No 
entanto, 6 impoitante ressaltar que, apesar da tende8ribia declinante.  das taxas 
de crescimento da populagdo entre. 15 e 64 -anos, sua.proporgAo em- relagao 
,A popplagla'o total serA cre'scente no curto e m6dio prazo. Assim, este gru po, 
qt.ie representava 57% do total em. 198.0, passara a'Q7% em, 2010, como 

* 
con-

s.eqd6ncia, da enorme diminui~Ao da populaggo abaix6 de 15 anos, ou seja, 
a 

. 
relagao de depende^ncia (numero de pessoas em. idades,ativas, comparado 

com.10 nu'merP  de' criangas e velbos) tende a. uma clara. melhoria, conforme 
constatado na Tabela 5. 

Observa-se tamb6in -que ', dentro' do amplo 111tervalo de idade de'-15 
64 anos, os grupo~ etArios componentes crescergo, no periodo, em. ritmos. bem 
dif&renciados

' 
 variando de 0,6% a.a. no grupo, de 15 a. 19 anos para taxas 

acima, de 3,0% a. a. nas cat~gofias com,  mais de 45 anos. Estas modificag6es 
na estrutura. etArialriterna da. popula~5o em. idade de trabalhar poderdo 
implicar maiores taxas de atividade para a. populagWo rfien6s jovem, (acima. 
de..45-1 anos) e maior. paiticipagdo - ferninina.' Por outro lado, na medida em 
qu~e as salArios atimentain cd in a idad6, *poderia haver tendAncia a -umd melbo; 
rid'nos seus valores -reais m6dfos.- 

Ceteris paribus, o ritmo.bem mais baixo-  de aumento, da. popula~do jovem, 
al6m' da 6bvia diminuiggo dd pressAo sobre  o mercado de trabalho, oferecerA 
condi~6es mais,  favorAveis p'ara uma melhoi preparagdo 't6enica das ~essods 
antes de comegarem. a trabalbar, ou' no'pr6prio local'detrabObo. Isto, aliado 

,a  uma melhoria significativa. nos. niyeis educacionais dos. jovens, . poderiA 
contribuir decisivarriente para um, salto quialitativo, da mgo-.de-o'bra brasil.eiia. 

4) A Terceira Idade, 

'Tendo em vista a in6icia dos padr6es demogrAftcos anterio'res a 1970, a 
popula'qao de 65 anos 6 ifiais -aumen'tarA'. a taxia's. acima de 3,0% a. a. W 2010. 
Estas -taxas altissimas na~da te'm a ver com. d declinio da. fecundidade, pois se 
ref6rein a pessoas nascidas antes de 1950. Obviamente, este rApido cres'eimento, 
combinado com. o estreitamento da base da pirfimide e'tdria,. tem, como cons*- 
. 

 a

[iigncia uma.eleva.95o stgnificativa da propoiggo de' pes,soas com-idade acima 
eu-'65 anos (de 4,0 para 6,6% 6ntre 1980 e 2010). 

Tais niveis de particip'a~go'.da populagAo idosa no. total continuam - muito 
abaixo dos paises jk desenvolvidbs. Por'exemplo, a Alemanha Ocidental, qu6 
vem, apresentand.o um.  crescimento demogrAficb negativo desde 1975, -teral., 
no. an.o.  20.0p, 17% da sua.PopulagAb com, mais. de 65 anosi De qualquer forma, 
o 

.1 
 crescimento elevado 

. d 
lag6o idosa no''trasil fatalmente se tornark. 

'LILM problema, a m6dio e=prazo, o que sefA agravado pelo fato de as 
pessoas -idosas pertencerem a familias . cada vez menore~ (tend8ncias a 
familias co 

' 
m apenas dois filho~, na m6dia), pois com, ist6'a probabiliddde 

de os velhos terem filhos ou parentes. pr6x'imos -com quem morar ficar4.  mais 
reduAda 
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&~te-.1ert6mcnio j&.6.ba~taiito cooliecido iio,~ 
de todos- os.:re~ursos, disponiveis, ainda. nbto'tehnj~ 

' 
eii 

. 
contrado. 

q6adas~'e.lumanas - para o. probletn'a.. Como. a. redugdo da,  fecundidade est&,, 
ocorrendo num. ritmo, muito mais aceferado do quo riaquckg p 

* 
ake.s. duranto 

Suas'pr6prias transig6es demogralficas, o processo de envellieciment& tarrib&ii-
serA Inuito inais rApido a'qui. Dados os problemas end8micos;,,.do cjuadi'o~'do 
subdesenvolvimento ue certamente persistirdo s6culo XXI adentro, as pe-m-
pectiva's para a gran3le massa - de velhos no futuro sgo alarmantes ~~ Na wn-
juntura, rec6m-passada, qu~ndo a ~roporqdo de velbos na sociedade Ainda 
cra'pequena; a iiistituigdo familiar -continuava respo'ndendo, ou tentai1&)'- ruq~ 
ponder,:, p6la siistentagao dos ma'is veilho's, & a situagdo,  previdenciftia 

I. 
 ent 

relatiiramente, favor'Avel (isto  6; a. populag6o de aposentados, gasto maior da 
Pievide'ndia Social, era relativamente,pequena). Apesar disso, grande parte 
da popul.aga-o de velhos e'ra (e continua) abandonada. ou jogada ern institui.~ 
966s -de sustentagao precAria. 0 que dizer do ftituro, quando a- prolioq5t 
de velhos ser& maior,'os'gastos dit Previd8ncia c'orn aposentadoria aunienm 
tar,rio m6ito- 6 a capkidade ou vontade de as familias ficaiem 'com' Set.13 
velhos tend6rA a diminuir? 

Frente a este- quadio urge cornegar a planejar, desde jA, a abs 0 dessa,~ 0 . 
iciativa. privada massa crescente de idosos. 9 quase certo que a in O2egsc6brir6, 

ii-namen 
. 
te, as * van 

. 
tagens comerciais de criar comunidades- & alioseik- 

Prdo,x  ta s, replicando um 'Pouco os modelos dos paises-desenvolvldOS.VaS, Litt 
PrAtie'a. tais polugbes' afetarAo apenas uma minoria. da comuniidado.de' idos(;~, 
S'endo ela justament~ aquela, parcela. menos -problemAtica'por ser mais ~ abas—
tada. Por conseguinte, o nu'mero de instituig6es' governamE.~ntais especializadas 
na bospedagem condigna,de velhos necessariamente ter4i que se multiolicar. 

0' sistema de sau'de t/Amb6M' terk'que se, preparar para atender, a esta. 
areela cKescente da populagdo, que apresenta. UM quadro de,morbidacle 
em, 'espedifico de cloe'n~as cro'nicas e degenerativas. Isto serA' facilitado,pel"A 

r  'dugab r0ativa, da demanda por s~rvi~os de obstetricia, ginecologia'ej)e-~ e 
diatria. 

0 p6prio- sistema de Previde^ncia Social terA tamb6m que suportar 111111 
peso crescente iao que se refere ao pagamento de pens6es. 0 aspecto, posidw, 
conforme visto acima, 6 a melhoria do coeficiente de dependAncia, (isto. 6j: do 
numero de pessoas que,trabalbam em. relagAo aos ngo-trabalhadores), decot.... 
re.nte da ..queda da fecundidade, 0 aspecto-.hegativo 6 que a maior parte~: dos 
recursos: de uma Previdgricia cronicamente.falida j6 se destina, ao pagamento 
de aposentadorias. Como o nAmero absoluto. de aposentados'.vai crescer,w.a 
taxas muito altas, a melhoria da relagao de dependekicia. Pode ser insuficiente 
p 
. 
ara cobrir esta nova deirnanda. 

Finalmente, o fator ambiguo nesta. equagAo 6 a legislagio que: permite 
a. aposentadoria em idades precoces. Em a1gumas categorias ocupacionais, 
tais aposentadorias -de funcionArios em. plena vida produtiva, que pas'sam.,a 
exercer..nova fungdo xemunerad,~t, al6in de receberem. aposentadoria,-'traws-
formararn-se em. urn fen6meno socialmente injustificAvel e sem- parale. 16.: nos 
paises desenvolVidos. Para outras categorias, wmo, por exemploi: 0S."Irki'. 
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bathadore's xxll'.Iis~ 011,  prof6ssores do; prfineiro- e se-gundo grau,.-a. aposentadoria 
precoce,.6 uma questdo de justiga, no atual contexto. A solu~go justa seria c6xga 
do 'trabalho e. salArios condignos, e ndo aposentadoria precoc6~ exigida pela 
deteiioraggo precoce da capacidade fisica, e mental de tais eldsses de tra-
balhadores. Urge,. assim, uma me'*lhor explicitagZio e regulamentagdo dessa 
Area confusa que a -Constituinte nao consejuiu. esclarecer satisfatoriamente. 

.e)'Implicag6es Sociais da Queda da Fecundidade: Uma Visdo Geral 

A tentativa de explicitar as coiiseqij8ncias da ' queda da fecuindidade para 
a formaggo de diferentes estratos. demogrAficos podeha, aparentemente, re-
forgar uma certa visAo neomalthusiana da questdo populacional. De. fato., 

A a reduqao da fecundidad*e parec,e proporcionar a oportunidade. gen6rica para 
uma melhoria das condig6es sociais da populagRo no s6culo XXI. A U'ni'ca 
clara exceqAo seria com -relagdo ao crescimento rApido da populAggo de idosos. 
Nesta linba, a - argumentaqAo acima levaria. a concluir (como;  aparentemente, 
muita gente faz) que uina acentuagdo ainda maior da queda de fecundidade 
roporcionaria vantagens: ainda mais.  espetaculares, ao ponto de o controle 
a na'talidade ser apontado como panac6ia' para'o, agudo problema social 

brasileiro.,  

Tal generalizaggo.,seria apressada, por v4rias,raz6es. Em piii-neiro lugar,, 
porque os i 

. 
m]?acto§, mais importantes da reduggo da fecundidade ocorrem 

sempre depois de unia defasagem significativa, de tempo em relagdo ~ queda. 
A in6rcia das tend8ncias de crescilmento — -deierminadas por padr6es de com-
portamentb. reprodutivo do passado, conforme mostrado na segAo anterior 
— significa que medidas destinadas a reduzir este crescimento,tAm pouca  
relevAncia para o planejamento de curto prazo; 0 planejamento.  familiar e o 
contiLole da natalidade ndo exercem. efeitos retroativosl 

EM segundo lugar, 'ndo bA qualquer garantid de que medidas mais ene'r.-
gicas na Area de planejame'nto familiar Qu contro*le da natalidade'prov6ca-
riam um dcclinio mais acentuado da fecu'ndidade. 0' ritmo da q~ieda no 
Brasil s6 6 s~perado por paises como, por exemplo, a China, quo adotou 
cOntroles Agorosos sobre ~a natalidade. Embora se assemelhe ao que atual-
mente oe6rre em. outros paises: do Terceiro Mundo, a queda brasileika estA 
sendo tdo ou mais rApidd que aquela, ocorrida em paises que adotaram fortes 
camyanbas de controle da natalidade. Portanto, a ndo ser que se adotern 
me idas coercitivas, como , na China, a atual'-queda vertiginosa dificilmente 
serA afetada lia sua -trajet6ria, embora a forma (isto 6, o uso de meios 
menos "radicais") possa ser alterada.. I I 

Em, terceiro lugar, 6 preciso reiterar que o bem-estar'da populagao 6 con-
dicionado, sobretudo, pplo estilo de desenvolvimento adotado,'e nao tanto 
por taxas de crescimento demogrifico, ou. seja, a melhoria das condig6es de 
sa6de ou educaga-o da 0 ulagdo responde muito mais a ganhos reads de -S

e
p 

salArio do jue a ritmos crescimento da- popu 
' 
laggo. Estes ganbos, por suA 

Ve:'I I- 
em, ern U'ltima instancia, das, decis6es tomadas pela sociedade a 

respeito da distribuigao dos benefidios do desenvolvimento. A pr6pria me-
Ihoria na estiutura da forga de trabalbo e na.sua capacita95.Q para.o trabalho 
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depeade~mUi(01-11_1,fkis, da . capacidado da s(v'.Acdd'e: m-sontido:, (k gect ljot (I 
' 

, 

empregos do q'ue,da compq.sl~~.ao'&Aria da popula~40.. 
A ;  

Finalm6ite; cabe- mencionar que, 110 longo. pra.:(O, o.s. problen~as do. envo., 
Iheciinento da popula~Ao podein s'er tAo assustadores'quanto Wp'l-I rio,.Crosci, 
mento demogr6fico. Nesse sentido, 6- pQssi'VeI que o probl~-tria'cllcl~mogi,a.fxc.,o,-
da Alemanba (RFA),, no s6culo XXI, seja mais grave que. o do Brasil, ~ no 
sentido de que.*o'pouto interesso existente ifa at-tialidade para. se  gorar ei.criat~ 
filhos levanta o espectro d'e uma populagao de velhos. 0, importante, 6.,quot 
o esforgo de explicitar as provAveis alterag6es proporcionadas pela alterqftot 
do,padrAo demogrAfico brasileiro visa qualificar 

a ' 
situa~qo futura a partic 

do presente. Ndo so pode nepr que a atual fase de eYoIuqAo demogrdfica 
brasileira cria condig6es favorAveis h solugao de a1guns problemas sociais - 

novos,  d6saho'S' ger'dos graves que, se ndo' resolvidos,'se acumulardo'com: os 
polo envelhecimento proqessivo, rApido e irreversivel da popuk~do-

REDISTRIBU.IQAO ESPACIAL: TENDENCIAS ETERSPECTIVAS" 

A16m das tend6ncias,do crescimento, aludidas acima, a dinAmica:'popu-
lacional de um. pais 6 m6ldada por - seus. padr6es de r~distribu'iqao' 

espacial. Como se comportarA esta variAvel redistributiva-nos pr6ximos:,ano,%?. 

Para, responder a isto, 6 preciso -fazer primeiro um breve, hist6rico:"das.. 
tend8ncias passadas. Parte-se do pressuposto & que as migr,496es &'A distri-,  
buigao da popula~ao sobre o e9pqo sAo resultantes,.em 

' 
-61tima instAncia, 4w. 

forma como se organizam as atividades: econbmicas numa determinada so.ei. e-
dade, num'detern-iinado momento hist6rico. Nessa 6tica, a distribuigao.espa-. 
cial-da populagdo obedece ao o 

. 
unto de decis6es que s6o tomadas,, seja a 

a n' - com relagdo k loca7  nivel do poder pAblico, seja a niv da iniciativa privada, 
I:iz'aq'Ao de atividades econ6micas e hs formas de organiza9fio da pro~uqqo." DO' 
modo geral, as pessoas migram para lugares de melhor emprego e. renda 
porque,.,no sistema capitalista,' isto 6'o quo permite alcaiigar mell~6res,,copdi~' 
96es de vida. Portanto, no contexto da atual an6lise de redistribuigdo e'spacial 
da populagao,. retrotpectiva e prospectiva, 6 preciso aludir, me.Smo sumaria, 
mente, aos seus condicionantes hist6ricos. 

EM outros termos, ao contrArio do que~ ocorre coin rela~do ao. crescimento 
vegetativo, da populaqAo, fo'rtemente amarrado aos, fatores inerciaii  da dinti-
mica demogrifica e, portanto,. previsi'vel com. certo grau de confianga, ."I 
redistribuigdo espacial. exige uma compreensao dos condicionamentos bis-
t6ricos nao-demogrfific'o's e demogrAfico& 

Numa Aida
.
retrospectiva. do processo de urbanizagao brasileiro duranie 

os U,  Itimos 0  a  os,  dois processos concomitantes — e aparentemen. te contra-

dit6rios — se destacam, a multiplicaga'-o de cidades e a 
' 
concentragAo da pQ-

pulaqa6 total.e urbana em, a1gumas poucas-metr6poles.- 

N.0 2 dezembro de 1989 — 61 a 92 Platieldmento;-e PoU.ticas Nblicas 



all 

FA 

QUand6 se' e'xainhia x redistribuigAb ffiter:-regioiial da: populagalo neste" 
illestno mcio s6culo, observarn-se tam'be'm dois processos,  concomitantes e,  
aparentemente, contradit6 rios: a: abertura sucessiva . de novas fronteiras e- a 
concentraggo ogressiva & 'populagao total num dete rm..inado * nu' c'leo da 
xegido central so.pal's. 

I . . 

-t'claro que estes diversos'Upos de movimentos pooulacionais estao inter-
ligados entre eles nAo somente pelos processos hist6ricos de transformagao 
s6cio-e'con6mica que os geraram, mas tamb6m atrav6s das suas interag6es 
com outras variAveis,.demogr.Ikficas.. 

OP  Aa9fio: Um Breve Hist6rico Ii .111. 1 —. A Redistrib*fio Espacial da P' u 

A hist6ria moderna da urbaniza~do e redistribuiga-o regional da plopulagiid 
brasileira inicia-se coin a queda da economia cafeeira',paulistit em torno de 
1930. DW~ tipos & movimentos migrat6rios, opostos e simultAneos 

. 
foram 

provocados e, posteriormente, perpetuaram-se em cenArios: diferentes durante 
o pr6ximo meiO -s6culo: a) b mo'vu*nento centrifugo em' direq*ao 'As "novas froii-
-teiras;  e b) Q  movimento centripeto em diregAo h regi.qo Sudeste o As cidades, 
particularmente ~s localizadas nesta regiao, - 

Parte da populaqA6 expulsa do carnpp a partir &'1930 -dirigiu-se para'as 
frontelras do oeste.paulista,, assim como para o norte e 0 oeste do ParanA-
e de Santa Catarina. Paralelarnenb~, iniciou-se uxn processo de inebagdo urbana 
provocado ndo somente pe~() Oxiodo rural forgacfo, mas tainb6ni pelo dina-
mismo incipiente d.o proce~so de -i-ndusfrializaga-o, via substitui9A6 de imppr-, 
tag6es. 
A aceleragao do crescimento vegetativo, a partir das d6cada~ de'80 e.-40,, 

conforme visto an'teriormente, proporcionou um - dinamism o- demogrAfico que' 
reforgou a alimentagdo das duas principais tende^ncias redistributivas. Assim, 
a fronteira deflocou-so prog 

. 
ressivamente-pa'ra 'a r'e"gido cen6al do p'als —' Mato 

Grosso, GoiAs e Maranbdo. Enquanto isso, as necessidad6s: de integra~do do-
mereado bacional em. torno, 06 eixo industrial de Sdo., Paulo- -e Rio'- de' 
Janeiro proporcionavam uma articulagao progressiva.-entre-as diferentes re-
gi6es-dopais.Acresicentefacilidadedecoinu*riicagdoentre.asdiversAsregio'eg 

tiu, por sua vez, uni escoamento de migrantes a partir de. Mi'a' Gera"; l n s is, 
em grau menox, do resto do Nordeste, tailto' para o eixo industrial 

ein. a8censAo como, para, as diversas fronteiras em -a~ertura. 

A crescent6 intervenoo.-do poder estatal'na'ec'onomia, a*partir' da (166e& 
de 50, f6rtaleceu e insititucion*alizou a -ascendAncia do parqu6 industrial no 
eixo Rio de.janeiro—Sdo Paulo. Paradoxalmente, a.nec'essidade de' conseguir ,  
apoio politico para os diversos projetos de modernizaggo quo se sucederam nas, 
d6dadas de 50, 60 6 70 levou h formula~Ao de p6liticas riegionais destinadas 

----------------- 
IPRrR uma * explicitaggo e docurnentaggo das Wins apresentadris stimariamente nesta segilo, ver 

Martine (1989b) e Martine e Carnargo-,(1984).. 
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klo! doseay.64metito., do, regioes~.atiti as dotvsatiicnte~ pomoad, .,o 

abertura, Oe novas fronteiras. no'centro-Oos to, e Nort o. 

0 importatite para a atual discussAo 6 quo, essag - toti()AiIci'aq res~lftallftoy 

na. manutengAo dos grandes processos rodistributivos aparenternotite 'para--

doxais mencionados acima: a concentragdo da, populqao em cidades.6a&-

vez maiores., apesar da multiplica~,,-Io do ni'lm-ero de ddado.,;, e o CrOS'CiM;"(-"(ItO 

acelerado da popula~do numa, Area relativamente restrita do Con . 
tro-sul', 

a esar da inco oragdo progressiva de -novRs. fronteiras. .p rp 

Para o pres6rite, por6m, b aspecto central 4 ser'ressaliado e' a con Vorg~iichl 

desses diversos tipos,  de- redistribin~-aa esp*ael'al numa so' tend8h 
' 
cfa': a, des~ 

cente concentrag.do da. popuilaggo.  total nas clidades e, particularmente, 

algins grandes contros. J~ interessante, por exemplo, relembrar que a nidor, 

parte do crescHmento demogrAfito da -fronteira. amAz6nica'na d6eada:'do".70 

ocorreu. nas cidades, e ndo no campo. Dentro desse panorama , 
f6r  I 

ain -m 

maiores'eidades da Amaz6nia que absorveram o grosso do- crescimento~ (]a 

regiAo. No pals como um todo, as .14, cidades acima de' 500 mil * babitatktos 

absorvetain um contingente -correspondente a 52% do 'erescim.ento naciottal. 

durante a d6cada de 70. Em compensdgiko, o crescimento &s Arcas wrai.; 

e- das'localidades' de menos de 20 mil Iiabitantes respondeu por apenas, 9AZI 

do crescimento nacional—A regiAb metropolitaiia de SAo Paulo, sozihba-, teve 

-um crescimento'equivalente a 17% do crescimento demogrAfico nacional enLr(,,. 

1970/80. 0 municipio de Sgo Paulo teve um crescimento mAior que to(la 

a regido Norte ou.a regido Centro-Oesie.. 

Me
~
Mo 

 g A 
A CODjUgaggo dossas e de outras inforina~6.es. do enero que 

I 

 pode- 

fiam.ser arroladas aqui ndo deixa du'vidas quanto 'a tende^ncia pFedoininat)te 

da r'edistribuigao espacial do periodo rece'm-passado. 0 que se,pode esperar 

TABELA 6 

Crescimento Populacional segundo Tamanho de Localidade. 
6 

de -Reside^ncia — 1970/80 

Localidades Absoluto (am 1 . 090) % 

500.000*6 + 136504 55,2 

20 a.500.000 9.920 38,.4 

Rurala .2.439 9.4 

Total 25.863 100 

FONTE: Martine at alff (1988). 

a Inclul localidades de monos do 20 mil babitantm 
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para o futuro? 0 processo de concentraggo -deVerA continuar? 0 e^xodb rural 
devera' atime.ntar? E a distribuiggo regional? Sao alpmas das - ihdaga96.es 
que tentaremos r. espondera seguir.. 

111. 2 Pers7pectivas e Cenirios 6 

Tendo ern ~,ista a ja' aludida. ligi a9go estreita. entre a evolugao na alocagdo 
espacial das atividades -econ6inicas e a distribuigao da populaggo e, por sua. 
vez, a depeiid6ncia dessa aloca'9do sobre.  processos mais, amplos de transforma-
~.ao nos âmbitos social, econ61rdco, Politico e 8emogrifico, vale tentar explici-
tar -os benArio's que vAo influir diretamente na distribuigao ftitura, da popula-
91o. A seguir, apresentam-se a1guns desses cenArios e discutern-se suas prova-
veis, implicag6es.sobre,a redistribuiggo da populagdo. 

a) 0 Fim. da Frontelra, 

A recapitulagdo dos pa~r6es dominantes de redistribuigAo espacial feita 
acinia, destacou o. papel central da. ocupagdo progressiva, de novas fronteiras 
agricolas. 0 processo cointin.uo de' mtteriorizaqgo tern servido, na. histo'ria do 
A  'Itimo meio se"culo, como contrapeso.para a coneentragAo da popula~go bra-

*dades, al6m. de't~r retardado sua -conicentragao progressiva. na sileira, *erh c. a 
regiAo Sudeste. .0 que podemos ~ esperar da ocupaggo, de Areas novas para o 
futuro?. 

A andlise feita. por vAribs autores coincide a respeito do fracasso da U'Itima 
fronteira. corno vAlvula de escape para. o 

I 
 s excedentes populacionais liberados 

em outras regi6es e para o desenvolVimento de atiVidades ivas beni produti 
ancoradas [ver Martine (1989c), Almeida (1984) e Sawyer (1984)]. Apesar 
do maior esfor~o ja' feito pelo -p'oder pu'blico para viabilizar a ocupagAo inten-
siva, da fonteira. amaz6nica,* o retrato colbido nesse firn da decada*d'e 80 0' 
urn tanto quanto desolador. 0 cielo. de atra~go, estagnaglo e* expulsAo do 
migrantes na regido' amiaz6jaida'est' ocorrendo em muito menos  tempo do 
que na,5 outras regi6es e 6nvolve muito rnenos* gente. 

Esta situa~qao se deve As dificuldades,de expandir e manter atividades eco-
nomicas na, Amaz6nia. Sem"entrar em -muito detalhe aqui, 6 permissivel coi' e 1 1-. 
cluir que nenhuma das kilternativas que foram experimentadas ate' aqui para 
ocupar economicamente-a Amaz8nia permite imaginar sua implantaggo em 
grande - escala. ou sua. capacidade de absorver grandes contirtgentes popula-
cionais'. A. politica, de colonizaggo atrav6s de pequenos . pr6dutores ndo-tem. 
-sido capaz de absorver nem: reteir grandes contingentes. Mesmo Rond6nia,' 
que vinba sendo apontado como o novo Eldora:do e que receb.eu milhares de 
migrantes entre 1975 e -1986, apresenta tuna situagdo econ6nxica. e social ca6- 

---------------- -------- 
0 Esta segio estA baseada em Martine ct a1ii (1988). 
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tic'a. 0 pr6prio governo I  do estado ja' procurp! &WIpOitkoter la migraga-o, para 
a reglao.- pois as cidades sofrem, uma inbhaqWdekQ1itrdlad~)t os projetos 
de cbl6nizagAo existentes apresentam resultados poiVwi4IenLtadoFes. em,fermos 

de produgao ede retengAo de migrante*. Os pr6prios migrantes em, potencial 
jA anunciam, o fracasso da colonizagdo, haja vista -a redugao significativa. ('16 

fluxo a partir de 1987 [ver Martine (1989c)~,,,, 

Mas nAo e' s6 a. coloniza~Ro dirigid& quo fracassa na. Amaz6nia. As.  outraq 
alternativas. de ocupagao ecoll6mica, tamb6m 'te'ni apresentaqG, Poucos restilta-
dos- fa*vordveis. Os. grandes empreendimentos capitali~tas -fian'ciad6s pot,  
incentivos fis6ais, na.sua maioria, nAo thn gerado*qtial4uer pro 

. 
ugao,'tet  

. 
ido 

sido utflizad6s como trampolins especulAtivos e ii6o produti~,os er asqttez 
e Yokom. izo (1,98.6)]. '0 fato e' que na Amaz8iiia nab se'tem. ell i r ad o — ~. 
exceg6a de alguns produtos, a1gumas Areas e alguma~ atividades lo ' calizadas 

'(e. g., o garimpo) — solu9bes t6cnicas adequadas As coii&96es da regiao, ~!Lle. 
permitiriarn superar as barreiras de clima, solo e, sobretudo, distAncia. 

Nesse contexto, as cidades da Amaz6nia, conforme relatado anteriormento~ 
jA eram destinatArias da maioria dos'migiantes re~iao na d6eada pitssada, 
tende'nbia que deverA acentuar-se airiJa mais na atual d6cada. Para--o futuro, 
pode-se esperar um arrefecimento do-ritmo de crescimento demo, grAflco mt: 

regigo corno urn todo, na m6dida em que ela, passa a apresentar uma produ~dq-
seletiva e, localizada, de produtos prin-iArios de.alto valor unitArio. FoNria' con-
tinuar aberto urn certo espago para iD pequeno produtor, mas este tendel-A a 
ser. de subsist8ocia e dentro do molde caboclo de aproveitamento, da  tprxa, 
'Esta forma de ocupa~do nAo prenuncia a absorgao de grandes contingintes. 
populacionais. 

Emi suma, pode-se concluir que a fronteira amaz6nica, apesar de_seu,fairta~ 
nho e do maior esforgo governarnental- jA realizado para sua * ocupagdo,, foi 'a. 
que menos populagao absorveu e que mais rapidameiife se estagnou entre as 
fronteiras do~uffltimo neio se-'culo. Como nao' hA mais frouteiras a sereill e'xploo 
radas, nem, alternativas teenol6gicas 'a vista que permitiriam antever t;i-mvinova 

onda. de' ocupagdo arnazônica, p9demos postular um. refluxo de parte do- oxcu-
dente demogrAfico da regiAo Norte para o CeDtro-Sul, 0', qu'al virA fatalm&ite' 

Tefo.r9ar as- tendAncias de conce1itra9Ao'uib.ana. 

A situaggo do Centro-Ocste, particularinente o seginento abaixo d 6 p 4'r a 1 (4  to 

14, encontra-se numa situag6o bastante melhor ern termos & potencialidaidos-

econ6mic'as. Nessa. Area, mais pr6xima aos meread6s -ae Centro-SuIc 6nd'e-o 

pr6blema teenol6gico jA teni sido', em -grande parte, resolvido — P40''nienos 

na, Area de cerrados —, 6permissivel esperar o crescimento - da agrICUltktra 

izitensiva, em. capitalem. grande~s empreendimentos agrifcolas'(aliis, o C680 

AgropecuArio de 1985 jA demonstra claramdnte a ocorr'ncia, desse fefik-ioi~o 

A relativa, prosperidade dessa regifio d6ve favorecor o crescimento 6s cida&s 

j  a existentes, e m apoio 'as atividades agropec.uArias jA implant:ada',s.,Por,.otttx..)  

]ado, n5o se pode' esperar uma grande eypansa-o deniogra'fica na regi5o, pols 
as atividades econ6micas implantadas ou provisiveis nAo sido intonsivas cli.t. 

rngo-de-obia. 



b) - A Queda da Fecundidade e a Redugrio do Cres'cimento Veget~tjVo. 7 

~Conforme documen'tado'antekiormente nesse, traba 
. 
lh6, a, qqeda. da fecundi- 

a A - 
dade 6 irrefuta'vel e generalizadd;  suas conseq  encias V90 contifiui~r seq0o' 
sentidas durante a' s pr6ximas gerag6es. Que finplicag6es te'ri esta r.eduggo  da 
fecundidade para a distribuig5o da populaga'o?' 

Em pri.m6ivo lugar, e' preciso ter claro que a queda da fecundidadp,. embora. 
gerieralizada, afeta as diferentes'regi6es e os diversos giupos sociais de forma 
diferente. Assim,, o nivel de fecundidade do Sudeste urbano j6 se.aproximia 
dos rilveis de reposigdo e, portanto, n90 deve Pair muito mais. No Norte e 
Nordeste, particularniente nas 'areas rurais, as 

. 
sirn corno nos  estratos s6cio-eo--

n6micos mais baixos de t6do , o pals, a fecundidad6 6 ainda relativarn6nte 
elevada, — o que significa que devera' cair mais e, por, outro lad*o, que seu 
potencial de crescimento. continuara' mais elevado du'rante a1guiri tempo'. 

Durante a de'cada de 70, a redugdo gener-alizada da fecundidade' proporcio. 
nou uma certa convergAncia na contiribuigAo relati~a,do crescimerito vegeta-
t1vo ao crescimento urbano, independentemente dA regiAO. Isto, per se, aumen-
t6u. a,importAncia do aporte da migragao na explicaqdo de diferenciais re'gib'-
n4is nas taxas de ciescimento urbano. Para.o futuro, pode-se espe;ar uma 
homogpneiizaga-o maior dos niveis de fectuididade e., portanto, urn aurnkito 
da ImportAncia da migraggo difereliciais de crescimento urbano entie 
regi6es. 

Em. segundo lugar, e' preciso fazer a seguinte pergunta: que impacto a que-
da da fecundidade terA sobre o ritmo de crescimento urbano? R sabido que 29 
milb6es de pessoas deixaram, o campo para ir As cidades entre 1960/80,. dos  
quais 13 mil-h6es na d6cada de 60 e 16 inilh6es na de'eada de 70. ApesaT  disso,' 
o ritmo de. crescimento urbano caiu de 5,2% - a.a.. no perlodo 1960/ 70 para 
4,4% -em 1970/80. A primeira vista, esta reduggo do cres6imento urbano, 
apesar do ~umento da migragAo, poderia se-r-ciplicada pela que'da da fecun-
.didade. De fato, se a fecundidade'nqo ti'vesse,c 'do, a taxa, de,crescimento' ai 
vegetativo da populagdo urbana teria sido de 2,6% a.a...'ao inve's dos 2,2% obser-; 
dos;  assim,, a taxa de crescimento ~ urbano tpda sido de 4j8% a.a, . em vez dos 
4,4% obse.rvados. 

Mas, apesar,.do aumento absoluto'e relativo da migraggo rural-urbana mi 
.de'cada* de 70, a-migraqAo teve um impacto mais reduzido nesta de'cadado 
que n'a de 60.'hto se deve -a ampliagdo da bas*e urbana,' ou seja, maior esta 
base, maior o volume de migragdo necessArio para produzir - o mesmo impacto 
sobre o cresc'imento urbano.. Se a migragdo ruxal~urbana tivesse tido o mesmo 
impacto relativo. que na d6c6da de 60, a tax~t de crescimento urbano Da de"-
cada.de 70'teria sido'de 5,2% a~a., ern vez dos 4,4 observados. Estes CA-16ulos 
permitem. demonstiar, por 

' 
tanto, que a maior dimensAo da base urbana faz 

com. que ela seja menos afetada por,  movunentos migrat6rios vindos do campo. 
Este fato acabou sendo mais umportante na reduggo do ritmo.de crescimento 
urbano do que a queda da fecundidade. 

------------ 

7 
 ~Essa parte do Arabalho e as projec6es a nivel urbano e. regional estio baseadas em. Ma,~rtine 

It alit '(1988). 
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Amica, ake g6ek  ein-curso na, din, do ,A - compre ao~ d0w,tipo. de.:. r, 
mento,urbano,&de grande.inq)ort,"incia paret.a~av,,iliaigt-to.-das.-Prov.'Lveis tendki' 

c iA s f u turds- 
' 
no-campo da urbanizaq4Q, Trabalho antedor: apresentava',,.Umq. 

simulagdo visando ilustrar o tamanho que a. populaqao urbana poderA. Atingir. 
-no- ano 2000,. de acordo. com, diferentes hip6teses [vor Camarano, 1~eltrdo ..e 

Neupert. (.1988).]. Na primeira, stjp6e-se,que- os ni'veis:-de fecundidadd(Vie 

prevaleceram na d6cada ~de 70 e que as -taxas liquidas'de.migragAb rural.-Obser-

vadas no perl'od6 1960/80. VAo persistli
. 
 at6 

. 
o aho 2000. Na segunda , ~up6e~sc 

que o saldo migrat6rio eiitre os setores rural e. urbano. serA. nulo entre 

1980/2000 e que a.fecundidade dever6 cair at6 chegar nive'Is pr6kimos da 

rep 
* 
osi 

' 
gAo. Na terceira. hip~tese (a mais,provAv6l, 

' 
Qbviamente), :presume-se 

a mesma queda da fecundidade que na Mp6teise anterior, mas que ag,taxas 

liquidas de -migiagao. r4al . ier4o''.as mesmas que 
. 
a m6d. ia observada, para,  o 

per-lodo 1960/80. 

09 iesultados dessa -si'mulagdo, apresentados -na Tabeia .7, indica'm cl,a,ra-

mente que a-fecundidade, d.adas as hip6teses adot-adas 
' 
s 
, 
erA: -importAnte. para,  

o ritmo de crescimentO urbano, mas ndo. para a distribui~go urbano/rural ou. 
para o grau de urbaniza~.qo. Isto significa que -o impacto da queda da..fecun-
didade sobre os deslocamentos campo-6idade 6 pequeno no curto e,  m6di6 

prazo e se dA de forma defasada. Isto orque a. migragdo envolve, sobretudo,. 
.jovens adultos, e a queda da, fect~ndidafe afeta as idades mais joVens primeirio. 

A us6ncia de migrag6es teria, um forte impacto  tanto.sobre a redugdo: do-

crescimento Vrbana. como do grau de.urbanizagdo (mais urna vez, isto 'se deve 
seletividade da ernigragdo).. Al6m. do ~mais, e 61aro que.as mudangas-, na 

fecundidade atingern, no m'esmo. sentido, as* populag6es urbana e, rural, en-
quanto as resultantes. da dimln'uigao do e'xodo rural t6m, urna aqAo demogrA-. 
ftc4  -de sinal * positiv'o na Area rural e negativa nas cidade.s. 

:Embora seja: possivel que a redu~do da fe'cundidade afete,.-lao m6dio 6 -longo 
prazo, a'dimensgo do Axodo rural, ela praticamente rido tem. efeito no curto 

TABELA 7 

Simulapo'.es sobie o''Crescim'ento Po'pulacional'— 1980/20001 

Ern. LOOO Habitante; . 

Hio&esO Grau da-UrbanW~go:, 

Faputaq5o Urbana -Popula~& Rural 

Fecundidade (1970/80) 157.1332.7 43 193, . 0 78~ 

Ausfincia di Migrag5es .109.370,1 63.9453 63, 

Facundidade a Mijra~.6es Variando 134.891,.9 35.373.9. 80 

fUNTE: Vgr Tobela (r. 

i-ver toy(O', 
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prazo. Assim, hip6teses extriernas com relagdo hfecunaidadeprodu~eln dife-
rengas, mmima~ de 8xodo rural. Por exemplo, se a fecundidadej  no perfodo 
1980/2000,fok 

' 
t5o 

' 
alta quanto na d6cada de 70; o kodo rural seri de 22-.660 

mil ej  se baixar a' niveis pr6ximos aos de reposigiio, o niAmero de migrant6s: 
que deixarA a Area rural, sera' de 21.044 mil [ver Martine et alff (1988, pp. 
21-2)], ou seia, a reduqAo da fecundidade afeta, significativamente, b esto-
que de popula9io rural, mas nAo o ritmo:de migragdo no curto e m6dio prazo. 

0 Exodo Rural 

0 que podemos esperar para o futuro eni termos da migraggo rural-urbana? 
As informag6es atuais s~agerem uma redugao progriessiva, desse tipo de fluxo. 
Por um lado, as migraq'6es an teriores: jA haviam reduzido o estoque' absoluto 
de populagdo rural - e, poritanto, de migrantes em. potencial. *Por outro, a d6cada 
de 80, al6m.,da *queda da fecundidade, apresentou uma outra transformagAo 
de grande significado para a ev'olugAo da.urbanizagdo. Trata-se da tende^ncia 
-apareiate;  revelada pelo, Censo AgropecuArio de 1985, ~ volta da importAncia 
do pequeno estabelecimento agricola- durante o auge da crisej  nos primeiros 
anq~ dessa d6cada. 

Conforme tem sido fartamente documentado na lite'ratura, o'processo de 
moderniza~do agricola, intensificado a partir de meados da d6cada de 60, havia 
provocado uma forte concentrwgdo da terra. A conseqOAncia mais notAvel des-
sa 

, 

transformagao, para nossos efeitos, foi a expulsdo de. quase ~O milb6es de 
pessoas das Areas rurais entre 1960/80. Os pequenos produtores — foss4~,m 
eIes proprietdrios-, posseiros ou arrendatirios — foram os mais afetados. Imagi-
nava-se que este processo continuaria inalterado na d6cada. de 80, mas os 
re~ultad6s* preliminares do Censo AgropecuArio de 1985 causaram a1gurna sur-
-presa. - De acor'do com esses -dados, o processo - de concentra~go fundiAria foi 
claramente' retardado no -petiodo 1980/85. A. Area m6diw dos estabelecimentos 

0 ~agrfcilas sofreu. uma redugAo em. todas as* unidades da Federaq?io, exceto, 
AmapA, Par& e ParanA. 0 nu'mero de. estabelecimentos agilleolas no,pal's 
aumentou em 673'mil e a area m6dia por estabelecimento foi redu'zida de 
70,7 para 64,5 ha (em comparagdo, durante toda ad6cada de 70 o n6mero 
de estabele'eimentos bavia aumentado em. apenas.236 mil, enquanto a4rea 
m6dia havia aumentado de 59,7 para 70,7 ha por estal5elecimiento) [ver Mar-
tine (1987) 1. Em suma, pode-se- dizer que bou've um aumento importante de 
pequenos estabelecimentos agricolai. na primeira metade da de'cada de 90. Em 
alguns casos,*isto p9deria, ser atribuido ~ intensificagdo da pequena. produgio 
tecnificada 6, emloutros, ~ volta do arrendamento e da pafteria, mas na maio-
ria 6 provA-vel que tenha ocorrido uma certa volta ao minif,6ndi e &'pequena 10 
produq~io de subsist6ficia. 

Esta pausa na concentra~6o fundiAria e o crescimerito de peq*uenos estabe-
lecimentos podem ser atribuldos ~ grave crise econ6mica dos p . rimeiros anos 
da d6cada de 80. A reduqAo de subsidios agnicolas e de recursos para investi-
i-xientaparecem ter freado o proce'sso de modernizagdo/especulagao que pro-
vocara 

. 
arconcentragao da terra. 0 fato e' que o nu'mero de pequenos estabele.-

-cimentos voltou a crescer, criando um espa~o de sobrevivAncia para uma par!- 
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cela significativa dd populagNo que, de- outia fornia, n90 teria encontradb 
sustento durante a recente crise. ConseqUentemente, 6 provAvel que um con-
tingent6 significativo de trabalhitdores que teriam emigrado para'as cidades 
acabou ficando, na terraale'm desses, 6 possivel que".1un.nu'inero. razoAvel de 
pesso.as que de outra forma. teria ficado nas cidades; retornou par.a o camp.o,. 

0 importante; Para efeito de projegAo'das tendgncias demogrAficas, 6 que 
podemos presumir ulna redugdo,absoluta e relativa do fluxo rural-urbano na. 
de'cada de.80, em compara~-ao com o 

. 
verificado durante a de 70. Este decli'mo 

seria resultado nAo soD:iente da redugao do estoque a6oluto de -popula9zio. 
rural,. provocada p6las migrag6es anteiiores e ampliada pela qu~eda da fecun-
didade, mas tamb6m da reduq5o temporAria do processo de concentragdo da 
posse da terra. 

Para, a: d6cada de'90, podemos admitir a hip6tese de ulna continua~do dessa 
tende'neia ~ redti9do da importaAncia da eimigragao rural — nAo tanto em. 
fungdo da p'ersiste^ncia do processo a-bist6ri6o de minifundizagdb, mas sim 
devido ~ continuagAo do pro.cesso de.redugad absoluta do estoque de popur 
la~d.o rural. 

Concentra~~, Mehopolizagdo'e, Desconcentragao 

As principais tendAncias de redistribui& espacial no U'Itimo meio se,culo 
descritas anteriormehte eram: a) a multiplicaggo de Ibcalidades urbanas;  
b)' a crescente metropolizagdo da OopulaqAo;  e c). a dominagdo ae um seg7-
mento do Centro-Sul, cu,jo eixo central 6 a regiho metropolitana de Sdo Paulo. 
Entretanto, para efeitos de projotar o futuro, ulna tende^ncia iniciada depois de, 
.1970 certamente terA. um  efeito ainda maioi sobre o&padr6es de distribui~go 
espacial. Trata-se da desconcentragdo industrial que se Orocessou nos. U'Itimos' 
anos, em. dois sentidos [ver Diniz (s/d), Amarante e Bondioli (1987) e Cano 
(1988)1: primeiro, -a'industrializagAo das regi~es -Norte e Nordeste, em fliA7,  
igdo de incentivos fiscais;  segundo, na 6rea circundante h regiAo metropolitana 
de Sdo Paulo)  em. fungdo, principalmente, de deseconomias' de ese'ala. Em tOX-
mos de volume, -ndo hA du'vida de.que-o'segundo tipo de desconcentia'do tem  
tido rn~iior fiffluAncia. Com  o tempo, a regido de itlflu'llcia. em torno do p6lo 
de Sdo Paulo tende a se alargar, sem que haja uma perda da dominagdo e do 
controle financeiio/administrativo de Sdo Paulo. 

Para o futuro, nqo ha' dAvidas de que essa desconcentka~ao centralizada em 
torno de Sao Paulo tender6 a se fortalecer, a,nAo ser quq o govemo invista. 
-pesadamente na regionalizagdo da indu'stria [ver Martine e.Diniz.. (1989)1'. 
Nesse sentido,~ para especular sobre, os prova'veis rumos da expansdo econ6-
mica e de scus: impactos sobre a distribuig6o espacial da populagdo, podemos 
examinar cenArios politicos distintos. Embora a atual conjuntura n9io permita 
vislumbrar com muita claridade o,s cenArios provaveis para os pr6ximos anos, 
6 possi'vel imaginar dois modelos polares: num p6lo estariam,  os modelos 
populistas, sejam de direita ou de um tipo mais ~ esquerda;  e no outro vin~g4,-
ria uma coligagao poliftica conseivadora, proporido um. modelo neoliberal.. mo~-
derni 

I 
 zant6. Supondo que uma dessas duas alternativas assuma e mantenha,. 

i8a. 
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poder, dur.ante urn,.certo tem'po; quaia seriam as repercuss 
. 
oes para a redistri-

bid9do regional da. populagdo e, portanto; Para a,urbanizaqAd? 

Uma alternativa populista no poder piovavelmente daria''continVidade . ii 
t  ' a I Iti ua  -pol' ca regional.'Por um lado, 'a tentativa de,  redistribuiggo de parte 
dos excedentes para as populaq6es -rnais desprovidas e'm regioes pobres 6 
elemento integrante da filbsofia populista;  n90 seria coerente.cortar o au?dlio,  
da 

, 
do hs populaq6es das regi6es mais atrasadas. -Mas ainda mais crucial seria 

A necesgidade d6 o-populismo fazer uso 'sistemdtico, de politicas de realo'cagAo 
iegional de investimento -e de assistencialismo para fins eleitoreiros, refbrgan-
do aliangas tradicionais e foriando outras por essa via. 

Ao contrArio, pareceria 16gico, se vingar a alterndtiva neoliberal moderML 
zante, na qual as leis do "me*rc,-Cdo" teriam forga total, que "Politicas regionais' 
que sobrevivem. A -custa -da manuteng5lo. do atraso" [Qano (1988) ] tenderiam 
a ser abolidas. No curto prdzo, haveria uma. tens6o inata entre a tentativa de 
dar livre vazdo its leis do mercado e As necessidades de manter aliangas com 
as elites das regi6es.mais atrasadas. Mas,.-na medida em que vingasse o mo-
delo neoliberal e 

' 
que ele criasse adeptos entre as elites mais modernas das 

regi6es atrasadas, a tende^ncia politica seria, necessariam6nte, na direggo da 
redugao, ou meswo da eliminagAo, de quaisquer subsi'dios, incentivos ou pri-
vil6gios -para regi6es economic'amente "insustentAveis" ou "Mienos propicias". 

Dad'as a natureza das leis do mercado'e as vantagens compaiativas jA con-
solidadas na regido central em torno de. SAO Paulo, seria provAvel uma conti-
nuaqAo da perda relativa d'a,atividade produtiva, na Grande SAO Paulo'  Ina's 
u-ma intensificagdo da concentragRo da produgao de bens numa Area 

. 
mals: 

ampla, tendo SAO Paulo como seu locm. Cons eqbentemente, a disparidade 
entre as alternativas do mercado de trabalbo nessa regi 

. 
Ao e fora dela levaria 

a -um  adensamento da pqpulag6o u'rbana dentro'da rbgido central., ao ponto 
de sb multiplicarem' as instA-n,lc.ias de conurba~go 'e de se reduzir o espa~o 
interno dessa regigo para:a agricultura-. 

Tais alteragoes na estrutura. do espago econ6mico e demogrAfico nacional 
acabairiam necessariamente prejudicando as perspectivas de regi6e.s perif6ricas, 
particularmenke, no Norte e Nordeste. A regiA6 Centro-Oesie .— pelo menos. a 
parcela mais ligada ao Centro-Sul e mais adapt.Avel. ~s  tecriologias modernas 

sobreviveria' gragas ~L sua capacidade produtiva na Area agricola, e ~ sua 
proximidade com. os m 

' 
ereados do. Centro-Sul. Mesmo assim, fora o, eixo 

GoiAnia-Brasi'lia, jA consolida'do, nAo baveria possibilidade de absor' ver gran- 
des contingentes popiulacionais n-essa regigo de vocagdo basiciamente agricola. 

Em suma, o cen6xio populista aponta Para uma prolongagao da relativa 
-descentralizaggo em, curso, enquanto o modelo neoliberal aponta para uma 
concentiagao cada vez'maior no Centro-Sul. Alguns pontos: localizados. nas 
.regi6es perif6ricar', seri,am explorados. por seus xecursos naturais, para a mat6-
-ria-~prima, para o turismo, para a  minera~do ou para alguma atividade agrl'--
cola ou industrial especifica. Entretanto, ndo haveria, nessa 6tica., raz6o pdra, 
-dontinuar tentando; fomentar a.industrializagao. em p6los longinquos, zonas 
francas ou ZEF. desprovidas de vantangens naturais. 
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.1-11. 3 — Prokaes da. PopulagAo.,  Regio'nal e. Urba'na.8 

'Coin baso na,  conjuga,~516 &s`16ituras de disfifitas,  tiondencias~ f6itas. acima, 
foram formuladas duas hip6teses bAsicas a respeito da redistribuigao da po-

pulagdo durante- a  d6c*ada de 90, & acordo cam o modelo populista (Hz-)' 

e o modelo neoliberal modernizant6 ('HO. Para emoldurar estag hip6teses;  
foram feitag duas simulaq6es adicionais ilustrando o que aconteceria se a 

migragdo rural-urbana continuasse intensa (Hi) ou -parasse completament6% 
(H4). Nas quiatros alternativas, utilizam-se as mesm,as, hip6teses: com, relagdo 

e, ao comportamento, da fecundidade e mortalidad 
' 
e (no caso da, fecundidad 

postula:-se uma reduqdo diferenciddA por regido, isto 6,. mais lenta..no Sul -0 

Sudest0a;  no caso da mortalidade; postula-se urna reduggo mais intensa no 

Nordeste). Com rela~.do'~ mi,graggo  esperada, -as hip6teses sdo as seguintesq: 

H:L  — continuagAo- das taxas liquidas de migrag'ad. observadas na. 4.6cada 

de 70;  

H2  — modelo popuhsta,.esperando-se maior reteng5o - no Norte e. Nordes-
te na d6cada de 90;  

H3  — modelo neoliberal modeynizante, onde se. supoe a. continuagaode.  
fortes movimentos-ao Nordeste ao'' Sudeste'e a relativa estagnagao da- regiAo 
Norte;. e 

H4..— ause^ncia total & migrag6e$. 

Na Tabela: 8, apresenta-se o perfil da. distribuigdo regional esperada,  de: 
acordo com cada uma das hip6teses, em termos absolutos 6 relativo& E~scs: 
dado~ enfatizam o peso do fator inercial na redistribui9do 6pa6ial da p.opu-;  

lagao, ou seja, o pr6prib tamanho da populagao regional dos principais blocos,  
afetados (Sudeste,e Nordeste) impede que movimentos migrat6rios-maio'res, 

ou mqnores tenham muito impacto. Assim, mudangas si nifi6tivas no modela 
politico, ouna persWe^ncia dos padr6es verificados na %cada de 70, Implibam, 
uma diferenga total de rnenos de 1,5 milhAo de pessoas  na redistribuigao 

Nordeste-Sudeste para o ano 2000,'o que representa, neste ano, urna diferenga, 

,de apenag 1%. S6 a cessnao 6ornpleta dos movirnentos.jnigr~t6rios (HO afeL 

taria significativa'Mente A redistribui~qo espacial futura,.- 

Este exercicio- produz, pprtailto, resultados um tanto quan to suxpreendient6~ 
park A formulagdo de politicas ha Area d.e migrAq6es intei nas. Tendo em vikta, 

a in&cia clue se r6flete na pre'determinag6o da disuibui9do espacial de m4dib~ 

prazo;- nem politicas. rigorosas- de 'migrag6es internas nem transforma~6e~ 
radic:ais -no'sist'e'ma'ecoii6inico-politico resultariam em mudangas significadva's 

n  ' 6rfil'da distribulf9do espacial futura a ni'v'el de grandes- regi6es' Ba~ic'aop 
mentis,'a'distribuiggo regional do ano 2000 j~ estA predeterm'inada: o SU'* desto 

contin~~A , condentrando a maior: parcela 'da.  populaqAo brasileira. t0'W,%-: e 

- ------------------------- 
8 A elaboraclo dessas projeg&s foi felta originalmente por Ana AmRia Camarano e KaIA Beltrao, 

do IPEA. Para 'waiores detalhes a respeito- dessas hip6teses a ~ua operacionalizaglo, ver Martin(-. 
et a1ii (1988, pp. 58-68). 
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TAIM LA 8 

Populagao  Esperada pelas Qua.tr6 Hip6teses, seggpdo Regi6es Ano 2000 

W1.000'MI(antes Distribuigio Relativa 
(16916es 

113 1980 HI "a H4 

Nofte 10.940,0 10.512,0 10.512,0 10.467.2 5 6 6 6 
Nordeste 45.~803,1 48.984.6 46.717.8 56.799.2 28 27 29 28 33 
Surlosta 76.665,5 72.867.9 75.119,9 65. 937,6 44 45 43 44 39- 
Sul , 23,447,2 25.242,3 25,245.3 26.715,9 16, 14 15 15 '16 
Contrb-Ooste 11.677,2 11.319,4 11.319.5 .11.354.7 6 6 7 7 7 

Brasil 168.4h,6 168,926i2 168.911,0 171.274,6 100 lea 100 100 100 

FONTE:' Ver Tabola 6. 

urbana e, por outro lado, o Norde'ste deverA concentrar cerca de 55% da 
populagdo rural brasileira. 

Utilizou-se,um procedimento semelhante A"'ele usad6, nas projeq6es regio- 
'futuro das regioes metropolitanas. Os nais acima para especular sobre o 

resultados *obtidos ~ne~ta sirnulag6o encontram-se na Tabela 9. 2 interessante 
que, neste caso, os resultados decOrrentes da utiliza~Ao de diferentes 'hip6- 
teses de migragdo sdo bastante mais-diferenciados. Isto se deve ~ redugao do 
fator inercial, conseqUente com as menpres. bases populacionais das reg.16es 
metropolitanas e, portanto, com o maior impacto'refativo das variag6es no 

N 

TABELA 9 

Popul~qg~ Esperada pela's Quatro, Hip6teses ftundo as Regi6es 
Metropolitanas — Ano 2000 

Em 1.000 Habitant.es 

flegi6es Metropolitanas HI H2 H3  

Balk, 1..807,7 2.061.1 2.061,1 .1.615,6, 
Fortelaza .2.79-11,7' 9385.2 2.800.9 2.383,2 
Recifa 3.710,8 3.723,0 3.537.8 
Salvador -~.040,7 3.001,4 3.058,8 2.663,9 
Belo Horizonte' 4,262.7 3.962,2 4.6621-8. :3.113,3 
Rio do Janeiro i3.886.0. 14.081.8. 13.372,6 11. 064,9' 
Sio Paulo 23.'562,3 M409,3 22.691.2 15.450,9. 
Curitiba 2.716,0 2.233,8 2.420,0 -1.9h,6 
Porto Alegre 3.466,9 3.095,7 3.093,0 2.982.5 

FONTE Ver Tabela 6. 
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WHIPOrtamento rnigrat6rio. 0 efeito da migra~,-to- (6- particulaimente,nOblvel 
nas regi6es metropolitanas de Curitiba,. Sdo Paulo e Belo Horizonte,, Cha. 
ma-se a atenqAo para o grande crescimento esperado para a regi9b. rnelrop.6' 
litana de Sdo Paulo (tr~s primeiras hip6teses), que deve~i concentrar.; w) 
ano 2000, aproximadamente 15%. -da  populagdo brasileira.. 

A demonstragdo da maior vulnerabilidade -das regioes metropolitana& a,,alte-
ragoes nos padr6es migrato'rios do que as grand6s regibes aponta para-um 
outr6.aspecto da questdo'que merece ser  destacado. Munici'pios, localid'ddes 
urbanas menores e sub-regi6es poderao sofrer transforma~,bes demogrAficas 
profundas nao refletidas nas no,.sas projeg6es, f6itas a ni'vel de grandes,  agre. 
gados, em fungdo de-inuclangas na localizagdo de atividades produtivas. J11 

iri ni f na d6cada de 70'foi constatado o crescimento negativo 8~-v. os unibiplos 
em diferente do pals. Para o futuro, a-queda da f6cundidade o.0 os 

s rek6neqsas no estilo de dosen'volvimento a nl*vel macro podefAb impao-tos de mu 
ter implicag6es profundas para unidades locais, indusive criando vazios.d6mo-
grAficos. 
.. Finalmente, projetou-se a 6strutara de redeurbanA para o ano 2000; de 
acordo com - o nu'mero de cidades em cada classe de  tan-mbo. No Gtifico. 1, 
apresenta-se urna projeqAo da pqpulaggo Segundo cl~sses de IoWidade de 

GRAFICO I 

Pr 
. 

oje0o da:.Popula~do Total, segundo Cla.sse de 
Localiclade cle Residncla 
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(-mId-6ncIa:-para: ~611ftno 2000.-~,.A parti6ij),qdo er'escentb Aas grandes'cidades 
ked69,56 dA- im~6rtAncfa -das loc'ali&des pequenas I ou, Areas rurais- sa"o -as duAs: tend& ficias mais importantes ' stas. Espera-se tamb6m: urn au'mento progressivo -da participaggo das ci=.de tam*anho-.intermedikio,.isto  6- -de 100 a 500 mil ha'bitantes*.. 

No' GrAficci - 2 
' 

apresentd-se. uma coniparagdo'do. riu'mero de cidades '(no 
caso, definidas como'localidade~ de 20 mil e. mais habitantes) que se pode 
esperar at6 o ano, 2000.  de acordd com ~duas hip6teses (A 6 B)-, ~na primeira,  su '6 * 

as, tend6ncias hist6ricas no crescim6nto de cada. classe entre 
J,
gc e-se que 
0 

 

/80'vdo peisistir W o. ano 2000;  na segunda, pro~6e-se~umat alterriativa 
baseada na spposigaO  de'uma reduga-b no ritmo de crescimento das'. cidAdes 
ein.dada categoria. A",continuagao pt~ra'e simples dA tende^ncia-hist6rica' de-1940/80 levairia-I'existe^ncia de 565'cidades em 1990 e 755 no ano'2000 (em comparagdo. c6m, 390 em 1980). A tend6ncia alterna'tivd,- qud. privilegia os t  A -padr6es mai's recentes,'im: licaria a exis encia de 485 cidades em 
no J990 e 553 ano -2000. A grande diferenga, nessa. segunda alternativa,* se'daria a nivel 
da fedugAQ-das cidades . de tamanho.intermediAfio. 

-Prpjepdo do NOmero de Cldades,de 20 mWe mais 
Habitantes, segundo Afternativas A e B 

700 - N9 DE CIDADES' 

600- 
Cia  r A-Tendbwa /histdrica  

0001  

B-TefKW*Ia ah*wtiva  7.T nd6 
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A projogfio da populaCgo  S~gundq classes de localidades  fol elaborada, com o  apow do Ricardo*- Ne(lp 

 
erL* Para maiores detalhes, ver Martine at a1ii (198% PP. 6&70).. 
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CONSIDERACOES TINAIS 

a le'iturd das pAg,~inas anteriores, & inevit6vel conclifir quo., q. Brasil, 
e de t D est6 pa,  ssand (o poi tun processo extremamente important' rapsfor7  

=96~8 demogrdficas que. precisam. ser consideradds com- a devida at6i~~ao, 
n90 some t 

. 
a 

 . 
r, a evitar a proposil0lo  de solu966~, qpe se assentdm em: uma~ nte 

realidade I  u trapassada, mas tamb6m. pFa aprender a conviver com a nova~ 

realidade. 

Aqueda da. fecundidade apresenta-se Como uma, das transformagoes mais 
importantes desse fim. de. s6cuio. Na aus8ncia, de cataclismos, ela'estA doter- 

do pa" deverA assumik nas. minando a mapitude,  e o perfil que a popula~ao is 

.pr6icima's d6cadas. Para aqueles.que consideram. o fitino de crescimento.-.e o 

tamanho da populaqo~o * brasiWra corno empecilhos ao desenv6lvimelito, deve 

tranqUilizar o  fato de que o.pais apre5enta uma reduoao (1a fecundidade das 
mais rApidas jd vistas em. paises de dimens6es continentais, e aue, Q  tamartho 

"final"' da populaggo (isto 6, q~iando atin ir um crescimento zero) &Yertt 

ser - menor que o tamanho atual da popufando. dos Estados Vnidosow,da 

Unidb Sovi6tica'. 

Por outro lado~ o momento atual permite. um  certo desafogo aa pressito: 
crescente.sobre o Estado para o fornecimento de servigos bAsicas. Por exem-
pl6,.ba:v6rA nos -pr6ximos, anos -uma.'ceAk estabilizag6b do M'V61 & demanda 
por servigos -de; -sau'de -na 6rea. m'aterno-infantil, assirri Como por novbs Ina-
triculas escolares. Presumindo-se uma continuagAo no aumento da receita;'. 
isto,  cria condig6es para uma melhoria na qualidade e. cobertura dos servi~os 

bAgicos. 0 en.velhecimento da popu.la96.
o e o aumento- do contingente nd 

terceira f&de nao c'Onstituem,. no curto prazo; um problonia grdve,. t6ndb ein 
Vista. o crescimento mais acelerado da populagao; 6n idad6 de trabalbar.*;.  

Quanto. aos padr6es. de distribuiQao espacial, ndo M didvida, de que. - o 

futuro 
. 
aponta.,  para' uma: crescente . concentragdo de atividades econ' 6micas c, 

portanto, de populagallo, em torno' da '.'Area. dormnaaa p6la regilo metropoli-

tana de Sgo Paulo. R verdad6 que esta 6rea de influência tende a se alargar, 

chegando. a incluir pa:rtes significativas das,~regri6es Sul e..Sudeste. -Parte.. da 

r6giAotentro-Obste iamb6m. deverA intenisificar sua pa 
. 
rti-ci&'9do no produto,-

particularmente agnicola., mas sem que isso'i'mplique 
I 
grandes concentra~6eq-

demogrfficas. 0 peso j& significativo da.
poptllaoo. nQrdestina lhe,g4ranto~ 

-d pulacionais, u'ma- i m'portAncia demogr'Afica aadoL a.inercia, os proc6ssos poi 
no filtur 6 'i;e iritensifiquem os.. fl s mi 'at6 da o, "a nao. ser q e 
regiao;  resta'saber com6-seco'nc1l!arA este peso de"mogr6 ico com sua suston-
tagdo econ6mica, face aos ventos neoliberais que sopram, no pais~ e no mUndo. 

Pelas mesmas.raz6es, as perspectivas -pdka a regiffLo amaz6nica, na ausehcia, 

de algum. avango'teenol6g ico.'
. 
 atualinente impiewsivel,* sgo de' pouco.cresci- 

mento, demogiffico. 

Nesse'contexto,-.  sori preciso o pdfs comegar a.se'reconciliar,  co m* as.perspec 

tiv7ag. da:- concentragAo. erri. cidades cada. vez .. maior6s.,  As. Jonga& :digcussoes 

referentes descentffili~za~ao. e' d6kbiicentra~4o. estAo. caffido no! va'zio: firento 
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As tewnd&icias inexonlive& do:;mcr6,'id6;-..'~1ue,, no -fitturo previsivel, devein so O'n1ito da  CXI?10,~ao  ~((_,.trlogt6f jet," CJ&1cJ(t  Hole,.6(5 ).2 

afirmar coin forqq ainda maior.'Ser~'preciso analisar com muito mais em- 198941. 
penho. as.f6rrnas de administragdo e de convive'ncia em aglomerag6es uirbanas 
gigantes. Q.uest6.es  relacionadas corn salubridade, poluigao ambiental, trans- 
ppft'e e' lai~r* devera-6 cornegar a ser. 

. 
equacionadds com a maior urg6neia. 

Internal migration in Brazil. In: NAM, C. Br, SuIROW, W. 

D. F., 6ds. International handbook on internal migration. Creenwood 
' Demoras adicidnais 'no esforgo de vislumbrar o processo, de redistribuig.do Press, Inc., EPD, 1989b. 

p6puldcional e de tentar racionalizA-lo implicargo,. necessariamente, custos 
Ocon6mio6s e sociais ainda mais elevados. The fate of smO farmers in Rondonia. In: 'COODMAN, David, e 

HAm, Anthony, eds. The future of Amazonia: destruction or sustainable 

development? London, Macmillan Publishers, EPDX  1989c. 
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