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Nota do editor 

O lançamento desta edição comemorativa da &vista Brasileira de Geografia faz parte 

das homenagens ao 70" aniversário de criação do Conselho Nacional de Geografia, 

reunindo, em um único exemplar, artigos e comentários clássicos do pensamento geográ

fico e ciências afins, publicados pela Revista ao longo de sua existência. 

Os dois primeiros artigos, "Determinação da altitude do Pico da Bandeira na Ser

ra do Caparaó" e "Princípios Gerais de Cartografia", por Alírio H. de Matos, de caráter 

bastante didático, tratam da importância do trabalho de campo na elaboração de mapas, 

cartas e determinação de altitudes, na década de 1940, quando tanto a Cartografia quanto 

a Geodésia iniciavam sua produção técnica no IBGE. 

No comentário "Geografia e Canografià', Christovam Leite de Castro ressalta que 

o território, objeto de pesquisa das duas ciências, é tratado de forma diversa: a Geografia 

pesquisando e interpretando e a Cartografia medindo e representando. 

Os estudos sobre clima do Brasil, fundamentais nas questões atuais do pensamento 

geográfico, especialmente quanto aos problemas decorrentes do aquecimento global, estão 

representados no comentário de Edmon Nimer, "Circulação Atmosférica do Brasil'. 

O avanço na ocupação do território brasileiro é representado pelos clássicos "O 

problema das 'frentes pioneiras' no Estado do Paraná", de Lysia Maria Cavalcanti Ber

nardes, e "As wnas pioneiras do Brasil", por Leo H. Waibel, que constituíram referência . 

para inúmeras pesquisas posteriores sobre esta temática. Abordagens mais recentes sobre 

o tema são apresentadas nos anigos ·"Fronteira e urbanização repensadas", por Bertha 

Koiffman Becker, e "Devastação da Floresta Amazônicà', por Orlando Valverde. 

No clássico estudo "Características gerais da agricultura brasileira em meados do 

Século XX", Nilo Bernardes aborda as principais questões que constituem o cerne das pes

quisas em Geografia Agrária: a estrutura de propriedade da terra e regime de exploração 

fundiária, fatores de formação das instituições agrárias, uso da terra e problemas para o 

desenvolvimento agropecuário. 

Os estudos sobre divisão regional, um dos objetos de pesquisa da área da Geogra

fia desde a criação do Conselho Nacional de Geografia, estão representados no anigo de 

Pedro Pinchas Geiger, "Esboço Preliminar da Divisão do Brasil nas chamadas 'Regiões 

Homogêneas'". 



As pesquisas urbanas, que ganharam importância a partir de meados do Século XX, estão repre

sentadas em cinco artigos marcantes do pensamento geográfico escritos a partir de então: "Crescimento 

nacional e nova rede urbana: o exemplo do Brasil", por Milton Santos; "Contribuição ao estudo do papel 

dirigente das metrópoles brasileiras", por Roberto Lobato Corrêa; "Área de pesquisas para determinação de 

áreas metropolitanas", pelo Grupo de Áreas Metropolitanas (Marília Velloso Galvão, Speridião Faissol, Olga 

Maria Buarque de Lima e Elisa Maria José Mendes de Almeida); "Pólos de Desenvolvimento no Brasil: uma 

metodologia quantitativa e uma exemplificação empírica", por Speridião Faissol, e "Contribuição ao estudo 

de aglomerac;:ões urbanas no Brasil", por Fany Rachei Davidovich e Olga Maria Buarque de Lima. 

Estes estudos, representando diferentes correntes desenvolvidas ao longo do tempo, constituem base 

para pesquisas contemporâneas com vist~ à compreensão da atual organização do território brasileiro. 

6 R. bras. Gogr., Rio de ]llnmo, v. 60, n .1-2, jlln./Jn:. 2006 



DETERMINAÇÃO DA ALTITUDE DO PICO -DA BANDEIRA 
NA SERRA DO CAPARAó 

Prof. Al{rio H. de Matos 
Chefe da. Campanha de Coordenadas Geo
gráficas do Conselho Nacional de Geografia 

A questão da altitude do Caparaó, ponto culminante do Brasil, 
não mereceria mais qualquer atenção, si não tivessem surgido certas 
dúvidas que exigiram uma verificação. 

Façamos um ligeiro retrospecto, afim de trazer melhores escla
recimentos. 

Em 1911, fazendo o Professor ALVARO DA SILVEIRA, então Diretor do 
Serviço Geográfico de Minas Gerais, viagens de exploração_pelas serras 
do Itatiaia e Caparaó, desco}Jriu, por uma ligeira determinação baro
métrica de altitudes, que o pico da Bandeira no Caparaó era mais alto 
que o das Agulhas Negras, no Itatiaia, que até então era considerado 
o culminante do Brasil. Afim de confirmar a descoberta, procedeu o 
Professor a determinações mais rigorosas fazendo leituras .simultâneas 
de barômetros sôbre êsses picos e os respectivos pontos de referência 
em estações de estradas de ferro vizinhas dos picos e concluiu · que a 
altitude do Caparaó era de 2 884 metros e a do Itatiaia era de 2 821, 
havendo .assim um~ diferença a favor do Pico da Bandeira (Caparaó) 
de 63 metros sôbre o das Agulhas Negras (Itatiaia) . 

Grande celeuma levantou-se nessa ocasião, provocando polêmicas 
e afim de derimir a questão foi por parte da Comissão do Clube de 
Engenharia, encarregada da confecção da carta do Centenârio, de
signado o Engenheiro ADoLFo ODEBRECHT para proceder a novas deter
minações. ODEBRECHT desincumbiu-se da tarefa achando para as Agu
lhas Negras 2 790 metros e para o Caparaó 2 870. Pareçia assim que 
estava liquidado o assunto e o Caparaó tinha ganho em definitivo a 
questão. 

Entretanto, nesse ínterim, o Serviço Geográfico de Minas procedia 
a triangulação do pico da Bandeira e, quando êsse pico foi ocupado 
pelo Engenheiro GIL LEMos; t!"iangulador do Serviço Geográfico, ve
rificou-se que a posição do pico diferia da achada pelo Professor .t\LVARO 
DA SILVEIRA de cêrca de 1 km. Concluiu então ALvARo DA SILVEIRA que, 
:riem. GIL LEMos nem ODEBRECHT haviam ocupado o pico da Bandeira, 
mas sim um outro · pico situado mais ao sul que ALVARo DA SILVEIRA 
denominou pico do Cruzeiro. · 

Em uma ligeira palestra que tive com êsse professor, . há anos 
atrás, expoz-me êle essa nova direção que os acontecimentos haviam . 
toma:do, manifestando o desejo de ver o assunto definitivamente resol
vido com a determinação do verdadeiro pico da Bandeira . . · 
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Eu já havia em excursão de exercícios práticos de Astronomia .e 
Geodesia em 1934 e 1935 determinado a altitude do pico das Agulhas 
Negras e achado o valor 2 787 metros, conforme publiquei no n.0 8 
da revista CTC da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1936. 

Propus-me então a fazer igual trabalho na serra do Caparaó. Or
ganizou-se um programa para êsse fim e em 1939, fui com outra turma 
de alunos proceder à determinação. Infelizmente fomos durante 20 
dias consecutivos, em julho, perseguidos por uma chuva extemporânea 
e contínua, que impediu a terminação dos trabalhos. 

Somente em 1941, já com outra turma, me foi possível voltar lá 
afim de terminar o serviço. 

PasSo a dar aqui uma des~rição dos trabalhos executados, afim 
de esclarecer o leitor sôbre o grau de confiança que merece o nosso 
trabalho. 

Procedemos em primeiro lugar a uma triangulação. Para isso foi 
medida, próximo à cidade de Manhumirim em Minas Gerais, uma base 
de 407,593 m, com basímetro de invar. 

Desenvolveu-se então uma cadeia de pequenos quadriláteros, entre 
essa base e a estação de Jequitibá, da Leopoldina Railway. A estação 
de Jequitibá, fica a cêrca de 8! km ao sul de Manhumitim. Foram 
estabelecidos dois vértices principais, denominados pelos alunos, res
pectivamente morro do Sapo e Alírio, aquêle, próximo a Manhumirim, 
êste, a cavaleiro da Estação de Jequitibá. De ambos êsses vértices. avis
tava-se claramente o pico da Bandeira. 

Terminada essa parte dos trabalhos, foi organizada a subida ao 
pico da Bandeira, sob a direção do meu assistente· Eng.0 HuGo RÉGIS 
nos REIS, e ·em dia determinado, foi efetuada a medição simultânea 
dos ângulos do triângulo Sapo-Alírio-Bandeira, assim como também 
dos ângulos verticais necessários á determinação da diferença de alti
tude entre o pico da Band~ira e cada um dos 2 vértices inferiores. 

Afim de. assegurar as altitudes dos pontos básicos, procederam-se 
a diversos nivelamentos: 

1.0 - Nivelamento geométrico entre a plataforma da estação de 
Manhumirim e a base. 

2.0 - Nivelamento geométrico entre a plataforma da estação de 
Jequitibá e o vértice Alírio. 

As cotas das plataformas foram gentilmente cedidas pela Leo
poldina Railway. 

3.0 - Nivelamento trigonométrico entre a base e o vértice Alírio 
através da triangulação. 

As altitudes obtidas pelos dois processos, concordam dentro de 10 
centímetros, concordância suficiente para o fim em questão. 

R. brAS. Geop:, Rit> Je ]auiro, v. 60, n . 1-2, jan.ltkA 2006 
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Flg. 1 

Flg. 2 - Perfil da serra. vtst.o de Manhumirtm. 

l''tg. 3 - l'er/tl da serra, t1isto de Manhumirim . 

Det""'ina;iio áa Altitwk do Pico áa Bandeira na SnT4 áo CzpartlÓ 9 
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Ftg. 4 - Serra do Caparaó - Pontão da Bandeira. com 2 884 metros de 
altitude. Foto reproduzido das Mt>mórtas Gorográflças de 

ÁLVAJIO A, DA SILVEIRA. 

Flg. 5 - Pont4o da Bandeira - Sinal geodé3íco colocado pelos alunos da E .N.E. 

R. bras. (dogr., Rio de janeiro, v. 60, n .1-2, jan.lán. 2006 



Flg. 6 - Pcmtão da Bandeira à esquerda - Pico do Calçado à direita . 

F ig. 7 - · Medição doB ângulos· tiO pontão da Bandeira . 

Dderminllfiib tia .AltiiJuk do Pico tia Bandeira na Sm-a do Caparaó 11 



Flg . 8 - Como foi rt:sotvído o problema da falta do trlpt. 

••1g , 9 -··· Demonstração de regozijo pela termi11ação dos !rnbalhos . 
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O assistente HuGo RErs levou inst~uções precisas, para verificar si, 
junto ao pico da Bandeira havia qualquer outro pico, cuja altitude se 
lhe pudesse assemelhar. Em resposta, assegurou-me êle que, dentro de 
alguns quilômetros ao redor do pico da Bandeira se enxergavam os 
demais picos muito para baixo. 

Fica assim esclarecido que, o pico qu~ foi galgado, é, de fato, o 
mais alto da serra . 

Isto aliás fica confirmado por outras observações que adiante 
mencionaremos. 

Na medição final dos ângulos do triângulo grande, passou-se um 
episódio que, embora não tendo produzido conseqüências graves para o 
resultado em vista, pôs à prova a capacidade de se desvencilhar -de 
düiculdades sérias nesses trabalhos . 

Durante a subida ao pico da Bandeira, cada um dos alunos car
regava uma peça qualquer: balizas, instrumento, tripé, madeira para 
o sinal, fora a bagagem pessoal e o rancho. 

O encarregado do tripé, parando para beber água no último cór
rego encontrado, prosseguiu viagem, mas por esquecimento, abandonou 
o tripé. A falta dêste só foi notada depois da chegada da turma ao 
pico. A volta de qualquer pessoa para buscá-lo, importava na perda de 
cêrca de três horas, o que prejudicaria o programa das visadas recípro
cas e simultâneas. O assistente HuGo REIS resolveu o caso, instalando 
o teodolito cuidadosamente sôbre um buraco nas pedras e, manipulan
do o teodolito com cuidados extremos, conseguiu que o êrro de fecha
mento do triângulo grande não atingisse a mais de 4". Mau grado 
êsse contratempo, a medida dos ângulos verticais também não preju
dicou de modo notável o resultado, como se verá adiante. 

Resumimos aqui os resultados apurados nos, cálculos: 

1) Cota do vértice Sapo . . .. . . . . . . . ... . . 
Diferença Sapo-Bandeira . . .. .... .. .. . 

Cota do pico da Bandeira .. . . . . . . . .. . 

2) Cota do vértice Alírio . . . ... .. . . .. .. . . 
Diferença Alírio-Bandeira . .. . ... . . . . . 

Cota do pico da Bandeira . . . . .. .... . . 

738,50 
2 151,24 

2 889,74 

711,30 
2 179,15 

2 890,45 

Foi adotada então para a altura do pico da Bandeira a média dos 
dois valores ac~ados acima, isto é 2 890,1 metros. 

Quisemos aproveitar a ocasião para determinar, embora por sim
ples visadas tangenciais, as altitudes dos picos vizinhos mais proemi
nentes . Para isso, desenhamos cuidadosamente em duplicata, o perfil 
da serra, vista do vértice Sapo e nela assinalamos por letras os diversos 
picos. (V. fig. 1, 2 e 3). 

D~tn'minllfiío da Altitude áo Pico da BanJeira na Stm'a áo CaparaJ · 13 
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Infelizmente, o aspecto da serra, visto do vértice Alírio estava 
tão modificado, que não foi mais possível identificar a maioria dos 
picos assinalados, somente o pico do Calçado ficou reconhecível. 

Calculamos a altitude dêste pico, que, embora determinada por 
simples visadas · tangenciais, fornece um valor suficientemente apro
ximado, assim temos: 

Altitude do Calçado + 2 766 m 

Resta-nos, por último, discutir a dúvid..t levantada pelo Prof. ALVARO 
DA SILVEIRA no que diz respeito ao pico do Cruzeiro, onde, diz êle, 
estiveram ODEBRECHT e GIL LEMos .. Na fôlha topográfica do Manhuaçu, 
escala de 1 por 100 000, do Estado de Minas, figuram dois picos: o do 
Cruzeiro, ao sul e o da Bandeira imediatamente ao norte do primeiro. 
Os perfís traçados por nós da serra, vista de Manhuaçu e de Jequitibá 
mostram claramente que ao sul (direita) do pico da Bandeira, não 
existe senão o pico do Calçado, íngreme, inconfundível e muito mais 
baixo que o da Bandeira. A fotografia (fig. 2) mostra êsse perfil fotogra
fB:do e nêle podem ser bem identificados os dois picos Bandeira e Cal
çado. O pico do Cruzeiro não existe, em absoluto. 

Por outro lado, não pode haver dúvida que nós determinamos a 
altitude no mesmo pico onde o Prof. ALVARO DA SILVEIRA. O cliché n .0 4, 
reprodução ·do publicado por êle no seu livro Memótias co~ográficas, 
Vol. I, mostra que se trata do mesmo pico fotografado, (5 e 6) pelos 
alunos. 

Além disso, nós encontramos lá em cima um caderno com im
pressões de excursionistas e néle figura a declaração do Engenheiro 
GIL LEMos, afirmando que ali estivera em serviço da trianguláção de 
Minas. Não resta pois a menor dúvida que o pico determinado por 
GIL LEMOS é o mesmo pico determinado por nós e por ALvARo DA 
SILVEIRA. 

A divergência achada por · êste na pos1çao do pico só pode ser 
atribuída a um engano. Quanto a ODELBRECHT nada podemos afirmar, 
por não conhecermos detalhes a respeito. 

As figs. 7, 8 e 9 mostram alguns aspectos dos trabalhos. 

* 

RESL"Mll: 

L'~génleur ALfaio HUGUENEI DE MATos, Pro!esseur de la chalre d'Astronomte et de Géodésle 
à l'l!:cole Natlonale de Génle Civil, communlque dans ce travall les résultats qu'll a obtenus, 
avec l'alde de scs élcves, €n 1941. lors de la détermlnatlon de !'altitude du Pie de l.a Bandeira, 
polnt culmlnant dé la Serra de Caparaó. Ce point. qui t>.St aussi Je polnt · culmlnant des 
montagnes du Brésll, ne mérlteralt plus notre attention si des doutes n'étalent survenus. 

Un leger historlque nous apprend, en ef!et, qu'En 1911, Je Professeur ALVARO DA SILVEIRA, 
alors Directeur du Servlçe Géographlque de l'l!:tat de Minas Gerais, ~n !a!sant des voyages 
d'éxpior~?-tlon dans les régtons de l'Itatiala et du Caparaó, découvrlt par des déterm1nat1ons 

R. bras. Geogr., lüo de]annm, 11. 60, n .J-2,jan.ldez. 2006 



barométrlques que l'altltude du pie de la Bandeira du Caparaó étatt plus grande que celle eles 
Aigullles Nolres de l'Itatlata et qu'il a .passé à être conslderé comme étant le plu.s haut du Brésll. 
Tout en falsant cette affirmatlon, le Professeur ALVAIIO DA SILVEIJIA, cherche à précleer les 
premters résultsts, en procédant à eles détermlnatlons plus rlgoureuses et en falsant des obser
vat!ons barométrlques slmultanées sur les pies et aux statlons de chem!n de fer ou en eles 
polnts de ré!érenee peu elolgnés . D'aprês lc résultat de ces observatlons !'altitude du Caparaó 
auralt 2 884 m et celle de l'Itatlala 2 821 m, la dlfférence entre ces altitudes étsnt par conséquent 
de 63 m. 

Quelque temps aprés, le Club des Ingénleurs déslgna l'Ingénleur ADOLFO Onl!:BRECHT pour 
falre de nouvelles détermlnatlons des a ltitudes mentlonnées, leque! arrlva au résultat sulvant : 
Algullles Nolres (Itatiaia.) 2 790 m , et P lc de la Bandeira (Caparaó) 2 870 m, et cette queatlon 
para.lssalt alnsl résolue . 

Cependant, lorsque le Servlce Grographlque de l 'l!:tat de Mlna.s flt la trlangulatlon de 
cette réglon, l'Ingénleur GIL LEMos, constata que le Pie de la Bandeira n'occupalt pas 
exactement la place lndlquée par le Professeur ALVA~o DA SILVEIIIA, mais qu' ll y avalt à peu prés 
une dlfférence de un kllométre, d'ou l'on a conclut que nl GIL LEMos, nl Onal!:BRI:CHT, n'avalent 
été sur le Pie de la Bandeira. mais plutOt sur un autre pie, sltué plus au sud, dénommé 
Pie du Cruzeiro. 

Ce fut en 1941, que l'auteur procéda à la détermlnatlon préctse de ! 'altitude et de la 
posltton du Pie de la Bandeira, au moyen de la tria.ngulatlon et de nlvellements géométrlques 
et trlgonomêtrlques. 

Tout en étant sur le Pie de la Bandeira, l'Ingénlcur HuGO REIS, son asslstant, fut chargé 
de vérlfler si les pies envlronnants éta.lent réellement plus ba.s que celul de la. Ba.ndeira. ce 
qul fut trouvé exact . L 'a.uteur eut alnsl la. certltude d'étre sur le plus haut polnt dll 1& 
Serra du Caparaó. 

On adapta alors comme altitude du Plc de la Bandeira, la valeur moyenne 2 890.1 m eles 
valeurs calculées (2 889,74 et 2 890,45) . Par des simples vlsées tangenttelles, o:n détennlna 
!'altitude du "Calçado", 2 766 m. 

Quant aux doutes suscités sur la vrale posltlon du Pie du Cruzeiro. sur lequel dolvent avolr 
été GIL LExos et 0Dl!:BRECHT, sulvant l 'oplnlon du Protesseur ALVARO DA SILVEIRA, l'auteur a 
constaté qu'au sud du Pie de la Bandeira li existe seulement le Pie du Calçado, - quoique sur 
la carte topographlque de "Manhuassú" à l 'echêlle de 1 :100 000, de l':ttat de Minas Gerais, 
figure le pie du Cruzeiro . 

L 'auteur croit ainsl avolr décldé déflnltlvement cette questlon plelne d'lnterêt vu qu'elle 
tlxe le polnt culmlnant des montagnes du Brêsll . 

RESUMEN 

En este articulo, el autor. Ingenlero ALIRIO Hucu:ENJtY DE MATOs, catedrático de Astronomia 
'J Geodesla de la Escuela Nacional de Ingenlerla, comunica los resultados dJe la det ermlnaclón 
de la altltud del pico de la Bandera, en la sterra de C&paraó, nevada a erecto por él y SUIS 
a.lumnos en 1941 . 

La cuestlón de la altltud del Caparaó, punto culminante del Br11sll, no más mereceria 
atención, si no hubieran surgido dudas que exlgleron veritlcaclón. 

Hagamos un li gero retrospecto . 

Em 1911, haclendo el profesor ALVARO DA SILVZIIIA, entonces dlrector dei Servlclo Geográfico 
de Minas Oerals , viajes de exploraclón por las slerras de Itatiaia y de Caparaó, descubrió por 
una rápida determinación barométrica de altitudes que e! pico de la Bandera en el Caparaó 
era más alto que el de Agujas Negras en el Itatiaia, considerado, hasta entonces, el culminante 
del Brasil. Confirmando eso. procedló el professor, a determlnaciones más rlgurosas, haclendo 
lecturas slmultáneas de ba.rómetros sobre esos plco5 y sus respectivos puntos de referencla en 
estaciones de Ferrocarrlles veclnas de ellos y concluyó que la altltud de! Caparaó era de 2 884 
metros y la dei Itatiaia 2 821, slendo por conslgulente de 63 metros la diferencia entre el pico de 
la Bandera (Caparaó) y el de Agujas Negras (Itatiaia) . 

A fln de hacer nuevas determinaciones fué deslgna.do por la Comlslón del Club de Ingeniería, 
ellng. ADoLFo ODEBRECHT, que cumplló su tarea, bailando para las Agujas Negras 2 790 metros 
y para el Capara.ó 2 870. Parecia solucionada la cuestlón. 

Sin embargo, a.l proceder el Servlclo Geográfico de Minas a la trlangulaclón, el trlangulador 
Ing. GIL Lns:os observó que la poslclón dei pico dlscordaba. de la hallada por el Pro!. ALVAIIO 
DA SILVEIRA, de cerca de 1 km. A lo que éste concluyó que nt GIL LExos nl ODEBRECHT habían 
estada en el pico de la Bandera, pero si en un otro, más ha.cla el Sur, a que llamó pico del 
Crucero. 

En 1941, hlzo el autor la determlnaclón precisa de la altitud y de la posiclón del pico, 
mediante trlangulaclón y nlvelamlentos geométrico y trigonométrico. 

Encargado el Ingeniero Huço REis, su aslstente, de verificar si próximo al de la Bandera 
habla cualquler otro p!r.o de altltud semejante, constató que los demás estaban mucho hacia 
aba;o. Quedó, as!, esclarecido que se habia sub_ldo el pico més alto de la slerra . - -

Se adoptó, entonces, para altltud dei pico de la Bandera, el promedlo, 2 890,1 metros, de 
los valores calcula.dos (2 889,74 y 2 890,45). Por miradas tangenclales senclllas, se determinó 
aun la altltud del "Calçado", 2 766 m etros . 

DetermÍnllfiío d4 Altitut:ú tl4 Pico d4 Banáeira na Serra do Caparaó 15 



16 

Cuanto a la duda acetcn dei pico dei C1uce1o, donde dice e! Prof ALVARO DA. SILVEil!A que bau 
estado ODEBRECHT y GIL LEMOS, se constató - aunque flgu1e este pico en la hoJa topográtlca de 
Manhuassú (escala 1:100 000), del Estado de Minas Gerais- qüe ai su1 de! pico de la Bandero. 
no existe ot1 o pico a no ser e! de Calçado 

Queda as! definitivamente cenndn la cuestión acerca de esa inteiesantfslma sieua 

RI ASSUNTO 

L 'lng ALYRIO HuGUENEY DE MA'rios, ptofessoie d i asttonomia e geodesia nel!a Scuola Nnz!onah.• 
di Ingegnetia, espoue 1 tisultatl dell&. determlnazione dell'altezza de! Pico da Bandeha, nelll\ 
Sena do Caparaó. esegulta da lu! e dai suo! dlscepoll nel 1941 

L'altezza dl questo monte, 11 plit alto del B1asl!e, aveva dato luogo e dlscussionl, che 1ese1o 
oppm tuna questa ve11ttca 

Nel 1911, 11 P1of ALVARO DA SILVEIRA, allora dhettore dei Sct vlzlo Geogtaflco di Minas Gelais, 
In :un vlagglo dt esplorazlone delle catene d'Itatlala e di Caparaó, acce1t0, mediante una 
determlnazlone batometrlca approsslmo.tlva delle altezze, che il Pico da Bandeira del Capara.ó 
era plü alto delle Agulhas Negras dell'Itatlaia, vetta che cta conslderata come 11 punto culmi
nante del Braslle PIOcedendo, In segu!to, a determlnazlonl plu 11g01ose, 11 p1ofessore e!!ettuo 
letture stmultanee dl batometii sopra le due clme e nel tlspettlv! puntl di tlferlmento In staziont 
!errovla11e p1ossime, glungendo alla concluslone che l'altezza de! Pico da Bandeira nscendeva a 
2 884 met1l e quella. delle Agulhas Negus a 2 821, cou una dlffe1enza di 63 met11 a favote 
de! ptlmo 

L'Ing ADoLPO ODEBRECHr, lncaricato di nuove m!surazion! da parte de! Club d'Ingegnetia, 
determino le altezze di 2 870 met1l per li Pico da Bandeha e dl 2 790 per !e Agulhas Negras 

n PIOblcma pareva risolto, ma dulante l'esecuzlone dl trlangolazlon! geoctet!che pet conto de! 
Setvlzlo Geog1af!co di Minas, l'Ing GIL LEMOS verifico che la posizlone de! Pico da Bandeira 
dlf!ettva di cllca un cbllometro da quella lnd!cata da! PIO! ALvARO LA SILVEIRA Questl obbletto 
che GIL LEMos e ODEBRECHT non etano sallti sul Pico da Bnndella, ma su un altto, situato piú 
n Sud. che denomino Pico do Cruzelto 

Nel 1941 l'auto1e procedette alla deteunlnazione p1ectsa della pos!ztone e dell'altezza de! 
Pico da Bandella, mediante ttlangolazlone e l!vellamento geomctt!co e tllgouometlico 

L'1ng HuGo RElB, assistente de! p1ofesso1e, tncarlcato dl verificare se vlcino ai Pico da 
Bandeha eslstessero altre vette d'altezza. poco dl!te1ente, constato che tutte le clme prosslme 
erano assai plu basse e contermo che quel picco e 11 plu alto della catena 

Come altezza de! Pico da Bnndeha tu adottata quella dl 2 890,1 metti, media de! tlsultatl 
di due detetm!nazlonl (2 889,74 e 2 890,45) Mediante mire tartgenzlall fu detetmlnata anche 
l 'altezza del monte Calçado, 2 766 mettl 

I dul>bl dei Ptof ALVARO DA SILVEIRA tntotno alia cima su cu! etano salltl ODEBBECHT e GIL 
LEMOs appat veiO tn!ondl\tl Sebbene nella ca1 ta geogra!lca, alla scala dl 1:1 000 000, dello Stato 
di Milllls Oetals, !ogllo dl Manhassú, flgml 11 Pico do Ct uzelto, In realtà, a Sud del Pico d11. 
Bandelta, non eslste altra vetta d 'altezza poco ln!etlore, se non quella de! Calçado 

Cosi la dlscusslone ê detlnitlvamente chlusa 

SUMMARY 

The authm, Englneet HUGUENEY DE MATOS, holder o! a chalr oí )\sttonomy and Geodesy at the 
National Englnee11ng School, reports on a determlnatlon o! the altitude of the pico da Bandeira, 
n peak on the setra do Capa1aó, su1veyed by hlm nnd h1s students In 1941 

The questlon of the altitude o! Capmaó, the lo!tlest> polnt o! Brazll, would dese1ve no more 
attentlon wete tt not !01 some doubts whlch demanded theh ascertainment 

Let us look back biiefly 
In 1911 when P10f ALVARO DA SILVEIRA, tllen DirectOl o! tbe Sei VIÇO OeOgláflCO de MIUI\S 

Gerais was Journey!ng to explore the Itatiaia and Caparaó mounta!ns, he dlscovered by a sllght 
barometrtc detetmlnatlon o! a ltitudes that the Bandeira peak on the Capataó was hlghet than 
tha,t o! the Agulhas Neg1as on the Itatiaia, the Jatter bavlng been consldeted up to ths.t time as 
the culminatlon To con!lrm such an obset vatlon the protesso1 went on to mnke more rigorous 
detetmlnatlons by menns o! slmultaneous ba1ometer tead!ngs on those peaks and tbe tespectlve 
polnts ot re!etence In nelghborlng u~llways statlons to reach the concluslon that the altitudes 
were: Capa1aó 2 884 meteis and Itatiaia 2 821 meteiS, a ditference o! 63 mettes In altitude 
between the pico da Bandeha (Capataó) and that o! Agulhas Negras (Itatiaia) 

Engtneet ADOLFO ODEBRECHT, appolnted by the Englneerlng Club to pe1f01m new determlnat!ons, 
carrled out hls task to !lnd 2 790 meters !01 Agulhas Neg1as and 2 870 !01 Capa1aó The q'Qestlon 
appea1ed to be settled then · 

Howevet, In the comse o! a trlangulation by tbe Serviço Geográfico d e Minas, Englneer GIL 
LEMos obsetved that tbe posltlon o! the peak was dtf!erent from that found by Pio! ALVAllo 
DA SILVEIIIA In about 1 k11ometer At thls statement the latte1 agaln concluded that netthet 
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Gn. LEMos nor ODEBRECHT had been on thc Bandeira peak, but on another one lying rarther 
south whlch he called pico do Cruzeiro 

In 1941 tlle authm of the present artlcie made the precise determination of both altitude 
and position of the peak by means of ttlangulat1on and geometrlc and tr!gonomettic levellings. 
His assistant, Englneer HuGo REIS, instt ucted to ascertain whethet thete was another peak of 
a similar altitude near that ot Bandeira, found out that all t•he othets wete much belo11> 
And lt thus remained clear that the ascent this time had been made to tbe highest point 

As a result, the avetage of 2 890 1 m of the calculated values (2 889 74 and 2 890 45) was 
adopted fot the helght o! the pico da Bandeila. By simple tangent1al observations the altitude 
o! the "Calçado" (2 766 meters) was determined also 

As for tbe uncet tainty about the pico do Cruzeiro, which, as Pt of ALVARo DA SILVEIRA says, 
is where both OoEBRECHT and GIL LEMOS have beeu, it was found out - tegnrdless the peak 
appearing on the map-sheet of Manhuassú (to scale 1:000 000). o! the State of Minas Getais -
that to the south of the pico da Bandeira there is not any other peak except that of Calçado 

Thls, therefme, settles definitely the question about that vety interestlng seun 

ZUSAMMENFASSUNG 

In diesem Artikel teilt uns de1 Autor, Heu Ingenleur AL!RIO HUGUENEY DE M.nos, P1otessm 
der Asttonomte und de! In der Geograpble angewandt.en Trigometrle der National Ingeuieurschule, 
die Resultada der genauen Festlegung der Hõhe des "Pico da Bandeira" in dem Gebl!ge von 
Capataó, welche von ihm und seinen Schüllen 1941 gemacht wurde, m!t 

Dle Frage der Hõhe des Caparaó, dem hõchsten Punkte Biaslliens, würde kelne w~itetc 
Beachtung tinden, wenn n!cht Zweifel die einet Klii.rung bedmften, aufgekommen wãten 

Dahet wollen wir einen kleine Rückbllclc machen 
Ais lm Jahre 1911 Ptofessor Dr ALVARo DA SILVEIRA, dann Leitet des geog1aphlscheu Dleustes 

des Staates Minas Geraes, Erforchungsreisen lm Itatiaia-und Capa1aógebilge machte, entdeckte 
er dmch elne oberfl!i.chllche batometrlsche Festlegung det verschtedenen Hõhen dass de! Pico 
da Bandel!a im Caparaógeblrge hõher sei ais die "Agulhas Negtas" im Ita.tialgeb!rge welcbet 
bis dabln ais der hõchste Punkt Brasil!ens galt Nachdem er dtes bestãt!gt !and, macllte e1 
genauete Feststellungen, indem er gleichzeitlge barometrische Lesungen anstellte mlt dem 
Resultat dass dte Hõhe des Caparaó 2 884 m ~md d!e des Itatlai 2 821 ais feststehend angenommen 
wurde: der Unterschled zwichen dem Pico da Bandeira und den Agulhas Negras war o.lso 63 m 

Um neue Messungen zu machen wmde von dem Klub de1 Ingenulere, Dr. ADOLFo Ooo:snECHT 
beaurtragt. Dieser fa.nd fur die Agulhas Neg1as dle Hõhe von 2 790 m und für deu Capataó 
2 870 m Es schien dass damit die Frage gelõst wãre 

Ais jedoch der Geagt·aphlsche Dlenst von Minas Geraes seine Messungeu vo1nahm, stellte der 
Messe1 Ingenieut GIL LEMos fest dass dle Lage· des Pico von der von Professor ALVARO DA SILVEIRA 
um ungefii.hr 1 klm vetschieden war Daraus schloss e1 dass weder GIL LEMOS noch OmrnRECHT 
auf dem Pico da Bandelta waren, sondern auf e!nem anderen, südlicher gelegen. welchen e1 
den Pico do Cruzeiro benannte 

lm Jah1e 1941 nahm der Autm dieser Ze!len eine genaue Festlegung det Hõhe uud Lage 
des Picos vor unte1 Hilfe von Messungen, geometrlschen und trigonomett !scllen Abmessungen 
j egl!cher Art 

Der Ingenieut· HuGo REIS, sein Aaslstent, wutde von ihm beau!tragt festzustellen ob In det 
Nãhe des Pico da Bandeilante andete Berge von !ihnlicher Hõhe existlerten und er stellte fest 
dass alie andere vtel ttejer seien So wu1de damlt klat !estgestellt dass dCl hôchste Berg det 
Gebhgskette erstlegen worden war 

Ftir d!e Hõhe des Pico da Bandeila wurde dann dic folgende Hõhe fest.gelegt 2 890,1 m 
Za.hl welche aus den verscbiedenen erhaltenen Werten (2 889,74 und 2 890,45) gewonnen wmde 
Die Hõhe des "Calçado" wurde dann mlt 2 766 m !estgelegt 

Um uoch auf den Pico do Cruzeiro zu kommen, wo, wle PtofesSOl ALVA"Rn DA SILVEIUA meinte, 
sich dieser Berg auf der topographischen Landka.lte von Manhuassú. (escala 1:1 000 000) des 
Staates Minas Geraes beflndet dass si.ldlich des Pico da Bandeha kein Betg ausset dem 
"Pico do Calçado" zu ftnden ist 

So ist mlt dlesen Feststellungen clle F1age dteses so intE'tcssanten Bcrg('.~ endgültig gelõst 

RESUMO 

En tiU ê! attikOIO, la autora, Jngenie!O ALÍRIO HUGUENEY DE Mo\lt!S , i{atedra \)l"OfeSOIO de 
Ast10nomio ltai Geodezlo en la Nacia Letnejo de Ingenietarto. scilgas la 1czultojn de la diflno 
de la alteco de I' pinto de monto Bandeha, êe la "Setra" (Montara) Capnraó, fatlt'v de li kal 
de liaj lemantoj en 1941 

La afeto ptl la alteco de Capmaó, la plejsupto en Btazlllo, ne plu metitus atcnton, se ne 
estus apetintaj dubÇ)j, kiuj postulls konttolon 

Ni fat u 1apldan rlgardon en la estlntecon 

En 1911, kiam ptofesoro ALVARO DA SILVEIRA, tlam ditektola de la Geog1afia Servo de Stato 
Minas Getals, farls esploradajn voja!';ojn t1a la montaroj Itatiaia kaj Caparaó, elcttovls pe1 
rap!da baromet1a dl!lno de alteco, ke la pinto de monto Bandeha estas pU alta ol tiu de 
Agulhas Negtas. êe la mbntato Itatiaia, konsideJata, gls tlam. la plejsupro en Brazllo Konfirmlnte 
tton, la profesoro faris dlflnajn pl! rlgorajn, knj, samtempe, legadojn de ba10metroj sm ttuj 
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plntoj ltaj la reapelttlvaJ rllataj punktoj en fervojaj atacloJ, najbaraj ai 111, kaj ltonkludls, lte 
Caparaó havaa la altecon de 2 884 metroj ltaJ Itatiaia nur 2 821 metroJ, kaj tlal la dlterenco Inter 
la pinto de Bandeira (Caparaó) kaJ tlu de Agulhas Negraa (Itatiaia) estas Je 63 metlroj. 

Por fart novajn dlflnojn la Komltato de la Intenlerarta Klubo komlslls Intenleron ADOLPO 
ODDu:cHT, klu plenumls slan taskon kaJ trovls por Agulhas Negras la altecon de 2 790 metroJ 
kaJ por Caparaó tlun de 2 870 metroj . AaJnls, lte la atero estia aolvlta . 

Tamen, ltlam la Geografia Servo de êtato Minas GeraiS faradls la tl'l.anguladon, la tlea 
funkclulo, Intenlero GIL Lftloa, ltonstatls, ke la pozlclo de la pinto dlferencas de tlu trovlta 
de proteaoro ALvAJto DA SILVURA unu ltllometron. Laú tles konkludo, nek GIL LEMos, nek 
ODDIIICHT starls sur la pinto de monto Bandeira, sed sur alia punkto, pll sude, klun li nomls 
9lntlo d eCruzelro (Jecu: Kruzejro) . 

En 1941 la aQtoro dlflnls preclze la altecon kaJ la pozlclo de tlu pinto, pere de triangulado · 
kaJ geometria kaJ trigonometria ntveladoJ . 

Intenlero Bvao RI:Is, lia aslstanto, komtsllte por ekzaiiM!nl êu prokslme de la pinto de 
Bandeira estls lu aju. aamalteca pinto, konstatls, ke la ceteraJ ptntoJ kuâas tre mGlsupre. Tlel 
klarltls. ke ont suPrenlrts la pleJ altan plnton de la montara . 

Onl dlflnls por la alteco de 1' pinto de Bandeira, la m~ombron, tio estas, 2 890,1 metrojn, 
de la )talkull~ valoroj (2 889,'14 ltaJ 2 890,45). Per slmplaJ tangentaJ celadoJ onl ankau dl!mls la 
altecon de "Celçado", ktu estas egala al 2 766 m. 

R!late al la dubo prt la pinto de Cruzeiro, kle, lau la dtra de profesoro ALVAJIO LA SILVI:DIA, 
estls ODI:BIIIICHT k41 GIL Li:Mos, onl konstatls - kvankam figuras ttu êl pinto sur la topografia 
tollo de ManhuaSI!IU (Bkalo 1:000 000), de êtato Minas Gerais - ke sude de la pinto de 
Bandeira ne ekzlstas alia pinto, krom tlu de Calçado. 

Tlel sln entermls la atero prt tlu tre lnteresa montara . 
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PRINCÍPIOS GERAIS DE CARTOGRAFIA* 

Prof. Alírio de Matos 
Sub-Diretor Interino do Serviço de Geografia 

. e Cartografia do C.N.G. 

A Cartografia pode ser definida como a ciência e arte de exprimir 
gràficamente, por meio de mapas e cartas, o nosso conhecimento da 
superfície da Terra no que diz respeito à conformação dos seus aci
dentes naturais e artificiais. 

Para atingir êste objetivo ela utiliza os trabalhos executados no 
terreno pelos astrônomos, geodesistas, topógrafos e exploradores, a fim 
de apresentar uma pintura de características da superfície da Terra. 

Quanto à sua realização, ao lado da exatidão das dimensões de 
formas, representa papel decisivo a parte artística, que deve ser bem 
cuidada. Não é ignorado que a má apresentação do mapa constitui ele
mento de descrédito para êle, muito embora todos os detalhes estejam· 
rigorosamente representados. Também é verdade que êstes detalhes 
não poderão ser bem representados se não forem desenhados com 
perfeição. 

A composição de um mapa depende de tantos elementos que não 
falta quem o diga ser muito mais difícil fazer um mapa do que escrever 
um bom livro. De fato, um mapa é o produto do trabalho de muitas 
pessoas. Neste trabalho intervêm as mais variadas ciências, e daí surgiu 
a extensão que muitas pessoas querem dar ao vocábulo Cartografia, 
que, segundo êles, é o conjunto de tôdas as operações que contribuem 
para a composição do mapa, desde as medidas no terreno até o desenho 
final. Segundo esta concepção a Cartografia abrange todos os trabalhos 
astronômicos, geodésicos, topográficos, fotogramétricos, gráficos, etc. 

Não é êste o momento propício para discutir esta tese, que nos 
desvia de nosso objetivo principal,· qual seja de fazer aqui uma breve 
discussão dos métodos modernos que contribuem para a composição 
do mapa quer na parte operatória, quer na parte gráfica. 

Passaremos, então, a fazer uma ligeira anâlise dos processos usados 
começando, evidentemente, pelos trabalhos de campo, que constituem 
a arte da Cartografia segundo a concepção mais lata do vocábulo. 

A ordem usual da composição de mapas é sempre a das aproxi
mações sucessivas . Parte-se de um mapa anterior imperfeito para fazer 
um mapa melhor. Em alguns casos o número de aproximações suces
sivas, principalmente entre nó.s, tem sido tão grande que chega a cons
tituir sério desperdício de dinheiro e tempo a repetição enfadonha das 
mesmas operações de campo e desenho com o fim de corrigir erros en
contrados nos mapas existentes. 

Façamos um ligeiro retrospecto 'das operações usuais na composição 
dos mapas e veremos logo que a falta de organização adequada tem 
sido e continua a ser o elemento retardador dessas operações. 

• Conferência. pronunciada. no Curso de Aperfeiçoamento pa.ra. ProfesaOres de Geografia. do 
Nivel Secundário. 
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o primeiro mapa de uma região, entre nós, apresenta-se invarià
velmente, como um croquis executado por um explorador, que percorreu 
parte dessa região. Para isso, êle executa um certo número de medidas 
tendentes a fixar os detalhes julgados mais importantes e o restante 
é fruto de mera observação visual quando não é o resultado de infor
mações errôneas ouvidas aqui e acolá e às vêzes até de pura fantasia. . 

:&:ste é o primeiro mapa sôbre o qual se vão descobrir e discutir os 
numerosos erros. Começa daí uma série interminável de operações ten
dentes a corrigir os erros que foram descobertos. Novas operações 
de campo, novas explorações corrigem uma .parte ou outra, nunca tôdas. 
Numerosas e sucessivas edições de mapas aparecem corrigindo sempre 
parte dos erros, não raro introduzindo novos· erros, mas sempre in
completas. 

Quanto às operações de campo, tem sido sempre esta a ordem, salvo 
poucas exceções: 

1 - Meros levantamentos expeditos, executados a bússola e podô
metro ou qualquer outro meio expedito de medir distâncias . Esta fase 
se repete em muitas edições. 

2- Meros levantamentos expeditos, apoiados em coordenadas de
ternatnadas astronônaicamente. 

3- Levantamentos de melhor precisão apoiados em coordenadas 
geográficas. 

4 - Triangulação apoiadas em levantamentos de determinações 
astronômicas . 

5 - A introdução da fotogrametria aliada à triangulação. 

Alega-se sempre a juventude do nosso pais para justificar a moro
sidade com que êstes sucessivos processos se desenvolvem para ir aper
feiçoando paulatinamente com intervalos de muitos anos as repetidas 
edições dos mapas. Nunca me esquecerei da descrição que li recente
mente em um folheto encontrado no escritório de certa. companhia de 
navegação estrangeira onde se dava uma breve descrição de todos os 
países da América. O Brasil estava assim definido: o maior país da 
América-do-Sul, maior que os Estados-Unidos ainda inexplorado em 
sua maior parte. Pergunta-se agora: não seria possível melhorar mo
dificando qualquer coisa nos métodos usados, a fim de conseguir um 
primeiro mapa do Brasil, que servisse ao menos como mapa básico sem 
os erros que se encontram nas edições presentes ? 

Penso que sim; no estado atual da Cartografia, isto é possível, em 
um tempo curto e sem despesas vultosíssimas. 

Vamos pôr de lado uns 10% da área do Brasil, parte satisfatória-
mente cartografada. Restam 90%. ' · 

Qual o método a aplicar? O mais barato e mais rápido é o da aero
fotogrametria aliada à determinação astronômica de posições geográ
ficas nos póntos em que não fôr possível, presentemente. um método de 
contrôle mais rigoroso. 
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Dentre os numerosos métodos aerofotogramétricos existentes o 
que está atualmente aplicado com rapidez e economia é o do tri
metrogon. 

Chama-se trimetrogon a um aparelho de tomada de vistas aéreas 
constando de 3 câmaras fotográficas, uma vertical e 2 inclinadas de 
60° à direita e esquerda respectivamente. 

A altura de vôo é da ordem de 6 000 metros, a escala de fotografia 
vertical é de cêrca de 1/40 000, a das obliquas variando conforme o afas
tamento de cada ponto. A faixa útil de terreno abrangida pelo grupo 
das 3 fotografias é da ordem de 25 quilômetros e portanto a área apro
veitada por uma linha de vôo é enorme . 

A compilação dos mapas exige que se disponha de pontos de con
trôle no terreno. &ses pontos podem ser geodésicos ou astronômicos. 
O ideal é que o afastamento entre êsses pontos não seja superior a 30 
quilômetros, mas em casos de impossibilidade tem se aproveitado pontos 
com afastamento de 100 quilômetros. 

Os processos de restituição são adequados ao tipo de fotografia 
empregado e não podem ser comparados com os processos regulares em
pregados em outros sistemas, uma vez que os mapas a obter são mapas 
de reconhecimento, constituindo aquilo que poderíamos chamar de 1.a 
ou 2.a fase. A compilação é feita na escala de 1/80 000, mas é reduzida 
depois a 1/250 000, 1/500 000 e 1/1 000 000. 

A produção que se pode obter com êste aistema é enorme eni tempo 
curtíssimo. l!:le está sendo empregado pelos americanos, principalmente 
para os territórios ainda não levantados, como o Alasca e para os países 
estrangeiros que não têm bons mapas, a fim de obter cartas aeronáu
ticas. 

O número de vôos já executados no Brasil pelos órgãos americanos 
nos permite esperar para breve tempo, bastantes elementos para me
lhoria dos nossos mapas de l/1 000 000, dependendo entretanto ostra
balhos de maior prioridade em curso durante a guerra e também dos 
pontos de contrôle necessários que em certa parte do nosso país é abso
lutamente inexistente. É de desejar que todo o pais seja assim fotogra
fado, porque seria para nós um auxílio imenso para a composição de 
muitos mapas que estão atualmente em curso. 

Se nós dispuséssemos de fotografias em número suficiente, a com
posição dos mapas a 1/500 000 não ofereceria quaisquer düiculdades 
sérias . Quanto à parte altimétrica, são eiilpregados instrumentos apro
priados, mas essa operação depende antes de tudo do número de pontos 
de contrôle de altitude existentes. 

Passemos agora à fase posterior que é a dos mapas melhores. Aqui 
ainda se impõe a fotogrametria como auxiliar indispensável na época 
presente. O seu emprêgo dispensa uma massa de trabalho considerável 
no terreno, desde que se disponha de uma rêde de contrôle geodésico 
adequado. A condição essencial para um bom mapa aerofotogramétrico 
é uma boa rêde de contrôle geodésico. Daí se conclui que uma das 
tarefas que urge pôr em prática é a triangulação acompanhada de uma 
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rêde geral de nivelamento. Sem isso, não há como obter mapas bons. 
Ouvimos freqüentemente perguntas de pessoas que julgam que a foto
grametria dispensa o uso da triangulação. Não há ninguém que possa 
se atrever a fazer tal afirmativa conscientemente. Há alguns profissio
nais talvez pouco práticos no uso da fotogrametria que julgam poder 
ser reduzida a muito pouca coisa o contrôle terrestre. 

Aí reside uma ilusão que é necessário desfazer. Não l:l.á sistema al
gum de fotogrametria que dispense o contrôle terrestre e qualquer ne
gligência nesse sentido redundará sempre em prejuízo da precisão do 
mapa. 

Sobretudo é necessário ter em vista que regiões mais valorizadas 
requerem mapas mais rigorosos, mas que por outro lado mapas defi
cientes requerem dentro de maior ou menor prazo uma nova composi
ção. E a politica de repetição deve ser encarada com certa repugnância, 
uma vez que 2 operações mal feitas custam geralmente mais caro . que 
uma bem feita. Não se confunda entretanto uma nova composição com 
a atualização. 

Todo o trabalho terrestre na época atual deve ser conduzido com 
precisão tal que nunca tenha de ser repetido. A operação terrestre é 
sempre a ·mais cara. Uma triangulação com o caráter de provisória . 
deve ser absolutamente banida. Quando se atacar um problema dêsses, 
deve-se resolvê-lo com o máximo de recursos constantes de um bom 

· equipamento e técnica a fim de que não se pense jamais em repeti-lo. 
Se as condições econômicas não permitem um trabalho perfeito no que 
diz respeito à densidade dos pontos de contrôle, deve-se diminuir a den
sidade, de modo a torná-lo menos dispendioso. Será então mais barato 
aumentar simplesmente a densidade dos pontos com o emprêgo de 
métodos menos rigorosos do que refazer tudo. 

No meu humilde ponto de vista parece-me que há de parte de 
muitos responsáveis uma falta de compreensão dêsse magno problema. 
Há muitos que pensam ser um bom mapa luxo de pais rico ou que um 
mapa na escala de 1/1 000 000 feito pelo trimetrogon é tudo quanto 
se precisa. 

Insisto e afirmo que o mapa a trimetrogon deve ser encarado ~;~.penas 
como um mapa de reconhecimento ou como melhor diríamos 1.a 
edição melhorada do mapa inicial. 

Das considerações que acabamos de fazer acima sôbre o problema 
de Cartografia, vê-se que para entrar no terreno dos bons mapas é ne
cessário o emprêgo das seguintes operações: 

a) Operações terrestres - Constando de triangulação e nivela
mento mais o conjunto de pequenas operações topográficas, que esta
belecem a amarração dos pontos do contrôle, com os pontos identificáveis 
nas fotografias. Além destas, existem outras operações sempre de 
pequeno vulto de modo a auxiliar detalhes da fotogrametria. Além disso 
determinações· astronômicas como auxiliares das triangulações. 

b) Organização dos vôos - A organização dos vôos tem de ser 
baseada sôbre mapas já existentes, sendo essa uma das condições ideais 
para um trabalho econômico. 
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Maus mapas freqüentemente ocasionam desvios nos vôos e preju
dicam o conjunto, obrigando a vôos complementares para preencher 
lacunas. 

Não falaremos aqui sôbre a competência técnica dos pilotos e fotó
grafos porque êsse elemento constitui condição intrínseca para o su
cesso dos vôos. 

c) A terceira operação, chaniada pelos americano3 de · compila
ção dos mapas e que· aqui é chamada de restituição, consiste na trans
formação das fotografias em projeção. Como se saôe a fotografia é 
uma perspectiva que deve ser transformada em projeção ortogonal. 

A execução desta operação tão simples de ser definida se processa 
no escritório, mas envolve um número vultoso de trabalhos que exi
gem equipamento adequado e pessoal convenientemente adestrado. 

A fim de orientar os nossos pacientes ouvintes sôbre o que vi nos 
Estados Unidos, passo a enunciar resumidamente o que vi lá em maté
ria de fotogrametria. 

Em primeiro lugar a triangu.lação radial, cujo fim é determinar 
as posições exatas de numerosos pontos de ligação entre as fotografias 
é praticadas em larga escala. Com ela se obtém a posição de pontos 
comuns às fotografias sobrepostas convenientemente corrigidos dos des
locamentos produzidos pelo relêvo do solo. Os deslocamentos produzi
dos pela inclinação das fotografias é fàcilmente compensado, uma vez 
que a inclinação das fotografias em média não atinge 2 graus e raras 
vêzes atinge 3 graus. 

Essa triangulação é executada por 2 processos . Em mapas de maio1 
precisão, utilizam-se as linhas radiais traçadas em papel especial trans
parente e pràticamente indeformável. 

Em mapas de menor precisão a triangulação radial é executada 
mecânicamente com o auxilio de hastes metálicas convenientemente 
orientadas. 

Desnecessário será dizer que essa triangulação será sempre apoiada 
sôbre o contrôle terrestre já existente e que quanto mais denso êss~ 
contrôle, mais facilitado será o trabalho e ajustamento da triangulação 
radial. Isto feito, passa-se à compilação planimétrica. 

Em terrenos pouco acidentados, utiliza-se a transformação direta 
da perspectiva fotográfica em projeção, para o que se necessita um 
grande .número de pontos de detalhes, determinados por intersecção 
nas fotografias com o auxílio de papel transparente. Essa transforma
ção se faz diretamente da fotografia para uma fôlha de papel transpa
rente que constitui assim o original a ser futuramente impresso. Esta 
operação exige pessoal especialmente treinado que saiba fazer o traba
lho conscientemente, o que lá não é difícil obter, dado o alto nível inte
lectual do povo. 

O relêvo do solo, as curvas de nível em terreno plano obtidas com o 
auxílio da prancheta trabalhando com as próprias fotografias . Êsse 
trabalho é executado por pessoal especializado. 

Em terrenos acidentados, a restituição é obtida com o auxílio do 
multiplex . :S:sse instrumento foi bastante aperfeiçoado pela fábrica 
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Bausch & Lomb e com êle se pode obter os melhores resultados. As 
suas vantagens são pronunciadas na parte do relêvo quando o terreno 
é acidentado, muito embora nestes terrenos ela perca bastante da sua. 
eficiência na parte planimétrica. Mas com a fixação dos pontos obtidos 
pela triangulação radial sempre se consegue atingir a perfeição com~ 
pativel com as especüicações oficiais a que devem satisfazer todos os 
mapas editados pelas diversas organizações existentes nos E. U. 

Não falaremos aqui de outros processos de restituição usados por 
diversas instituiÇões que tivemos ocasião de visitar. Quase todos êles 
são menos eficientes e mais vagarosos que os processos citados aqui. 

Não poderei entretanto deixar de mencionar aqui a estupenda rêde 
de nivelamento geral do país. 

Para resumir o que me cabe dizer sôbre êsse assunto, basta citar 
que pouco falta para que aquêle pais esteja completamente coberto por 
uma rêde de nivelamento de tal densidade que nunca será necessário 
percorrer mais de 4 a 5 quilômetros para encontrar uma referência de 
nível de primeira ou segunda ordem. E isto constitui, de fato, um ele
mento de absoluto sucesso no que diz respeito à representação do relêvo 
do solo nos mapas. 

Não posso também ~eixar de citar o processo em experiência no 
G.S. baseado no uso da câmara de 9 lentes. Esta câmara, modificação 
da antiga câmara de 9 lentes de origem germânica, difere dela por 2 
particularidades a saber: 1.0 As 9 lentes são tôdas de eixo vertical, 8 
lentes estando grupadas ao redor da lente central. A inclinação das 
fotografias se _obtém por meio de espelhos convenientemente ajustados. 
2. o As fotografias são obtidas ein escala .grande, isto é, 1: 20 000 e depois 
da retificação por meio de um transformador especial, são ampliadas 
para 1/10 000 em fôlhas de 90 x 90 centímetros. Isto significa que 
cada fotografia assim retificada abrange uma área de 9 X 9 quilômetros· 
ou seja 81 quilômetros qu,adrados. Elas são tiradas com a mesma téc
nica usual de superposição longitudinal e lateral. São em seguida trans
formadas para corrigir o efeito do tilt (inclinação da máquina). 

É executada também a triangulação radial por meio de transpa
rentes, mas a restituição é efetuada por meio de um instrumento espe
cial construído para êsse fim e que é designado provisõriamente pelo 
nome de stereoplotter. 

• 
· Como dissemos anteriormente, a compilação do mapa é feita sô-

. bre uma fôlha transparente especial de acetado, pràticamente inde
formável. O desenho nela executado~ ch~ado rough drafting, que se 
traduz por dese,nho tôsco. Isto não significa que o desenho seja mal feito 
e sim que êle é feito sem preocupação de elegância, existindo sômente 
a preocupação da exatidão. Esta fôlha já é desenhada nas côres visuais 
azul, vennelho, prêto e sépia e constitui o original. 

Entra agora o laboratório f-otográfico em ação. São tiradas foto
gràficamente em papel sensibUizado, colado em fôlhas de alumínio, 
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tantas cópias quantas são as côres a figurar nos mapas . Essas cópias, 
chamadas de blue lines (linhas azuis) representam todos os traços e 
acidentes em côr azul e são em seguida distribuídas a desenhistas es
pecializados, um no traçado de estradas e cidades, outro em cursos 
d'água, outro em curvas de nível, outro na colagem de nomes. Cada 
fôlha assim representará em côr preta e separadamente cada côr que 
deve figurar no mapa. :S:sse desenho a que se dá o nome de final dratt
ing é executado com a máxima perfeição artística e essas fôlhas uma 
vez prontas serão depois de convenientemente revistas , entregues nova
mente .ao laboratório onde são preparados os clichês em alumínio para 
a impressão. 

Como se vê do relato acima feito, o número de desenhistas utili
zados na confecção dos mapas é extremamente reduzido e se o número 
dêles é avultado, isso é devido mais ao fato da produção dos mapas ser 
espantosamente grande. Para citar números apenas de passagem direi 
que em 1943, só o G.S. imprimiu 34 800 000 cartas. Não tenho à mão 
elementos para afirmar quantos foram impressos pelas demais organi
zações, existentes no país. 

Resta-me agora dizer algo sôbre um assunto que continua por vê-
zes em discussão. É o assunto das projeções. · 

·É . indubitável que cada cartógrafo não pode ignorar o que há sôbre 
êsse assimto. 

A discussão sôbre projeções é assunto longo e nós aqui só temos 
que encarar a parte do problema que nos interesse. Se o objetivo de 
uma organização é o de copiar mapas em escalas relativamente grandes, 
digamos 1/ 100 000 ou mais, é claro que a área abrangida por êsses ma
pas em cada fôlha é bastante restrita. Não nos interessa portanto dis
cutir aqui se tal projeção apresenta a superfície da terra mantendo 
áreas, modificando ângulos, nem qual a projeção mais adequada para 
obter o mapa de um hemisfério ou um continente. No que toca a mapas 
topográficos, salvo raras exceções us~das em muito poucos países, po
de-se dizer que hoje em dia só três projeções se acham em uso, sem falar 
na Mercator universalmente adotada nas cartas náuticas. Elas são: 

Projeção policônica . 
Projeção conforme de Lambert. 
Projeção conforme de Mercator transversa, também 

chamada de Gauss. 

Mas um mapa topográfico em escala grande apresentará deforma
ções relativas tão pequenas que, no ponto de vista gráfico, pode-se dizer 
que é indiferente o tipo de projeção adotado; por um làdo, é manifesta 
a inconveniência de alongar demasiadamente a extensão do campo da 
projeção, a fim de que não se introduzam nos mapas deformações pro
positais que obriguem a correções mais ou menos complicadas. Por 
outro lado, a exatidão dos ângulos e a correspondência da escala do mapa 
em cada ponto interessam de perto aos topógrafos nos trabalhos cadas
trais e êsses elementos nunca podem ser tomados com a precisão dese~ 
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jada em mapas onde as escalas são demasiado pequenas para essa classe 
de trabalhos. Sendo assim a teoria americana é de que, a projeção poli
cônica cujo campo é limitado apenas ao tamanho da fôlha em ques
tão não apresenta deformações apreciáveis, é muito simples de preparar 
e desenhar e satisfazer assim ~ todos os requisitos. Nas margens da 
fôlha estão traçadas as linhas que demarcam as coordenadas mestras 
conformes relativas ao campo em questão ou mesmo outras. Assim, cada 
fôlha topográfica tem nas margens as quadriculas em pés representati
vas das coordenadas Lambert ou Mercator transversa de acôrdo com o 
Estado da União e também as coordenadas policônicas usadas pelo 
exército americano. 

Aos topógrafos que disso necessitem, são fornecidas em publicações 
especiais as coordenadas conformes de todos os vértices de triangula
ção, permitindo assim a amarração de um trabalho cadastral ou de 
qualquer outra natureza ao sistema de coordenadas planas. 

A precisão com que são fornecidas essas coordenadas é suficiente 
para a ligação de qualquer trabalho topográfico à rêde geral da trian
gulação, salvo casos especiais que pude apreciar, onde a precisão dele
vantamentos de certas cidades excede de muito a preciSão da triangu
lação. 

Evidentemente, o exame dêsses detalhes não cabe dentro dos limi
tes desta ligeira palestra, cujo único objetivo foi chamar a atenção do 
generoso auditório para os pontos principais da Cartogarfia. 

L'auteur commence par déflntr ce que l'on entend par cartographle et montre quels dotvent 
être lea objecttfa à atetnc1re par la même, tout en menttonnant les dtrecttvea à aulvre. Des 
conatdératlons sont faltes à propoa des dlfiérentea déf!nlttoD.II de la cartographle, mais ne 
t.rouvant pas le moment opportun pour ~n talre la dlscusslon, rauteur chercbe à mettre en 
présence du lecteur le problême de la cartographte dans toute son extenaion, en admettant 
qu'U comprend. toll.!l les trsvaux ettectués sur le terrdn et qui conatltUI!nt la• base pour la 
contectton de;; cartes. 

Knsulte, montre l 'auteur que l'orga.nlsatlon d 'une carte est toujours basée sur de.s traovaux 
antérleurs et que le problême se trouve a!lll!i résolu par approxtmatlona successlves. 

Les travaux e:r.écutéa aur le terraln sont d.écrlts par l'auteur, d 'aprés les méthodes employé!!ll 
au Br61lU, U falt dt-.a consid~ratlons sur l'appllcat.lon de la pbOto~étrie et recom!DHnde 
rutll1.sa1.1on du trtmetrogon pour Ies réglons ou la cartosraphie eet nulle ou três pauvre et en 
d6crtt briévement la méthode. 

L 'exarneu des méthodes pius éxactes eat fatt en.aulte par l'auteur qui montre comnlent la 
photogrammétrte permet l'obtentlon de mtlllers de cartes en tnol.n6 de tempa et beaucoup molna 
de travall .sur le terraln . Le& di verses pha.!les de& opérsttons ef11ectuéEa aur le ternl.ln, et. enaulte, 
dll'ns 1es btlrea.ux, paur l'organ1Satlon des cartes, sont d~crttes p~ l'auteur, atnsi qu.e les proc6d6a 
uttl18és pour falre le dessln et la reproductton des mêmes. · 

L'auteur, en flnlssant, fatt une raplde appréctatlon des dtft érentes proj.zctlons employé.."S dana 
l'organl.satlon d6S ca.rtes topograpblques. 

RESUMEN 

E! autor se detlene lnlclalmente en Ia detlnlclón de la Cartografia. y mueatra sus objetiveis 
y Ias rumbos que neoeslta para alcanzall"loa . Se detlene en con.slderaclonea sobre las dlterentea 
deflnlcloli.es de la Cartografia, no bailando el momento oportuno para cl1.ac:us16n aobre este 
a.sunto, pera para poner en presencia de! lector el problema. en au más vasta aceptac16n, 
con.sldE>ra dentro de la carto,ratia todos los trabajos de campo que conduoen a la confecctón 
ele las map&õ. 

Muestra entonoes. que la- compoelclón de un mapa atempre parte de trabaJos antmores. 
conatltuyendo un problema t~solvldo por aproximaciomlB sucessivas. 
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Examina las op~raclones de campo, como ellai! son usadas en el BrasU; entra en constderRclo
nes sobre el empleo de la totogrametría y opina por el uso dei trtmetrogon para las reglones 
donde la Cartografia es nula o muy pobre. Descl1be tõn llneM ~nerar.es el método. 

En seguida pasa al examen de los métodos de mayor precla!ón y muestra que la fotogram-etrfa 
trae como resultado la obtenslón de minares de mapas en menor tlernpo y con economia bastante 
con.stderable de trabajo de campo. Examina en seguida las diversas operaclon-ea de cRmpo y 
de escrltorlo, tendlent~s a la rrallzaclón Cl.e los mapas y finalmente entra en el examen de los 
proceros usados en el dlbuJo y métodos de reproducción. 

Termina haclendo una l!gera apreciactón sobre las proyecc:ones más usadas en los mapas 
topogré.ticos . 

RIASSUNTO 

L'autore s'intrattlene, da principio, sulla deflnlzione della Càrtografla, Ulu.strando 1 suo! tini 
e le direttive che si devono seguire per ragg:uugerll . Espane alcune osservazton1 crlt!cbe suiie 
dlverse definlzlon! delle, Cartografia, pur non intendeudo dlscutere a !onde l'argomento, ma 
sol tanto pres.:;ntarlo al l~ttore . Dal canto suo, comprende nella Cartografia, In senso lato, tuttl 
1 lavor! di campagna necessarl per la compllazlone delle carte geogra·flche . 

Mostra che la compllazlone di una carta si ·ronda sempre su lavor! anterior!, e costitulsce 
un probltma. chi> vlen rlsolto mediante approsslmazloni successlve. 

Esam!na le operazlonl dl campagna, come sono pratlcate nel Braslle; espane conslderazlon! 
sull'lmptego della totogrammetr!a, e suggerlace l'lmplego del trlmetrogono p&r le regiont dl cul 
s'lgnorano, o quasl, gll elementi cartogratlcl, Descrlve sommarlamente codesto metodo, 

In s~gutto p>lSSa all'esame dei metodl di maggtor precislone, e mostra che l'lmplego della 
fotogrsmmetrla permette di ottenere m!gliaia di carte In minor tempo e con molto minor lavoro 
di campagna . Continuando, esamlna le dlvoerse operazloni di campagna e di tavollno, occorrentl 
p<.r la compllazlon& delle carte, e, pol, i procedimentl appllcat-1 nel dlsegno e 1 metodl dl 
rlproduzlone. 

Termina con brevl lnformazlonl crltiche sulle prolez!onl plit frequentemente usate n~lle carte 
topograflche. 

SUMMARY 

The author ftrst devotes some attentlon to the deflnltlon ot Cartography and dlscusses lts 
obj&cttves as well as the paths it must !ollw to achleve th&m. A!ter consldering vartous dennt
ttons o! Cartography, the author does not attempt to decide among them, but suggests as a 
worklng deflnitlon lt 1s well to lnclude wlthln the scope or Cartography all neld work which 
Ieads to map-maklng. 

He then shows that the composltlon o! a rnap always starts rrom prev!ous work, and a map 
1s In tact a problem nsolved by suceJ;Blve approxlmatlons. 

He exam1Qes fleld operatlons as they are carl1ed out ln Braz!l : he cons:d&rs varlous elements 
about the use ot photogrametry and ls ot the oplnlon that the trtmm&trogon should be u.sed 
iu reglons where there 1s no cartography or where lt very poor: He glves a general outline 
oi the method to be followed. 

Then he examines those methods whlch have greatest precislon and shows how proto
grametry obtalns thousands o! maps In l&ss time than other methods, and furthermore econo
m:.Zes very conslderably on 'the amount o! fleld work necessanr. Next he dlacusses the di verse 
neld and o!!lce operat1ons for the product1on of maps, and flnally examines the processes u.sed 
in design and the methods of reproductton. · 

At the end he dlacusses very brietly the most commonly used project.!ons for topo
graph1c maps. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Verfasser erwãhnt ala erstes dle DE>flnltlon der Cartograph1e und zelgt die ObJelttlve 
derselben wie auch dle Richtungen, wclche ate benõtlgt, um dieselben zu erreichen. Dann 
beschrelbt er dle verschteden~n Deflnttlonen der Kartographfe, melnt aber dass der Moment 
nicht gün.stlg zur Dlskusslon dieser Frnge sei; er erwlihnt. sle nur, um dem Leser dleses Problem 
In se!ner ganzt n Ausdehnung zu erôUnen. 

Dann zelgt er, dass dle Verfassung elner Landkarte lmmer au! früheren .Arbelten !usst; sie 
erschelnt ala eln durch laU!ende Annliherungen gelõstes Problem. · 

Er studiert dte Arbelten auf dem Feld, wle sle In Bra.sUI&n übllg slnd; Ma.cht Erõrterungen 
über den Gebraucb der Photogrametrle und verteld!gt den Gebrauch des Trtmetrogon für 
dle Gegenden wo dle Kartographle gleich null oder unbedeutend 1st. Auch erwãhnt er In 
allgemelnen Llnlen den Gebrauch des.selben. 

Dann erwãhnt er dle genaueren Met hoden und zelgt, dass dle Photogrametrle ais Resultat 
dle Erlangung von Tausenden von Landka.rtEn tn kürzester Zeit und etner grossen Er11PSTn11l 
von Arbe!t 1m o!tenen Feld. mlt slch brlngt. Er untersucht dann dle verschlf>denen Operat1onen 
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der Feldarbeit und der lm BUro getãtlgten, welche zur Bearbeitw}g von Landkarten nõtlg slnd 
und liNDl Schluas erw!Umt er auch noch dte gebrãuchllcbaten Methoden des Zetchnens und 
der Reprodukt1onen. 

Zum Schluss gtbt er noch elnen lturzen tlberblick über d!e gebril.uchUcbsten Projekttonen 
der toposrapbischen J..andltarten. 

RESUMO 

La aiítoro, ee la ll:omenco, dtttna.s la Kart.ogra.tlon kaJ montras 't!Eoa celojn kaJ la vaJojn, 
k:lujn Ai n!cesa.s sekvi par !lln atingi . Li !a,ras kanslderojn prt la dtversaj diflnaj de la Karto
gratio kaJ aplntas, ke la momento ne estas oportuna por dtsltuti ttun temon, sed por prezenti ai 
la leganto la problemon en tta plej Vllllta stgnlfo kaj 11 kansidera.s Interne de la Ka:rtograrto 61u.ln 
kampajn labarojn, kluJ permel!as la organtzadon de la mapoj. 

Tlnm ll montras, ke la !arado de mapa 01am komeneltll8 per la anta1Ulj laboroj, kaj kons1o;;lga.. 
problemon, k!Ujn oni solvas per slllllekvaj prokslmumajoj . 

Lt eltzamenas la. kamp~n laboroJn, laií la sistema uzata en Brazllo, fara.s konslderojn p11 
la uzado de la totogrametrio Jcaj opln!AS, ke oni devaa uz1 la "'trimetrogonon" por la regtoi11lj, kle 1., 
Kartogratlo eetae nula ad tre malrle&. Li priskrlbas en tene.ralaj ua.Jtaj la metodon. 

POBte 11 ekmtneua.s la metadojn plej prectzajn bl montras, ke la totogrametrio rezi.lltlgu 
la rloevon de mlloj da mapoJ en malpl1 da tempo kaj su116e grandn ekonomlo de kampaj laboroj. 
PU poste ·u ekzamenas la dlversajn kamp - kal oticej - laborojn, celanta·jn la reallgan de Ia 
mapoj ltal flne ãzamena.e a procedojn uzataJn ée Ia desegno de repraduktaJoj . 

LI finitas rarante rapldan anallzon prl la projekeloj pUej uzataj êe la topograf.laj mapoJ, 
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COMENTA RIOS 

GEOGRAFIA E CARTOGRAFIA 

Eng.° Christovam Leite de Castro 
Plesldente do Com.ltê de Cartografia e Geo

g!afla do llnstltuto Pan-Amerlcano 
de Geografia e Hlat6!'1a 

o Eng ° Christovam Leite de Castro, secretário-geral do Conselho Nacional 
de Geografia e diretor do Serviço de Geografia e Cartografia, órgão executivo do 
mesmo Conselho, ao ser distinguido para presidir o recém-criado Comitê de 
Cartografia e Geografia do Instituto Pan-Americano de Geografia e Histór;;a, 
sediado no México, em atenção ao que lhe foi solicitado pela imprensa brasileira, 
através da Agência Nacional elaborou, à guisa de informações, o seguinte tra.,. 
balho no qual deu a conhecer as finalidades do novo órgão tecntco de timbito 
interamertcano, sob sua presidência. 

IMPORT ANCIA 

No conjunto das atividades humanas, desempenham papel importante a 
Geografia e a Cartografia - ambas empenhadas no melhor conhecimento de 
causas, ocorrência e efeito dos fatos do território, não só nas suas características 
naturais, geométricas e físicas, como também nas marcas que o Homem lhe 
imprime 

Argumento decisivo a fundamentar a afirmativa é, indiscutivelmente, a re
cente realização no Brasil, em agôsto do ano findo da li Reunião Pan-Americana 
de Consulta sôbre Geografia e Cartografia, que sucedeu à I Reunião havida nos 
Estados Unidos da América em outubro de 1943 

É evidente que a efetivação, dentro de um prazo menor de um ano, de duas 
assembléias internacionais para discutirem questões geográficas e cartográficas, 
em uma fase de plena guerra mundial, diz por si só da importância, transcendência 
e atualidade dêsses magnos assuntos técnicos e científicos. 

A II Reunião Pan-Americana reuniu no Brasil, de 14 de agôsto a 2 de setem
bro ae 1944, sessenta delegados técnicos de dezoito países americanos, Incluído 
o Canadá, que se transportaram para cá, apesar das grandes atribulações que a 
guerra está inflingindo a todos, apesar das dificuldades dos transportes cujas 
prioridades se reservam ao esfôrço de guerra·, apesar da intranqüilidade do 
ambiente mundial para a concretização de empreendimentos científicos não 
diretamente ligados ao esfôrço bélico ou ao teatro da guerra. 

Vieram ao Brasil êsses numerosos técnicos representando oficialmente os 
respectívos países, e êles, na companhia dos especialistas brasileiros, discutiram 
problemas de interêsse e atualidade, chegando a conclusões que encaminhadas 
aos governos dos países americanos, já estão se convertendo em medidas gover
nativas adequadas, cuja modalidade e oportunidàde varia d~ país para país, 
como é natural 

O Brasil foi o primeiro a dar uma demonstração expre.ssiva e nítida do aca
tamento *'s Resoluções aprovl:].das pela II Reunião, criando com o Decreto-lei n ° 
6 828, de 25 de agôsto de 1944, portanto na data mesma do encerramento da 
Rerinião, o seu Serviço de Geografia e Cartografia d,estinado a executar exata
mente os trabalhos técnicos e científicos especializados, que tinham sido objeto 
dos estudos do certame interamericano 

Agora, o Instituto Pan-Americano de Geografia e História, tendo em vista 
uma das Resoluções da li Reunião, criou o Comitê de Cartografia e Geografia, 
formado de cinco técnicos das Américas - um brasileiro, um norte-americano, 
um panamenho um costarriquense e um dominicano - para realizar estudos 
e entendimentos acêrca das relações existentes entre as duas disciplinas, com o 
objetivo de se promoverem medidas práticas de mútuo proveito 

Coube a mim, com,o representante brasileiro, a presidência dêsse importante 
Comitê interamericano, a qual aceitei para que o nome do Brasil fique na lide
lança de mais rim lnteresbante movimento internacional de cultura. 

Dentro dêsse espírito trabalharei com alma e terei oportunidade excepcional 
para mostrar além-fronteiras o grande esfôrço que o Brasil realiza - e pretende 
ainda realizar, segundo planos progressivos - nos dois importantes setores de 
atividade técnica. · 
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CONCEITUAÇÃO 

' Preliminarmente, deve se formar o consenso interamericano - quiçá mundial 
- do que se deve entender por Geografia e por Cartografia, de modo a se diferen
ciarem com nitidez os dois campos de ação 

Segundo a tendência mais de acôrdo com os modernos progressos da téc
nica, entende-se por Geografia o conjunto dos trabalhos e estudos destinados à 
interpretação do território, quanto aos fatos físicos e humanos nêle ocorrentes, 
reservando-be para a Cartografia o conjunto das operações destinadas ao 
mapeamento 

Nessa ordem de idéias, trabalham para a Geografia todos aquêles que, usando 
c método peculiar à ciência geográfica, pesquisam, interpretam, ou divulgam: 
1 °) as condições fisiográficas do território, ou seja, do subsolo, do solo, do relêvo, 
do oceano, dos cursos d'água, do clima, da vegetação, da vida animal e de outros 
aspectos, em conjunto ou separadamente; 2 °) a atitude humana em face das 
.condicionantes ambientais, como seja a distribuição das gentes e seu compor
tamento, a Vlda vegetativa e espiritual das gentes e outras atitudes do Homem, 
consideradas isoladamente ou em conexão 

E são operadores da Cartografia todos aquêles que trabalham no preparo do 
mapa, em suas três fases fundamentais 1 &) a do levantamento territorial, 
mais ou menos preciso, em que se aplicam os astrônomos, os geodesistas, os 
uiveladores, os topógrafos, os fotogrametristas e outros, 2.a) a do desenho do 
mapa, que exige a paciente atuação dos cartógrafos-desenhistas, dos desenhistas, 
edltôres, interpretadores e revisores; 3 &) a da impressão do mapa a ocupar 
fotografistas, retocadores, gravadores, impressores e tantos outros técnicos 

Essa diferenciação de atribuições cumpre ser generalizada, e o trabalho pre
liminar do Comitê há de ser exatamente êsse - o de promover a adoção uniforme 
nos países americanos dos conceitos da Geografia e da Cartografia 

Trabalho grande haverá nesse sentido no Brasil, onde perdura uma tradição 
de se considerar geógrafo, sobretudo o operador astrônomo ou geodesista, enfim 
um nomem de alta especialização matemática, por forma que, ao invés do que 
ocorre hoje, a titulação do geógrafo ainda é no nosso pais privilégio de uns poucos 
especialistas, altamente qualificados, de um modo geral engenheiros civis ou 
militares que tiverem gôsto e se enveredaram pelos trabalhos de campo 

Creio que não será difícil a inovação, pois a tradição existente tem suas 
ra!zes em uma época em que a Geograria não tinha ainda os foros de ciência, 
que hoje lhe dão tanto desenvolvimento, relêvo e utilidade, a exigirem adaptações 
e atualizações. 

RELAÇOES ENTRE A GEOGRAFIA E A CARTOGRAFIA 

As relações entre a Geografia e a Cartografia são necessàriamente as mais 
estreitas, porque ambas se ocupam, embora de modo diverso, do mesmo motivo 
- o território -, a primeira pesquisando e interpretando, a segunda medindo 
e rep1esentando. 

O geógrafo, aliás, não dispensa a Cartografia, que lhe dá miniaturas do 
terlit.ório, no gabinete, quando sôbre êle medita profundamente à procura de 
explicações dos fatos territoriais. 

· O cartógrafo, por seu turno, condicionado na representação do território a 
uma contingência de esquematização- porquanto o mapa não pode apresentar o 
território como uma fotografia, com minúcias em áreas, e sim esquematicamente 
por traços representativqs do terreno - o cartógrafo para ser mais fiel nessa 
t•epresentação esquemática, deve conhecer e saber interpretar bem o território, 
cuja miniatura lhe cabe preparar 

Dentre os múltiplos e interessantes exemplos da relação entre a Geografia e 
a Cartogratla, deseJo mencionar um que se impõe pela sua importância e que 
naturalmente se incluirá na agenda dos trabalhos do Comitê interamericano, 
que me cabe presidir. 

Quero referir-me ao estabelecimento dos planos nacionais de Cartografia, 
os quais são absolutamente dependentes das condicionantes geográficas, porque 
o mapeamento dum terrltóno deve refletir as contingências dêsse mesmo 
território. 

Com efeito, dentro dum mesmo país há regiões diversificadas pela sua expres
são econômica, politica e social. existem regiões densamente povoadas, intensi
vamente exploradas, abundantemente entrecortadas de vias de comunicações 
e transportes, nas quais o terreno atinge alta valorização e exige' ou comporta 
tepresentação em mapas minuciosos, de preparo custoso, que sirvam de base 
a estudos e aos. interêsses privados, mas, existem também regiões outras em 
que as condições de povoamento, de exploração comercial e industrial, de signi-
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ficado social e politico não permitem gastos maiores em uma representação 
cartográfica, que então deverá ser mais esquemática, menos desenvolta e minu
ciosa, e portanto de custo mais baixo 

Como estabelecer então o plano nacional de Cartografia sem êsse conheci
mento - básico - que cabe à Geografia fornecer ? 

Poderíamos invocar o caso brasileiro 
Um plano de Cartografia nacional haveria necessàriamente de subdividir 

a extensa área territorial do país em zonas de programas cartográficos distintos. 
Haveria por exemplo uma zona, ao lado do litoral, em que os mapas reppe

senta ti vos mereceriam ser minuciosos nas escalas de 1 : 50 000 e 1: 100 000 
Em seguida, uma outra faixa, de maior área, sucedendo-se para o oeste, 

não haveria de merecer representação superior àquela que oferece a escala de 
1 250 000: é a zona de expansão do litoral povoado, na qual se processa o avanço 
ocidental da nossa civilização , 

Finalmente, viria o hinterland, cobrindo enorme área do Norte e do Centro
Oeste brasileiro, caracterizada por uma densidade demográflcà mui escassa e 
conseqüentemente oferecendo índices econômicos e sociais muito baixos Para 
êsse hinterland, a representação cartográfica não poderá ir além das escalas de 
1 500 000 nos melhores trechos e de 1: 1 000 000 no restante, excluindo-se natu
ralmente as pequenas áreas de concentração populacional, que poderiam ser 
mapeados como verdadeiras ilhas 

Pois bem, para se fixar um plano cartográfico brasileiro, de maneira racional, 
sistemática e acertada, isso só seria possível com o concurso da Geografia e dos 
geógrafos, Que iriam ilustrar os limites das zonas que haveriam de exigir ou 
comportar mapeamentos mais ou menos minuciosos 

O assunto é vasto e empolgante, entretanto não quero deixar dominar-me 
pelos seus atrativos e alongar-me indefinidamente Fico por aquí, com os agra
decimentos à Agência Nacional pela sua generosa iniciativa 
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O PROBLEMA DAS "FRENTES PIONEIRAS" , 
NO ESTADO DO PARANA * 

LYSIA MARIA CAVALCANTI BERNARDES 
Geógrafo do C N G 

O oeste do estado do Pa1aná abrange parte do imenso planalto basáltico 
do Brasil Melidional. Ao contrário do que acontece no vizinho estado de São 
Paulo, onde as eruptivas básicas, em g1andes extensões, desaparecem sob sedi
mentos mais 1ecentes, no Paraná pode-se falar, realmente, em um planalto ba
sáltico cuja ái ea corresponde a cêrca de metade ela áre:l do estado, descam
bando para oeste em direção ao rio Paraná. Somente no extremo nm oeste do 
estado é que o planalto apresenta uma cobertura de arenitos, que dá aos solos, 
e, conseqüentemente, à paisagem uma feição diferente. 

A leste êste planalto é limitado por uma escarpa elevada bastante íngreme, 
apenas inteuompida pelas gargantas escavadas pelos grandes rios conseqüentes 
ao transpô-la Apre.>enta-se, pois, como uma cuesta de enmmes proporções 
A esca1 pa do "terceiro planalto" (como é conhecido no Paraná) tem um tra· 
çado ir1egular, assemelhando-se - grosso modo - a um g1ande V cujo vé1tice 
se apóia no ponto em que é atravessada pelo rio lvaí Do vale do ltara1é 
até êste ponto a esca1 p::t tem uma direção aproximada do NE-SW; muda então 
de rumo e toma o sentido NNW-SSE 

No plimeiro trecho é bastante descontínua, recm tada pm váiios afluentes 
do Pa1anapanema que a atravessam . No segundo, ao contrário, a escarpa é 
uma verdadeira muralha contínua e alcantilada que somente se ab1 e ao sul, na 
passagem escavada pelo rio Iguaçu Junto às garganta1.> abertas pelos rios Tibaji 
e lvaí é que a borda do planalto se ap1esenta mais elevada, com um desnível 
da ordem de 730 e 700 metros respectivamente 1 

Na palte central do estado, longe dos rios importantes, a altura relativa da 
escarpa é de, aproximadamente, 400 metros. 

Alcançando suas maiores altitudes junto de seu limite oriental, o planalto 
apresenta em conjunto um nível superior ondulado que descamba suavemente 

0 O presente artigo foi preparado como pnrte do progrnma do "Atlas da Colonização no Paraná" 
idealizado pelo Prof LEo WAmEL cuja orientnçi\o o autor procurou seguir, aproveitando-se dos ensina
tnentos resultantes de seu contacto pessoal quer no campo, quer nos H Seminários sôbre Colonização", 
realizados sob sua direção na Divisão de Geografia de 1948 a 1950 Escrito para figurar numa série 
que englobaria trabalhos sôbre relêvo, vegetação, clima, utilização da t errn, evolução das vias de comu
nicaçlio, etc , êste artigo se limita ao problema do povoamento em si, não tendo sido possível ao autor 
estender-se sôbre o quadro físico no qual se desenrola o avanço pioneiro, nem sôbre a maneira pela 
qual o povoador utiliza o solo e estabelece sua vida de pioneiro 

~ Vide R MAACK, "Breves noticias sôbre a geologia dos estndcs do Paraná e Santa Catarina" 
Arquivos de Biologia e Tecnologia, vol li - Curitiba - 1947, pp 67 a 154 



em direção ao rio Paraná. De 1200 metros, a leste junto a Guarapuava, petde 
altitude g1adativamente até 200 metros em Pôtto Britânia, junto ao tio Pa1aná 
que aí coue encaixado cêrca de 100 metros 

O te1 ceil o planalto, contudo, está longe de ser topogràficamente uniforme 
Grandes lios, como o lvaí e o Iguaçu de traçado conseqüente e ainda outro, o 
Piquüi, que nasce perto de sua bmda, entalham-no profundamente Em conse
qüência, aspectos diversos, quase opostos se aptesentam; de um lado, grandes 
extensões de relêvo suave, com largos espigões e cabeceüas amplas, fmmando 
o nível supe1 ior inclinado para o rio Paraná, de outro os vales 01 a mais 01 a me
nos encaixados dos afluentes e subafluentes dêste rio Devido à esh utura sub-ho
rizontal êstes vales têm, fteqüentemente, uma founa em V acentuado, miginando 
pequenas esca1pas no intelior do planalto (lio Iguaçu) ou, quando mais suaves, 
grandes pa tama1 es escalonados (tio I vaí) 

Em função dêste relêvo, a penehação e as comunicações têm-se feito es
pontâneamente seguindo os espigões divis01es ou, nas proximidades dos mes
mos, cottando as zonas das cabecehas A circulação hansve1sal aos gtandes 
vales é difícil, na maior parte dos casos, e apenas tem sido mantida muitas vêzes 
pm sua exh ema necessidade. 

Os g1andes afluentes do rio Pflraná, o lvaí e o Iguaçu, seccionam o te1ceüo 
planalto pa1 anaense em três partes: o 1101 te do Pa1 aná, a zona de Gua1 a pua va 
e a de Palmas A plimeha delas, sobtetudo, difete ptofundamente das de
mais, em função de condições físicas peculiares que condicionaram um povoa
mento e uma economia distintos As outras duas, embo1a separadas pelo vale 
do Iguaçu apresentam catacterísticas semelhantes, tanto no seu aspecto físico 
como na evolução de seu povoamento 

Constituindo, dêste modo, dois meios diversos, cujo povoamento se proces
sou de maneha completamente distinta justifica-se que o 1101 te e o oeste do 
estado sejam tt·atados separadamente. 

Um tebospecto sôbre a evolução do povoamento no tetceilo planalto é es
sencial para a comp1eensão das zonas pionehas atuais e do haçado das "fren
tes" pionehas. De fato, a faixa ou linha que limitaria as tegiões ainda virgens 
e aquela.; em que o desbtavamento e o povoamento se estão processando avan
çou no oeste do Pataná de maneira irregular desde as ptimehas fundações até 
nossos dias 

Esta expansão do povoamento para oeste em direção do tio Pa1aná não 
se processou p10g1essiva e regulatmente desde a f10nteila paulista, ao nmte, 
até os limites de Santa Catarina Por um lado, pode-se adiantar que não 
houve em época nenhuma uma "frente" contínua, separando as áreas em des
btavamento do seltão desetto. Há, mesmo, zonas em qite até hoje não se Ie
gisbou um avanço do povoamento que possa se1 catactelizado como 1ealmente 
pioneiro. Cabe aqui lembrar que a simples penetração de indivíduos isolados 
adiante das zonas tegulatmente povoadas não pode set considetada como o 
avanço pioneho Na verdade, as áreas povoadas esparsamente por agticultores 
nômades desbtavadores da flmesta que poucas relações mantêm com a 1eta· 
guarda, não são tealmente zonas pioneiras A existência de uma zona ou faixa 
pioneha ptessupõe uma intensificação no povoamento e na ocupação ag1ícola 
àe uma zona, uma aceleração da át ea dexrubada, um afluxo regular de popu-
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lação proveniente de outras zonas mais velhas, a abertura de estradas, o apa
recimento de vilas e cidades . 

Nem sempre, não há dúvida, se pode traçar com exatidão o limite dessa 
zona pioneira não sendo possível reconhecer na paisagem a "frente" onde se 
desenrola a batalha diária do homem com a floresta. É preciso salientar que 
esta frente pioneira não corresponde com freqüência ao limite do povoamento. 
Há casos, não há dúvida, em que o povoamento se expande sôbre uma zona 
ainda indevassada ou, pelo menos ainda totalmente despovoada e então a frente 
pioneira corresponde realmente à fronteira do povoamento. É mais freqüente 
no entanto o avanço pioneiro se processar em uma região já povoada por ele
mentos dispersos, agricultores nômades, ou mesmo criadores de gado que pre
cedem o povoamento regular. Neste caso, a fronteira do povoamento não cor
responde a uma "frente" pioneira e nem mesmo se pode considerar como zonas 
pioneiras as áreas ocupadas por êstes elementos isolados. 

A PENETRAÇÃO NO OESTE E SUDOESTE DO PARANÁ 

É no oeste e no sudoeste do estado, nas zonas de Palmas e Guarapuava 
que o 3.0 planalto apresenta suas maiores altitudes, 1100 metros em média 2 

Em suas partes mais elevadas o planalto triássico era recoberto originàriamente 
por extensões enormes de pinheirais, interrompidos apenas por manchas de 
campos (foto 1) situadaJs a poucas dezenas de quilômetros da escarpa oriental, 
enquanto a mata latifoliada subtropical ocupa os vales mais profundos e os 
espigões mais baixos que se estendem, para oeste, até o rio Paraná 3 • 

Foto 1 - A8Pf!Cto dos c.ampos de Palmas, de topografia muito suave Domtna ainda na 
regtáo a attvtdaae tradtctonal, a criação de gado, iniciada em meados do século XIX 

(Foto NILO BERNI>llDES, fevereiro 1949) 

2 Palmas 1 175 metros ( 1117 segundo R MAACK) Guarnpunvn 1 120 metros 
3 Sôbre a distribuição dos tipos de vegetação vide: "Notas preliminares sôbre o clima, os solos 

e a vegetação do estado do Paraná" , de Rt'!INHARD MAACK Arquioos de Biologia e Tecnologia, vol. III, 
1948 
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Início do povoamento do 3. 0 planalto 

Foi nas duas manchas de campo da parte sudeste do 3.0 planalto que se 
iniciou seu povoamento Recobrindo extensões de topografia levemente ondu
lada, êstes campos são cortados por vales largos e suaves nos fundos dos quais 
aparecem pequenos capões e matas-galerias A fundação de Guatapuava, (foto 
2) situada no campo, em uma cabeceha ampla, foi 1ealizada por iniciativa 
do govêrno da capitania de São Paulo em 1819 4 • O tenitório era ocupado por 
índios bravios e as bandeiras vindas do segundo planalto só em uma segunda 
tentativa conseguham estabelecer definitivamente o povoado Efetivada a fun
dação, desde logo os campos foram sendo divididos pela concessão de mune
lOsas sesmarias onde se estabelece1am grandes fazendas de cdação de gado, a 
atividade que caractedzava a então comarca de Curitiba, onde somente os 
campos e1 am povoados e ap1 oveitados ~. 

Ainda hoje é a cliação extensiva de gado a atividade p1 incipal em tôda esta 
área de campos conhecidos como campos de Guarapua vu (foto 3) 

Foto 2 - Vista da cidade de Guarapu.ava, a mais antiga do terceiro planalto paranaense 
Observa-se a diversidade dos tipos de habitações, testemunhando a mistura de raças que hoje 

se opera na vellw ciáaàe fundada pelos criaào1 es paulistas 
(Fototeca do CNG) 

Como conseqüência dêste gênero de vida essencialmente pastoril que ca
lactelizava a ocupação luso-brasileúa no planalto paranaense, permanece1am 
desocupadas pm longos anos as áteas de mata ainda virgem que confinam 

' O local pa1 a a povoação foi escolhido pelo Pe CHAGAS LIMA, encarregado da catequese, iogo 
na borda do ca"'po, n apenas 30 quilômetros da escarpa orie.;tnl do 3 ° planalto 

• Quando de sua clcvaçiio a vila, Gunrapuava }mssuía 510 fogos, distribuídos em 12 ruas Sua 
populução era de 2 520 habitantes Eun1co BnANCO RIBEIRO: "Esbôço da História do Oeste do Paraná" 
Diretório Regional de Geografia Publicação n o 1 - Curitiba 
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com os campos de Guarapuava, separando-os dos Campos Gerais 0 • Não se 
pode, pois, considerar a fundação de Guarapuava como o primeiro avanço da 
frente pioneira no terceiro planalto, pois só no fim do século foi iniciada a co
lonização da faixa de mata que se estende até a base da escarpa, justamente 
com o intuito de garantir o acesso a Gua1apuava: grande colônia federal, cujo 
principal núcleo era Prudentópolís, 1896. Antes desta data, somente algumas 
invernadas tinham sido estabelecidas nesta zona de matas para o gado que 
descia dos campos de Guarapuava. O mesmo se deu em relação a Palmas -

.. ~ ~. ~· ; . 
"'' .. . 

Foto 3 - Fa2enela ele crlaçdo nos campos ele Guarapuava. A casa ele construção já bem antiga 
revela a origem luso-brasileira dos criadores. 

. (Foto NILO BP:RNARD!:S, mato de 1948) 

fundada em 1840 por fazendeiros de gado vindos de Guarapuava e União da 
Vitória - e também a Clevelândia (altitude de 975 metros), pouco mais re~ 
cente, ambas situadas nos campos do planalto ao sul do Iguaçu (foto 4). Per
maneceiam por longo tempo, como Guarapuava, separadas das zonas povoadas 
de leste por uma extensa região virgem, apenas atravessada por uma picada 
aberta em 1842 A colonização destas matas só teve início em 1896, com a 
criação da colônia General Carneiro, fundada pelo govêrno federal com imi
grantes poloneses 7 Sôbre esta zona situada entre Palmas e União da Vitória 
assim se expressa um documento da época: "Em 1897, a estrada dava trânsito 
a carroças até a colônia Jangada (General Carneiro) Daí em diante, até a 

• Denominação genérica dada aos campos do 2 • planalto ocupados por fazendas de gado, por 
onde passava a estrada de gado Viamão-Sorocaba 

7 A parte desta colônia atualmente compreendida no estado do Paraná compõe-se de 139 lotes, 
com área de 20 a 30 ha A maioria dos colonos ai estabelecidos abandonou suas terras em busca de 
atividades mais compensadoras e, apesar da fertilidade do solo, n área cultivada era apenas de 240 ha em 
1941, destinando-se a produção somente ao consumo local Nesta data, apenas 61 lotes estavam ocupados, 
os outros desocupados ou abandonado• (Secretaria de Obras Públicas, Viação e Agricultura do Estado 
do Paraná: Cadastro da• colônias da 6 • Inspetoria, organizado pelo Departamento de Terras e Colo
nização Curitiba, 1941) 
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saída dos campos palmenses, a picada era simplesmente honível: serras, peraus, 
desfiladeiros tremendos, caldeirões escondidos por extensos taquarais atrás de 
cuja ramagem os índios faziam emboscadas atacando o incauto viajeiro" 8 

Foto 4 - Rua da cidade de Palmas, vendo-se no primeiro plano um fazendeiro de bombachas, 
poncho e chapéu de mbas largas. 

(Foto WALTI:R EGLER, fevereiro 1949) 

,. 
i 

Foto 5 - Vila de cruz Machado, sede da colélnia federal povomda por alemães, no vale do 
Iguaçu, em tertenos por demais acidentados (Fototeca. do CNO) 

1 ERMELlNO LEÃO, citndo por Ct.ETO DA SILVA : Apontamentos hl•t6rlcos de União da V it6ria 
25 pp c/ilust Curitiba, s/data 
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:Ê:ste testemunho prova convincentemente o isolamento quase absoluto em que 
permaneceram, até o final do século, as primeiras fundações do terceiro pla
nalto. 

Aliás, êste isolamento dos núcleos coloniais, que tem sido até hoje uma 
das principais éausas da estagnação ou decadência dos mesmos, também é 
grandemente responsável pelo insucesso da colonização em Cruz Machado ( al
titude 850 metros) :Êstc núcleo, fu?dado pelo govêrno federal em 1912, si
tua-se nas encostas profundamente dissecadas do vale do Iguaçu, não longe de 
União da Vitória (foto 5). 

Situada no município de União da Vitória, à margem direita do Iguaçu, 
entre êste e o seu afluente rio das Areias, abrange a colônia Cruz Machado uma 
área de 71 342 ha. Povoada de início por poloneses, para aí foram encaminhados, 
posterimmente, imigrantes alemães e descendentes de antigos colonos da mesma 
origem, do Rio Grande do Sul Muito.; colonos, desanimados com as dificuldades 
encontradas, retiraram-se para outras regiões. 

Expansão do povoamento no oeste 

Foi dêstes dois centros, Guarapuava e Palmas, que o povoamento progre
diu para oeste, agora com bases na agricultura, mas semp1e de maneira itre
gular ou por núcleos isol~dos, o que nos impede de reconhecer o avanço de 
uma frente pioneira. Esta expansão se fêz de três maneiras distintas: a inicia
tiva oficial, a particular e a ocupação espontânea de terras devolutas ou parti
culares deixadas em abandono. 

Ocupados os campos de Guarapuava e Palmas, bem como as pequenas 
manchas de campo de Clevelândia, Campo Erê, Xagu, (Laranjeiras) preo
cupou-se o govêrno federal em efetivar a ocupação da vasta região florestal 
que se estendia a oeste, até o rio Paraná. As colônias militares "Xopim" e "Foz 
do Iguaçu" foram fundadas, resp~«tlvamente, em 1882 e 1888, com elementos 
nacionais, tendo em vista gatantir a posse do território em face da questão de 
limites com a República Argentina 0 • 

A colônia Xopim (altitude de 700 metros) foi localizada em região des
conhecida e inculta ocupada por matas de pinheiros, a meio caminho entre os 
campos de Palmas e Guarapuava, já ocupados por famHias nacionais e onde se 
fazia sentir a necessidade de proteção militar. Destinava-se igualmente à pro
teção dos habitantes dêstes campos contra as incursões de índios hostis 10 Em
bora tivessem sido abertas as primeiras picadas para Palmas e Guarapuava, per
maneceram os colonos em absoluto isolamento, sem quase nenhum contacto 
com a civilização, o que impediu o desenvolvimento do núcleo inicial que não 
progrediu além de simples pôsto militar, em nada tendo contribuído pará a 
expansão do povoamento no oeste. Muitos colonos ou seus filha.> depois de 
alguns anos de exploração desordenada, abandonaram seus lotes em procura 
de teuas devolutas mais ticas ou em situação mais favorável. 

• Sua criaçllo foi determinada pelo decreto n ° 2 002, de 16 de novembro de 18.59 Por 
êste decreto, cada uma das colônias a serem fundadas em local a ser designado mais tarde, teriam, 
além do comandante, um oficial do Exéroito e 50 praças de pré à& quais seriam dadas terra, cn•ns 
e ferramentas para a lavoura 

10 Relatório apresentado à Assembléia Legislativa da Província do Paraná pelo presidente Jost. 
FRANCISCO CARDOSO, 1860 
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A legalização da posse efetiva foi morosa e incompleta e somente nos 
últimos vinte anos procurou o estado regularizar a situação das famiüas de 
nacionais ~í instaladas que reclamavam seus direitos comprovados pela 
"morada habitual e cultura efetiva" 11 • Novos núcleos coloniar.> foram fun
dados nos arredores da ex-colônia militar de Xopim - núcleos Jacutinga, 
Bauo Prêto, Covó, Mato Branco, Passa Quatro e Retiro do Pinhal - cujo 
povoamento se realizou com rapidez Desde 1941 se acham êstes núcleo& 
ocupados por famílias de nacionais vindas do antigo contestado, onde não 
tinham propliedade teuitorial nem facilidade para sua aquisição, e do Rio 
Grande do Sul, onde a falta de terras nas antigas colônias não permite a 
expansão reclamada pelo aumento natural do número de famílias aí exis
tentes. Pouco têm progredido no entanto, devido, sobretudo à falta de 
meios de transpor~e com os centros consumidores, fato assinalado pelo pró
prio Cadastro da 6.a Inspetoria de Terras do D T C em 1941 

Em 1888, por ordem do govêrno impelia! foi abelta uma picada, ligando 
Guarapuava a Foz do Iguaçu A fundaçã<1 da colônia (altitude aproximada de 
250 metros) pouco ou nenhuma influência teve no povoamento da faixa tibei
ünha do Paraná, já então ocupada, dispetsamente, pm elementos de vá1 ias 
origens 12 A colônia de Foz do Iguaçu não somente não resultou do avanço de 
uma frente pioneira, como também não influiu, diretamente, na expansão do 
povoamento no oeste Todavia, se isto é vetdade, não se pode deixar de realçar 
o impmtante papel reptesentado pela picada então aberta como via de pene
hação, logo aproveitada por uma população semi-nômade, sempre à procura 
de teuas a desbtavar. 

Foto 6 - Aapecto parcial da secte cta colônia Pato Branco, muntcipio cte Clevel4nd.ta 
(Foto WALTI:R EaLER, fevereiro 1949) 

' ' Em cumprimento à portaria n • 180, de 30 de junho de 1931 
13 Entre as barras dos rios Istuaçu e Ocoi, havia, p01 ocasião da criação da colônia 324 morado

res, sendo 188 paraguaios, 96 brasileiros, 5 franceses, 2 espanhóis e 1 inglês Secretaria de Obras Pú
blicas, Viação e Agricultura: Cadastro das colônias do D epartamento de Terras e Colonizaçio 6 • Ins
petoria Curitiba, 1941 
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Com o início da Grande Guerra (1914), responsável pela interrupção da 
corrente imigratória e também, em vista da criação do Ministério da Agticul
tura, cujas atribuições compreendiam a fundação de núcleos coloniais e a in
trodução d•3 imig1antes, foi intenompida a colonização oficial pelo govêrno do 
estado 

Depois desta data, somente unia colônia foi fundada, em 1918 (Decreto 
n.0 382, de 7/5/1918): a colônia de nacionais "Bom Retiro", atual Pato Branco. 
Situa-se esta colônia em uma zona de solos profqndos e férteis na vertente da 
margem esquerda do rio Xopim, à altitude aproximada de 960 metros, entre os 
rios Pato Branco e Vitorinó, 50 quilômetros a oeste de Clevelândia Destina
va-se à fixação de elementos nacionais que, vindos da região do ex-contestado 
do sul procuravam estabelecer-se em território paranaense 13 

Numerosos obstáculos dificultavam de início o desenvolvimento dêste núcleo 
salientando-se a dificuldade de comunicações e a enorme distância dos 
mercados consumidores. 
Estas dificuldades, ac1escidas pelas perturbações advindas da ocupação da 
região pelos revoltosos de 1924, impediram a boa execução dos trabalhos 
de loteamento, ocasionando uma instabilidade muito g1ande e a ocupação 
desordenada de parte da át ea da colônia que permaneceu, assim, por 
longos anos, em estado de estagnação. 

Tôdas estas tentativas de estender o povoamtnto para oeste, se caiacte
lizaram, pode-se dize~, por seu artificialismo Não decorriam da nece.>sidade 
de regularizar a ocupação de uma zona alcançada pela onda povoadora, ou, 
simplesmente, situada no limite _entre as zonas povoada e a povoar Eram 
fundações isoladas, sempre afastadas das áreas povoadas e dos centros consu
midores, fundações prematuras que a não ser no caso de Guarapuava e Palmas 
não se explicavam nelll por condições econômicas nem por condições naturais 
especiais e sim, pelo desejo de administradores de forçar o avanço do povoa
mento em direção ao Paraná 

A êsse período caracterizado pela colonização oficial, diretamente dirigida 
pelo govêrno, sucedeu o da concessão pelo estado, de grandes extensões de 
texras a particulares que se comprometiam a colonizá-las 14 Não possuindo 
verbas para colonização, o govêrno estadual procurou, desta maneira, estimular 
êstes serviços e as condições fáceis em que se faziam os conhatos ahaÍlam desde 
logo numerosos interessados Inúmeras concessões foram feitas no oeste do 
estado, mas poucos foram os resultados obtidos, permanecendo inaproveitadas 
e sem dono extensas áreas, invadidas mais tarde por intrusos que aí estabele
ciam suas roças Na maioria dos casos, no oeste do estado, as emprêsas benefi
ciadas por estas concessões nenhuma iniciativa tomaram rio sentido de coloni
zá-las, esperando, talvez, uma valorização maior ou um melhoramento nas co
municações que tornasse viável, do ponto de vista econômico, tal empreendi
mento. 

Muitas concessões permaneceram inexploradas até os últimos anos (vide 
mapa) como é o caso das enormes glebas concedidas à E F São Paulo-

"' Cadastro da 6 • Inspetoria 
" Estas concessões foram feitas na conformidade da lei de 5 de abril de 1916, revogada em 1!122 
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-Rio Grande no vale do Iguaçu (Andradas, Rio das Cobras, Xopim e Xo
pinzinho ), as de Silva Jardim e Miguel Mate à margem direita dêste mesmo 
rio. Outros casos houve em que as emprêsas empenharam sua atividade 
na exploração de madeiras ou de erva-mate em grande escala, como nos 
terrenos da Cia. Mate Laranjeira (que apenas colonizou uma pequena 
área), da Cia. de Madeiras Alto Paraná, e, também, nas concessões Lopei, 
Pinhal Ralo e São Domingos, de exploração mais recente. 

Na gleba denominada Fazenda Britânia de propriedade da antiga Cía. de 
Madeiras Alto Paraná (251.439 ha), com sede em Buenos Aires, segundo 
informações prestadas por um dos diretores da fi.t ma atual proprietária, 
fô1a iniciada uma exploração tipo plantation com plantações de e1vais e 
também de laranjais. Todavia, as dificuldades encqntradas, acrescidas pela 
destruição advinda da ocupação pela "coluna Prestes" que aí teve por 
algum tempo seu quartel gene1 al, levaram à falência o empreendimento. 
Nos últimos quabo anos se iniciou uma nova fase na colonização desta 
gleba, cuja propriedade passou à Cia Industrial Madeireha e Colonizadora 
Rio Paraná, constituída com capitais nacionais, em sua maior parte rio· 
g1 andenses . 

De tôdas as concessões feitas pelo estado no extt emo oeste, somente uma 
realizou realmente uma obra colonizadora, mesmo' assim limitada, dadas as 
dificuldade.> que obsta1am sua realização Trata-se da gleba concedida 
a Meyer, Anes e Cia. Ltda., que abrangia, cêrca de 246 000 ha, onde foram 
planejados três núcleos coloniais, dois à margem do Paraná, "Sol de Maio" 
e "Santa Helena" e um mais pa1a o interior, no vale do rio São Francisco, 
ligado aos dois primeiros por rodovia Nos dois primeiros, que gozavam 
de facilidade de comunicações pelo rio Paraná, foram-se instalar nume
rosos colonos, principalmente descendentes de alemães e italianos do Rio 
Grande do Sul e sua população ainda é bastante nume1 osa 
O terceiro núcleo, p1ejudicado por seu isolamento, não teve a mesma sorte 
e não chegou a ser ocupado Revertendo a concessão ao govêlllo em ]:934 H>, 

por não tetem sido cumpridas as condições estipuladas no contrato, foram 
inteuompidos os habalhos de colonização Outro p10jeto também não rea
lizado visava à colonização de uma das concessões feitas a Miguel Mate, 
na margem direita do Iguaçu, entre os auoios São João e Tamanduá 16, 

onde foi planejado um núcleo colonial formado por 106 lotes, numa área 
total de 6 538 ha 17 

Mais a leste, em regiões de acesso mais fácil, não muito afastadas de Gua
tapuava ou de Palmas foram fundadas algumas colônias pa1 ticula1es, gozando, 
portanto, de maior facilidade de comunicações, embora telativa 

Nas matas de pinheiros que chcundam os campos de Gua1apuava vários 
pequenos núcelos fmam fundados, enbe os quais: "Algodoeiro", no dis
trito de Candoí, ocupado por poloneses e ucrainos; o núcleo "Jordão", fun
dado no alto vale dêste do por iniciativa municipal (altitude de 1 000 a 

'" Decreto n ° 1 618, de 17 de julho de 1934 
'" Contrato nssinado a 13 de setembro de 1919 
lT Também esta concessão reverteu pam o domínio do estndo pelo decreto n • 1 060, de 4 de 

janeiro de 1939 
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1100 metros) e povoado por italianos, ucrainos, poloneses e nacionais; a 
colônia "Jagoda" ( 63 007 ha) situada no terreno Rio das Cobras, cujo lo
teamento foi iniciado pela Cia. Colonizadora e Mercantil Paranaense Ltda. 
(uma área de 14 894 ha já se achava medida em 1940, tendo começado sua 
ocupação) e a colônia "Wirmond" ou "Cel. Queirós", iniciada por volta 
de 1920 pelo coronel QuEIRÓs e continuada por LADISLAU RADESKY, que aí 
instalou elementos de origem polonesa (altitude de 980 metros) . 

No município de Palmas, à margem esquerda do rio Iguaçu, foi organizada 
a colônia "Santa Bárbara", formada por quatro núcleos, abrangendo um 
total de 5 500 lotes Aí se instalaram colonos em sua maioria vindos do 
Rio C1ande do Sul, descendentes de imigrantes italianas 

Alguns dados referentes a esta colônia 18 obtidos em relatórios da Secretaria 
Geral do Estado confirmam o êxito dêste empreendimento, realizado pela 
Emprêsa Colonizadora Santa Bá1 bara Ltda., que em 1937 já havia con
cluído os trabalhos de colonização 10 A maior pa1 te desta colônia, no 
entanto, ab1ange terrenos muito dissecados pelo rio Iguaçu 

Da fundação de tôdas essas colônias oficiais ou particulares, não resultou 
um povoamento 1egular e, na maior parte dos casos, pe1manente. Houve a for
mação de numerosos pequenos núcleos esparsos, situados a grandes distâncias 
dos mercados e a êles ligados, muitas vêzes, por picadas e caminhos apenas 
carroçáveis. Além dêste fator desfavorável, também devem ser mencionadas 

Foto 7 - Fabrtcaçlio de fumo na colônia Santa Bárbara povoada por colonos em sua maioria 
descenaentes ae italianos e alemlies ao Rio Grande do Sul 

(Fototeca do CNG) 

1B Em 1925 já haviam sido demarcados 1 750 lotes de 10 nlqueires e 73 famlllas de colonos ai 
se tinhnm instalado A sede possuía então 31 cnsns, cnpeln e 3 casas comerciais As comunicações erl\m 
feitas com Pôrto Almeida e União da Vitória por uma estrada em construção pela qual era exportado 
o fumo em corda produzido na colônia (480 arrôbas em 1 925) segundo o relatório da Secretaria Geral 
do Estado, apresentado por ALCIDES MUNH OZ em 1926 Já possuíam enttio engenho de cana e, como 
nos informa RoMÁJIIo MARTrNS em QuantO$ somos e quem somos, em 1928 os colonos receberam do 
estado um moinho de trigo 

10 Relatório do diretor d o Departamento de T erras e Colonização em 1937 
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outtas dificuldades decmrentes da insalubridade de alguns dêstes sítios (caso 
das colônias de Meyer, Anes e Cia ), da falta de auxílio técnico e financeiro 
aos colonos, etc. 

Em vista destas circunstâncias êsses núcleos coloniais, em sua maioria, não 
puderam progredir Muitos dentre êles, quase todos mesmo, não evolveram 
além de uma agricultura primitiva, cultivando os colonos para sua subsistência 
e vendendo apenas porcos, criados à sôlta Apenas algumas destas colônias, 
como a de Santa Bárbara e, recentemente, a colônia Queirós ou Wümond, apre
sentam um estágio mais elevado em que, além dos suínos, outros pwdutos como 
o fumo ou o trigo têm intetê~·.>e comercial (foto 7) 

Enquanto isto, outros núcleos desapareceram, mesmo, completamente, e 
dêles não se encontra menção nas cartas atuais, nem mesmo nos mapas munici 
pais onde são representadas as fazendas e os menores agrupamentos de casas. 
Foram abandonados pelos colonos em vista das dificuldades encontradas, de
correntes principalmente de seu isolamento em plena mata e da gtande dis
tância dos mercados onde poderiam colocar seus produtos . Em sua maioria 
êsses colonos, tendo adotado o sistema primitivo de agricultma usado pelos 
caboclos, ateavam fogo à mata para aí 1ealizar suas roças, vindo a abandonar 
seus lotes quando, depois de alguns anos desta prática imprevidente, já não 
alcançavam os mesmos resultados. Embrenhavam-se, então, mais adiante na 
floresta, em busca de novas terras virgens, originando um povoamento extre
mamente disperso. 

Assim se processo!! e se processa ainda o desbravamento da maior parte 
do oeste paranaense, com a localização espontânea e isolada de colonos semi· 
-nômades; predominantemente nacionais, desinteressados da legalizaçíio das 
terras que clandestinamente ocupam Esta ocupação desordenada e prejudicial, 
faz-se sempre acompanhar pela devastação impiedosa das rese1 vas de mata 
e pela depauperação e empobrecimento dos solos outrora ferazes 

Esta penetração de pioneilos isolados, foi, é verdade, grandemente facili
tada pela existência das picadas que ligavam os núcleos principais já povoados 
Foi por ocasião da extensão da linha telegráfica até Foz do Iguaçu, no comêço 
do século atual, que progrediu a devastação ao longo da picada que partia de 
Guarapuava. Da população semi-nômade que aí então se estabeleceu, perma
neceram alguns c:lementos esparsos, concentrando-se outros nos pequenos po
voados como Catanduyas Quem viaja no oeste do Paraná não pode deixar 
de se impressionar pelas enormes extensões de matas destruídas pelas queimadas 
sem limites, ateadas repetidamente' por êstes intrusos 

Ao lado do problema criado por esta invasão espçmtâ.nea e isolada de 
tratos de terra por colonos e caboclos que aí estabeleciam suas roças, tomou 
vulto, também nos últimos 20 anos a apropriação indébita de glebas devolutas 
ou palticulares pelo processo conhecido pela denominação de "g1ilo", já con
sagrada nas zonas pioneiras do estado de São Paulo, refletindo a valorização 
recente das terras. Consiste êsse processo na usmpação de vastos tenit6rios 
mediante golpes de audácia e falsos documentos, empregados para provar di
reitos imem01iais inexistentes 20 Surgiram no Paraná numerosos "g1ilos", mor-

,., Tiio arande importância tomou o grilo, dada a extraordinária astúcia dos "grileiros" que hoje 
em dia é uma verdadeira instituição Escrevendo sObre o assunto em Onda Verde, MoNTEmo Lo:u.To 
descreve-nos de maneira ma&istral êste processo de apropriação de terras 
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mente no vastíssimo município de Guarapuava, perfazendo os mais conhecidos 
o total de 5 600 000 hectares 21, tendo o govêrno do e3tado despendido ingen
tes esforços a fim de sustar esta apropriação indébita de suas ten as 22 

Em vista disso, apesar do caráter pioneiro que até hoje distingue o oeste 
do Paraná, não se pode reconhecer, em tôda esta vasta região, o avanço regular 
do povoamento provocando o deslocamento de uma frente pioneira contínua. 
Não houve uma frente, mas vários pequenos núcleos pioneiros Assim, a pene
tração já atingira Foz do Iguaçu quando os imigrantes ucrainos de Prudentó
polis começaram a devastar a mata virgem do alto Ivaí, fazendo avançar em 
direção dêste rio uma verdadeira frente pioneira O mesmo se deu em relação 
a cada um dos outros núcleos fundados, espontâneamente ou não, a partir de 
Palmas e Guarapuava, bem como a partir das margens do Paraná, onde a ex
plotação da erva-mate e das madeiras foi o móvel da penetração que aí apenas 
se esboçou. 

Ao lado dos pequenos núcleos isolados e das extensas áreas exploradas in
devidamente, pe1manece1am de pé g1andes reservas de mata, especialmente nos 
vales dos rios Iguaçu, Piquiri e I vaí e seus principais afluentes 

Zonas pioneiras atuais 

Como foi visto acima, a localização desordenada e espontânea de elemen
tos isolados, com a conseqüente devastação das matas e empobrecimento do 
solo não favoreceu a formação de uma faixa pioneira contínua, avançando pro
gressivamente para oeste Aliás o próprio govêrno, concedendo glebas esparsas 
em uma enorme área desprovida de vias de comunicação, também contribuiu 
para êste resultado . 

Se, bem ou mal, o povoamento progrediu, isto se deu em núcleos isolados, 
incompletamente povoados, podendo-se dizer que, neste tipo qe ocupação não 
se reconhecem as características de uma faixa pioneira cujo avanço, embora 
irregular e aparentemente confuso, é mais o resultado de causas econômicas 
do que a decorrência de iniciativas isoladas do govêrno ou de particulares 

As regiões assim desbravadas continuaram a manter um caráter essencial
mente pioneiro, mesmo depois de passadas várias dezenas de anos de sua ocu
pação Econôtnicamente, trata-se de uma exploração pioneira, baseada nas 
roças, realizadas por entre os troncos enegrecidos das grandes árvores, e na 
criação de suínos. A falta de boas estradas e o primitivismo da vida dêsses 
agricultores isolados completam êsse quadro que, embora possua caracteres de 
pioneirismo mantém-se o mesmo há vinte anos ou mais Houve no oeste do 
Paraná, como que uma estagnação dentro de um estágio pioneiro . 

No sudoeste do estado, a colônia de nacionais Bom Retiro (atual Pato 
Branco) permaneceu, por longos anos, como a ex-colônia militar de Xopim, ne~te 
estado de estagnação. Como já foi assinalado, o desenvolvimento da colônia 
foi grandemente prejudicado pela escassez dos meios de comunicação com os 
mercados, por demais afastados, aliada à desorganização dos serviços de de
marcação e loteamento. Aí se instalaram a piincípio numerosos caboclos, que 

2l ÜTHON MADEl\ - Relatório do Departamento de Terras e Colonização do Estado do Paraná, 1933 
•• O relatório do Departamento de Terras e Colonização em 1942 - ANTÔNIO lUsAs - analisa , se

paradamente, o histórico de cada grilo importante 
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com seu sistema de roças e queimadas destruíram grandes áreas de matas. 
Muitos colonos desejosos de obter pequenas propriedades a bom preço procu
ravam outros locais onde a situação estivesse mais normalizada e a propriedade 
da terra fôsse garantida legalmente 23 

Depois de 1930, com a reorganização do plano de colonização 24 e, mais 
tarde, o melhoramento da estrada União da Vitória-Palmas-Clevelândia 25 pe
nehou a colônia Pato Branco em uma nova fase Ràpidamente foram sendo 
demarcados e ocupados os núcleos ainda por lotear, formando-se aí uma frente 
pioneira ativa, para a qual afluiu uma população numerosa Além dêsses, in
fluiu grandemente no nascimento de uma verdadeira zona pioneira em Pato 
B1anco, um fator econômico que não pode ser desprezado, a grande valori
zação dos produtos agrícolas e sua maior procura nos grandes centros consu
midores, pdncipalmente depois de 1940, pois só assim êles podem suportar os 
fretes elevados decorrentes da grande distância dos mercados. 

.. __ ........ ~· .. 

Foto 8 - Povoado de Marrecas, sede da Col6nta A.grtcola Nacional General Osório, no muntctpio 
de Olevel4ndía 

(Foto W ALTER EGLER, teverelro 1949} . 

A população é em sua maior parte, oliginátia das zonas coloniais do Rio 
Grande do Sul e também de Santa Catatina, destacando-se os elementos de 
origem italiana, que representam cêrca de 60% do total 26 • O esgotamento dos 

'" Relatório inédito de W A EGLER - Viagem aos Estados do Paraná-Santa Catarina e R io 
Grande do Sul em 1948 

•• Instruções contidas na portaria n • 180, de 30 de junho de 1931. 
"" Distando cêrcn de 50 quilômetros de Clevelândia, Pato Branco deveria ligar-se a esta cidade 

por uma estrada militar destinada a alcançar a fronteira argentina, cuja construção, no entanto, foi 
abandonada em 1929 Atualmente é por esta estrada estratégica, cujjl. construção foi reencetada, que 
Pato Branco se comunica com Cleveltmdin, Palmas e União da Vitória, os mercados para os quais é 
encaminhada sua produção 

.. Os descendentes de italianos vieram sobretudo de Erexim, Getúlio Vargas, Passo Fundo, Lagoa 
Vermelha e Sananduva, e, em muito menor número, da zona de colonização antiga São também nu
merosos aquêlcs que vieram de Santa Catarina, procedentes de Concórdia, Araranguá, Criciúma, Uru
çanga, etc Também merecem menção os elementos de origem polonesa e rutena, de Erexim e também 
das velhas colônias do Parani\, muitas das quais se estão despovoando 
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solos e a falta de terras nas zonas coloniais italianas, influíram de maneira de
-cisiva no progresso da colonização em Pato Branco, pois causaram o êxodo de 
grande parte das novas gerações. 

Diàriamente ainda chegam a Pato Branco famílias de colonos que aí se 
vêm instalar, fazendo avançar o limite da zona efetivamente ocupada e aprovei
tada 27 • Em conseqüência, à proporção que penetram êsses colonos, retiram-se 
os caboclos a] localizados, abandonando a terra ocupada ilegalmente ou ven
dendo as benfeitorias que possuem. 

Em 1940, o limite ocidental da zona efetivamente ocupada era ainda Pato 
.Branco: mais adiante havia apenas algumas grandes propriedades e caboclos 
semi-nômades dispersos na floresta, sempre na vanguarda da colonização Com 
.a criação, em 1943, dil Colônia Agrícola N acionai General Osório, avançou o 
povoamento até a zona conhecida pela denominação d~ Manecas onde, em fins 
de 1948 a população já era de 4 621 pessoas 28 Constituiu-se aí uma frente 
pioneira ativa, avançando, a um tempo, para oeste e para o vale do Iguaçu, 
ao norte O arroio Tamanduá e o rio do Erva! marcam seu limite atualmente 
Ao norte dêste rio encontram-se ainda enormes áreas despovoadas que se es
tendem da confluência do rio Xopim para oeste em ambas as margens do 
Jguaçu. 

Mais ao no1 te, na glbea da antiga fazenda Britânia os trabalhos de 
colonização fotam reiniciados em 1946, com a abertura da estrada para 
Pôrto Britânia a partir de Cascavel Atualmente ( 1950) os lotes já de
marcados, em número superior a 200, são vendidos ao preço de Cr$ 900,00 o 
alqueire paulista ( 2,42 ha) possuindo em média 11 alqueires Situam-se nos 
.altos vales da bacia do rio São Francisco, próximos à sede, Toledo, distante 
cêrca de 46 quilômetros de Cascavel. 

Em meados de 1947 chegaram a Toledo os primeiros colonizadores ítalo
-brasileiros vindos de Caxias do Sul A própria Companhia explora a madeira, 
beneficiada em duas serrarias já em funcionamento. Os colonos aí chegados 
possuem geralmente um pequeno capital de cêrca de vinte mil c1 uzeiros Po
dem adquirir mais de um lote, mas comprometem-se a ocupá-lo e cultivá-lo no 
prazo de dois anos. Recebem da Companhia auxílio financeiro para a viagem 
e tábuas para a construção de suas casas, podendo, também, trabalhar para a 
Companhia na construção de estradas. 

Além dêste núcleg_ inicial, Toledo, outros estão sendo projetados ao longo 
da estrada para Pôrto Britânia, a distâncias de 20 ou 25 quilômetros Esta co
lonização ainda em início, está sendo planejada cuidadosamente, o que talvez 
garanta seu êxito futuro. 

A nova frente pioneira aberta em Toledo deverá progredir ràpidamente em 
direção do rio Paraná, ao longo da estrada já construída que vai ter a Pôrto 
Britânia Isto se dará, sobretudo, se tiverem êxito as experiências que aí 
se realizam de plantação de café com sombreamento, o que dará a esta zona 
um produto comercial de valor bastante elevado para fazer face às despesas 

27 A produção agrícola é variada: mfiho, feijão, trigo, fumo, arroz, batata, mandioca, etc , sendo 
exportados o trigo, o milho e o feijão para Palmas e União da Vitória Em 1940 já existiam na colônia 
5 moinhos para trigo e milho e duas serrarias além de engenhos de açúcar e aguardente (Secr de O P V 
e A Cadastro das colllnias da 5 • Inspetoria, 1941) 

"" Relatório do Departamento de Terras e Colonização do Ministério da Agricultura, 1948 

O Problnna dar ·m..rn Pionnrm" no Estado do Pa~aná . 47 



48 

onerosas dos transpm tes e capaz de atrair numerosos povoadores, pois aí es
tarão situadas possivelmente, as últimas terras próprias para o café no sul do 
Brasil. 

Visando a aproveitar de maneira racional as reservas de matas ainda exí'S
tentes nas terras devo~utas do oeste e ao mesmo tempo, conte1 a "excessiva 
expansão e conseqüente isolamento das famílias de agricultores nacionais cuja 
tendência é a exploração de grandes áreas de mata virgem" 29 resolveu o go
vêrno do estado em 1939 iniciar os serviços de colonização em tenas devo
lutas situadas nos então mu~icípíos de Guarapuava e Londlina 30 

Foto 9 - Aspecto parcial da praça principal de Campo Mourão onde as habitações eram ainda 
pouco numerosas 

(Foto NILO BERNARDES, mala de 1948) 

Como tesultado de um plano geral de colonização, várias colônias fmam 
cliadas na vertente da ma1 gem direita do rio Piquiri, as colônias Piquiri, Cantu, 
Goio-Bang e Goio-Erê, e na do Ivaí, as colônias Manuel Ribas, Muquilão e 
Momão São estas colônias constituídas por numerosas glebas cujas áteas, 
salvo algumas exceções, variam entre 5 000 e 10 000 hectares 31 

:!0 Tombamento geral de todos os setviços atinentes à colonização e à tnedição em tratos, isoladrn;, 
executados na zona noatc e oeste do csh~do Relatório dn comissão incumhidn de organizt\-lo, nn 
confonnidnde dn portnrin n" 161, de 19 de mnio de 1947 

"" Decreto no 8 564, de 17 de maio de 1939 
31 A situnçiio dos tmbalhos de demarcação até ngôsto de 1949 era n sesuinte: 

Manuel Riba.• 
MourAo 
Piquiri 
C.'\l>IU . 
Goio-Bantt 
Goio-Erí• · 
Muquili!o 

COLÔNIAS N • de glebas 

5 
15 
19 
13 
10 
2) 
19 

Demarcadas 

5 
15 
n 
3 
I 

Em deman:~iio 

FONTE: Mapa da Situnçiio dos Trabalhos de Colonização, na Regido Noroeste do Estado 
Escala 1 : 500 000, do D de Geografia, Terras e Colonização do Estado do Parnná 
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Em cada uma delas, foi planejada, uma sede urbana, além dos lotes rurais, 
de área também variável, cuja divisão foi estabelecida tendo em vista obter 
condições favoráveis de "servidão da água, e facilidade de acesso. 

COLÔNIA Gleba Área (ha) Número Área 
de lotes média 

Cantu 
' 

1 8 573 79 109 
» 3 16 823 147 114 

Goio-Bang 4 15 905 14Ó 103 
Manuel Ribas, 1 6 710 54 124 

» » 4 8 115 93 87 
» > 2 e 3 17 305 228 76 

Piquiri 1 15 560 276 75 : 
• 4 19 828 253 75 
• 5 13 968 111 121 
> 7 5 600 70 81 
> s 8 681 84 103 
» 8 2 621 33 79 
> 9 7 492 67 107 

Montão 3 12 544 174 72 
• 5 - 109 87 . 7 10 000 120 83 

A área dos lotes rurais nas glebas já demarcadas não é uniforme, variando 
de 10 a 200 hectares em uma gleba, de 30 a 150 em outra, etc. Se considerarmO.> 
a área média, esta é sempre superior a 50 hectares, alcançando às vêzes 100 
hectares ou mais, o que nos leva a concluir serem pouco numerosos os lotes 
pequenos 32 

Entre os rios Corumbataí e Ivaí, em terras ainda em questão cam os antigos 
concessionários; pretende o govêrno do estado fundar outra colônia, visando 
também a fixar a população já aí radicada ilegalmente 

Nas terras da ex-concessão Silva Jardim, revertida para o govêrno, situada 
a 75 quilômetros da Foz do Iguaçu, foi também planejada uma colônia deno
minada Benjamim Constant Em 1943 a área total ( 11 095 ha) que comprende 
terras férteis provenientes da decomposição do trapp, foi dividida em 171 lotes 
rurar.>, com área média de 643 hectares . A sede seria conshuída à ma1gem da 
estrada para Guarapuav~ Paralisados os serviços de col(Jnização com a criação 
do território do Iguaçu, só agora, depois da extinção, dêste, estão sendo reto
mados os trabalhos, a cargo do Departamento Administrativo do Oeste 

Em grande parte das colônias de nacionais fundadas pelo govêmo estadual, 
especialmente junto ao divisor Ivaí-Piquiri e no vale dêste, o povoamento já 
se iniciara espontâneamente desde o comêço do século. Aí se haviam instalado, 
em número bastante elevado, caboclos e colonos de origem estrangeira, espe~ 
cialmente poloneses e ucrainos vindos das velhas colônias do leste (Rio Claro, 
Prudentópolis, etc ) que agora estão 1 equerendo a posse das terras por êles 
ocupadas. 

Pelas glebas já ocupadas foi iniciada a demarcação dos lotes, visando-se, 
com isto a 1adicar definitivamente os caboclos Na colônia Piquiri, em tôdas 
as glebas até agora demarcadas, foi encontrado grande número de ocupantes. 

32 Fonte - Tombamento Geral das Colónins e projetos de loteamento das glebas já demarcadas 

Pág 19 - Julho-Setembro de 1953 
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Destaca-se neste patticulat a gleba nu 8, Marquinho, na qual já se achavam 
instaladas 100 famílias, tendo sido necessário o desdobtamento de alguns nos 
84 lotes pt evistos 33 O mesmo se dá em 1 elação à colônia Cantu, onde nos 
extensas pinhehais de glebas 1 e 3, as pdmehas a se1em dematcadas, havia 
um núme10 de ocupantes supelior ao de lotes previstos ( 140 famílias para 79 
lotes na gleba 1 e 227 pata 147 lotes na gleba 3) "Em conseqüência da ocupação 
desordenada, vetificam-se pequenos agiUpamentos de mmadias founando al
gumas aldeias em válios pontos da gleba ( n.0 3 ), tesultando ficarem no mesmo 
lote mais de uma família de colonos; se bem que a maioria seja de colonos 
nacionais há gtande pmcentag~m de descendentes de poloneses miginátios das 
colônias fedetais antigas H-t Na•s outras colônias velificou-se a mesma ocupação 
indevida de teu as do estado, porém em menot escala :35 • 

GOLONIA PIQUlR ( 

MARQUINHO Gleba N~8 

DES NÁJEM 

Fig 3 - Planta da gleba Ma•quinho da CoUmia Piquiri, onde a ocupaç4o espontdnea precedeu 
a C!iação da colônia e a demarcação dos lotes Esta não pôde, portanto, se processar normalmente, 
tendo sido alterado o t1açaáo previsto para os lotes, alguns dos quais foram mesmo subdivididos 

~• Situl\da entre us rios Culna e Juti, l\f!ucntcs do Piquiri, estl\ gleba é constituída 110r lt!Hcno 
extrcJn~unentt.~ ncidcub\do, numa altitude que vmia de 630 n 1 000 n\etros A mnta, quando da demarcação, 
já se nclul\ a <1uasc totnhncnte dcstltlidn c as capoeiras e Cttpocirões testcmw1huvam n dovnstnção desor
denadn rcnlizncla 1>clus intmsos qne ní têm prnticaclo uma agricultu1a itine1nnte (Tombamento Gerul das 
Colônias) 

"' Tombl\mcntu Geral das Colônias 
·"' Nas glt>has 3 c 7 ela colônia Mourão havia, respectivamente, I 02 e 60 fnmllias com morndn 

efetiva e cultums habituais Na de n n 4 dn colônin Goio-llang, situnda no divisor lvní·Piquiri, cmn uma 
altitude média de 700 mellos, havia 43 lotes ocupados, em um total de 140 AI se situa o povoado de 
}.fanlborê, cn.1 tôrno Uu qual jí\ se l>raticavn a exploração da erva-mnte aí ahundntttc Liga.se êt;tc 
povoado, por esbnda cartoçável ao p6rto Piquiri, neste rio, c alénl dêstc, ao Pôrto l\fendes nn Pnranú 
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Punindo a apropriação indevida das terras e a devastação das florestas e 
proibindo a cessão de direitos e venda de benfeitorias nas colônias, salvo casos 

Foto 10 - Vista de Araruna, núcleo pioneiro a oeste de Campo Mourão, entdo no limite com 
a zona ainda virgem 

.. . 
~ ~ . . ' . .. ·: ., ...... · : ... 

(Foto J J BIGARELLA, maio de 1948) 

Foto 11 - Rancho de pioneiro, ao lado da mata ainda não derrutada 
(Foto NILO B EMNARDEB, maio de 1948) 

de necessidade imediata, procurou o Depa1tamento de Terras e Colonização 
impedir que se continuasse o velho sistema já tradicional enb e colonos e cabo
clos, de abandonar depois de alguns anos de 1 oças e queimadas os lotes pm 
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êles ocupados Ainda com o fim de coibir abusos, determinou o Departamento 
de Tenas que, nas áreas ainda não desbravadas, a ocupação da terra concedida 
só poderá ser feita em lote já demarcado, cujo aproveitamento imediato seria 
exigido pa1·a a expedição do título definitivo. 

Todavia, nem tôdas as normas são respeitadas e muitos daqueles que re
quel eram lotes alegando a ocupação da terra e as benfeitorias feitas, depois 
de obtido o título provisório têm-no vendido embora ilegalmente a outws re
cém-chegados, penetrando mais adiante no sertão 

Esta especulação de que são vítimas muitas vêzes os colonos recém-chegados 
e, por outro lado, a demma na medição dos lotes ainda desocupados (devida 
em grande parte à insuficiência das possibilidades orçamentárias) têm con
trihuído para diminuir o afluxo de novos colonos, especialmente os elementos 
mais estáveis que receiam dificuldades futuras 86 Além dêstes fatôres, também 
a g1ande distância dos mercados e a falta de boas vias de comunicação têm 
dificultado o povoamento da zona, retardando o avanço da f1ente pioneira que 
está progredindo lentamente pata sudoeste e oeste no vale do Piquiti 

COLONIA MOURÃO 

Gleba N2JI 

DES NÁJEM l ____ _ 
Fig 4 - Planta àa gleba n • 11 àa aol6nia Mourflo, onde se sttua a sede àa mesma, na v tla 
àe Peabiru Gomo nas outras áreas situadas na vertente do Jvat e recobertas por mata ãe lei, 
a penetraçflo àe caboclos e colonos isolados foi pequena, permanecendo em mata a quase 

tota!ldaàe àa gleba até a i nstalaçflo àa colônia 

"" Sôbre êste fato há referências em relnt6r ios do Departamento d e T erras e Colonização 
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As glebas situadas na vertente do rio I vaí, pertencentes à colônia Mourão 
especialmente as do vale do rio Claro, gozam de grande vantagem: situadas 
a uma altitude mais baixa ( 400 a 650 metros) e sob clima mais quente, aí 
se desenvolve a mata latifoliada subtropical e a famosa terra roxa, propícias 
à cultura do café que aí tem seu limite meridional Têm ainda a seu favor a 
maior proximidade das ricas zonas do norte do estado, cujo desenvolvimento 
vertiginoso as está contaminando. 

Pouco atingidas pela devastação causada pelos intrusos 37 estas glebas pos
suem ainda g~ndes extensõt!is de mata virgem. As primeiras denubadas ocor
reram a partir de 1940, mas foi depois da abertura da estrada para Maringá 
( 1945) que progrediu a ocupação, com a localização de numerosos colonos, 
especialmente descendentes de italianos do Rio Grande do Sul 38 Em lugar 
das queimadas sem limites que caracterizam o resto da região, aparecem aí 
as den ubadas ·sistemáticas de áreas logo aproveitadas para os cafezais . Po-; 
de-se reconhecer aí o avanço regular de uma frente pioneira progredindo para1 

oeste e norte a partir de Campo do Mourão e Piabiru. Em 1948 o povoado de 
Araruna, que então se iniciava, estava situado no limite da área derrubada com 
a mata virgem 

Foto 12 - Aspecto de Marimpá, povoado criado em plena mata vbgem entre Campo Mourão 
e o rio Ivai, para venda ilegal de terras Apesar do primitivismo dos abrigos, 1á havia luz 

elétrica para impressionar os compradores 
(FOto NILO BEHNA!!DES, maio de l948) 

sr Na gl•bn 5 da colônia Mourão, cuja sede é Araruna, havia apenas, por ocasião da demarcação, 
11 fnmllias de ocupantes e alguns lndios, sendo de 109 o número de lotes demarcados 

"'' Já n abertura em 1942, de uma picada ligando Campo do Mourão ao divisor Ival-Pnranapanema e 
às estradas da Companhia de Terras Norte do Paraná permitiu a exportação de porcos para Londrina, 
onde os preços obtidos siío melhores que em Ponta Grossa A abertura da estrada que dá acesso a 
caminhões trouxe novas possibilidades pois permite o escoamento de produtos como o café e os cereais 
para o norte do estado 
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Não se pode negar a importância desta área da vertente do Ivaí onde as 
possibilidades de progresso são bem maiores, em contraste com a zona dos 

Foto 13 - Pequena clareira recém-aberta na mata virgem, não longe do 1io /vai 
(Foto NILO HERNARDES, mato de 1948) 

Foto 14 - Picada aberta na mata virgem, próztmo ao rio 
/vai, notando-se a granae abund4ncia de fjalmttos (Euterpe 

edulls} 1JQdrões de terra boa 
(Foto NILO BERNARDEB, ma1o de 1948) 

pinheilais semi-devasta
dos do alto do grande 
espigão ou da vertente 
exposta ao sul Confir
ma ainda a importância 
dessas glebas da ver
tente do Ivaí o apare
cimento de "gtileiros". 
Estes efetuaram a ven
da ilegal de terras que 
faziam parte de uma 
concessão particular, aí 
fundando uma "cida
de", por êles denomina
da Marimpá 39• :E:ste fa
to serve de índice para 
se avaliar o grande in
tmêsse que está susci
tando o povoamento da 
zona, e, se seu pro-

:Kl Destinava-se o nome a 
ser confundido com Mnringá, ci
dade fundada na mesma época 
(1947) pela Cia Norte do Pa
rnná Posteriormente foi êste 
grilo ocupndo pela polícia, e os 
concessionários da gleba inicin
Jam os trabalhos de colonização 
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gresso não está sendo mais rápido, deve-se à demora na demarcação dos lotes, 
causada, como já foi assinalado, pela insuficiência das verbas. 

Embora ainda estejam separadas por grandes extensões de mata virgem 
apenas cortada pela estrada, estas derrubadas recentes já se estendem até pe
quena distância do I vaí, indicando o sentido em que se está processando o pro
gresso do povoamento Aí se vão encontrar, nas margens do grande rio, a frente 
pioneira do oeste e a do norte do estado. 

A colonização no Norte do Paraná 

No chamado Norte do Pa1aná o planalto basáltico foi modelado pelos 
afluentes do Paranapanema em formas geralmente suaves, de largos espigões 
convexos Na maioria dos casos a descida para os fundos dos vales não se fêz 
tão abruptamente como no oeste, onde o encaixamento dos rios é mais acentuado 
devido à presença de um nível de base mais baixo 

Contribuem para individualizar o Norte do Pa1aná condições climáticas 
diferentes da zona Oeste Representa o Norte do Paraná a transição entre o 
clima sub h opical, que caracteriza a maior pa1 te do 3. 0 planalto ao sul do I vaí 
e o clima hopical de altitude do oeste paulista; embora ainda apresente tem
peraturas baixas, seu regime pluviométrico já é caracterizado pelas duas esta
ções, chuvosa no verão e sêca no inverno, tão essenciais ao desenvolvimento de 
certas culturas como a do cafeeiro. 

O que mais favorece, no entanto, o Norte do Paraná é a existência da já 
famosa terra roxa, abrangendo uma área vastíssima, contínua, de extensão muito 
superior à das zonas paulistas beneficiadas por sua presença. É verdade que 
no extremo noroeste o solo é arenoso e algumas pequenas manchas de terra 
roxa misturada encontram-se disseminadas pela zona A terra roxa, de grande 
fertilídade, valorizou todo o nmte do Paraná e tem sido o chamariz para os mi
lhares de indivíduos que para aí ocorrem desde o comêço do século. 

Recoberto em sua quase totalidade pela mata latifoliada perene subtropical, 
rica em madeiras de lei e em padrões de bom solo que revelam a cada passo 
a presença da famosa terra roxa, o Norte do Paraná representa, na realidade, 
a extensão, ao sul do Paranapanema, das ricas terras cafeeiras do vizinho estado 
de São P:1.Ulo Com seus espigões elevados ( 600-900 metros em média) e de 
relêvo suave, livres em sua maior parte das geadas e seus efeitos prejudiciais, 
esta 1egião constituía de fato uma grande reserva de terras virgens próprias 
para a lavoura cafeeira. Por outro lado, sua proximidade do estado de São 
Paulo implicava em certas facilidades de transporte e mercado que ajudam a 
explicar o interêsse havido na aplicação de grandes capitais para sua colonização 
e o êxito dêste empreendimentQ, revelado pelo avanço rápido da frente pioneira. 

Primórdios do povoamento no norte do estado 

Deixando de lado as Missões que tinham sido instaladas nesta região pelos 
jesuítas espanhóis e posteriormente foram destruídas pelos bandeirantes paulis
tas, pode-se dizer que a primeira fundação no norte do Paraná data de 1855. 
Trata-se da colônia militar Jataí, criada por ordem do govêrno imperial 40, à 

' 0 Decreto n • 751, de 2 de janeiro de 1851 

. 55 



56 

margem direita do rio Tibaji, no local em que êste rio era atravessado pela 
picada então aberta para ligar os Campos Gerais a Mato Grosso 

Encravada em um sertão longínquo e despovoado, ameaçada de ficar com 
suas relações completamente cortadas com o 1esto da província, a colônia Jataí 
não pôde alcançar nenhum progresso 41 • 

Os ataques dos índio.> ( Caiuás e Terenos, êstes vindos de Mato Grosso) e 
as péssimas condições de salubridade do local, sujeito a sm tos peti6dicos de 
malária aliaram-se aos fatôres já apontados para impedir o desenvolvimento 
da colônia, apesar de sem solQs férteis, próprios para qualquer tipo de cultura 42 • 

Reduziu-se a colônia Jataí a um "insignificante povoado, sem vida, sem comér
cio e, conseqüentemente incapaz de atrair população" 43 que s6 1ecentemente 
progrediu, a exemplo das zonas novas do nm te do Paraná 

Apesar da fundação da colônia militar Jataí, permaneceu o nm te do Pa
laná, até o último quartel do século XIX como sertão desconhecido e desabi
tado . Não houve aí grande interêsse do govêrno no devassamento do território 
e, por outro lado, a mata latifoliada, de penetração mais difícil, não foi inva
dida pelos caboclos e suas roças. 

O avanço do povoamento no 3.0 planalto a leste do Tibaji 

A iniciativa particular só foi atraída no fim do século XIX, qt:ando a onda 
cafeeira que penetrara o oeste paulista já atingha o Itara1é e o Paranapanema. 
A frente pioneira progrediu, então, pelo estado do Pataná e fazendas de café 
do tipo tradicional paulista foram sendo instaladas nas teuas roxas dos espi
gões da margem esquerda do g1ande rio 

Ribeirão Claro, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina fmam as primeiras 
fundações, aí se localizando, a pat tü de 1866, elementos nacionais principal
mente paulistas e mineiros, logo seguidos de estrangeiros 

Seguiu-se Cambará, onde a primeira penetração ocorreu em 1904. Fun
dada pm fazendeiros de café vindos de Ourinhos, no estado de São Paulo, Cam
baiá foi a primeira etapa da penetração para oeste em direção ao vale do Ti
baji Continuando a progredir neste sentido, as deuubadas em 1921 atingiam 
Bandeirantes, e em 1924 Comélio Procópio, povoando-se sempre a região com 
nacionais e também estrangeiros, em geral colonos das fazendas de café. Cor
tesponde esta penetração a um pe!Íodo de gi~tnde expansão da cultma cafeeüa, 

" ll:ste fato foi desde lrgo nssinnlndo Em 1868, assim se exp1essou a p1esidência da provlncia no 
relatório à Assembléia Legislativa: "A f11lta de vias de comunicação regulares que dêem vida no co
mércio, its artes e à ag1 icultura planta o desânimo no seio dos habitantes e o estabelecimento, longe de 
prospe1ar, definha lentamente A cultura do terreno é ali posta à margem Sem um ramo de exportação, 
n l>Opulnçlio cuida unicamente de alcançnr o estritamente necessário às necessidades quotidianas da vida" 
No relatório de 1872 lemos o se~te: "Colocada no centro de uma floresta virgem, a uma distância 
extraordinária dns cidades mais populosas e do litoral da prov!ncin, contando apenas com uma via de 
comunicação que, pela irregularidade de seu traçado oferece numerosas dificuldades ao trans}>orte, êste 
estabelecimento tarde, muito tarde, se elevará ao fim de sua instituição" 

"' No relatório apresentado à Assembléia Legislativa em 1870 pelo presidente da província, consta 
a relação das culturas então existentes nu colônia: milho, feijão, arroz, mandioca e também café, acban
da-se já plantados 2 000 pés A população da colônia era então d e 211 pessoas, distribulclas em 42 
casas 

•• Relatório apresentado à Assembléia Legislativa do Paraná em 15/2/1872 pelo presidente da 
província 
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l"'g. 5 - Trecho 4ca pl<lnta cadtutral do municfpio de Camb<Jrá (1936), aempltfkan4o o tipo de loteomento qtul se processou nelte município e nos vi!lltnh08. Vl!· •c a 
diatribuiçdo d4.t grtJndes propriedAdes ca/eicultoraa 40 longo do e811ll/do, a!ollngcan4o IU41 4TetU em mld!a 400, 500 alqueires. Nos pequenos V4les af luentes do Par<mapanema, 
a uemplo do que aucede em muitas 4reas ao oeste paulista multipUcam-se os loteamentos, e Cd4o sitio. geralmente alongado, apresenta 10, I Z, 20 1>lqucíres ou maia. 
Aa margens do Paranapanema como do seu ca/luente Taquaral, vtem-se calgumaa grande& propriedades, totaliun4o as matoree 1.000, I 600 alqueires aindCJ n4o aub4ividid4.t. 
No espig4o por . onde se proceuou 4 penetraçdo e onde se iMtCJI<Ircun as /G:6endaa de caté encontram-se aa cidades e vilas, a e•tr ada de /erro e as principais rodovias. 
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iniciado no vizinho estado de São Paulo que originou um povoamento comple
tamente diverso do que se verificou no resto do estado. De fato, não se deu aí 
a criação de núcleos isolados independentes um dos outros e sim uma expansão 
contínua do povoamento ao longo de um eixo que atravessa os baixos cursos 
dos afluentes do Paranapanema e os espigões, não muito elevados que os se
param, próprios para a lavoura cafeeira. Como nas zon:r.> pioneiras paulistas, 
apesar da grande procura de terras, vastas áreas eram deixadas em mata, à 
espera de uma valorização maior e o avanço da faixa pioneira se processava sem 
que a sua retaguarda estivesse totalmente ocupada Pode-se, assim, acompanhar 
m:1sta região desde o comêço do século, o avanço rápido da faixa pioneira, carac
terizada aqui pela abertura de fazendas que se expandiram nem sempre por 
contiguidade para oeste ao longo dos espigões e das altas encostas, próprias 
para o cultivo do café, enquanto nas margens do Paranapanema_ ~- no fundo dos 
vales de seus afluentes perdurava a mata que, foi sendo depois derrubada para 
outras culturas ou a criação de gado Por ocasião da grande crise de 1929, a faixa 
pioneira já atingia o vale do Tibaji e, apesar da crr.>e, nos anos seguintes ultra
passou êste vale, talvez com maior vitalidade ainda e um afluxo maior de popu
lação e de riquezas. 

Foto 15 - Fazenda de café do tfpo paulista em Bandetrantes, no norte do Paraná Os cajezats 
ocupam o espigão, evitando o tunda do vale su;eito a geadas, onde ficam as instalações da 

fazenda, pastos e outras culturas de subsistência No fundo, à diretta, resto de mata 
(Fototeca do CNG) 

Uma das áreas que permaneceram desocupadas na retaguarda da frente 
pioneira metece menção especial pois aí se processou a colonização com japo
nêses. Foi fundada em 1931, nas terras da antiga fazenda Três Barras a colônia 
Açaí, pertencente à Sociedade Colonizadora do Brasil Ltda formada com capi
tais japonêses e dirigida por japonêses. À semelhança das colônias japonêsas 
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de São Paulo, a vinda dos imigrantes foi cuidadosamente preparada e o colono, 
assistido pelo agrônomo e pelo médico e amparado pela administração da co
lônia logo pôde-se dedicar à lavoura. Sendo as teuas ricas e o clima saudável, 
a distância de J atai relativamente pequena, rápido foi o êxito da colônia Açaí. 

\ 
H 

1\ , 
COLONIA ASSAI 

.Flg 6 Planta da colônia Açat, organizada pela Sociedade Colonizadora do Brasil Ltda e 
ocupada por imigrantes ;aponêses Observando o tipo de loteamento nota-se que êle se /êz 
segundo dois sistemas distintos: em alguns trechos como na parte sul da co!Onia (à direita do 
cliché) os lotes, de forma alongada, estendem-se dos divisores ao fundo dos vales passando a 
estrada pelos primeiros Em tOrno da cidade, vêem-se lotes que se estendem de um a outro vele, 
atravessados ao meio pelas estradas que circundam cada um dos pequenos vales, atravessando 
mesmo o 1io principal e formando a oeste da sede (em btdxo) uma série de anéis concêntricos. 

O Problmuz das "Frmus Pioneiras· no EstaiÚJ dtJ Paran4 59 



60 

A produção agrícola da colônia é muito variada sendo o algodão a principal 
cultura 

Fundada em 1931, a colônia Açaí, em 1936 (Relatório do D T. C. 1936) 
já estavam divididos 575 lotes com área média de ~êrca de 10 alqueires, abran
gendo um total de 5 661 alqueires, quase um têrço da área total da colônia. 
Entre os japonêses, contavam-se algumas famílias brasileiras, tanto nos lotes 
rurais ( 27 famílias brasileiras para 144 japonêsas) como no•.> urbanos (54 na
cionais e 125 japonêsas) 

Os progressos da zona pioneira no 3. 0 planalto a oeste do Tibaji 

A prime h a penetração no 3 ° planalto a oeste do Tiba ji foi feita pelo sul e, 
tendo como ponto de apoio a vila de Queimadas, atual Urtigueira, atingiu o 
terceiro planalto ao norte do rio Alonzo, afluente do Ivaí, na região de Faxina} 
de São Sebastião A cttesta triássica ap1esenta-se aí bastante elevada e o 
terceiro planalto alcança em seu rebôrdo altitudes supe1 iores a 1 100 metros. 
Suas teHas fé1 teis, ocupadas por vastos pinheirais fàcilmente penetráveis atraí
Iam caboclos e ex-colonos que, partindo da vila de Urtigueira, galgaram a 
esca1 pa e, no alto do planalto, estabeleceram suas roças espontânea e desorde-

Flg 7 - Planta parcial da col6nia Fa.z\nal de São Sebasttão Nota-se a extrema irregularidade na 
dtsposiç4o dos lotes, ocupados antertonnente à demarcação, o que dtttcultou grandemente esta, 
!orçando a subdtvtsão de muttos déles Quase n4o há estradas e os camtnhos, representemos por 
traço tnterromptdo, tém traçado também 'Irregular e muitas v~zes 'Irracional O aproveitamento 
agrtcoZa atualmente é mfntmo sendo freqüentes as capoeiras ocuparem 60 a 80% ou mesmo mafs 

àa área dos lotes 

nadamente. Muitos dêstes elementos eram provenientes da colônia Açungui e 
de outros núcleos decadentes. Em regra geral eram indivíduos despejados de 
terras ocupadas indevidamente ou foragidos da lei . 

R. bras. Gop;, /UQáe]annro, v. 60, n .l-2,jan.lti4 2006 



Com o objetivo de fixar esta população flutuante e sustar a invasão das 
terras virgens do norte do estado, iniciou o govêmo em 1925 a cessão de lotes 
aos intrusos estabelecidos no Faxina! 44• Os lotes foram vendidos ao preço de 
Ct$ 8,00 o hectare, sendo sua área, em média de 50 a 200 ha 46 A divisão foi 
feita, no entanto, sem nenhum plano diretor e sim de acôrdo com a posse 
Muitos dêsse.> posseiros, depois de requererem as terras por êles ocupadas re
thavam-se antes de efetuai o pagamento estipulado, abandonando-as ou ven
dendo-as a outros inhusos tecém-chegados Dêste povoamento que, ao norte se 
estendeu até a zona de São Roque e Marilândia resultou a deshuição de enm
mes áreas de pinheirais substituídos depois de alguns anos de roças descuidadas, 
por extensos sambambaiais que tevelam a criminosa devastação aí realizada. 

Ao mesmo tempo em que os pinhehais do terceiro planalto começavam 
a sm invadidos pelo sul, suas matas de lei ainda virgens e suas teuas roxas 
próprias para o plantio do café eram cobiçadas pata a cultura cafeeira De fato, 
a expansão da lavoura cafeeira ptovocou, da parte dos capitais particulares, um 
g1ande interêsse pela colonização destas teuas férteis ainda vügelis Foram 
assim obtidas do estado, no planalto a oeste do Tibaji numerosas concessões 
para fins de colonização 

Desde 1919 duas glebas de 50 000 hectares, aproximadamente, tinham sido 
concedidas pelo govêmo à matgem esquetda do Tibaji 40 

A colonização de ambas estas glebas foi projetada visando a aproveitar as 
teuas roxas dos espigões pata o plantio do caté Nesta base, seu loteamento 
foi feito de maneii a que os lotes tivessem como divisas os espigões e os cm sos 
d'água, embora em muitos lotes esta regra não tenha sido seguida Em poucos 
ano fm am efetuados os trabalhos de demarcação e loteamento e já em 1923 
chegavam diretamente de São Paulo os primeiros povoadores da colônia 1.0 de 
Maio ( Cm ain & C ia) Ràpidamente se povoou esta gleba, cujas comunicações 
se faziam diretamente com São Paulo, transpondo o Pruanapanema pm meio 
de balsas. 

Imediatamente ao sul da concessão de Cmain & Cia a colônia Settanópolis, 
organizada pm LEoPOLDO PAULA VmmA, acompanhou-a em seu êxito A pe
neh·ação foi feita através das teuas da colônia 1.0 de Maio, sendo aproveitada 
a balsa de Cmain & Cia pata transpor o Patanapanema Em função do pw
gtesso do povoamento da zona nual ctesceu ràpidamente a sede da colônia 
Sertanópolis cujas primeüas construções datam de 1924 

Constava do contrato da venda dos lotes mrais a obligação, pata o com
ptador, de efetuar, no prazo de dois anos a construção de um ptédio na área 
mbana, em lote que lhe eta cedido gtatuitamente, fato que muito conconeu 
para o desenvolvimento da povoação · Esta em 1927 era sede de distrito judi-

41 Pnrtarin n" 433, de 6 /4/192.5 
4.i1 Os posseiros ocupnvnn1 gernln1ente g1nndes árens e lJOr meio de nrtifíc:ios se vira1n senhores de 

várias centenas ou mesnto mnis de mil alqueires Diante dos abusos verfficndos, novas normas foram 
estabelecidas em 1930 e 1933: fixou-se n áren máxima em 250 ha, cada fnmllin só podendo obter, no 
máximo, dois lotes, uma 1>ara cultura e outro para criaçiio Em 1937, cêrcn de 350 lotes estavam de
marcados, em 1941 constavam do cadastro da 4 • Inspetoria 890 lotes 

•• 1) Concessão a ConAIN & Cia contratada em 23/10/1919: terras situadas à margem esquerda 
do Tibnji entre o Parannpnnemn e o ribeirão Biguá 2) Concessão a LEOPOLDO DE PAULA VIEIRA con
tratndn em 24/10/1911:1: tenns situadas à mmgem esquerda do Tibaji, do ribeirão Biguá ao norte, ao 
divisor de át~uns Knjndor-Ah6borns no sul 

O Problnna das ·mn~ Pioneiras• no EstatbJ do Parand 61 



62 

ciário e, em 1929, era elevada à categoria de cidade o que traduz seu rápido 
crescimento, apesar do isol11mento quase absoluto em que se encontrava, a prin
cípio, sem ligação alguma com as zonas já povoadas no estado e delas separada 
por grandes extensões de mata ainda virgem. 

o~----~----~--~·-
Flg 8 - Eumplo do loteamento na Colónfa Sertan6polta Trü tipos de propriedades podem &er 
obaervados ne.rta planta parcial da colônia: J.• Pequenas propriedades - chácara• - que revelam 
a pro;rimldade da cl&lde, sttuada pouco maio> a leste; z • sttios alongados, limttados geralmente 
pelos ourftls d'água e o esptg4o - siatem4 que postmormente seria wlldo como regra pela 
C T N P : 3 • propried4des maiores - pequenas fa;;en&u de 300-400 hectares - ocupando as 

terras mais altà8 e de.rttnadaa e.rpectalmente à cultura cateetra 

Mais a oeste, outras concessões foram obtidas por particulares à margem 
do Paranapanema - glebas Indianópolis, F1oresta, Nova Bahia, Zacarias de 
Góis e Pirapó - mas seu povoamento não se processou imediatamente, tendo 
sido muito lentos os progressos registrados 47 

A obra colonizadora em 1.0 de Maio e Sertanópolis se traduziu pela abertura 
de uma frente pioneira independente da que, tendo por base Ourinhos, fêz a 
penetração de leste para oeste O êxito dêsses dois empreendimentos tem grande 
importância na história do povoamento do Norte do Paraná, pois foram estas 
as primeiras tentativas de colonização a oeste do Tibaji As duas glebas, 1 ° de 
Maio e Sertanópolis não eram muito extensas, é verdade, se comparadas com 
a da Companhia de Terras Norte do Paraná O loteamento que aí se proces
sou, tendo por base o aproveitamento das terras de espigão para a lavoura 

-.1 NAs glebas cedidas a M.unJEJ. FIRMINO DE ALMEIDA (co! Zacarlas de Góis), ANTÓNJO ÁLVE& 

DE ALMBIDA (Nova Bahia) e i Companhia Marcondes (Pirapó), a colonízaçlo foi .. penas Iniciada, sem 
IIY&Jlde êxito, em parte pela dificuldade de acesso pois cada uma delas se comunicava diretamente 
com Sllo Paulo, transpondo o vale do Pamnapanema As duas últimas, Nova Bahia e Pirapó reverteram 
para o domJnio do gov~mo em 1934 A aleba denomiaada Indianópolis foi dividida em fazendas de 
café, sendo parte cedida à Cia de Terras Norte do Paraná que a colonizou 
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cafeena e das demais para outras culturas e pecuana cmacterizou-se pelo es
tabelecimento de pequenas e médias prop1 iedades, contando-se, quando muito, 
algumas "fazendas" de mais de 300 ou 400 hecta1 es Êste predomínio das pe
quenas e médias p1opriedades, ao invés da monocultma cafeeiia, não pode se1 
atribuído aos efeitos da c1ise de 1929, como se deu no caso das tenas de pro
pliedade da Companhia de Teuas Notte do Pmaná, abe1tas depois desta data 
De tato, o loteamento, tanto na colônia 1 u de Maio quanto em Se1 tanópolis, 
foi antelÍOl à cdse de J 929 Êste sisten:.a de loteamento aí aplicado, deve ser 
atlibuído mais às condições locais de clima e 1elêvo Não se dispunha aí de 
largos espigões pa1a o estabelecimento de grandes fazendas e o 1elêvo bastaute 
1ebaixado devido à p10ximidade dos g1andes vales do Tibaji e do Pàlanapa
nema impedia a monocultura cafeeüa pois só junto aos divis01es pode se1 cul
tivado o café A ~olução mais indicada era a que foi adotada, constituindo-se 
pequenas e médias prop1iedades, sítios e fazendas destinadas à lavoma cafeeha 
ou a ou h as cultm as. 

Importância da obra colonizadoa rda Companhia de TeHas Norte do Paraná 
no rápido avanço da frente pioneira no n01te do estado 

O 1ápido avanço da h ente pioneha a oeste do Tibaji, teve início a par th 
de 1929 e foi ob1a da Cia. ele Teuas Nmte do Paraná, então denominada Pawná 
Plantatbn Ltd Esta Companhia, fmmada com capitais inglêses, adquhha do 
govêtno estadual uma átea de 515 000 alquehes paulistas, situada a oeste do 
Tibaji, enhe os tios Pa1anapanema e Ivaí; no mesmo ano compwu a Eshada 
de Feno São Paulo-Paraná, cujo ponto t.etminal eta desde 1925 Cambatá e em 
três anos levou seus ttilhos até Jataí, à ma1gem diteita do Tibaji 

As teuas compradas pela atual Companhia de Teuas Nmte do Paraná 
ab1angem a melhm po1ção do nOite do estado De fato, a leste do Tibaji a 
cuesta hiássica não está muito afastada do Pmanapanema e o tetceiro pla
nalto, embma 1ecobetto pm teuas wxas legítimas, acha-se dissecado pelos 
grandes afluentes daquele do, como sejam o tio das Cinzas, Laranjinha e o 
p1óptio Tibaji A oeste dêste rio, no entanto, o tmceho planalto ap1esenta 
enmmes extensões de 1elêvo suavemente ondulado que couespondem aos divi
sm es entre as b .wias do Ivaí e elo Paranapanema e também aos espigões que 
:.>epm am 'os vales de seus afluentes Êstes espigões, quase planos, que se con
tinuam por encostas suaves, são 1ecobertos em quase tôda a extensão dos tel
renos da C T N P pela teu a 10xa legítima Estas condições, aliadas à al
titude e ao clima p1óplios para a lavoma cafeeha, favoreceram exhaOlclinàda
mente a Companhia de Tenas Nmte elo Pawná que logo iniciou sua atividade 
colonizadora 

Em julho de 1929 foi escolhido um ponto, distante 24 quilômeb os de J ataí 
e situado em plena mata, onde foi aberta uma cla1eira pata aí se instala1 a sede 
da Companhia Foi esta a migem de "Londdna" onde chega1am os plimeiros 
colonos em 1931, nacionais vindos de São Paulo, aos quais se seguüam alemães, 
italianos e japonêses Elevada à categoria de cidade em 1934, possuía Lon· 
china em 1940 uma população tu bana de 10 531 habitantes, e em 1950 33 707, 
o que a colocava no 3.0 lugar enhe as cidades do estado 
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Tudo foi minuciosamente planejado com antecedência, antes mesmo das 
primeiras denubadas: o traçado das estradas de ferro e de rodagem a se1em 

Foto 16 - Cafezal novo, em zona recém derrubada, intercalado com cult11ra de batata Lavoura 
feita por um ;aponês, no município de Londrina, em 1936! 

(Fototeea do CNG) 

:~ ·l 
·.• 

.; 

I 
J 
.I 

' ! 

Foto 17 - Casa primitiva de um pequeno proprietáiio no município de Londrina, quando aí 
se achava a frente pioneira. A. casa feita de palmito coberta de telhas d e madeira, situa-se no 
fundo do vale Depois de alguns anos, esta casa é usada como galpão sendo construída outra, 

· mais confortável 
(Fototeca do CNG) 
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constJ uídas nos esp1goes, a disposição das cidades e povoados a distâncias 1 e
guiai es ao longo destas estradas, o plano de cada cidade, sua área m bana e 
subm bana, seu abastecimento em água e energia eléh·ica, a faixa de cháca1 as 
que as envolve, os lotes nu·ais dispostos entre a esh·ada no espigão e os cmsos 
d'água, etc 

Embora tenha visado ptincipalmente ao aproveitamento da terra 10xa para 
a f01mação de cafezais, o tipo de povoamento p10movido pela Companhia de 
Tenas Nmte do Paraná dife1e essencialmente do que caracteriza as zonas ca
feicultmas de São Paulo e mesmo da zona pawnaense situada enhe o Tibaji 
e o lta1aré. De fato, visou a Companhia não a criação de grandes fazendas mo
nocultmas, mas o estabelecimento de um regime de pequenas e médias propiie
dades menos susceptíveis de se abalar com o advento de uma ciÍse de café e 
mais capazes de 01iginar uma vida regional intensa ( 16,02 alqueiles e1a a á1ea 
média das propriedades até dezemb10 de 1947) . P10vàvelmente a Companhia 
foi levada a esta decisão pela dma expe1iência por que passava o estado de 

.__..__...._ _ _J ... ~ 

Flg 10 - Plcmtct parcial da Companhia ele Tertas Notte do Patcmá, notando-se o tipo de lotea
tnetlto rige»osamente seguido pela mesma Companhia, estendendo-se os lotes dos divisores 

ao jundo dos vales sempre com /rente na estrada que acompanha o espig4o divisor 

São Paulo por ocasião do início de seus trabalhos, como conseqüência da 
g1ande crise cafeeira Com o estabelecimento dêsse 1egime de pequenas pro
pliedades cafeicultoras consegue a Companhia uma exploração mais intensa da 
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MAPA DAS ESTRADAS DE RODAGEM 

C!.!! DE TERRAS NORTE DO PARANÁ 
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Plg. 9 - Jl!IJIG doa enradtu de rod4gem planejad!la e 74 em """ quose totaUtltJ,d,e .comtruic!as pelll Comfltln/1.111 ü Terru Norte do Pllrlln4. :t'Mo• tu 
rodoviA& ob«lecem 40 mumo fll4t&O, 4C()mfltlnl&tln4o 1tmlflT8 OS UJ)ig6e3 J>l'inCifliiÚ e dillilrorU aecuncl41'ios. AO longo doa emad!ls e8tciO IIUtntlltllloa 4ll 
cidt&4ea e tiS fllltl'imónlos, sen4o reflrestmtllllo 11 área 11 aer ocupad!l J>OT tstea núcleos urbllno•. de /IC6t'do com os pltlnos !lo QomJ>t~Mi4. 
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região, pois as partes não apropriadas para o café são aproveitadas para outras 
culhnas e a criação de gado, havendo também uma maior distribuição das ri
quezas o que muito favoreceu o comércio local e o desenvolvimento das cidades 
que se tornaram os centros de beneficiamento de produtos, tarefa muito cus
tosa para o pequeno proprietário. A disposição dos lotes quase sempre alon
gados, com frente pequena no espigão onde passa a estrada e o caminho, esten
dendo-se até o cmso d'água no fundo do vale, já orienta o agricultor no senti
do dêste tipo de aproveitamento da terra, baseado, não há dúvida; no café, mas 
complementado com o algodão, o arroz, o rnilho, a batata etc., sem falar na cria
ção Ao lado das propriedades cafeeiras, em sua maioria pequenas embota tam
bém haja algumas grandes fazendas na região, nas baixas encostas e nos fundos 
dos grandes vales formaram-se, a exemplo da faixa pioneira paulista, fazendas de 
criação, bem mais extensas, vendidas a preços mais baixos. 

Em 1943 a rodovia atingia "Rolândia", onde logo se instalaram os primeitos 
povoadores e em 1935 a frente pioneira alcançava "Arapongas". 

Foto 18 - Aspecto da vila de Jandaia, situada entre Apucarana e Mcmd4gUGrt Como tOdas a:r 
outras cfdades planejadas pela Companhta de Terras Norte do Paraná, sttUG-se s"bre o espigão 

regular acompanhado pela rodovta principal 
(Foto ORLANDO VALVERDE, maiO 1948) 

A eshada de ferro neste ano chegava a Londrina e em 1941, a "Apucarana", 
então um lugarejo que, no comêço de 1944, já era elevado à categoria de ci
dade. Nesta ocasião, a frente pioneira já penetrara mais para oeste e "Manda
guari" eta o ponto mais avançado da colonização, não passando de um pequeno 
povoado, o mesmo se dando com "Pirap6" e "Jandaia", onde as primeiras cla
reiras tinham sido abertas há pouco. 

Continuando em seu avanço a frente pioneira atingiu "Marialva" e, final
mente, "Matingá", situada a 127 quilômetros a oeste de Londdna. É Maringá 
a mais recente das cidades criadas pela Companhia de Terras; sua fundação 
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data de maio de 1947 e ela está destinada a ser o g1ande cent10 comercial da 
região 

Foto 19 - Vista aérea de Maringá em fevereiro de 1948 No primeiro plano vê-se a parte velha 
da cidade, então com dois anos e ao }'undo, as primei1as construções no que será o centro 
da grande cidade, planejada pela O. T N P . Entre as duas partes da cidade, faixa de mata 
A direita, no fundo, vé-se a grande extensão ainda cobe1ta pela mata vi1gem interrompida 

apenas por uma ou outra ckl' eira 
(Foto PRIMEIRO) 

De 1947 a 1948, progrediram as denubadas ao longo da esbada~honco até 
quase o limite ocidental da propliedade da Companhia De 1vlalingá pru a oeste, 
já se via em maio de 1948 deuubadas com cafeeiros novo.s, cultmas de mamo~ 
na, algodão e milho até uma distância apwximada de 20 quilômetw.> onde se 
situava o Pahímônio Guadiana então 1ep1esentado apenas por uma casa Mais 
adiante, não se via mais nenhuma den ubada a não ser as que assinalavam as 
futmas sedes de patrimônios, o último dos quais, Capelinha, constava apenas 
de um hotel Seguia~se a mata fechada, atlavessada apenas pela estlada que, 
deixando as teuas da Companhia, dirige~se para. Pa1anavaí e Pôlto São José 

O êxito da colonização empteendida pela C T N P · suscitou ttma gtande 
pwcura pelas teHas que ainda pe1maneciam inapwveitadas Nesta região com
pleendicla entre o Ivaí e o Pa1anapanema possuía ainda o govêmo grandes ex
tensões de teuas devolutas Além disto, anulando em 1934 algumas das conces~ 
sões antetioxmente feitas, p01 não te1em sido cumpúdas as obrigações conha~ 
tuais (A. Alves de Almeida e Cia Ma1 condes p01 exemplo), o estado viu-se no
vamente senhor de g1andes extensões de tenas ainda vügens ou quase, cnja 
colonização empreendeu desde 1939. 

Entle as teuas de domínio da Companhia de Teuas Norte do Paraná e o 
lio Tibaji, permanece1a de posse do govêrno uma gleba que, embo1a não muito 
extensa e situada em teueno acidentado, era g1andemente favo1ecida pela pro
ximidade de Londtina e a pt esença da estrada de feuo e da rodovia que a 
atlavessam para atingir esta cidade Parte desta gleba foi çoncedida em 1935 
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ao Eng. FRANCISco GuTIERREZ BELTRÃo que, no mesmo ano, iniciou os trabalhos 
de loteamento e construção de estradas 48 • 

Foto 20 - Serraria e fábrica de compensados instalada na borda da mata., na. /lente P•oneíra. 
que entcfo não ultrapassava. o município de Londrina · 

(Fototec:a do CNG) 

Em 1936 já havia 178 lotes ocupados, com área média de 10 alqueires, aí 
tendo sido iniciado o plantio de café, nas áreas mais elevadas, vendo-se culturas 
variadas e criação de gado nas teuas baixas impróprias para aquêle cultivo. 
Em 1937 foi fundada a sede da colônia no quilômetro 195 da Estrada de Feuo 
Paraná onde ràpidamente se desenvolveu a vila, hoje cidade, de "Ibipozã". 
Em poucos anos tôda a área da concessão estava ocupada, por elementos de 
origens diversas, atraídos pela propaganda da Cia de Terras Norte do Paraná 
que tornou conhecida de todo o Brasil a extraordinária fertilidade da região 

Paralelamente, realizou-se, pelo estado a colonização da parte restante 
da gleba, a faixa marginal do rio Tibaji, abrangendo um total de 5 783 hecta
res. Em 1941 achava-se esta colônia totalmente ocupada, e os lotes quase to
dos demarcados, com área máxima de 24 hectares 40 • Constituída em sua maior 
paz te por terrenos de relêvo acidentado, com altitudes que variam de 350 a 500 
metros, na faixa ma1ginal do Tibaji houve um número reduzido de lotes pró
prios para a cultura cafeeira vendidos a Cr$ 100,00 o hectare, enquanto os 
restantes, muito baixos para o café, foram alienados aos colonos ao preço dE 
Cr$ 50,00 o hectare, sendo aproveitados para outra•.> cultmas, como a da cam 
de açúcar. 

48 Lei de 8 de agósto de !935 De acôrdo com a lei n • 1 203, de 8 de maio de 1933, fóra 
estabelecido que seria excluída desta gleba uma faixa mara:inal ao Tibaji a ser demarcada pelos con
tratantes sem ônus para o estado 

•• Secretaria da Viação e Obras Públicas: cadastro da 4 • Inspetoria 
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Ao nOite e a oeste dos domínios da Cia. de Terras Norte do Pataná, o 
Departamento de Terras e Colonização criou a partir de 1939 50, uma séiie de 
colônias destinadas à localização de elementos nacionais São elas as colônias 
Içata, Jaguapitã, Centenáiio, lntetventor, Pagu e Paranavaí, fundadas com 
exceção desta última, nas- tenas da ex-concessão, A. Alves de Almeida iH. Go
zam estas colônias, plincipalmente as duas primeiras, Içara e Jagu:1pitã, das 
vantagens propOicionadas pela proximidade da área de colonização da Cia. de 
Teuas Noite do Paraná, com suas estradas, sua via férrea e suas cidades que 
já constituem imp01 tantes mercados pata os p10dutos agrícolas da região. 

As colônias Içara e Jaguapitã situam-se no vale do rio Bandeüante do 
Nmte, vmiando as altitudes aí obsetvadas de 400 metros à margem dêste rio, 
a 600 ou 650 metlos nos espigões que separam seus afluentes. Apesar da 
teua roxa já apresentar nesta área maior pOicentagem de sílica do que as 
chamadas teuas 10xas legítimas, pois aí se dá o contacto com o a1enito Caiuá 
que recob1e o trapp, os solos destas colônias ainda são 1elativamente 1icos e, 
nos níveis supetiores a 500 met10s, própdos para a lavÓura cafeeila 

O plano inicial da colonização desta parte sudeste da ex-concessão A. A. 
de Almeida visava à fundação de uma só colônia Todavia, a dificuldade de 
l~stabelecimento de comunicações entre as duas margens do rio Bandehantes 
do Norte e suas condições de acesso independente conduziram à criação de 
duas colônias distintas, Iça1a e Jaguapitã 52, comunicando-se, respectivamente 
com Atapongas e Rolândia. 

Dispondo de bons solos, clima saudável, boas estradas e comunicações diá
ti3.s com Londtina, a colônia Içata atraiu desde logo gtande núme10 de colonos 
de tôdas as raças vindos do estado de São Paulo, do p1óprio Paraná e do.> 
outros estados do Sul. 

Em 1941 já estava com suas duas glebas totalmente ocupadas A área dos 
lotes mrais varia de 10 a 200 hectares, de acôtdo com as condições do teneno, 
pois o loteamento obedeceu à nmma geralmente adotada nos lotes destinados ao 
plantio do café, limitados a um tempo pela linha dos espigões e o fundo do 
vale Em geral, dois te1ços da área dêstes lotes rutais '.>e situam a altitudes 
supeiiOies a 450 met10s, ptestando-se, assim, à cultura do café Em fins de 
1941 já se havia completado o plantio de 400 000 p~s de café, procedendo-se à 
cultura de auoz e batata nos locais em que a terra é mais ateno•.;a õa 

Nas duas glebas situadas à ma1gem direita do rio Bandeirantes do Nmte, 
que vietam a f:ounat posteriounente a colônia Jaguapitã, a ocupação espontâ
nea pot nacionais p1ecedeu a demarcação e a medição dos lotes, iniciada em 
1943 

Dada a g1ande quantidade de ocupantes que aí mantinham suas lavouras, 
fmam pwjetados lotes de área reduzida, 31 hectares em média, o que foi facili
tado, aliás, pela disposição mais ou menos regular dos afluentes do Bandeilan
tes do Nmte No povoado de São José, hoje Jaguapitã, cercado pm 50 p3quenos 
lotes destinados a chácat as, foi instalada a sede da colônia 

1:(1 Em CUJn?!itr.ento à :.,:Jttnlia n n 8 ~68, de 1939 
61 As colôninx Interventor e Pa~:u ainda se acham em fase de demarcação e loteamento ( 1950 J 
02 Tcmbamento Geral das Colônias 
.. Idem 
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Sepa1ada de Jaguapitã por extensa área ainda virgem, apenas atravessada 
por uma estrada pela qual se deu a penetração, criou-se a 40 quilômetros da
quela sede a colônia Centenário cuja demarcação, iniciada em 1944, foi ter
minada em 1946 Logo foram iniciadas as primeiras derrubadas, formando-se 
aí uma nova frente pioneira. Esta avança atualmente para o norte, ao longo da 
estrada, aberta em 1948, que liga estas colônias a Porecatu e à zona m_arginal do 
Paranapanema, povoada desde 1942 por elementos vindos diretamente de São 
Paulo, que aí estabeleceram grandes fazendas de café e também de cana de 
açúcar, cuja produção se destina a uma usina aí instalada Emb01a esta ligação 
já esteja realizada, ainda não se encontraram as duas correntes povoadoras, vin
da.> de São Paulo e do Sul, separadas ainda, em meados de 1950, por uma faixa 
de matas de 20 quilômetros de extensão 

A oeste das terras de propriedade da Companhia de Terras Norte do 
Paraná estende-se, por mais de 100 quilômetros, até o rio Paraná, vasta gleba 
de domínio do estado, aproveitada para a fundação da colônia Paranavaí. 
Em sua parte sudeste, junto à divisa da Cia. de Terras Norte do Pa1aná, foi 
construída a sede, a 78 quilômet10s, de Maringá e 305 de Londrina, em situação 
que permite fácil comunicação com os lotes rurais da colônia Nesta álea, por 
ocasião do início da demarcação, em 1942, achavam-se radicados apenas dois 
habitantes, remanescentes da antiga Fazenda Brasileira, uma Plantation de 
café que aí tinha sido tentada sem êxito há cêrca de dois decênios 

De constituição arenosa, as terras da colônia Paranavaí, embora revestidas 
de mata, são pouco férteis, não se prestando à lavoura cafeeira, o que constitui, 
sem dúvida uma grande desvantagem em relação às outras colônias do N01 te 
do estado, desvantagem, aliás, acrescida pela maior distância dos mercados 
pa1a colocação da produção agrícola, Apucarana e Londrina Todavia, verifi
cou-se pa1a esta colônia um afluxo considerável de colonos, muitos dos quais, 
já 1 aciicados na zona nOIte do estado, procuravam, assim, tornar-se proprietá
rios, ahaídos pelo preço reduzido fixado pelo estado e as facilidades de paga
mento em prestações anuais. 

Em 1947 já se achavam demarcadas duas glebas, com um total de mais de 
400 lotes e área média, 1espectivamente, •de 129 a 98 hectares, tenho sido cons
truídas estradas coloniais para atendet às necessidades de transpo~te da produ
ção agrícola Nas outras gleb~s cujo loteamento foi feito desde então, a rêde 
hidrográfica escassa impediu a divisão em lotes pequenos, todos êles com ser
vidão de águas Aliás, a situação da maior parte destas glebas nas encostas ' 
dissecadas e pouco elevadas do baixo Ivaí também induziu o estado que não 
podia ccnstruir uma rêde de estradas satisfatólias, a estabelecer nestas áreas 
não mais lotes coloniais pequenos, mas p10p1iedades de tamanho médio, al
cançando mesmo 500 hectares, logo tequeridas por numerosos interessados 

Em conseqüência da colonização promovida nos últimos vinte anos, por 
particulares, como também, recentemente, pelo estado, o Norte do Paraná que 
até então não passava de um vasto sertão desabitado é, atualmente, uma das 
zonas mais prósperas do estado. A frente pioneira avançou nesta região com 
uma extraordinária rapidez, ao longo do espigão divisor entre as bacias do Ivai 
e do Paranapanema aproveitado pela estrada-tronco da Companhia de Terras. 
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Encontramos, assim, no norte do Paraná, uma zona pioneira cujo avanço 
se fêz p01 continuidade, numa expansão 1egular, e também, junto ao Parana
panema várias pequenas frentes locais que tendem a alcançar a zona já po
voada do grande divisor. 

A evolução das zorras pioneiras no Paraná e a marcha do povoamento 
no 3. 0 planalto 

Estudando a marcha do povoamento no 3 ° planalto do estado do Paraná, 
somos levados a distinguir em seu processament() duas modalidades distintas. 
Em alguns casos houve apenas um avanço lento e gradual do povoamento, sem 
dar origem a nenhum movimento importante de população, nem à f01mação 
rápida de numerosas cidades e vilas. 

Êste movimento, interrompido, às vêzes, por um certo período, para depois 
ser reencetado, do ponto de vista econômico não teve grande significação, pois 
não chegou a reptesentai aumento real de riquezas 

Foi esta a situação dominante no oeste do estado, onde as terras devolutas 
ou particulares que margeiam as vias de penetração foram sendo ocupadas por 
pionenos caboclos que aí praticaram, por algum tempo, uma agricultura pri
mitiva, embrenhando-se, depois, mais adiante na floresta. 

A êste tipo de ocupação espontânea e des01denada corresponde a pene
tração verificada desde o comêço do século ao longo da estrada para Foz do 
Iguaçu, bem como no divisor Xopim-Iguaçu. O mesmo se deu ao norte e no
roeste de Guarapuava, onde o povoamento por caboclos e colonos em 1920 já 
atingia Pitanga e em 1940 Campo Mourão Movimento semelhante teve início 
por volta de 1920 em direção ao norte do estado, atingido em Faxinal de São 
Sebastião por uma leva de caboclos e colonos que iniciaram sua ocupação nos 
moldes que ainda caracterizam o oeste. 

Observando os mapas que representam a marcha do povoamento no Pa
raná, verifica-se que de 1900 a 1920 e 1940 êste tipo de desbravamento progre
diu enormemente, ao longo dos divisores Ivaí-Piquiri e Piquiri-Iguaçu, con
quistando à mata vngem larga faixa de terras. Até 1940 não se pode, no entanto, 
distinguir nesta zona nenhuma frente pioneira ativa, no sentido restrito da ex
pressão. 

Houve, de fato, o avanço da fronteúa demográfica, mas êste avanço não 
se processou para dar lugar a uma ocupação efetiva e a um aproveitamento 
econômico real das áreas desbravadas, mas somente a uma ocupação escassa 
e nucleada, por elementos que, muitas vêzes vivem à ma1 gero da civilização, 
sem nenhum contacto com as áreas povoadas <;lo leste 

Em vista de tôdos êstes fatôres, o oeste do Pru aná, embora em alguns pontos 
seu povoamento já date de meio século ou mais, conserva ainda um certo caráter 
pioneiro, dada a escassez de sua população, a falta de contacto com os grandes 
centros e o primitivismo que caracteriza o aproveitamento da terra por seus 
povoadores Não pode, no entanto merecer o epíteto de zona pioneira a não 
ser nas colônias estabelecidas recentemente pelo govêrno federal ou estadual 
ou por particulares (Toledo ), visando à ocupação progressiva e definitiva das 
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1 eservas de terra virgem ainda existentes . Só neste caso se pode reconhecer 
realmente frentes pioneiras dinâmicas (vide fig. 12) 

Flg 11 - Limites da zona povoada em 1900 e 1920 As setas indicam o avanço do povoamento 
e o "grisé" as !rentes pioneiras atívas 

Ao contrário do que se verificou no terceiro planalto ao sul do lvaí, o norte 
do estado permaneceu por mais tempo totalmente aesabitado Seu povoamento 
se processou rápida e efetivamente, de forma regular, avançando as derrubadas 
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para oeste de maneira contínua e progressiva Favorecido de um lado pm uma 
série de fatôre.> de ordem física dentie os quais se sob1essaem a presença da 
tena wxa e de um clima subtropical, favoráveis à cultma cafeeira, e, pm outro 
lado, pelas vantagens deconentes da maior proximidade de São Paulo, o Nm te 
do Pataná atraiu uma f01 te couente povoadora, intetessada pelas possibilidades 
de um aproveitamento aglÍcola rendoso, tendo pm base o plantio do café. Co
mo tesultado dêste afluxo, f01mou-se um núcleo de população densa, onde as 
cidades e vilas se multiplicam dia a dia 

Enn·e 1900 e 1920 a zona pioneira prog1 ediu relativamente pouco no n01 te 
do estado (vide fig 11) em compatação com o que se velificou no povoamento 
do oeste que então aptesenta sua expansão máxima. A explicação desta dife
tença 1eside, em gtande palte, na maneira distinta como se p10cessou seu po
voamento De fato no oeste o in h uso penetrava a pé ou quando muito com 
sua cauoça, e sua economia fechada não exigia contacto fteqüente com os 
cenhos povoados, bastando-lhe uma picada para toca1 os porcos pm ocasião da 
safra Enquanto isto, no not te do estado a penetiação se fazia em função do 
avanço da cultura cafeeüa e esta dependia estreitamente, como depende até 
hoje, das comunicações fáceis com os gtandes met cados Até 1920, o t1 anspm te 
era feito essencialmente pelas vias féneas e ainda não tendo estas ultlapassado 
o Patanapanema, pouca ou nenhuma vantagem havia em estender muito a 
oeste as de11 ubadas e os cafezais. 

Ao pelÍodo que se seguiu, de 1920 a 1940, coiTesponde um p10g1esso ex
h am dinálio da zona pioneira do 1101 te do estado Ao êxito da coloniz::tção piO
movida pela Companhia de Tenas Norte do Pataná, estreitamente ligado à 
penehação da feuovia e à consnução de eshadas de todagem, aliaram-se as 
iniciativas de outras filmas particulates e, também, mais recentemente a do es 
tado À C T N P deve-se a penehação em ponta de lança ao longo do 
gtande espigão lvaí-Patauapanema, continuada depois de 1945 pelo estado, na 
zona de Patanavaí, düigindo-se, assim à confluência Paranapanema-Pmaná 

Em seus flancos latetais esta gtande hente foi atingida p01 penehações 
isoladas 01iundas do vale do Patanapanema e, também, tecentemente, da zona 
de colonização oficial de Campo Mourão Aí enconhamos, atualmente, hentes 
pionehas dinâmicas, que tepresentam a expansão da gtande zona pioneha do 
Nm te do Estado (vide fig 12) 

A mmcha do povoamento no 3 ° planalto do Pa1aná não oconen p01tanto, 
Je maneit a regula1 Não se 1 ealizou uma expansão p01 contiguidade, para oeste, 
em dileção ao 1ío Pmaná Não houve aí como no Middle-West amelicano, exem
plo clássico de zona pioneira, uma faixa contínua e tegulat ao longo da qual 
se dava o contacto enhe as á1eas despovoadas e as zonas efetivamente ocupadas 
e econômicamente apwveitadas O povoamento do oeste do Paraná se pro
cessou, via de 1 egt a, aos saltos, por núcleos isolados, la1 gamente afastados um 
dos outios, como de seus centios de origem No espaço intetmediá1ío peuna
neceu muitas vêzes o vazio, apenas atravessado pelos vias de penebação P01 
outro lado, estas vias abeltas proa ligat os pequenos núcleos isolados aos gtan
des cenhos do leste, ao invés de atraírem uma população numewsa e haba
lhadora facilitawm a penehação dos caboclos e colonos semi-nômades sempre 
à ptocura de tenas a desbtavar. Houve um avanço rápido do desbravamento, 
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mas êste não foi acompanhado por uma ocupação efetiva do selo Se ao longo 
destas vias de penetração encontram-se aqui e ali alguns moradores ou um 
povoado, a pequena distância destas vias alcança-se logo a mata virgem. 

F1g 12 - Limites da zona povoada em 1940 e 1950 As setas indicam o avanço do povoamento 
e o " grbé" as frentes pioneiras attJaís 

Esta, no entanto, não está sendo atacada por uma frente pioneira como 
seria de esperar. Esta frente, se existiu, hoje não é mais do que uma frente 
estacionária que pouco ou nada progrediu em meio século. 
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A flente pioneha clássica só diHcilmente pode ser encontrada e, mesmo 
assim, em extensões limitadas O traçado das fientes pioneiras atuais só pode 
se1 esboçado no norte do estado e nas áreas coloniais tecentes no vale dos tios 
Xopím-Iguaçu, enhe o Ivaí e o Piquhi e, também, no alto vale do lio São 
Francisco ( Toledo) 

Nas outras áreas é difícil, senão impossível, estabelecer um limite nítido 
entJe as á1eas colonizadas e a coloniza1 A frente demogtáfica limitando a átea 
ainda não desbravada ou penetrada pelo homem não reptesenta, na vetdade, 
a divisa da zona colonizada e efetivamente ocupada. 

Em vista dêste tipo de povoamento já são tatas no oeste do Pataná as 
tenas lealmente vhgens, mas ainda há vastas áreas de mata inaproveitadas, sua 
população é ainda extremamente dispetsa e pouco numewsa e sua colonização 
deve p1 osseguh em novas bases 

Novas ftentes pioneiras se abtüão certamente na tetaguarda da gtande 
fwnteira demog1 áfica, quando se proceder à verdadeh a colonização destas át eas. 
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Cadast1o de Teuas do Estado do Pa1ancí (Notte do Pataná) Á.J.eas ~xtensas de 6 000 ha 
pata cima escala: 1 : 750000 s/d (cópia em ozalide) e mapa otganizado pelo 
Depattamento de Geografia, Teuas e Colonização do Estado do Pataná) 

Glebas teuitoliais de Foz do Iguaçu e Clevelândia Cópia sôb1e mapa imp1esso do estado 
do Pataná Escala: 1 : 750 000 de otiginal do Depaltamento de Geografia, Teuas 
e Colonização do Estado do Pa1aná s/d. 

Colônias novas, p1ojetos de colónías e pwjetos de 1ese1vas f!Oiestais C10quis em vegetal 
calcado sôbte original do ·Depattamento de Geografia, Tenas e Colonização do 
Estado do Paraná, escala: 1 : 750 000 s/ p 

"G1ilos" de Te~ras Cópia sôbre mapa imptesso do estado do Pmaná Escala: 1 : 750 000 -
de 01iginal do Depattamento de Geog1afia, Tenas c Colonização do Estado do 
Paraná s/d 

Cadast1o de Teu as Áreas extensas de 6 000 hectares pata cima localizadas nos nmmctpios 
de Palmas, União da Vitória, Guatapuava e Pitanga Escala: 1 : 750 000 s/d 
(cópia em ozalide) de mapa organizado pelo Depattamento de Geogxafia, Teu as 
e Colonização do Estado do :Pataná 

Plantas de colônias, conces~ões e loteamentos pmticulares 

Ab6b01as e Ribei1ão do lnfelno, conjunto das glebas colonizadas enhe as sedes Ibip01ã e 
e Jataí, teneno . . . escala: 1 : 20 000 (cópia em ozalide) 

Antônio Alves de Almeida, conjunto da ex-concessão . 
ozalide). 

escala: 1 : 100 000 (cópia em 

Bmra Bonita Conjunto das medições enhe a estrada União da Vitótia-Pahnas e o tio Jan
gada, indicando a situação das tenas do estado demarcada, pata os ocupantes no 
lugar . . escala: 1 : 100 000 (cópia em ozalide). 

Ben;amím Constant, Gleba n ° 1, planta da colônia 
original em 1 : 10 000 (cópia em ozalide) 

escala: 1 : 100 000 teduzida do 

Benjamim Constant Lotes dematcados 2 a pa1te da gleba n ° 1 Benjamim da 
DistJito e município de Foz do Iguaçu - escala: 1 : 100 000 1949 
ozalide) . 

colônia 
(cópia e111 
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Benjamim Constant, Lotes demmcados 1 a pmte da gleba n ° I Benjamim da colônia 
Dishito e município de Foz do Iguaçu, escala: 1 : 20 000 1949 (cópia em 
ozalide) 

Benjamim Cnnstant, Gleba n ° 2 planta da colônia escala: 1 : 100 000 Redução do Oii-

ginal em 1 : 10 000 (cópia em ozalide) 

B·1 itânia, Planta da Vila Toledo, sito na Fazenda no município de Foz do Iguaçu, 
escala: 1 : 2 500 1949 (cópia em ozalide) 

B1itânia, Planta do 4 ° pelÍmeho, palte da Fazenda sito no município de Foz do Iguaçu, 
estado do Pmamí, p10p1iedade da Indushial Madehei1a Culonizadma Rio-Pa1aná 
S A escala: 1 : 10 000 1949 (cópia em ozalide) 

B!Ítânia, Planta da Fazenda 
em ozalide) 

município de Foz do Iguaçu Escala: 1 : 100 000 (cópia 

Bl'itânia, Planta da á1ea medida na Fazenda , p10pliedade da Indushial Madeileha Co-
lonizadO! a Rio-Pm aná S A , escala: 1 : 1 O 000 1949 ( cópia em ozalide) 

Cambmá, município de escala 1 : 50 000 1936 (cópia em vegetal de odginal da 
P1efeitma Municipal de Camba1á) 

Campo MrwHio, planta do pahimônio . . 1944 (cópia em ozalide da 1edução do miginal 
em 1 : 50 000) 

Cant11, Planta da colônia , gleba n ° l, Bana Bonita - município de Gumapuava, Dis-
hito de Campo Momão Depmtamento de Geog1afia, Tenas e Colonização 1942 -
escala 1 : 10 000 (cópia em ozalide) 

Companhia de Te11as Nmte do Pmaná Mapa Ge1al Escala: 1: 500 000 1939 (cópia em 
ozalide) 

Companhia de Te11as Nmte elo P1tmá Mapa das estiadas de 10dagem Escala: 1 : 250 000 
1946 (cópia em ozalide) 

Companhia de Teu as N01te do Pawnâ Planta pmcial n ° I - Colonização das glebas dos 
libeirões T1ês Bôcas, Tacutinga e Ve1melho, escala: 1 : 80 000 (cópia em ozalide) 

Companhia de TeJTas No1te do Pmaná Planta parcial n ° II - Colonização das glebas dos 
Iibehões Bandehantes do Nmte e Phapó Escala: 1: 80 000 (cópia em ozalide) 

Companhia de Te11as No-rte do Pmaná Planta pmcial n ° III - Colonização das glebas dos 
libeilões Cambará, Cambha, Nova Uc1aina e Bana Nova Escala: 1 : 80 000 ( t'Ó

pia em ozalide) 

Companhia de Tmras Nmte do Pawná Planta parcial n ° IV - Colonização das glebas dos 
1 ios Bom e Ph a pó Escala: 1 : 80 000 (cópia em ozalide) 

Companhia de Te1ws No-rte do Pawná Planta da gleba do patlimônio Mmingá Escala: 
1 : 20 000 1947 (cópia em ozalide) 

Companhia de Teuas Notte do Pawná Planta pmcial n ° V - Escala: 1: 80 000 (cópia 
em ozalide) 

Companhia de Tmtas N01te do Pmaná Planta parcial n ° VI - Escala: 1 : 80 000 1947-48 
(cópia em ozalide) 

C~ttz Machado Planta do núcleo colonial escala: 1 : 50 000 (cópia em ozm.ide) 

Dorttor Afonso, Mapa das teuas medidas na colônia Emptêsa Colonizadma Meye1 An-
nes e C ia Ltda 1 : 100 000 s/ d ( cópia em ozalide) 

Faxina[ de Süo Seba.stião, Planta da colônia escala: 1 : 50 000 (cópia em ozalide) 

Genewl Osó1io, Colônia ag1ícola escala: 1 : 20 000 (cópia em ozalide ) 

lçma, Planta da colônia , glebas ns 1 e 2, peltencente ao estado do Paraná Escala: 
1 : 100 000 1945 (cópia em ozalide da 1edução do miginal em 1 : 20 000) 

Içara Planta da gleba n ° 1 da colônia , município de Londlina 1 ° Comissaliado de 
Teu as. Escala: 1 : 10 000 1938 (cópia em ozalide ) 

Içaw Planta da gleba n ° 2 da colônia , município de Londtina. 1.° Comissmiado de 
Teuas Escala: 1 : lO 000 1939 (cópia em ozalide) 

. 81 



82 

Içara Planta da gleba n ° 3 da colônia . . , mumc1p10 de Londrina 1.° Comissaliado de 
Terras Escala: 1: 10 000. 1943 (cópia em ozalide). 

Iguaçu Planta do terreno denominado . . , requerido por Miguel Mate. Escala: 1 : 200 000 
(cópia em ozalíde) . 

]aguapítã, Planta da colônia , glebas ns 1 e 2, pertencentes ao estado do Paraná 
Escala 1:100000. 1945 (cópia em ozalide da redução do original em 1:50000). 

]aguapitã e Içara Planta das colônias escala: 1: 200 000 1944 (cópia em ozalide da 
tedução do oliginal em 1 : 50 000) . 

]agttapitã, Planta da gleba n ° 1 da colônia 
1943 (cópia em ozalide >. 

município de Sertanópolis Escala: 1: 10 000. 

faguapitã Planta da 1 " parte do gleba n ° 2 da colônia 
Escala: 1 : 1 O 000 1943 (cópia em ozalide) 

Jaguapitã Planta da 2 a patte da gleba n ° 2 da colônia 
Escala: 1 : 1 O 000 1943 (cópia em ozalide ) 

município de Sertan6polís. 

município de Seltan6polis. 

Mourão Planta de conjunto das glebas nos 3, 5, 7, 9, 11, 13 da colônia Mourão . Disttito 
de êampo Mourão município de Pitanga Escala: 1:50000 1946 (cópia em 
ozalide). 

Pwanacaí, Conjunto da colônia Escala: 1 : 100 000 (cópia em ozalide) 

Pato Branco, Planta da colônia de nacionais Escala: 1 : 50 000 (cópia em ozalide) 

Paula e Silva, Concessão . Escala: 1 : 200 000 (cópia em ozalide) 

Primei1o de Maio, Planta da colônia Escala: 1 : 50000 (cópia em ozalide) 

Rio Bom, Planta ge1 a! da colônia . Escala: 1 : 50 000, 1950 ( cópia em ozalide) 

Rio Bom Planta do núcleo do patrimônio (parcial) Escala: 1 : 100 000, 1943 (cópia 
em ozalide da 1edução do miginal em 1 : 10 000) 

Rio das Cobras Planta do teueno denominado . , Prop1iedade da Cia Colonizadora e 
Mercantil Pa1anaense S A. Escala: 1:50000, 1936 (cópia em ozalide) 

São João Planta do núcleo da colônia Foz do Iguaçu, concedida a Miguel Mate Escala: 
1 : 20 000 (cópia em ozalide) · 

Se1tanópolis Colônia município de São }e1Ônimo. Planta de tôdn a concessão coronel 
Leopoldo de Paula Vieira e parte da concessão Dr Paula e Silva, com loteamento 
completo já aprovado pelo govêmo do estado Escala: 1 : 50 000 (cópia em oza
lide) 

Santa Bá1 bara Planta (parcial) de lotes coloniais da colônia . escaJa 1 : 40 000 (cópia 
em vegetal de miginal do Deprutamento de Geografia, Tenas e Colonização do 
Pruaná) 

T1~s Bauas Planta da fazenda . . município de Jataí norte do Pa1aná Sociedade Colo
nizadora do Btasil Ltda Escala: 1 : 50 000 (cópia em ozalide) ; 

Xopim, Planta da ex-colônia militar do Localização dos dileitos 1evalidados e das 
concessões e projeto antigo de loteamento 

Xopim e Manguei1inha, Mapa de conjunto de teuas demarcadas nos distlitos judicilhios 
de escala: 1 : 100 000 (cópia em ozalide) 

Zacatlas de Góis Planta da colônia . pe1tencente a MANUEL FmMIJ:'IO DE ALMEIDA Es-
cala: 1: 200 000 . 1944 (cópia em ozalide de 1eduçã? do miginal em 1:50 000) 

R ÉSUMÉ 

D'une manlêre générale, lorsque l'on pense à un tront plonle~ on Imagine une llgne continue 
qui établlt une dlvlsion entre les 1églons encare vlrges et la bande de terralns déchlttré, oú le 
peuplement commence à se flxer 

Dans l'ouest du Paranà, on ne trouve pas un tront plonler classtque, en vertu du talt 
que le peuplement n'a pas avancé d'une mantere regUllêre comme une vage, mais, au contralre, 
11 s'est manltesté par groupes lsolés, et séparés, partols, les uns des autres par quelques dlzalnes 
de kllométres de torêts vierges D'un autre cOté, les terrains du gouvernement ou privés qui se 
trouvent le long des routes et des chemlns ont été, três souvent, occupés provisolrement par des 
ploniers colons ou lndlgénes qui y ont mls en pratique, pendant quelque temps, un systéme 
p rtmltu d'agrtculture, et se .sont, ensutte, entoncés plus loln da.ns la torêt on constate, alnsl, 
que, en certains polnts, quolque leurs peuplements date de blen plus d'un déml slécle, l'ouest 
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du Paraná conserve encore un certatn aspect ptonter, vu la faible populatton, !e manque de 
contacte avec les grands centres et le prtmtttvtsme qut caractértse l'uttUsatton du sol par ces 
habltants On ne peut pas, par conséquent, donner à cette région l'éptthête de zone ptontére 
et elle ne peut s'appltquer qu'aux colontes établtes récemment par le gouvernement fédéral ou 
de l'état et qut ont pour but l'occupatton progressive et déflntttve ds reserves de terre vierge 
encere extstantes 

Au contraíre de ce qui est arrivé relativement au trotsiême plateau qul se trouve au sud 
de Ivai, le nord de l'êtat est demeuré plus longtemps tot~tlement sans habttants et son 
peuplement se falt d'une mantêre reguliêre, le déchlffrement avance progressivement vers l'ouest, 
non pas sous la forme d'une bande continue, mais comme une po!nte de lance dirigée vers 
la confluence du Para.napanema avec le Paraná Là, on rencontre, réellement, un front pionier 
et une zone ptontêre classtque dont l'avancement peut être accompa.ngné 

Le tracé du front pionier actuel du Paraná, ne peut être, par conséquence, esquissé, que 
dans le nord de l'êtat et dans la région des colontes récentes, d~tns la vallée du Xopim et entre 
les rlvléres Ivai et Piqutr! Dans d'autrel! zones comme dans celle qui est compr!se entre les 
rtv!éres P1qutr1 et Iguaçu, l'ouverture d'une route a provoqué, b!en des fots, un ava.ncement 
raplde du déchlffrement, leque!, cependant, n's. pas été accompagné d'une occupatlon défin!tive 
du sol Et, lorsqu'on rencontre au long de ces routes de pénétratlon, lei et là, quelques habi
tants ou un petit vlllage, on remarque que la forêt vterge reste encore partout à une petite 
distance de la route Cette forêt vterge ne se trouve pas être, dans la plupart des cas, déch!ffrée 
par un :rront pionier, leque!, s'il existe, do!t être un :rront stationatre qui n'a. que peu ou pas 
du tout avancé pendant un déml s!écle 

L'étude des zons et des :fronts pioniers du Paraná montre 1'1mpossib1l1té d'étabUr, dans une 
grande partie de l'état, une limite bien déf!nie entre les alres déjà colonisées ou à coloniser. 
Ce fait, est une conséquence loglque du type de colontsation en pet!tes aggloméra.t!ons ou spontané 
qui a prédom!né jusqu'll y a quelques d!za!nes d'années dans tout l'ouest de l'éta.t Il n'y 
avalt pas une zone pioniêre avançant regullêrement vers l'lntérieur, la!ssant derlêre elle une 
aire déchtffrée et occupée d'une manlêre e!fective Devant ce systême de colonisat!on, les 
terralns réellement vterges sont déjà ra.res dans l'ouest de l'éta.t, mais la popula.tlon y est encare 
três faible et la colontsation de la régton menttonnée doit se faire en se basa.nt sur d'a.utres 
princtpes, ce qui a déjà été fa.it par le gouvernment dans le colonies qu'U a créées récemment et 
par la compagnle des Terres du Nord du Paraná, da.ns le nord de l'éta.t, ou elle a plelnement 
réussit 

RESUMEN 

Este trabajo es un estudio dei problema de las frentes p!oneras en el Estado de Paraná 
La !rente pionera en general es considerada una llnea continua llmltando las regiones aun 
vírgenes y la !aja en que se processa.n la penetración y el desenvolvimiento · 

AI oeste de Paraná no se encuentra una frente pionera clásica porque el poblamiento que 
se dió por núcleos atslados a veces por vartos k!lómetros de tierra.s virgenes 

Por otro lado las tterras devolutas o particulares que marglnan las estradas y camlnos han 
sido muchas veces ocupadas provisionalmente por pioneros caboclos o colonos que practicaron 
ahi una agricultura primitiva, y se embrenaron despues en la toresta 

El poblamtento de algunos lugares tiene más de 50 alios pero el oeste de Paraná conserva 
un c!erto ca.rácter pionero, debido a su escasa pobla.ción, ai alslam!ento de los grandes centros 
y al primitivismo del a.provechamiento de la tterrs. usado por los habitantes Bóio a las colonlas 
establecidas rectentemente por el gobterno fedetal o estadual puede apllcs.rse o título de 
ploneras ~ 

AI contrario de lo que ocurrió en el tercer planalto al sur de Ivá, el norte dei Estado quedó 
durante más tlempo completamente despoblado y su poblamiento hs. sido hecho regularmente 
Las "derrubadas" avanzan progressivamente ha.cia el oeste, no en forma de une faja uniforme, 
sino como una punta de la.nza vuelta para la connuencia Panapanema-Paraná 

El trazado de la frente pionera actual en el Estado de Paraná puede ser esbozado sola
mente ai norte y en las zonas de coloniza.ción reclentes, en el valle del Xoplm y entre los rios 
lvaí y P1quir1. En otras como la que está situada entre el rio P1qu1r1 y el Iguaçu, la construcción 
de una estrada o "picada" determinó, mucha.s veces, el avanzo rápido de la. penetraclón, pero 
esta no fué acompafiada de una ocupac!ón efectiva dei suelo 

A lo largo de estas vias de penetractón se encuentra.n aqui y ali! algunos habitantes o un 
pequefio pueblo, pero próximo de sus má.rgenes se alcs.nza la mata vtrgen Esta en su mayoría 
no sufre la penetra.ción de una frente pionera, la cua.l, si existe, poco o nada progredió en el 
período de 50 afios. 

El estudio de las zonas y frentes ploneras en el Estado de Paraná, muestra la impos!blllda.d 
de establecer, en gra.n parte del Estado, un limite de!ln!do entre las áreas colonizadas y las 
áreas que no están colonizadas Ello resulta del tipo de colonizaclón que era usado hasta los 
últimos decenlos en todo el oeste de! Estado No existia una faja plonera a.va.nzando regular
mente hac1a el oeste, pero dejando una área a.bterta y efectlvamente ocupada. 

Debldo a este sistema de colonizs.clón son raras al oeste de Paraná las tlerras virgenes, pero 
su población es muy esca.sa. y su colonización debe prosegutr de acuerdo con métodos nuevos. 
Es el sistema usado en las colonias reclentemente institu1ds.s por el Gobierno y, ai norte dei 
Estado, en las colonias fundadas por la "Companhia de Terras do Norte do Paraná" donde la 
iniciativa resulta feliz. 

SUMMARY 

In general when th!nking of a. p1oneer1ng !ronteer, we make a.n tdea of a conttnuous Une 
wh1ch would l!m!t the still virgin reg1ons and the region which is grubbed up 

In Paraná we ca.nnot observe a classical ploneer fronteer, because the pioneers o! thls s.rea 
dld not advance in a continuous stream, but they gathered in small groups, in some cases lsolated 
from each other by ma.ny k11ometers o! vlrg!n land On the other hand, the priva.te lands 
which margin the roa.ds or the paths genera.lly were populated temporarny bâ settlers or 
pioneer "caboclos" who at times they practiced a prtmttive agrtculture and !ater on advanced 
into the jungle In splte o! the fs.ct, that the grubbing up o! Paraná and the first settlements 
go back to about 50 years, th!s State In some o! !ts regions stm has the caracterist!cs o! 
pioneering, and th!s, due to tts small poputa.tlon, the lack of contact wlth the great centers and 
lts 1nhabltant's prtmltlve ways of cultlvatlng the soU. However, we cannot call Paraná. a 
pioneertng regton, except for the settlers there establ!shed by the Federal or State Oovernment, 
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wlth the purpose o! occupylng progresslvely and deflnltely the exlstlng reserves of the vlrgln 
land It ls only In thts case that we can really recogntze a ptoneerlng frooteer 

On the contrary of what was veryfled In the thlrd table land (p!ateau) In the South o! 
Iva!, the northern part ot the State wts lett completely deserted, and lts exploratlon and 
grubblng up has been dane In a regular rnilnner, a:ctvanctng toward the West, not In a form 
ot a belt, but just llke a spoke potnted to the connuence of the rivers Paranapanema-Paraná 
There we can really flnd a ptonner!ng fronteer, a classlcal one, whose progress ts easy to 
tollow and observe The Une of the present ploneertng fronteer o! Paraná., can be outllned, 
however, In the northern part of the State and the recent colontst areas In the valley of 
Xoplm and between the rtvers Ivaí and Plqulrt In other zones such as the one sttuated between 
the rlvers Ptqu!rl and Iguaçu, the open!ng o! a road or a path caused lots of times a settlers 
rush wh!ch resulted the qUlck grubblng up o! the country, but not the permanent sett lement 
o! colontsts Though along those paths of epnetratton we flnd here and there some !nhabttants 
or a small gatherlng, wlthln a short dlstance we have the v!rg!n forest However, th!s vtrg!n 
torest most o! the time ts not grub up by ptoneers and 1! there !s a ploneer zone near 
the vtrg!n woods, thts zone ts not spreadlng towards the forest, tt does not try to penetrate 
tnto lt 

The study of the zones anel ptoneer!ng fronts ot Paraná shows us the lmposs!blllty to 
establlsh, In most of the cases, a clear cut Um!t, between the colon!zed anel those to be colon!zed 
areas. Th!s !act !s a logtcal consequence o! the nucleal or spontaneous colon!zat!on, wh!ch 
tlll the last decade was common throughout the western part of the State There was not 
any ploneertng belt advancing regularly west, lea.vlng behlnd lt a grubbed up area and possessed 
!anel In vlew of thls system o! colonlza.tton, lt ls very rare to flnd real vlrgtn !anel In the 
southern regton o! the State o! Paraná, however !ts population ts extremely scanty anel lts 
colonlzatton should be carr!ed on tn a dlt!erent way, and we may that th!s has been achteved 
In regareis w!th the recently settled colonlsts, by the Sta.te Oovernment As to the settlements 
ot the northern reglon o! the State, the lnltlatlve o! the "Companhia de Terras do Norte do 
Paraná" has been succesfull In lts accompllshments 

ZUSAMMENFASSUNO 

Im allgemelnen wlrd der Begrl!! "Pion!ertront" als elne ununterbrochene Llnle angenommen, 
dle das noch unbewohnte Oeblet von den La.ndstrel!en In dem d!e Waldrodung und d!e 
Besledlung In gang slnd abgrenzt 

lm westllchen Paraná aber 1st etne solche klasstche P!onterfront nlcht zu unterschetden 
da dle Bestedlung nlcht als elne rege!mll.sslge Welle sondern als unregelmãssige Ausstecher, 
l!fters mehrere Kllometer In der Wlldnls hlnelngesetzt, slch absplelte Onctererselts wurcten 

Im westllchen Paraná 1st aber elne solche klasstche Plonierfront nlcht zu unterachelden 
da dle Besledlung slch nlcht ais elne regelmasslge Welle sondern als unregelmll.sslge, l!!ters 
mehrere ·xnometer In der Wlldnls hinelngesetzte Ausstecher absplelte Anderersetts wurden 
dle staatllchen oder partlkularen Lü.nderelen liings der La.ndstrassen und Weldwege durch 
"caboclos" Plontere oder Kolontsten besetzt dle rter In kurzen Zeltabstanden etre rohe Ra.ub
wtrtscha!t ausübten um dann wetter In den Urwald hlnetnzutreten Das 1st auch d!e Ursache 
weshalb obwohl In elntgen Oebleten dle Besledlung schon über eln halbes Jahrhundert anftng 
das westllche Paraná 1m allgemetnen noch e!nen Ploniercharakter darzelgt Dleses úommt zum 
Auadruclt durch dle Oerlnghelt der Bev!llkerung, dle grosse Eutfernung von der Orosst!ldten unct 
dle prtmttlve Art und Welse der La.ndbenutzung In Wlrkllchkett kann etne regelrechte Pionter
front nur In den neuen Kolonlen dle dle Sta.ats- und Bundesreglerung zur progressiven und 
endgültlgen Besetzung der noch vorhandenen La.ndreserven angelegt haben 

Im Oegentell als au! der dritten Hochstute, südllch des !vai der Fall war, blleb das 
Nordtell des Sta.ates !!Ingere Zelt unbewohnt und nun schre!tet mlt das vordrlngen der Wald
rodungen gegen Westen dle Besledlung In regelmiisslger Welse vor slch, nicht aber als eln 
unl!ormer Sstrel!en sondern wte etne Splesspltze In Rlcht'ung des Zusammennusaes eles Para
napanema und Paraná Hter kann etne wlrkllche Plonlerfront sowle etne klasslsche Plonlerzone 
anerkannt werden dessen vorschleben festellbar 1st 

Das Verlau!en der Plonterfront In Paraná ka.nn also nur lm Nordtell des Staates, In den 
neuen Kolonlen, tm Tal eles Xop!m und zwtschen den Flüssen Ival und Plqulrl bestlmmt werden. 
In anderen Oebleten, wle z B zwischen den Plqulrl und Sguaçú hat der Bau elner neuen 
Fahrstrasse etnen raschen Vorstoss der Rodungen verursa.cht der aber nicht ais Nachtolge elne 
deflnltlve Besetzung des Oebletes brachte Obwohl lll.ngs dteser Landstrasse man hte und da 
elnlge Bewohner oder selbst klelne Sledlungen antrlfft, errelcht man áber doch wentge Schrltte 
abwllrts derselben den dlchten Urwa.ld Dleser wurde bis jetzt noch nlcht durch elne regel
mlisslge Plonterfront angegrlf!en und sei elne solche wlrkllch vorhanden so muss sle ais 
sta.tlonllr a.ngesehen werden da In elnen halben Jahrhundert sle slch kaum von der Stelle 
bewegt hat 

Dle Untersuchung der Plonlerfronts und Plonterzonen In Paraná zetgt dle Unmogllchkelt 
lm gr!lssten TeU des Staates elne scha.rfe Orenze zwtschen den kolonlsterten und noch kolonler
baren Lltnderelen !estzustellen. Die punkthafte und unregelmllss!ge Kolontsa.tton dle In den 
letzten Jahrzehnten lm westen dea Staates vorgtng 1st dle Ursache davon Es gab In wtrkllchkelt 
nlcht etne regelrechte Front dle stch tm ganzen vorschob sondern nur unregelmlisslge Aus
stecher In Anslcht dleses Kolon!sattonsprozesses 1st lm !ernen Westen von Paraná In ,_.lrk
llchkelt kaum noch unbewohnter Urwald vorhanden aber dle Elnwohnerzahl 1st ausserordentllch 
gerlng und elne geplannte Besledlung muss In Anspruch genommen · wercten wass schon In den 
neuzettllchen staatllchen Kolonten und lm Norden durch dle CompanhW. de Terras do Norte 
do Paraná mlt grossen Er!olg gesch!eht 

RESUMO 

(ienerale, k!am nl pensas prl plonlra fronto, nl prezentas al nl lun kontlnuan llnton, klu 
lai:íâajne llmlgas la ankorai:í vtrgajn reglonojn ka.j la strlon, kle la tra.esploro kaj la lo4atlgo 
estas procesa. ta.j . 

En la okcldento de Paraná nl ne povas tdentlgl lun klastkan plonlran fronton, êa.r la 
lo~atlgo ne anta.i:íenlrls regule, klel ondo: kontrai:íe gl !arl~ls per kem~J. o!te lzollta.j per dekoj 
da kllometroj de vtrgaj teroj Allflanke, la senmastraj au prlvataj teroj, kluj staras surborde 
de la Boseoj aú de la vojoj, estls ofte okupata.j provtzore de pton!roj enlandulaj aú úolonlaj, 
kluj tle praktlkls dum kelka tempo pr!mltlvan terkUlturon kaj poste enpro!undl~ls en la 
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arbaron Sekve de tio, kvankam en kelkaj punktoj !>;ia logatlgo jam datlga3 de pU ol duono da 
jarcento, la okcldento de Paraná konservas ankoraü certan pionlran karakteron pro la maldenseco 
de gla logantaro, la manko de kontakto kun la grandaj centroj kaj la prlmltlvlsmo, klu 
karaktertzas la utillgon de la tero age de giaj logatlgantoj Tamen gl ne pelvas merltl reale 
la nomon de pionlra zono, escepte êe la kolonloj treSdate starlgltaj de la tederacla au stata 
reg!staroj kun la ceio okupi grade kaj definitlve la rezervojn de vlrgaj teroj ankoraü ekzlstantaj, 
kaj nur en tiuj kazoj ni povas reale rekonl pionirajn frontojn 

Kontraüe ai tlo, klo okazls sur la tria plataJo sude de la r!vero Ival , la nordo de la 
$tato restls dum pU da tempo tute nelogatlglta, kaj gla logatlgo e3ta~ proceslta en neregula 
manlero: la dlshakadoj antaüeniras grade al okc!dento, ne en la formo de unuforma strlo, 
sed k!el lancplnto dlrektata al la kun!luejo de la rlveroj Paranapanema kaj Parana Tle nl trovas 
reale lun plonlran fronton kaj 1un klaslkan plonllan zonon, kles anatauenlro estas laulrebla 

La desegno de la nuna plonlra fronte de Paraná do povas esti sklzata nur êe la nordo de 
la $tato kaj en la fre§dataJ kolonlaJ areoj, en la valo de Xoplm kaj inter la r!veroj Ival kaj 
Plqutrl En allaj zonoj, klaj tlu, kiu estas entenata inter la riveroj Piqulrl kaj Iguaçu, la 
trabato de §oseo au vojeto estlgls ofte la rapldan antaüenlron de la traesploro, sed êl tlu ne 
est!s akompanlta de efektlva okupado de la grundo Se laülonge de tlu1 penetra) vojoj ni trovas 
êi tle kaj tie kelkajn logantojn kaj iun malgrandan vllagon, je malgranda dlstanco de giaj 
bordoj nl tuJ atingas la virgan at baron Tamen êi tiu en la pllmulto de la. oka.zoj ne estaa 
penetrata de lu plonlra fronto, klu, se lU ekzistas, estas haltanta fronte, kiu mamlmulte aü 
neniom progresls dum duonjarcento 

La studo de ta pioniraj zonol ltaj frontoj en ParaniL nin kondukas al la rekono pri la 
neebleco starlgi n granda parto de la Stato lun klaran llmon Inter la oreoj kolonilgitaj kaj 
kolonligotaj . Tiu fakto estas logika konsekvenco de la tipo de centriglta aii spontanea kolonilgo, 
kiu gis la la.staj jardekoj regls en la tuta okcldento de la êtato Ne ekzlst1s plontra fronte 
antaüeniranta tegule ai okcidento, lasanta post si areon traesplorltan kaJ etektive okupltan. 
Kaüze d tlu slstemo de koloniio,o estas Jam maloftaj en la okcldento de Paraná. la reale vlrgaj 
teroj, tamen gla logantaro estas eksterordinare maldensa kaj ~la kolonilgo devas daúrl sur 
nova] bazo], kio jam estas tealigata êe la kolonloj starigltaj de la stata reslstaro kaj en 
la nordo de la Stato, kie la iniclato de la Companhia de Terras do Note do Paraná (Kompanlo 
de Teroj cn la Nordo de Paraná) havas plenan sukceson 
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AS ZONAS PIONEIRAS DO BRASIL* 

LEO H. w AIBEL 

Segundo o recenseamento de 1940 a área econômicamente explorada no 
Brasil apurada pelo censo (área recenseada), compreende 2 milhões de quilô
metros quadrados, ou. seja 23% da área total do país. Dêstes, apenas 188 000 
quilômetros quadrados, ou seja 2,2% são de área cultivada e 830 000 quilômetros 
quadrados, ou cêrca de 10% são utilizados como pastagens. O restante, isto é, 
77% de todo o território nacional, ou não são econômicamente utilizados, não são 
utilizáveis, ou então estão nas mãos de "intrusos", que escapam ao levanta
mento estatístico. Em todo caso, pode-se dizer que mais da metade da área do 
Brasil está inexplorada do ponto de vista agrícola e pràticamente despovoada, 
e isto num país que tem as dimensões de um continente e no qual não ocorrem 
extensos desertos ou cadeias de altas montanhas. 

Com êstes valores representa o Brasil um caso único entre todos os grandés 
países do globo. Acresce ainda o fato de estar no hemisfério sul, bem afastado 
da atmosfera poll.ticamente inflamada do hemisfério norte. Assim é compreen
sível que a atenção de todo o mundo esteja atualmentt; voltada para o Brasil . 
Representa êle a última grande reserva de terras disponíveis do mundo oci
dental, e assume do ponto de vista puramente espacial uma posição semelhante 
à que tinham os Estados Unidos da América do Norte há 150 anos atrás. Por 
êstes motivos tanto no interior do país quanto no exterior, tem sido manifestada 
a opinião de que o Brasil promete ser um segundo Estados Unidos. O lema da 
"marcha para o oeste", levantado durante o govêrno de VARGAS, contribuiu muito 

para o desenvolvimento desta suposição. :ltste lema, porém, preestabelece que no 
Brasil existam, ou possam ser obtidas, as mesmas possibilidades naturais, as 
mesmas condições econômicas e a mesma população potencial, que no decorrer 
dos últimos 150 anos efetuaram o povoamento ~os Estados Unidos e levaram à 
formação da maior potência mundial. 

E compreensível e natural que leigos patriotas tenham confiança ilimi
tada no futuro de seu país, e que expressem êstes sentimentos com frases 

• A tradução do original alemão foi feita pelo agrônomo WA.LTE R ALBERTO EGLJm. 
Nota da Redação - Durante a sun permanência no Drasü o Prof. LEo W A.IBEL dedicou-se a estudar 

os magnos problemas da agrogeografia e da <.-olonização no pais . Pelo seu caráter dinâmico e sintomático, 
refletindo as caracteristicas dns fonnas de economia e de atividade vigentes, as "frentes pioneiras" consti
tuíram sempre um especial motivo de atração para êste geógrafo que procurava estudá-las pessoalmente. 
Um artigo sôbre as frentes pioneiras no Brasil representaria, portanto, um ponto culminante dos trabalhos 
de LEo WArBBL. O texto que aqui publicamos foi iniciado no Brasil para ser posteriormente revisto e 
completado na tranqüilidade de sua sala de trabalho na terra natal. Quis a sua morte repentina, entre
tanto, que o trabalho ficasse incompleto, faltando a descrição pormenorizada de cada zona pioneira atual, 
mas, mesmo assim o divulgamos como contribuição valiosa ao assunto. 
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grandiosas, muitas vêzes fantásticas . Ao cientista, entretanto, que está imbuído 
do sentimento de responsabilidade em face de sua especialidade e da na
ção, cabe realizar uma análise mais crítica. f:le tentará, antes de tudo, obter 
uma visão bastante clara das verdadeiras condições existentes, antes de mani
festar a sua opinião sôbre o futuro. E é sem dúvida ao geógrafo que cabe a 
tarefa de analisar cuidadosamente, em face dos conhecimentos que tem do 
país, o que no lema "marcha para o oeste" é uma realidade e o que é frase vã 
ou "wishful thinking" como dizem os inglêses . 1! evidente que disto depende 
o julgamento das possibilidades futuras do país e a sua política de povoamento. 
Antes de tudo, será necessário comparar a marcha para o oeste no Brasil com 
a marcha para o oeste nos Estados Unidos. 

Um estudo comparativo das zonas pioneiras do Brasil mostra-se, assim, 
como tarefa cativante . Aliás, não deixa de ser também uma tarefa com
plexa e difícil . 1! preciso, que a marcha da expansão do povoamento do país 
seja exatamente conhecida, e é necessário, além disso, que se tenha uma con
cepção clara das condições geográficas existentes nas diferentes zonas pionei
ras. Todos nós sabemos que êste não é o caso. Diante disso, terei que con
tentar-me em esboçar os traços gerais de um quadro cujos pormenores terão 
que ser preenchidos por futuras pesquisas. 

Inicialmente, será necessário esclarecer suficientemente o conceito de zona 
pioneira. De uma compreensão precisa e de uma aplicação adequada dêste con
ceito depende, na minha opinião, o êxito ou o malôgro da futura política do 
povoamento do Brasil. 

I - O CONCEITO DE ZONA PIONEIRA 

A expressão pioneira é originária da terminologia militar e significa "es
coteiro", "batedor", Nos Estados Unidos, entretanto, esta palavra foi empregada 
num sentido econômico, referindo-se ao homem que é o' primeiro a penetrar na 
mata, ajudando a torná-la acessível à civilização, e que com isso promove o 
deslocamento da "frontier" sertão a dentro . Temos aqui um segundo têrmo 
da língua inglêsa que no Novo Mundo tomou um sentido diferente. Na Europa 
a palavra "frontier" significa o limite político que separa dois países vizinhos. 
Nos Estados Unidos entretanto, o têrmo recebeu, além disso, um sentido econô
mico: "passou a significar o limite da zona povoada" .1 E. enquanto a fronteira 
como limite político representa uma linha nitidamente demarcada, a fronteira 
no sentido econômico é uma zona, mais ou menos larga, que se intercala entre 
a mata virgem e a região civilizada. A esta zona damos o nome de zona 
pioneira. 

O exemplo clássico do desenvolvimento de zonas pioneiras é o "middle 
west" dos Estados Unidos. Ali, no decorrer do século XIX, deu-se o povoamento, 
por europeus, primeiro da mata, em seguida da "prairie", que foram em poucos 
decênios transformados numa paisagem cultural moderna. 

A questão básica para nós é: temos tais zonas pioneiras no Brasil, e, em 
caso afirmativo, onde estão localizadas? 

t Tut\l'<BR, F. Jacbon, 16, p . 41. 
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Para poder responder a estas perguntas, teremos que tentar antes definir 
mais claramente do que habitualmente se faz, os dois conceitos "frontier" e 
"pionier". No oeste dos Estados Unidos, em grandes extensões da América es
panhola e principalmente aqui no Brasil, os caçadores, os extrativistas e os 
criadores de gado penetraram na mata como verdadeiros "frontiersmen" e cria
ram um tipo de paisagem que por longo tempo não era, nem terra civilizada 
nem mata virgem, e para o qual se tem aqui a expressão muito feliz de "sertão". 
No sertão brasileiro, as condições de vida primitiva e sem organização, que 
transitoriamente encontramos em tôdas as "frontiers", tornaram-se um aspecto 
permanente. 'Uma porcentagem muito elevada dos moradores do sertão é de 
caboclos, e isto não se refere unicamente aos trabalhadores e empregados das 
grandes fazendas de gado, mas tamb~m a uma grande parte de seus proprie
tários. 

Poder-se-ia denominar os habitantes do sertão brasileiro de "pioneiros" e o 
próprio sertão de "zona pioneira", mas seria de molde a causar confusão gene
ralizar êste conceito para tôda a zona considerada como sertão. Além disso, 
enquanto no "middle west'' dos Estados Unidos havia apenas uma "fron
tier", ao longo da qual os pioneiros se deslocavam para oeste, temos que dis
tinguir aqui no Brasil, de acôrdo com HEI-IL NEIVA 2 duas "fronteiras": a fron
teira demográfica, que limita o sertão com a mata virgem para oeste, e a fron
teira econômica que separa o sertão a leste da região econômicamente mais 
adiantada. O sertão brasileiro, entretanto, cuja densidade de população atinge 
apenas 0,5 a 5 habitantes por quilômetro quadrado, tem mais de 1 000 quilô
metros de largura ao norte e vai-se estreitando para o sul, até ficar com 200 
quilômetros de largura apenas. 

Somente em poucos trechos de tôda esta imensa área se desenvolveram 

zonas pioneiras. O conceito de pioneiro, para mim, significa mais do que o 
conceito de "frontiersman", isto é, do indivíduo que vive numa fronteira espa
cial. O pioneiro procura não s6 expandir o povoamento espacialmente, mas 
também intensificá-lo e criar novos e mais elevados ·padrões de vida. Sim, 
empregamos o conceito de pioneiro, também para indicar a introdução de 
melhoramentos no campo da técnica e mesmo da vida espiritual! 

No campo da agricultura, nem o extrativista e o caçador, nem o criador de 
gado, podem ser considerados como pioneiros; apenas o agricultor pode ser 
denominado como tal, estando apto a constituir uma zona pioneira . Somente 
êle é capaz de transformar a mata virgem numa paisagem cultural e de ali
mentar um grande número de pessoas numa área pequena. Naturalmente 
não levo em conta a mineração e a indústria, cujo desenvolvimento, em geral, 
leva a paisagens culturais urbanas. 

Mas também não é a tôda ampliação territorial da área povoada rural pela 
expansão da agricultura que pretendo denominar de zona pioneira. Se o desen
volvimento é lento e continuo, então teremos, pode-se dizer, um caso normal, 
que na marcha do povoamento da terra ocorreu com freqüência e provàvelmente 
era a regra. De uma zona pioneira, em geral, s6 falamos quando, súbitamente, 
por uma causa qualquer, a expansão da agricultura se acelera, quando uma es~ 

2 HBHL NEIVA, 6, p. 226. 
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pécie de febre toma a população das imediações mais ou menos prox1mas e 
se inicia o afluxo de uma forte corrente humana. Em outras palavras: quando 

a agricultura e o povoamento provocam o que os americanos denominam na 
sua linguagem comercial um "boom" ou "rush". Então, os preços das terras ele
vam-se vertiginosamente, as matas são derrubadas, casas e ruas são construídas, 
povoados e cidades saltam da terra quase da noite para o dia, e um espírito de 
arrôjo e de otimismo invade tôda a população. Sômente estas zonas pioneiras 
dinâmicas são o assunto de meu trabalho e, sômente elas podem ser comparadas 
com as zonas pioneiras do "rrúddle west" dos Estados Unidos. 

li - AS ZONAS PIONEIRAS DO BRASIL 

A) As zonas pioneiras do século XVIII. 

Um simples olhar sôbre a história do desenvolvimento econômico do Brasil 
mostra que as zonas pioneiras dinârrúcas não são de maneira alguma um fato 
novo. Segundo os excelentes trabalhos de CAIO PRADO JÚNIOR, surgiu pela pri
meira vez uma zona pioneira, com tôdas as suas características, na segunda me
tade do século XVIII, durante a expansão da cultma algodoeira. 

"A lavoura algodoeira abrira perspectivas agrícolas para zonas que até aí 
só tinham conhecido o pastoreio ou a mineração" .'1 

"O algodão, nos primeiros tempos da febre e dos grandes lucros, gozando de 
preços anormalmente altos" (1670, 128),4 é a causa em virtude da qual, em 
válias regiões do nordeste semi-árido o povoamento penetrou ràpidamente da 
costa para o interior e promoveu um verdadeiro "boom". 

tste foi o caso principalmente no Maranhão. "A cultura algodoeira parte 
ai do nada, de uma região pobre. O algodão lhe dará vida e a transformará, 
em poucos decênios, numa das mais ricas e salientes capitanias. Deveu-se isto 
em particular à "Companhia Geral do Comércio do Grão Pará e do Maranhão", 
concessionária desde 1756 do monopólio dêste comércio. :E: esta companhia que 
fornecerá créditos, escravos e ferramentas aos lavradores; que os estimulará a 
se dedicarem ao algodão, cuja favorável conjuntura começava a se delmear".~'~ 
"As culturas se internam subindo as margens do ltapecunt, e se concentram so
bretudo em Caxias",t1 a cêrca de 200 a 300 quilômetros para o interior. "Dêste 
último distrito provinha mais de metade da produção maranhense". "Com o 
algodão vieram os escravos africanos. O algodão, apesar de branco, tornara 
prêto o Maranhão".7 

Uma zona pioneira semelhante, mas menos importante ocasionou, na mesma 
época, a alta dos preços do algodão no Ceará e no nordeste de Mmas Gerais, 
na comarca de :Minas Novas.8 

Na expansão da cana-de-açúcar no Brasil não parece se terem desenvolvido 
zonas pioneiras. Por motivos naturais, econôrrúcos e políticos a cultura cana-

" PilADO Jr., Caio 11, p. 146. 
• Idem, p. 128. 
5 PRADO JR., Caio 12, p. 90. 
e Idem, p. 91. 
• PRADO }ll., Caio 11, pp. 144 E! 145. 
a Idem, p. 71. 
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vieira, na era colonial, ficou ligada às proximidades do litoral. Em virtude disso 
faltava a possibilidade de um alargamento espacial, o que é uma premissa fun
damental para a formação de um zona pioneira dinâmica. Apesar de tudo, po
rém, desenrolaram-se na região da embocadura do Paraíba do Sul, na segunda 
metade do século XVIII, acontecimentos que, indiscutivelmente, fazem lembrar 
uma zona pioneira. O número de engenhos multiplicou-se ali ue oito vêzes no 
período de 1750 a 1820 (de 50 para 400) e o número dos habitantes rurais quase 
quintuplicou (de 12 000 para 50 000) . 9 

B) O desenvolvimento da cultura do café no Brasil centro-oriental, no 
século XIX. 

Ao contrário da cana-de-açúcar, que vegeta melhor nas baixadas, o café, ou 
melhor, o café da Arábia, é uma planta que prefere regiões montanhosas e altas. 
Por êste motivo êle não prosperou na região do Amazonas, onde foi inicialmente 
introduzido. No Brasil centro-oriental, entretanto, encontrou, um século mais 
tarde, ótimas condições naturais e econômicas e iniciou ali, dentro em pouco, 
a sua marcha triunfal para o interior, promovendo o desenvolvimento de zonas 
pioneiras clássicas. O excelente trabalho de SÉRGIO MILLIET "Roteiro do Café" to 
dá uma idéia bem clara do desenvolvimento da cultura cafeeira no estado de 
São Paulo e a conseqüente expansão e aumento numérico da população, no pe
ríodo de 1836 a 1935. SÉRGIO MILLIET levou a cabo a árdua tarefa de organizar 
a produção do café e a disb·ibuição da população, por município, para os anos 
de 1836, 1854, 1886, 1920 e 1935 levando em conta sempre a área dos mesmos 
e, principalmente, o fracionamento de municípios antigos num número consi
derável de novos municípios. Até com que grau de predsão foi-lhe possível re
conhecer as verdadeiras "unidades estatísticas territoriais", sem a ajuda de mapas 
precisos, não posso opinar . Mas o material por êle apresentado em extenso basta, 
indiscutivelmente, para distinguir as zonas da cultura do café no estado de São 
Paulo. 

MILLIET agrupa os municípios produtores de café no estado de São Paulo 
em sete regiões ou zonas, que, na. realidade são mais zonas de comunicações, isto 
é, zonas de recepção das estradas de ferro, do que propriamente zonas econô
micas . Mas, como as estradas de ferro, de 1870 em diante, tiveram uma influên
cia decisiva na expansão da cultura cafeeira e na distribuição da população, eu 
sigo, em prinCípio, a sua divisão. :E: verdade que a consideração das condições 
naturais, principalmente das geológicas, que infelizmente MILLIET desprezou 
por completo, levam à necessidade de subdividir ou, em outros casos, de reunir 
em uma só, algumas de suas zonas. 

1) A Zona de Depressão do Paraíba 

A zona cafeeira mais antiga do Brasil centro-oriental é a chamada "zona 
do Rio de Janeiro" que abrange a depressão do Paraiba e sua moldura monta
nhosa, no estado do Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e norte de São 

o CR:sTTON, Décio 2, p. 728. 
•• MILLIET, Sêrgío, p. 8 . 
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Paulo. Seria mais acertado denominá-la de "zona do Paraíba". A cultura do 
café expandiu-se, ali, após as guerras napoleônicas, numa região já em grande 
parte povoada. A nova planta cultivada trouxe consigo, também, uma nova forma 

de atividade econômica. Em lugar das "roças", por meio das quais se fazia 
a cultura do milho e a criação de porcos para o mercado do Rio de Janeiro, 
surgiu o sistema econ<)mico-capitalista da "plantation", que, da mesma ma
neira que na plantação da cana-de-açúcar, dependia inteiramente do trabalho 

escravo. Tanto a cultura como o beneficiamento do café era rudimentar e 
o café "tipo Hio" sempre alcançava apenas preços relativamente baixos. Ape
sar disso, porém, os fazendeiros auferiam lucros fabulosos, um novo surto 
de vida invadira as velhas cidades e nas encostas da serra do Mar e da 
Mantiqueira as terras virgens se transformavam em .terras de cultura. Na se-
gunda metade do século XIX esta região representava a paisagem mais rica de 
todo o Brasil. 

Foto 1 - Paisagem atual do alto vale do Paraíba, vendo-se as encostas dos morros ocupados· por 
pastagens pobres em substituição aos cafezais que, no século XIX promoveram a ocupação da 

região . Os solos acham-se esgotados. A erosão ataca as vertentes mais abruptas. 

Foto CNG - Jablonsky 

A parte de São Paulo da "zona do Rio", a chamada "zona norte" de SÉRGIO 
MILLIET, produzia em 1854 2 700 000 arrôbas de café, ou seja, 77,46% de tôda a 
produção do estado de São Paulo. Até pouco depois de 1880 a produção se 
manteve de certo modo constante, mas, em seguida, em virtude do progressivo 
esgotamento dos solos, começou um declínio tão forte na produção que a mesma 
zona em 1920 só produzia 3,47% e em 1935 apenas 1,71% da produção total do 
estado de São Paulo. O mesmo fato se repetiu na parte do estado do Rio de 
Janeiro e de Minas Gerais desta antiga zona cafeeira. Hoje, encontram-se aí 
pastos pobres, terras abandonadas e profundos sulcos de erosão, nas encostas que 
há 100 anos atrás ostentavam cafezais florescentes. 
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2) A Zona Central do Estado de São Paulo 

Mais ou menos na mesma época em que se dava a transformação da região 
da bacia do Paraíba em uma zona cafeeira, o café expandia-se também no pla
nalto interior de São Paulo, e isto 70 quilômetros ao norte da capital, na região 
de Jundiaí e Campinas. Esta região era igualmente de povoamento antigo e já 
anteriormente se tinha desenvolvido na mesma a cultura da cana-de-açúcar, isto 
é, uma exploração do tipo de grande monocultura capitalista. Mas, enquanto a 
cana-de-açúcar preferia as baixadas do Tietê e de seus afluentes, o café se espa
lhava pelas colinas do cristalino, em tôrno de Jundiaí, e na zona sedimentar paleo
zóica a oeste de Campinas, onde afloramentos isolados de diabásio ocasionam o 
aparecimento da terra roxa fértil. Mais para oeste estende-se entre Tatuí e Pira
cicaba a chamada "formação Tatuí", cujos espigões, em virtude dos solos férteis, 
estão, ainda hoje, em parte cobertos com monoculturas cafeeiras . Mas, grandes 
extensões desta zona têm solos arenosos que originàriamente estavam cobertos de 
campos cerrados e não de matas. 

Desde 1840 se fazia a exportação do café produzido nesta zona através do 
pôrto de Santos, que dela distava cêrca de 150 quilômetros e era alcan
çado em carros-de-boi e tropas de burros. :e: por isso que esta zona cafeeira 
é muitas vêzes impràpriamente denominada "zona de Santos". SÉRGIO MILLIET 
engloba-a na sua "zona central" que forma um quadrilátero irregular em cujos 
vértices ficam as cidades de Piracicaba, ltapetininga, São Paulo e Bragança 
Paulista. Na realidade, ~omente no extremo norte desta zona a cultura do café 
se expandiu de fato. 

A produção cafeeira desta zona só assumiu um caráter de onda progressiva 
desde que, em 1867, a "São Paulo Railway", uma companhia inglêsa, atingiu a 
cidade de J undiaí, partindo de Santos. Três anos mais tarde era fundada pelos 
paulistas a Companhia Sorocabana de Estradas de Ferro com a finalidade de 
ligar Jundiaí em direção oeste com Sorocaba . Um outro ramal foi posteriormente 
construído em direção de noroeste, ligando Jundiaí com Piracicaba. Ao longo 
destas estradas de ferro, a cultura do café se desenvolveu de tal forma que a 
produção desta zona sextuplicou, passando de 491 000 arrôbas em 1854 para 
3 000 000 de arrôbas em 1886 (segundo dados de SÉRGIO MILLIET) . Isto re
presentava 29% da produção total do estado de São Paulo e a zona central 
ocupava assim o primeiro lugar em produção. 

A partir desta época, o valor porcentual desta zona, em relação à produção 
total do estado, decaiu para 12,58% em 1920 e 7,09% em 1935. Mas em valor 
absoluto a produção manteve-se, contudo, no mesmo nível! Isto é bem diferente 
do que aconteceu na zona do Paraíba. Ainda ao contrário do que aconteceu 
nesta última zona, a população da zona central não se manteve estacionária, 
mas aumentou de 300 000 habitantes em 1886 para quase 800 000 em 1920 e, 
aproximadamente, 900 000 em 1935. Isto, segundo SÉRGIO MILLIET, deve-se em 
grande parte à imigração de colonos europeus depois da libertação dos escra
vos. Posteriormente, muitos dêles estabeleceram-se como pequenos proprietá
rios e, ao lado do café produziam também outros produtos, principalmente 
algodão, cereais, frutas (laranjas e uvas) e praticavam, em p1stos cuidadosa
mente tratados, a produção de Iacticínios. Assim se desenvolveu nesta região, 
principalmente em tôrno de Campinas e Piracicaba uma policultura tão inten-
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siva que raramente se encontra similar em todo o Brasil. O mercado ga
rantido para a colocação dos produtos, representado pela capital do estado, 
como também pelas três cidades industriais Campinas, Jundiaí e Sorocaba, em 
franco desenvolvimento, foi, na verdade, o motivo desta intensificação. 

3) A Zona de São Carlos - Ribeirão Preto 

Já na época em que a produção de café na zona central atingia nos anos 
de 1880 o seu ponto máximo, a cultura do mesmo tinha avançado pelo estado 
a dentro em direção norte e noroeste, acompanhando os vales do Moji-Guaçu e 
de seus afluentes. Com isso êle atingia, a leste da depressão paleozóica, as ra
mificações da região serrana cristalina de Minas Gerais e a oeste da mesma 
penetravam numa fonnação geológica· inteiramente nova, os arenitos triássicos 
de Botucatu, com seus extensos derrames de "trapp" responsáveis pelos férteis 
solos de terra roxa, que em grande parte ainda estavam cobertos de mata. 

Já em 1850 e nos anos seguintes o café, acompanhando os antigos caminhos 
de comunicação, tinha avançado para noroeste até São Carlos e para norte além 
de Limeira, como mostram muito bem os pequenos esquemas de PRESTON 
JAMES publicados na "Geographical Rev.iew".11 (No ano de 1856 a região pro
dutora mais importante encontrava-se em Moji-Mirím, na depressão paleo
zóica). As velhas cidades Campinas e Piracicaba receberam com isso uma nova 
função - a de porta para o sertão ( bôca de sertão) . Mas o verdadeiro desen
volvimento nessa nova zona cafeeira foi trazido mais uma vez pelas estradas 
de ferro. A "Companhia Mojiana", fundada em 1872, estendeu ràpidamente os 
seus trilhos em direção norte, enquanto a "Paulista", fundada em 1868, 
alcançava a região de terra roxa a oeste de Campinas. Estas duas estradas 
de ferro, com suas immerosas ramificações constituíam a espinha dorsal eco
nômica da nova zona cafeeira, que SÉRGIO MILLIET com muita razão deno
minou por isso de "Zona da Mojiana e Paulista". 

Os novos meios de transporte e o fato de que naquela época já se contava 
certamente com a libertação dos escravos, ocasionara~ uma radical mudança 
no modo de pensar dos fazendeiros paulistas, quanto ao emprêgo dos seus ca
pitais. Até então os mesmos eram utilizados exclusivamente na aquisição de 
escravos, animais de trabalho e de novas terras. Os escravos, porém, torna
ram-se uma inversão improdutiva de capital. 

Por isso iniciaram-se novos tipos de investimento dos capitais excedentes, 
na construção de estradas de ferro e na aquisição de máquinas de beneficia
mento de café, com o fim de reduzir a mão-de-obra dispendiosa e melhorar a 
qualidade do produto. "No que concerne à preparação mecânica do café, os 
plantadores brasileiros estão certamente muito mais adiantados do que os java
neses", escrevia um especialista holandês em 1885.12 Além disso, entraram no 
lugar dos escravos negros, milhares de trabalhadores em·op~us, sobretudo ita
lianos, cuja mão-de-obra organizada contribuiu tanto para o aumento da quan
tidade quanto para o apuramento da qualidade do café. 

Para tornar mais rendosa a aquisição das máquinas caras e da mão-de-obra 
européia, igualmente cara, os empreendimentos foram ampliados, e pela pri-

u }AMEs, Preston, 7. 
U V AN DELDEN LAERNE - 15 pp. 311-317. 
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meira vez apareceram as gigantescas fazendas, com milhares e mesmo milhões 
de cafeeiros, praticada a cültura do mesmo, sob forma de uma verdadeira 
monocultura. 

A rapidez com que a cultura do café e o aumento da população se desen
volveram na nova zona cafeeira é demonstrada pelos seguintes valores (de 
MILLIET): 

ZONA 

Mojiana ............ . ............... . 
Paulista ......... . ... . .................... . 

Produção de ealé 
em % da produção 
total do estado de 

São Paulo 

1854 1886 1920 
2,31 21,81 35,53 
6,32 23,69 18,77 

Número de habitantes 
em % da população 

total das zonas 
caleeiras 

1854 !886 1920 
19,92 15,80 22,23 
6,81 12,90 14,71 

Os dados de população revelam que a Paulista penetrou em terras virgens, 
enquanto a Mojiana, em grande parte, atravessou terras já anteriormente 
povoadas. A Mojiana em 1875 atingia Casa Branca, que vinte anos antes já 
contava com 7 000 habitantes . Daí parte uma ramificação para noroeste, em 
direção à extensa região de terra roxa de Ribeirão Prêto, que já era uma cidade 
de 10 000 habitantes quando a estrada de ferro lá chegou em 1886. 13 

Em plena mata virgem penetrou uma terceira estrada de ferro, que 
em 1886 se ramificou da "Paulista" na cidade de Araraquara e avançou em di· 
reção noroeste, seguindo o divisor de águas entre o Moji-Guaçu e o Tietê. 
"Não existia pràticamente nada antes dos trilhos. Era a floresta fechada e o 
índio agressivo. Pioneira absoluta em zona desconhecida e uma inversão auda
ciosa de capitais, porque não houvera antes exemplo fecundo a confirmar o 
êxito".14 

Os dados para esta nova zona da estrada de ferro são: 

Ano Produção de café em % População em % 
1886 4,05 4,18 
1920 18,79 15,87 

De maneira clássica êstes valores se correspondem entre si e demonstram 
o verdadeiro caráter pioneiro desta zona parcial. 

Mais uma vez é a terra roxa que promove êste enorme desenvolvimento. 
Sim, porque SÉRGIO Mn.LIET inclui na sua ''Zona Araraquarense" os grandes 
lençóis de "trapp" que se encontram ao sul da cidade de Araraquara, nas cabe
ceiras dos afluentes do Tietê, ainda na área da formação Botucatu (Jaú, Brotas, 
Ribeirão Bonito). Por essa razão reúno as três zonas de Mn.LIET ( Mojiana,11; 

Paulista e Araraquarense ), nas quais a cultura do café, até 1920, se realizava 

,. MILLIET, Sérgio, 8, p. 52. 
H BARROS FERREIRA, 1 . 
1..; Na Mojiana, aliás, o centro da cultura cafeeira até 1890 e anos seguintes, estava na região serrana 

cristalina, ao lo11go da divisa com o estado de Minas Gerais, e somente mais tarde se espalhou pela região 
de terra roxa. De acôrdo com as unidades geológicas, a produção de café da Mojiana expre.,a em porcen
tagens da txlpulação total da mesma :zona era assim distribuída: 

1856 1886 1920 1935 
Região serrana cristalina 74,0 41,9 27.8 

Depressão paleozóica 100,0 17,3 11,3 9,4 
Formação Botucatu (terra roxa) 8,7 46,2 62,!l 
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Foto 2 - Na zona de Ribeirão Prêto conservaram-se até os dias atuais muitos dos velhos cafezais. Outros estão ser 
plantadO$ nos tíltimos anos, em cons10qtiéncia da alta dos preços do café. ll!as ao lado da cultura tradtctonal desem• 
vem-se também a criação de gado e, em muitos trechos, a cultura da cana-d.e-açúcar como se pode ob.<ervar na to 

grafia, vbtWn nas pro:ctmidades da cidade de Serra Azul. 

A Zonas Pionnras do Brruil 

Foto Dora Romarlz 

em áreas de terra roxa, numa única zona que denomino de "Zoua de São Car
los-Ribeirão Prêto", segundo as suas cidades principais. 

No ano de 1920 a zona de São Carlos-Ribeirão Prêto produzia mais de 16 
milhões de anôbas de café, ou seja, 73% da produção total do estado de São 
Paulo, enquanto em 1886 a produção orçava apenas em 32,8%. Da mesma 
forma a população aumentava de 340 000 habitantes em 1886 para 1 200 000 
em 1920. A esta zona deve o estado de São Paulo tanto a sua posição privile
giada no mercado mtmdial do café, quanto, as periódicas superprodtt<;ões e 
com isso as correspondentes grandes crises econômicas. 

A cultura sem adubação e a plantação de cereais entre os pés de café le
varam, também aqui, embora menos ràpidamente, do que na zona do Paraíba, 
a um esgotamento prematuro do solo e a um conseqüente decréscimo da pro
dução . Na região de Híbeirão Prêto o rendimento de um pé de café era em 
1900 de 5 libras de grãos em média, hoje ( 1950), decaiu para 0,3 libras . 1ll 

Grandes pesquisas ocasionaram também a terrível praga de "broca", surgida em 
1924. As grandes tulhas de Ribeirão Prêto hoje estão vazias e em grandes ex
tensões em tôrno da cidade não se encontra mais um único pé de café . Nas 
encostas altas os antigos cafezais foram transformados em pastos mal tratados, 
enquanto nos vales os sitiantes japonêses e italianos cultivam legumes, 
frutas, cereais e algodão. f:ste último tornou-se o produto cultivado mais im
portante da região . As companhias de estrada de ferro, cuja exploração não 
clava mais lucro, contribuíram fundamentalmente em interêsse próprio nesta 
transformação econômica . Mas a intensificação da agricultura em grandes pro
porções, como tivemos ocasião de observar nas imediações de Campinas e Pi
racicaba, na Zona Central, não se efetuou nesta zona cafeeira mais nova. Para 
tal faltam ainda os mercados locais e os centros industriais c-apacitados a absorver 
a produção que uma tal intensificação poderia fornecer. Por outro lado, entre
tanto, não se deu ali a devastação de regiões inteiras, como se pode observar 
na bacia do Paraiba. E, enquanto na parte paulista desta última região a po
pulação diminuiu de quase 7 000 pessoas de 1920 a 1935, no mesmo espaço de 
tempo na zona de São Carlos-Ribeirão .Prêto a população aumentou de 
220 000 habitantes . Aliás, o ponto máximo da produção cafeeira nesta zona só 
foi atingido em 1935. 

,. SETZER, José, 14, p. 353 . 
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Infelizmente, SÉRGIO MILLIET, no seu pequeno mapa da "Situação do café 
em 1920",17 distribui a produção de cada zona uniformemente sôbre a área total 
da mesma, de maneira que os limites da verdadeira área cultivada, que ao 
mesmo tempo representam a frente pioneira, não aparecem. O mesmo não se 
dá com o mapa do uso da terra e da vegetação do estado de São Paulo, na 
escala de 1 : 2 000 000, em côres, publicado em 1910 pela "Comissão Geográfica 
e Geológica", onde a expansão da cultura cafeeira na zona de São Carlos-Ri
beirão Prêto aparece claramente. Na Mojiana a cultura do café avançou até 
Batatais ( 465 quilômetros além da cidade de São Paulo), na Paulista até Bebe
douro ( 458 quilômetros) e na Araraquarense até Taquaritinga ( 379 quilôme
tros) . Lá, portanto, o sistema econômico capitalista da "plantation" que em 
geral prefere estabelecer-se nas regiões próximas da costa, tornou-se um fenô
meno típico das fronteiras do interior remoto. 

4) A Zona de Botucatu 

O mapa do uso da terra acima mencionado mostra o comêço de uma nova 
zona cafeeira, que se estendeu sôbre o divisor de águas entre os rios Tietê e 
Pardo, e seguindo o vale dêste último expandiu-se em direção oeste para o 
Paranapanema. Também esta zona estende-se ainda totalmente na área da for
mação triássica Botucatu, com as suas ocorrências de diabásio e de terra roxa e, 
a própria cidade de Botucatu que deu o nome a esta formação, está localizada 
nesta zona, próximo de sua borda ocidental, em cima da escarpa de arenito com 
camadas intercaladas de "trapp". Denomino, por isso, esta nova zona cafeeira 
como a "Zona de Botucatu". 

Esta zona foi povoada em meados do século XIX por fazendeiros de gado. 
Somente no comêço dêste século, expandiu-se na mesma, a cultura do café, 
quando, em 1890, foi construído um ramal da Sorocabana, a chamada "Alta So
rocabana", saindo de Botucatu e varando para oeste para atingir o Paranapa
nema em 1909. A escarpa de formação de "trapp" (em Botucatu), e as ocor
rências isoladas de terra roxa nos vales (São Manuel, Itatinga, Avaré e Piraju) 
tornam-se os principais centros da cultura do café nesta zona. Os valores para 
esta zona são: 

Ano 
1886 
1920 
1935 

Produção de café 
150000 

1658 434 
4484008 

Habitantes 
54 799 . 

251118 
304852 

Neste último ano a zona produziu 8,5% da produção total de café do estado 
de São Paulo e compreendia 6,6% da população de tôdas as zonas cafeeiras do 
estado. Quantitativamente portanto esta zona não desempenha um papel im
portante, e é êste, possivelmente, o motivo por que SÉRGIO MILLIET a inclui na 
sua "Zona da Alta Sorocabana". Mas, tanto geologicamente, quanto geográfica e 
econômicamente, esta parte da "Alta Sorocabana" se diferencia da "Zona Nova", 
situada mais para oe.>te, e foi por isso, com razão, separada por PIERRE DEFFON
TAINES como zona distinta; êle a denominou "Zone des grands cafezais de 
l'Ouest" ou "Zona de Ourinhos". · 

17 MILLIET , Sérgio, p . 26. 
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DEFFONTAINES esclarece que esta zona foi preferida pelos colonos porque 
os solos, ainda frescos, permitiam culturas intercalares. Em virtude das alti
tudes mais baixas, o perigo das geadas pela inversão das temperaturas é ali 
maior. A safra não é mais, como em Ribeirão Prêto, em plena estação sêca, 
entre maio e agôsto, mas recua até outubro e novembro, no comêço da estação 
chuvosa. Por isso a secagem dos grãos ao sol não é mais possível; "foi neces
sário construir secadores artificiais, verdadeiras usinas de elevado custo, que em 
geral não pertenciam a uma única fazenda mas a um grupo das mesmas". 18 

Elas estão instaladas geralmente nas vilas dando-lhes com isso importância 
especial. 

Tanto na zona de São Carlos-Ribeirão Prêto, quanto na zona de Botucatu, a 
cultura de café tinha ocupado, já por volta de 1920, tôda a extensão da for
mação Botucatu, que se estende de noroeste para sudoeste, com os seus solos 
de terra roxa, e tinha avançado em direção ao rio Paraná até próximo ao meri
diano de 49 graus de latitude oeste. Tôda a imensa região a oeste dêste meri
diano, ou seja quase um têrço do estado de São Paulo, figura no mapa do uso 
da terra em 1910 como sertão, e na maior parte mesmo, como mata virgem. 
Isto para mim é uma das mais surpreendentes realidades da geografia e his
tória do estado de São Paulo e mesmo de todo o Brasil. Os paulistas, que foram 
os primeiros europeus a se fixar no planalto interior do Brasil, e que nos séculos 
XVII e XVIII varejaram todo o interior do país povoando-o esporàdicamente, 
do Amazonas no norte ao Rio Grande do Sul, não dedicaram ao oeste de seu 
relativamente pequeno estado, a mínima atenção durante quatro séculos, pelo 
menos no que diz respeito às possibilidades de povoamento. Em virtude disto, 
esta região, ainda no primeiro decênio de nosso século era desconhecida e po
voada apenas por um pequeno número de índios e intrusos . E isto, apesar do 
fato de se encontrar aí um rincão excelente, em parte com solos muito férteis e 
um clima saudável. 

O oeste de São Paulo pertence a uma nova formação geológica, os arenitos 
Bauru, do cretáceo. Nesta região penetraram desde 1920, com grande rapidez, 
a cultura do café e o povoamento, e formou-se aí a mais nova, mais extensa e 
mais notável zona pioneira do estado de São Paulo . Ela constitui as "Zonas 
Novas" de MILLIET. Denominei "Zona Pioneira do Oeste de São Paulo", pois 
embora a verdadeira atividade pioneira, isto é, a derrubada da mata já tenha 
pràticamente terminado, ela não deixa, de acôrdo com a sua estrutura econô
mica e social, de figurar enh·e as zonas pioneiras do Brasil atual. 

5) As Zonas Pioneiras do Sul do Brasil 

Ao mesmo tempo que no Brasil centro-oriental tropical o sistema econô
mico capitalista da "plantation" levava à formação das zonas pioneiras mais im
portantes do país, no Brasil meridional subtropical apareceram novas zonas 
pioneiras, que entretanto não podem ser comparadas em tamanho e importân
cia com as zonas de São Paulo. Isto se deve principalmente ao fato de que lá 
não foi um produto valorizado de exportação que levou à expansão da agricul
tura e ao povoamento de matas até então intactas, mas apenas a produção de 

1B DEFFONTAL"'lES, Pierre, n.o 3, p . 168. 
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gêneros de consumo para abastecer o mercado interior. Além disso, o pioneiro 
não era o latifundiário luso-brasileiro, mas o imigrante europeu, que explorava 
a sua pequena propriedade com o auxílio apenas do trabalho de sua família. 

No sul do Brasil, por isso, a formação das zonas pioneiras está l.ntimamente 
relacionada com a colonização européia, e como no meu trabalho sôbre "Os 
Princípios da Colonização Européia no Sul do Brasil" já tratei pormenoriza
damente da mesma, não terei necessidade de entrar aqui em minúcias. 

No sul do Brasil os colonos europeus, com poucas exceções, fixaram-se na 
mata virgem. Mas nem tôda a região povoada pelos colonos tem o caráter de 
zona pioneira . Estas só se desenvolveram onde um transporte barato permitia 
colocar os produtos excedentes em um mercado com capacidade de absorvê-los 
ou em um pôrto de exportação, e onde, além disso, havia bastante terra à dis
posição para receber um grande número de colonos. Em tôdas as outras re
giões, ou a colonização estagnava completamente, ou então fazia progressos es
peciais econômicos tão lentos que lhes faltava por completo o caráter dinâmico, 
próprio de uma frente pioneira . 

. A primeira e por muito tempo mais importante zona pioneira do sul do 
Brasil foi formada por imigrantes alemães na primeira metade do século XIX 
no Rio Grande do Sul . A colonização começou em 1824, não diretamente à 
beira-mar, mas apenas a 25 quilômetros ao norte da capital do estado, a cidade 
pü!"tuária de Pôrto Alegre, localizada no extremo interior da lagoa dos Patos. Dali 
se expandb, no sopé e na encosta do planalto, subindo o Jacuí navegável e 
seus afluentes, e penetrando cêrca de 200 quilômetros para oeste. Comparado 
com o das zonas pioneiras atuais o número dos povoadores era pequeno e a mar
cha de sua expansão foi muito lenta. Mas o excedente em produtos agrícolas des
ta velha zona pioneira, como milho, feijão, farinha de mandioca e sobretudo ba
nha de porco, era considerável e era parcialmente exportado, através de Pôrto 
Alegre, para outras regiões do Brasil. Com isso, a serra do Rio Grande do Sul, 
coberta de matas, tomou-se o primeiro celeiro do Brasil. Somente após a passa
gem para o século seguinte é que os produtos acima mencionados perderam 
em importância para os produtos mais valorizados, como manteiga, queijo, pro
dutos de salsicharia, carne conservada e produtos comerciais como fumo e 
alfafa. 

Uma segunda zona pioneira desenvolveu-se a partir de 1890, no planalto 
ocidental do estado do Rio Grande do Sul. Lá foi a construção da estrada 
de ferro de Pôrto Alegre para São Paulo, atravessando o Paraná, que tornou 
possível a colonização desta região remota. Também ali, a produção e a expor
tação de produtos agrícolas foi considerável durante alguns decênios, mas atual
mente, em virtude do esgotamento do solo, entrou em franco declínio. Apenas 
na extensa região flor~stal ao sul do rio Uruguai a explotação expande-se ainda 
com caráter pioneiro. Mas, terras devolutas não existem mais, e com isso é 
talvez o estado do Rio Grande do Sul o primeiro estado do Brasil onde não 
existem mais grandes reservas florestais e onde não há mais a possibilidade da 
expansão da agricultura para novas terras de mata, tendo que se recorrer à 
cultura e colonização das grandes áreas de campos naturais. 
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Também no estado de Santa Catarina se desenvolveram duas zonas pio
neiras, uma próxima à costa e a segunda no remoto planalto interior . 

.. , , . . ·~ .. ,. ' ' 
:::!.'.'- .• ~ > ....... . .. 

Foto 3 - A região do vale do Itaial, uma das zonas pioneiras do sul do Brasil no século XIX. 
caracteriza-se ainda pela ocupação agrícola em pequenas propriedades, por descendentes dos 

antigos colonos alemães. 
Foto CNG - Jablonsky 

Das numerosas colônias europe1as, principalmente alemãs, que foram fun
dadas na região costeira de Santa Catarina, durante o século XIX, apenas uma 
se desenvolveu numa verdadeira zona pioneira. Esta foi a colônia Blumenau, 
colônh particular fundada em 1850 no vale do Itajaí. Entretanto, a colo
nização no vale do ltajaí só logrou alcançar maior impulso e expansão mais 
acelerada na passagem para o século seguinte, quando a Companhia de 
Colonização Hanseática começou a colonizar a região do Braço Norte, com 
processos modernos, ligando a sua sede em 1909 por estrada de ferro com a cida
de de Blumenau (mas não com o mar) . Depois da Primeira Grande Guerra a 
colonização se expandiu ràpidamente, por intermédio de uma série de compa
nhias de colonização menores, pela região do Braço Sul e do Braço Oeste. No 
fim do decênio de 1930 estava alcançado o planalto interior e com isso se che
gava ao limite natural da zona pioneira. 

Da mesma forma que a zona serrana do Rio Grande do Sul a região de 
Blumenau e do vale superior do Itajaí produzia principalmente banha, feijão 
e farinha de mandioca e posteriormente passou à produção e exportação de 
lacticínios, produtos de salsicharia e carnes conservadas. 

A segunda zona pioneira do estado de Santa Catarina surgiu durante a 
Primeira Grande Guerra, no planalto interior, quando a estrada de ferro, des
cendo do norte a partir de São Paulo e cortando o estado do Paraná, alcançou 
o vale do rio do Peixe, um afluente do Uruguai, cujo vale ainda continha densas 
florestas . A estrada de ferro atraiu magneticamente grande número de co-
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lonos descendentes de alemães e de italianos do estado do Rio Grande do Sul, 
facultando-lhes ainda a possibilidade de exportar os seus produtos, principal· 
mente porcos e alfafa, para São Paulo, que ficava a 1 000 quilômetros de dis
tância. :Este é um caso raro de uma "captura" econômica numa zona pioneira: o 
oeste remoto de Santa Catarina não foi desbravado a partir do litoral, mas por 
povoadores que vieram do sul e que exportam os seus produtos para um mer-
cado localizado a grande distância, mais ao norte. · 

Embora ainda haja muita mata no vale do rio do Peixe, principalmente no 
planalto dissecado, pode-se considerar o povoamento desta região, de uma ma
neira geral, como concluído. Entretanto, mais para oeste, na região das bacias 
dos rios Xapecó, Antas e Peperi, ao norte do rio Uruguai, a expansão da cultura 
ainda está em plena marcha. Isto nos leva à consideração das zonas pioneiras 
da atualidade. 

III -AS ZONAS PIONEIRAS DO BHASIL ATUAL 

Distingo no Brasil atual cinco zonas pioneiras: 

1. A região de Xapecó-Pato Branco no noroeste do estado de Santa Ca-
tarina e no sudoeste do estado do Paraná. 

2. O norte do Paraná. 
3. O oeste de São Paulo. 
4. O "Mato Grosso" de Goiás. 
5. A região ao norte do rio Doce, nos estados de Espírito Santo e Minas 

Gerais. 

Apesar de apresentarem muitas diferenças naturais, economtcas e socmiS, 
estas cinco zonas pioneiras têm algumas características em comum que serão 
analisadas resumidamente, a seguir, antes de se entrar no exame minucioso de 
cada uma de per si . 

A) Considerações gerais 

Com exceção de Goiás, o desenvolvimento destas zonas deu-se a partir 
da Primeira Grande Guerra e foram indiscutivelmente os preços elevados que 
atingiram os gêneros alimentícios que deram o principal impulso ao movi~ 
mento pioneiro. Em maior escala ainda, a produção de gêneros alimentícios 
para o mercado interior foi uma causa fundamental para a formação da zona 
pioneira mais recente de Goiás . Em última análise, porém, êste mercado interior 
se resume nas duas grandes cidades - São Paulo e Rio de Janeiro - que tiveram 
um desenvolvimento extraordinário. Assim se esclarece a localização das zonas 
pioneiras no sudeste do país: elas se dispõem segundo um semicírculo de 500 
até 1 000 quilômetros de raio em tôrno destas duas cidades. 

Além de gêneros alimentícios são cultivadas também, nestas novas zonas 
pioneiras, plantas de importância comercial, sobretudo algodão e fumo. :Estes 
produtos, por sua vez, são consumidos principalmente pelo mercado interior. 
O cultivo de café para o mercado exterior também não deixa de existir, desde 
que as condições de solo e de clima o permitam. Mas, com exceção do norte 
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do Paraná, êle não representa mais o mesmo papel importante que desempe
nhou nas zonas pioneiras tropicais do século XIX. Em lugar da monocultura 
cafeeira surgiu a policultura e, a par da elevação dos preços dos gêneros de 
primeira necessidade, a queda de valor e a situação de crise no mercado do 
café, colaboraram essencialmente nesta transformação econômica. 

Com a mudança econômica de mercado exterior para mercado interior, 
e da monocultura para a policultura deu-se ao mesmo tempo uma transforma
ção em tôda a atividade agrícola. Como a produção de gêneros alimentícios e a 
cultura de plantas anuais, como o algodão e o fumo, exigem um emprêgo relati
vamente pequeno de capital, os grandes empreendimentos capitalistas das 
"plantations" perderam a sua primazia e desenvolveram-se numerosas unidades 
rurais de tamanho médio e pequeno, que eram explotadas pelos próprios pro
prietários ou por meeiros. Em outras palavras: o pequeno lavrador (no sen
tido europeu) começava a penetrar também no Brasil tropical. Os novos pro
prietários rurais eram os ex-colonos, isto é, meeiros que provinham das antigas 
zonas cafeeiras de São Paulo, ou eram imigrantes, vindos de além-mar e de 
outros estados do Brasil. 

• ' 

Foto 4 - Nas zonas pioneiras atuais a circu!açdo rodoviária é intensa . Aspecto do transporte 
do café na zona de Nova Esperança, no Paraná , 

Foto CNG - Ja.blonsky 

Com isso, algumas das zonas pioneiras receberam um:1 população tão 
polimorfa que mesmo para as condições do Brasil ficavam além do normal. 
Entre a população estrangeira prevalecem os japonêses, italianos e também os 
espanhóis e portuguêses. Alemães só são encontrados em maior número na 
nova zona pioneira de Santa Catarina e na região ao norte do rio Doce, no Es
pírito Santo. Nacionais, tanto brancos quanto de côr, afluíram para as novas 

• N. T. - No original "Bauer" que corresponde ao "payaan" da língua fmncesa e para o qual 
não temos têrrnos correspondentes no vernáculo . 
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zonas pioneiras, em grandes massas, de tôdas as partes do Brasil, principal
mente do nordeste e de Minas Gerais, depois que a imigração estrangeira prà
ticamente cessou com o rompimento da Segunda Grande Guerra. 

Uma característica de tôdas as zonas pioneiras é o crescimento rápido da 
população e paralelamente a expansão rápida da área cultivada. Isto se deve 
essencialmente ao aparecimento de um novo sistema de transporte - o cami
nhão, e à construção das estradas de rodagem. 1<: verdade que o transporte a 
grandes distâncias ainda repousa em grande parte nas estradas de ferro e cada 
uma das novas zonas pioneiras possui a sua ferrovia que a liga com os cen
tros mais afastados. Ao longo das estradas de ferro aparecem os armazéns dos 
atacadistas e grandes depósitos, e em muitos casos em tôrno dos mesmos de
senvolvem-se dentro de poucos anos verdadeiras cidades. Mas, para trazer os 
produtos até a estrada de ferro não se· emprega mais, como nas antigas zonas 
pioneiras, o carro-de-boi ou as tropas, e sim o caminhão. Mesmo para os trans
portes a grandes distâncias o mesmo vem sendo empregado cada vez em maior 
escala. A sua influência no desenvolvimento das novas zonas pioneiras dificil
mente poderá ser devidamente estimada! Nos pontos mais afastados das novas 
zonas pioneiras encontram-se postos de abastecimento de gasolina e oficinas de 
consêrto e novas linhas de ônibus penetram onde poucos anos atrás era plena 
mata virgem. 

L_._···--- - --

Foto 5 - A explor~ão da floresta, rica em madeiras de lei, precede a ocupação agrtcola nas 
zonas pionetras atuats. Aspecto do transporte de toras :para as serrarias, na zona de ctanorte 

no norte do Parana . ' 

Foto CNG - Jablonsky 

Uma condição indispensável para o transporte rodoviário é, naturalmente, 
a construção de estradas e sobretudo a construção das pontes sôbre os rios e 
riachos. Estas últimas geralmente têm uma confecção sólida, enquanto as 
estradas muitas vêzes não são mais do que trilhas na terra barrenta, poeirentas 
mas trafegáveis na estação sêca e cheias de atoleiros, a ponto de ficarem in-
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transitáveis, após as chuvas . Então cessa todo o trânsito na cidade e no campo, 
e a vida econômica fica paralisada às vêzes dias seguidos, como acontece após as 
grandes tempestades de neve na zona temperada. As estradas nestas ocasiões 
ficam cheias de automóveis e caminhões atolados, turmas de socorro partem 
em tôdas as direções e mesmo nas cidades o tráfego é limitado às necessidades 
indispensáveis. 

Está claro que as novas zonas pioneiras, da mesma forma que as antigas, 
ficam tôdas localizadas na mata, e, com exceção, apenas de Goiás., na mata até 
então virgem, ou seja, no sertão bruto . A preexistência de matas é o fator na
tural mais importante para a criação das novas zonas pioneiras. Mas, enquanto 
antigamente a mata era considerada muitas vêzes como empecilho à ex
pansão da lavoura e era então radicalmente queimada, hoje em dia, o caminhão 
permite uma valorização da mesma e o aproveitamento pelo menos das ma
deiras de lei . Emprêsas madeireiras e serrarias penetram hoje na mata antes do 
colono e em muitos casos facilitam-lhe o árduo trabalho. 

Foto 6 - · Uma cidade pioneira . Aspecto parcla! de Maringá, no norte do Paraná . 
Foto CNG - Jablonsky 

Um outro fenômeno típico do estágio "pré-pioneiro" são os imensos lati
fúndios, que particulares ou companhias de terras adquiriram por preços irri
sórios do govêrno, em pleno sertão bruto, vário_s decênios antes da chegada da 
estrada de ferro, para depois vendê-los em parcelas maiores ou menores com 
grande lucro. Por outro lado, caboclos que ocupavam terras sem requerer tí
tulos de propriedade e "grileiros" que por meio de títulos duvidosos ou mesmo 
falsos se apoderavam de grandes áreas, procurando negociar ilegalmente com 
as mesmas, em muitos casos retardaram e prejudicaram o avanço da ocupação 
normal das terras. 

Em algumas das zonas pioneiras até índios aí permaneceram até o início do 
século atual. 
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Da mesma forma que se pode distinguir um estágio pré-pioneiro é possí
vel fazer referência a um estágio post-pioneiro. :E:ste começa quando tôda a 
terra já foi ocupada e a mata pràticamente já desapareceu. Mas, ainda restam 
em pé nas lavouras e nos pastos troncos carbonizados, e árvores derrubadas há 
tempos ainda seguem para as serrarias que também no estágio post-pioneiro 
são características. 

Ao longo da estrada de ferro, ou da estrada de rodagem que geralmente a 
precede, deset~volvem-se de 10 a 15 quilômetros de distância povoados e ci
dades. Nestas reinam um grande movimento e um comércio ativo mas, pelo seu 
acabamento primitivo, a predominância de construções baixas de madeira e 
a falta de instalações higiênicas, elas ainda guardam o seu caráter pioneiro. 

Foto '1 - Londrina, a cidade fundada em 1932 como base para a penetração pioneira no norte 
do Paraná, cujo progresso se reflete na mtensa vida comercial. 

Foto CNG - Jablonsky 

Somente quando chegam a calçar ou asfaltar as suas ruas é que os centros 
tu-banos passam do estágio pioneiro para o estágio civilizado. Ao mesmo tempo, 
em regra, é feita a construção de uma rêde de abastecimento de água e a cana
lização dos esgotos. Ao lado das indústrias de beneficiamento de produtos agrí
colas, como máquinas de beneficiar café e arroz, moinhos de fubá, e casas de 
farinha, que já existem no estágio pioneiro, aparecem indústrias de produtos 
manufaturados, como oficinas de artefatos de couro, fábricas de móveis, etc. 
Nesta altura surgem, também, tôdas as formas mais elevadas da vida social, 
intelectual e religiosa. Mui tas destas cidades novas completaram, no oeste de 
São Paulo, o seu ciclo desde a mata-virgem até o estado de centros culturais 
modernos, em 10 ou 20 anos. Em parte alguma do mundo, talvez, a cultura pe
netrou tão ràpidamente na mata como nesta zona pioneira. O fato que mais 
me impressionou foi o da cidade de Assis, na Alta Sorocabana, cujas primeiras 
casas foram construídas em plena mata em 1910, logo depois de ter sido elevada 
a sede de bispad~, antes mesmo de aí chegarem os trilhos da estrada de ferro. 
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Para um europeu, que sempre relaciona o pensamento de uma sede de bispado 
com o de uma cidade centenária, cheia de honras e tradições, isto representa 
um desenvolvimento simplesmente inacreditável . 

IV- COMPARAÇAO DAS ZONAS PIONEIRAS DO BRASIL COM AS DOS 
ESTADOS UNIDOS DA AM"E:RICA DO NOHTE 

Chegamos, finalmente, a uma comparação das zonas pioneiras do Brasil 
com as dos Estados Unidos. Esta comparação é perfeitamente possível, 
pois a área dos dois países é mais ou menos a mesma, estendendo-se na sua 
maior largura de leste para oeste . Em ambos os casos, além disso, o povoamento 
foi realizado por colonos europeus que partindo do litoral atlântico caminha
ram para oeste. Mas o processo da ocupação da terra e do povoamento foi bem 
diferente nos dois casos . Esta disparidade tem as suas causas em fundamen
tais diferenças de ordem política, histórica e social, existentes nos dois países. 
Mas também no que se refere às condições naturais há grandes diferenças; 
basta lembrar a grande diferença de latitude e de altitudes . Muito importante 
foi, por sua vez, a distribuição diferente da vegetação. 

Nos Estados Unidos os dois principais tipos de vegetação, a mata e o 
campo, estão distribuídos em duas largas zonas, dispostas, como as faixas de uma 
gigantesca bandeira na direção norte-sul, ficando a mata a leste do continente e 
o campo no meio. Juntamente com a vegetação, condições uniformes de clima e 
de solo distribuem-se sem grandes variações sôbre grandes extensões. No . 
Brasil temos, da mesma forma, ao longo da costa de leste uma faixa contínua 
de matas, mas ela é relativamente estreita e está ligada a condições topográficas 
muito desfavoráveis . No interior, com exceção apenas da Amazônia, a mata e 
o campo estão intercalados fom1ando um mosaico. Em virtude disso, consi
derando que os dois tipos de vegetação apresentam tipos de solo bem diversos, 
falta no Brasil a grande homogeneidade das condições naturais que favoreceu 
de maneira extraordinária na metade miental dos Estados Unidos a expansão 
regular da cultura . 

A) A marcha do povoamento 

Enquanto nos Estados Unidos os colonos desde 1880, acompanhando mais 
ou menos a bacia do Ohio, deslocaram-se sem interrupção para oeste num· movi
mento em massa e em poucos decênios ocuparam como um exército invasor 
todo o país até o limite climático da zona árida a oeste, no Brasil o povoamento 
estacionou durante séculos seguidos na região da mata do litoral. Para o in· 
terior do país não penetraram exércitos de povoadores, mas apenas pequenos 
grupos e mesmo indivíduos isolados, que aqui e ali obtiveram algum êxito, 
mas que já pelo número reduzido que representavam, não lograram realizar 
um verdadeiro povoamento. O historiador alemão HEINRICH HANDELMANN já 
se referia ao contraste entre a marcha do povoamento norte-americano e bra
sileiro nos seguintes têrmos: "No Brasil o grosso do. exército de colonizadores 
desagregou-se numa corrente de batedores que, cada um por si, em investidas 
rápidas, obtiveram grandes êxitos. Mas então, êles são obrigados a ficar es
tacionados como postos avançados isolados, sem uma ligação regular com a re-
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taguarda, e só podem esperar auxílio num futuro muito remoto com a multi

plicação do número de habitantes. Em suma, poucas palavras bastam para re
sumir tôda a comparação: a colonização norte-americana é uma realidade, a 
brasileira, até agora, apenas um esbôço". 19 

Do ponto de vista da ocupação da terra pode-se dizer, também, que no 
leste dos Estados Unidos o povoamento se processou segundo uma expansão 
espacial, enquanto que no Brasil foi linear ou por núcleos. E nisto foram 
preferidas as áreas de mata, desprezando-se os campos, pelo menos no que diz 
respeito à agricultura. Pelo mesmo motivo as zonas pioneiras no Brasil ainda 
hoje não formam uma faixa contínua, mas ficam a grandes distâncias umas das 
outras, separadas por várias centenas de quilômetros de tenas de povoamento 
escasso e económicamente estagnadas. 

Embora no leste dos Estados Unidos a "frontier" do exército de povoadores, 
que marchava continente a dentro, fósse sempre coesa, ela não sofria um deslo
camento uniforme mas apresentava, aqui e ali como se pode observar clara
mente nos mapas do "Census Reports", protuberâncias em forma de penínsulas 
e reentrâncias em forma de golfos . :Este contórno irregular da "frontier" é, corno 
demonstrou TuRNER20 o resultado da influência de diversos fatóres. Assim, por 
exemplo, rios, como foi o caso principalmente do Ohio, e solos férteis, ocasio
naram um avanço mais rápido para oeste, formando pontas de lança na fron
teira. Um avanço mais lento e o aparecimento de reentrâncias na fronteira se 

· dava principalmente quando os povoadores esbarravam com uma resistência 
mais forte dos índios. Mais do que outro fator qualquer, os índios de caráter 
guerreiro, em parte militm·mente organizados fizeram com que nos Estados 
Unidos os colonos se mantivessem unidos e o seu deslocar assumisse o caráter 
de um cerrado movimento de massas. 

:Muitas vêzes imagino quão diferente teria sido o povoamento do Brasil, 
se os índios daqui tivessem o mesmo caráter belicoso que tinham os norte-ame
ricanos e se fôssem tão numerosos e militannente organizados como aquêles. 
Então o povoamento do país não se teria efetuado por saltos, mas teria avan
çado continuamente e não teríamos no Brasil o sertão e os milhões de caboclos 
que, espalhados por todo o interior do país, vegetam numa vida inútil. 

Sei perfeitamente que os bandeirantes e os fazendeiros de gado, que foram 
os primeiros a penetrar no interior do Brasil, tiveram que sustentar lutas cons~ 
tantes e em parte heróicas com os índios, sobretudo com os "Gês", e que para 
isso se organizaram em "clãs guerreiros", conforme se exprime ÜLIVEIR.~ 

VIANA. 21 Mas a resistência dêstes índios possivelmente poderia ter dificultado o 
avanço dos pequenos grupos de portuguêses, mas nunca impedi-lo completa~ 
mente. Sobretudo faltavam aos índios brasileiros as armas de fogo, que os 
índios norte-americanos já conheciam no século XVIII, e além disso faltava-lhes 
aquela rígida organização militar que, por exemplo, possuíam os Iroqueses 
que em fins do referido século lograram impedir durante vários decênios a 
penetração dos colonos no vale superior do Hudson. 

'" IIANDELMANN, Heinrich, 5, p. 610. 
"' TURNER, F. Jackson, 16, p. 16. 
"' OLIVEIRA VIANA, 10, cap. X. 
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Em algumas zonas pioneiras do Brasil ainda permaneciam índios, princi
palmente Botocudos, até o comêço de nosso século, retardando em certo sen
tido o povoamento europeu. Mas, a rigor, o verdadeiro fator negativo não era 
o índio, e sim a mata impenetrável e fechada. Nela os índios estavam ambien
tados encontrando nos seus inúmeros esconderijos, um abrigo seguro contra o 
europeu. Esporàdicamente êles molestavam um e outro colono, mas desapa
reciam ràpidamente no momento em que o govêrno tomava medidas enérgicas 
para garantir o povoamento destas matas. 

A importância que representavam para a colonização européia os índios be
licosos e militarmente organizados pode ser percebida claramente também no 
caso da Argentina. Embora ali a topografia absolutamente plana e a vegetação 
aberta dos pampas facultasse uma expansão rápida dos europeus em tôdas as 
direções, a colonização espanhola ficou restringida até os anos do decênio de 
1870, a. uma região relativamente pequena a oeste e ao sul de Buenos Aires, 
em virtude da resistência e animosidade dos índios montados e munidos de 
armas de fogo. 

Ao mesmo tempo que os índios relativamente pouco numerosos e de cará
ter pouco agressivo não representavam um empecilho ao devassamente do in
terior do Brasil, a descoberta do ouro e diamantes atraía os colonos europeus 
ràpidamente para o interior da mata-virgem. Também isto, ao meu ver, de 
modo geral não trouxe grandes vantagens ao país. f; verdade que o Brasil deve 
à explotação do ouro a criação de alguns centros culturais antigos e adiantados 
no longínquo interior. Mas, da mesma forma são devidas à febre do ouro 1.1m 
grande número de cidades em\ vias de extinção, onde vive uma população 
pobre, que pouco se distingue do tipo mral, isto é, caboclo. 

Também neste ponto de vista os Estados Unidos foram mais favorecidos. 
Lá as jazidas quaternárias de ouro, que já por si só promovem grande 
concentração da população, não ficavam no remoto interior do país, mas, nas 
proximidades do litoral do Pacífico. Além disso, elas não foram descobertas 
pelos primeiros povoadores, mas apenas muito tempo depois, por volta da me
tade do século passado. 

B) A localização das zonas pioneiras 

Da mesma forma que foi diferente a marcha do povoamento é diferente 
também a localização das zonas pioneiras nos dois países. 

Sôbre a "fronteira" norte-americana escreve TuRNER: "The most significant 
thing about the American frontier is that it lies at the hither edge of free land. 
It is the meeting point between savagery and civilization". 22 

Se de fato . existisse tão grande semelhança entre o ·povoamento no 
Brasil e nos Estados Unidos, como geralmente se preconiza, e como o lema da 
"marcha para o oeste" faz supor, seria então de se esperar que as zonas pioneiras 
do Brasil estivessem na "fronteira demográfica", ou seja, nos estados de Goiás, 
Mato Grosso e Amazonas. Todos nós sabemos, entretanto, que êste não é o caso. 

"" TVBNER, F. Jackson - 16, p. 3. 
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As zonas pioneiras dinâmicas do Brasil desenvolveram-se muito para trás da 

"fronteira demográfica" e em alguns casos aquém da fronteira econômica, no 
interior da região de povoamento antigo e muitas vêzes próximo ao litoral, bas
tante tempo depois de já ter sido povoado o interior do país. 

No Brasil, as zonas pioneiras não são um fenômeno primário da conquista 
de terras novas, mas uma conseqüência da mesma . Elas só se formaram poste
riormente e somente ali onde englobadas na área já povoada ficaram para trás 
áreas mais ou menos extensas de matas. A sua área é por isso restrita e já pelas 
condições naturais não podem ser ampliadas indefinidamente. Nestas áreas 
insuladas de mata os colonos penetraram não só a partir do leste, mas, também, 
do sul e do norte, e em parte do oeste, fazendo assim uma penetração pela reta
guarda. Isto levou freqüentemente a litígios entre províncias e estados vizinhos . 
Todos êstes fatos, em última análise, não se enquadram bem na expressão da 
'·march~ pa"ra o oeste" . 

Finalmente, os estudos realizados sob a direção do Prof. FÁBIO DE MACEDO 
SoARES GUIMARÃES, sôbre o deslocamento das populações no Brasil entre 1920 
e 1940, demonstraram que a população não se desloca como um todo para oeste 
ou para noroeste, mas caminha para sudoeste, afluindo para as novas zonas pio
neiras que se formaram na esfera de influência das duas cidades São Paulo e 
Rio de Janeiro. Isto é tudo, menos uma marcha para o oeste! 

Pela localização das zonas pioneiras do Brasil, no interior da região de po
voamento antigo, fica esclarecido um importante contraste social e cultural 
entre o pioneiro brasileiro e o norte-americano. Nos Estados Unidos, o pioneiro 
tinha que enfrentar não só a rudeza da mata virgem, como a agressividade do 
índio. Nesta luta surgiram, então, aquelas figuras de heróis e aventureiros que 
imortalizaram as obras de um FEMINORE CooPER e despertaram o entusiasmo 
da juventude de todo o mundo e ainda hoje continuam fascinando as novas ge
rações. No Brasil também temos estas figuras de heróis, mas êles pertencem ao 
passado e em todo caso não podem ser encontrados nas zonas pioneiras dos 
séculos XIX e XX. E assim, aparentemente também não existe na literatura 
brasileira uma obra clássica que figure o pioneiro como aventureiro e herói. 
GRAÇA ARANHA no seu livro sôbre o vale de Canaã, na região central do Es
pírito Santo, na verdade descreve de maneira clássica o contraste social, cul
tural e espiritual entre o colono europeu recentemente imigrado e os luso-bra
sileiros já radicados na região, mas, uma feição aventureira e heróica falta por 
completo à sua obra que é mais de caráter filosófico . Também na literatura 
alemã não me é conhecido um equivalente a KARL MAY, que seguindo o exemplo 
de FE}.UNORE CooPER, retratou em várias obras a vida agitada das regiões pio
neiras e fronteiriças da América do Norte. 

Entretanto, os pioneiros norte-americanos e brasileiros, seja qual fôr a sua 
descendência, têm um traço característico comum. 1! o espírito especulativo 
das grandes iniciativas e a confiança no futuro, que os leva a caminhar sempre 
para diante e a comprar novas terras, em vez de procurar garantir e de explo
tar mais intensamente a propriedade que possuem . Esta fome de novas 
terras é, principalmente, uma conseqüência dos sistemas agrícolas adotados 
pelos colonos. 
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C) O desenvolvimento da agricultura 

Quando se analisa a estrutura econômica das zonas pioneiras encontra-se, 
inicialmente, uma absoluta igualdade nos dois países . Tanto na América do 
Norte, quanto no Brasil, o colono nos primeiros anos de trabalho na mata adota 
o sistema da queimada e da rotação de terras e planta com o emprêgo da en
xada, sobretudo "milho, feijão e abóbora com que engorda porcos. Com exce
ção da criação de porcos, êste sistema foi inteiramente adotado dos índios, e 
isto porque é um sistema muito simples, barato e em poucos meses já permite 
obter alimentos para tôda a família de pioneiros . Êste sistema, porém, tem a 
desvantagem de não ligar o colono à sua terra e êste é o principal motivo por 
que êle muda freqüentemente de propriedade. 

Infelizmente, até agora, não me foi possível descobrir por quanto tempo 
perdurou nos Estados Unidos êste primeiro estágio da civilização, caracterizado 
pela rotação de terras e pelas culturas do tipo indígena. Na bacia do Ohio 
parece que em pouco tempo êle deu lugar a uma agricultura nos moldes euro
peus, na forma de uma rotação de culturas com emprêgo de arado, combinada 
ainda com a estabulação do gado e adubação do solo . O inverno rigoroso, que 
não permite a permanência do gado ao ar livre, provàvelmente foi uma das 
principais razões da rápida intensificação da agricultura na região central e 
ocidental dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, desenvolveram-se cidades 
maiores e menores que funcionavam como mercados locais e que desde logo 
eram ligadas entre si e com o litoral atlântico, inicialmente, por estradas e canais 
e posteriormente por estradas de ferro. Por meio delas o pioneiro podia colocar 
os seus produtos tanto no mercado interior quanto encaminhá-los para o mercado 
do exterior. Desta forma êle conseguia lucros suficientes para intensificar o seu 
empreendimento agrícola, para introduzir melhoramentos na sua propriedade 
tornando-a mais confortável e podia também dar uma educação conveniente 
aos seus filhos , enfim, elevar o seu padrão de vida . 

Assim estava formado no interior do continente um organismo econômico 
vital que, pode-se dizer, por energia própria se deslocava cada vez mais para 
oeste, como ondas sucessivas pioneiras passando umas sôbre as ouh·as. Isto é 
a "marcha para o oeste" nos Estados Unidos. 

Bem diferente é a situação no Brasil. Aqui o sistema da queimada e da ro
tação de terras tornou-se não apenas um fenômeno transitório, mas uma situa
ção permanente . Em combinação com o igualmente primitivo sistema da cria
ção de gado isto teve como conseqüência um escasso povoamento em grande 
parte do interior do Brasil, por uma população culturalmente atrasada e de nível 
econômico muito baixo . Isto, exatamente, é o _sertão coin os seus caboclos, que 
produzem apenas o suficiente para suprir as suas insignificantes necessidades . 
Com a falta de mercados urbanos capazes de absorver a produção e de estradas 
eficientes para o litoral, não foi possível desenvolver-se ali uma economia sadia 
na base de pequenos proprietários e assim, faltava o verdadeiro motor que nos 
Estados Unidos tornou possível uma colonização em massa no interior . 

Somente em um estado do Brasil, pode-se dizer, que a exemplo dos moldes 
norte-americanos, uma população numerosa e ativa penetrou continente a den
tro e desenvolveu ali uma moderna paisagem cultural. :E:ste é o caso do rela-
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tivamente pequeno estado de São Paulo que representa apenas 3% da área total 
do Brasil mas que abrange 17% de sua população (censo de 1940) . Mas, tam
bém ali, o avanço da civilização em direção ao interior foi acompanhado pela 
decadência, em conseqüência de um sistema agrícola exaustivo, de uma região 
próxima ao litoral, - a região do Paraíba, e no sudeste, ao longo da costa, for
mou-se um verdadeiro sertão na região do vale do Ribeira. 

Na verdade o estado de São Paulo é, do ponto de vista das condições na
turais, o mais favorecido em todo o Brasil. Lá, um clima salubre de planalto, com 
características subtropicais permite ao europeu realizar pesado trabalho braçal 
sem prejuízo de sua saúde. Lá temos ainda um relê v o suavemente ondulado, 
que permite o emprêgo de máquinas agrícolas e, acima de tudo, tem-se lá a 
célebre "terra roxa", um dos mais férteis tipos de solo de todo o Brasil. Final
mente, o estado limita-se com o mar, o que foi de decisiva importância para o 
seu desenvolvimento . 

Onde, em outra parte do Brasil, temos semelhantes condições naturais fa
voráveis e semelhante população numerosa, ativa e empreendedora? Onde, a 
não ser lá, tôdas as condições necessárias para uma colonização em massa, nos 
moldes norte-americanos, existem e não foram ainda utilizadas? 

V -A VALORIZAÇÃO DO "EXTHEMO OESTE" DO BRASIL 

As esperanças de muitos brasileiros concentram-se hoje em dia na valoriza
ção e colonização dos dois estados mais interiores - Goiás e Mato Grosso. Além 
de colonos nacionais pretende-se colocar ali, em grande escala, imigrantes eu
ropeus. Embora do ponto de vista científico grande parte dêstes dois estados 
seja ainda pouco conhecida ou pràticamente inexplorada, os traços gerais das 
condições naturais - clima, solo e vegetação são conhecidos e permitem tirar 
certas deduções a respeito dos resultados do povoamento e aproveitamento 
da região. 

Ao contrário de São Paulo e dos estados meridionais, nos quais se desen
volveram as principais zonas pioneiras, está-se aqui em plena região tropical. 
O clima, embora, nos divisores entre os rios mais importantes seja amenizado 
pela altitude, apresenta um caráter tipicamente h·opical pela insignificante osci
lação diurna e anual da temperah1ra e pela ocorrência da malária e outras 
doenças endêmicas . Se nestas condições uma população européia de pequenos 
si~iantes se possa aclimar, isto é, preservar através de sucessivas gerações a 
sua capacidade física e intelectual, é absolutamente duvidoso. 

O relêvo das imensas chapadas, por outro lado, é muito favorável para o 
povoamento e ótimo para as práticas agrícolas. Mas como estas chapadas, em 
geral, são "plateaux" de arenito ou antigas superfícies de erosão, com depósitos 
arenosos, elas são pobres em água e têm um solo pouco fértil. Isto se expressa 
pela ocorrência de imensas áreas de campos naturais. É verdade que em ambos 
os estados há extensas áreas de mata com solos melhores. A uma destas áreas 
isoladas o estado de Mato Grosso deve o seu nome, e um "mato grosso" seme
lhante, no sul de Goiás, é o palco onde se desenvolve uma das zonas pioneiras 
atuais. Mas, estas e outras regiões de mata, cuja área e limites ainda não co
nhecemos exatamente, estão separadas umas das ouh·as por imensas extensões 

113 



114 

de campo, o que torna um povoamento denso e contínuo, nos moldes daquele 
realizado no centro-oeste dos Estados Unidos, pràticamente irrealizável. Não 
devemos esquecer que nos Estados Unidos os solos das estepes são melhores 
que os das florestas e que a colonização à rnedida que avançava para oeste 
encontrava solos cada vez melhores. Finalmente, na bacia amazônica, onde à 
semelhança do que ocorre na América do Norte a mata cobre densamente ex
tensas áreas, tanto quanto o clima os tipos de solo são decididamente desfavo
ráveis para um povoamento em massa, principalmente para uma população de 
raça branca. 

Tudo isto me leva à conclusão de que o oeste do Brasil não é uma terra da 
promissão. E aquêles que são da opinião de que o esgotamento e a devastação 
das terras na parte leste do país podem prosseguir sem grande perigo porque 
no oeste ainda permanecem grandes reservas de terras férteis, cometem, na 
minha opinião, um grave êrro . Para mim, em todo o caso, não restam dúvidas 
de que as melhores áreas do Brasil já foram ocupadas e que, mesmo no futuro, 
o país não assistirá a uma "marcha para o oeste" no sentido norte-americano, tão 
pouco como atualmente é o caso e como não o foi no passado. 

Não compartilho, por isso, da opinião de alguns autores, que afirmam que 
o oeste remoto do Brasil poderia ser povoado desde que se deslocasse para oeste 
simult~neamente a "fronteira demográfica" e a "fronteira econômica", até que 
elas se superpusessem e se tivesse alcançado a "fronteira política". 23 Esta idéia 
preestabelece uma uniformidade das condições naturais, como era o caso no 
centro-oeste dos Estados Unidos, mas que no oeste do Brasil falta por completo. 

Quando, porém, eu me mostro absolutamente céptico em face da idéia de 
conquistar o oeste brasileiro segundo o exemplo norte-americano, isto não signi
fica que o Brasil não tenha mais possibilidades de um desenvolvimento agrí
cola. Ao contrário, considero-as muito grandes, aliás, mais no sentido qualita
tivo do têrmo do que no sentido exclusivamente quantitativo. Isto quer dizer: 
estas possibilidades estão mais na intensificação da agricultura no leste, densa
mente povoado, do que na expansão para oeste da área explorada segundo os 
métodos e>..1:ensivos. 

De qualquer forma, deveria primeiro desaparecer da paisagem mral e dos 
mapas do Brasil todo o sertão, e isto antes que se cogite do povoamento do 
oeste remoto. Mas, esta, pode-se chamar colonização interior e o repovoam eu to 
( "resettlement") será wn trabalho penoso e lento, que tem como premissa fun
damental uma transformação econômica e espiritual de tôda a população do 
sertão. 

Por outro lado, é sem dúvida necessário que o Brasil, na idade do avião, 
tome as medidas necessárias para explorar o seu oeste desconhecido e pouco 
desenvolvido e o coloque sob uma administração organizada. Mas isto, a meu 
vet·, é mais uma necessidade de ordem militar do que econômica. Econômica
mente não se justifica, isto é, não trará recompensas, estender a colonização 

so "~ preciso, evidentemente, ampliar " área abrangida pela fronteira econômica. Esta, assim, aos 
poucos, se superpor á à ah1al fronteira demográfica. O mesmo fenômeno, continuando a se processar, 
acabará fazendo coincidir as fronteiras demográfica e econômica com os lindes politicos da nacionalidade. 
Só então é <llle teremos, realmente, ocupado e conquistado o Brasil". 

HEBL NEIVA, Artur, 6, p. 226. 
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cada vez mais continente a dentro, antes que o povoamento do leste tenha pro
gredido e que se tenham desenvolvido aí, à maneira do centro-oeste dos Esta
dos Unidos, mercados locais e centros industriais. Se se empreende o povoa
mento do oeste remoto sem a garantia de uma colocação lucrativa dos produ
tos agrícolas, então se reincidirá no velho êrro da colonização no Brasil, isto é, 
de colocar os colonos em plena mata e depois deixá-los entregues ao seu des
tino. Com isto se cria um novo sertão e uma nova leva de caboclos. Não se 
pode chamar a isto de uma marcha para o oeste. 

Uma colonizaç·ão bem sucedida, só é possível onde seja produzido um 
produto comercial ("cash product") que encontre uma boa aceitação no mer
cado nacional ou internacional. A idéia de que a colonização do longínquo in
terior deva ser iniciada com a fundação de cidades, que formariam o mercado 
para os colonos, que posteriormente se instalariam nas imediações e por sua vez 
receberiam das cidades os produtos manufaturados, pode fàcilmente levar a 
um círculo vicioso. Em qualquer ponto desta economia fechada terá que ser 
produzido um produto agrícola ou industrial que possa ser colocado em mer
cados mais afastados e do qual provenham os lucros que são a premissa fun
damental para atrair o colono para a mata virgem e mantê-lo lá. Mas, onde 
está êste produto que tenha o valor do ouro e, como êste metal, seja capaz de 
promover um "boom" no oeste remoto do Brasil? 

Enquanto êle não existir, e, enquanto ainda houver terras disponíveis uo 
leste, nenhum homem de visão clara tomará parte numa marcha forçada para 
oeste. Para estas loucuras entusiasmam-se espontâneamente apenas os aven
tureiros e especuladores de terras, elementos da população que já existem de 
mais no Brasil e que, para uma colonização em bases sólidas são indesejáveis. 
Não é dêsses elementos que precisa o país, e sim do verdadeiro camponês, se
gundo o conceito europeu, cuja virtude é estar intimamente ligado ao seu tor
rão e à sua propriedade, e que se empenha em transformá-la num verdadeim 
lar que se conservará ah-avés das geraÇões, passando de pai para filho e dêste 
para os netos. Somente êle, por meio de seus métodos agrícolas intensivos, será 
capaz de transformar os solos esgotados do leste em terras permanentes de la
voura e com isso preencher as grandes lacunas de distribuição da população 
na região de povoamento antigo. O futuro do Brasil não está no oeste, e sim 
no leste. E o grande lema, na minha opinião, não deveria ser "marcha para o 
oeste", e sim "tomar pé firme no leste". Esta expressão é menos teatral, mas 
creio que corresponde melhor à realidade brasileira. 

Sinto-me satisfeito, ao terminar, de poder fazer referência a alguns auto
res brasileiros que chegaram aos mesmos conhecimentos e à mesma conclusão 
final que eu. 

o geógrafo e escritor brasileiro CAIO PRADO JúNIOR em 1943 manifestou-se 
acerbamente contra a impensada divulgação da expressão de "marcha para o 
oeste". Parece lógico que antes de ir adiante, devassando sertões meio inacessí
veis, se deva tratar do que ficou para trás. Há muito que fazer aí. A "marcha 
para o oeste", preconizada assim como uma política de estímulo à penetração do 
interior, é evidentemente reincidir no nosso êrro de séculos: a dispersão e ins
tabilidade do povoamento. 24 

>< PRADO Ja., Caio, 13, p. 30. 
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E o engenheiro e geógrafo AMÉRico BARBOSA DE OLIVEIRA considera 
"aquêle sentido de brasilidade" atribuído à palavra "rumo ao oeste" como uma 
"fórmula mística". "Criação literária felicíssima, mas cujo significado vago dá 
margem para justificação dos maiores dispautérios políticos, sociais e econô
micos". ":e uma fórmula que satisfaz aos anseios subconscientes de todos os lati
fundiários e especula dores do país. Os de oeste, contando com a possível va
lorização de seu patrimônio, os de leste, adquirindo a certeza da manutenção do 
"stato quo", isto é, a certeza de poder continuar parasitando tranqüilamente a 
exploração extensiva do solo, ou locupletando-se com sua "valorização, apenas, 
sem explorá-lo". 25 
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RÉSUMÉ 

L'auteur étudle les reg10ns plonnléres du Brésll, autant dans le passé que dans le présent, 
en les comparant à celles des Etats Unis de L 'Amérique du Nord et discute , finalement, le 
problême d e la valorisation de l'extrême ouest brésilien. 

Une mention de !'aire déjà occupée et qui a une valeur économique est fa lte, en premier 
lieu, par l'auteur, laquelle est petite en relation à l'extension du territoire, r alson pour laquelle 
elle constitue la derniére reserve de terres disponibles dans le monde occidentale. 

L'auteur définit l'expression "zone plonniére" comme étant une bande de terre , relatlvement 
large, qui est intercalée entre la forêt vierge et la zone civilisée, et dans laquelle l 'agriculture 
~>t le peuplement ont provoque un vérltable r ush ou boom. 

Dans son travail, l'auteur s'intéresse à peine aux zones pionniéres dinamiques, lesquelles 
ont une plus grande ressemblance à celles du mtddle-west ame_·lcan . 

En examinant les zones pionnleres du Brésil , dans le passé, l 'auteur conclue qu 'elles ont 
surglt dans la seconde moitié du XVIIIéme slecle, lors de l'expansion de la culture du coton. 
La ca nne à s ucre, quolqu 'elle n 'alt pas provoqué, à blen dire, l 'apparltion de zones pionniéres, 
pour avoir toujours été Uée au littoral, a occaslonné une expresslve augmentatlon des sucreries 
et de la populat!on dans les plaines du bas Paraíba, pen.:lant la pérlode de 1750 à 1820; de tels 
faits font penser à une zone pionniêre . 

Déjà au X!Xéme slêcle, le café en rencontrant dans la région orientale du centre du Brésll 
des conditions naturelles et économlques três favorables à sa culture, 11 s 'est repandu vers 
l'intérieur en provocant l'avancement de tronts plonniers classiques. Ceux-ci ont été subdlvisés 
en: zone de la depression du Paraíba, laquelle dans la deuzieme part!e clu XIX éme siécie a 
attelnd son a pogée et a substitue le systhême de "roças" par le systhéme cap1tal1ste des 
plantations ; Zone centrale de !'État de São Paulo, ou le développement de la culture du café 
s'est fait pendant la même époque que celle de la vallée du Paraíba et a été provoqué, en 
partie, à cause de la construction du chemln de ter; la Zone de São Carlos-Ribeirão Prêto, 
située dans une réglon de terres vlolettes, laquelle a été aussl bénéflclée par la constructlon du 
chemin de fer " Mojiana" et "Paulista" avec ses nombreuses ramiflcations. 

La Zone de Botucatu, située dans une réglon de terrains tr1ass1ques, avec des occurrences 
de terres vlolettes, avait été occupée tout d 'abord pour l'élevage du bétail. Le café s'y est 
repandu seulement au commencement de ce siécle. 

En même temps que des nouvelles zones p1onn1êres se développalent dans la réglon orlentale 
du centre du Brésil, d'autres zones ont surglt dans la région mérldlonale du pays . 

Une premiére zone plonniére s 'est développée, à partir de 1824, dans l'État du Rio Grande 
do Sul et les émlgrants allemands se sont éparpillés au long du pied du plateau et sur ses 
escarpes. Une autre a commencée en 1890 sur le plateau et dans la partie Nord-Occldentale 
de l'État . 

Dans l'Etat de Santa Catarina a surglt une zone plonniêre dans la vallée de Itajai, en vertu 
d'une 1n1c1atlve privée, ou a été fondée la colonle de Blumenau, en 1850 . Une autre a été 
créée pendant la premiére guerre mondiale sur l'lntérleur du plateau et son expanslon a été 
fac1Utée par la con•truction du chemin de fer São Paulo-Rio G"ande . 

L'auteur distingue, dans le Brésll actuel, clnq zones pionniêres: 
lére La région du Xapecó-Pato Branco dans le Nord-Ouest de l'État de Santa Catarina et 

dans le Sud-Ouest de l'État de Paraná . 
2éme Le Nord du Paraná. 
3ême L'Ouest de São Paulo. 
4ême Le Mato Grosso de l'l1:tat de Goiás. 
5ême La réglon Nord du Rio Doce, dans les ll:tats de Esplrlto Santo et Minas Gerais. A 

l'exceptlon de Goiás, le développement de ces zones s'est vérlfié à partir de la premlêre guerre 
mondlale. Elles présentent toutes des dlfférences naturelles, économiques et soclales, mais elles 
possédant certalnes caractérlstlques en commun . 

En falsant la comparalson des zones plonnléres du Brésil avec celles de l'Amérique du 
Nord , l'auteur mentionne d 'abord l'extenslon terrltorlelle des deux pays et montre, ensulte, 
que l'occupatlon a été falte dans les deux nations par des colons européens qui sont parti 
du llttoral atlantlque et ont pénétré vers l'Ouest. L'occupatlon de la terre et le peuplement 
n'ont pas sulvit, cependant, les mêmes procédés, non seulement à cause des différences d'ordre 
politique, historlque et sociale, mais aussl à cause des condltlons naturelles. 

En ce qui concerne la pénétratlon du peuplement, 11 y a eu, aux États Unls, réellement, 
une "marche vers l'Ouest", qui a été facllitée par les cond1t1ons naturelles: les colons se 
sont dlrlgés, depuls 1880, vers l'Ouest comme s'il s'aglssait d'une armée. 

A.u Brésil, la pénétration est restée longuement stationnée dans la région de la forêt du 
llttoral et l'avancement vers l'lntérieur s'est fait en petlts groupes ou 1ndividus Isoles, de là 
provlent l'avancement par sauts et la présence d'une grande quantlté de "caboclos" dans 
1'1ntér1eur du pays. 

En analysant la structure économique des zones plonniéres des deux pays, l'on observe 
une certalne ressemblance dans le systhême agrlcole adopté par les premiers colons, c'est à 
dlre, celu1 de la rotation des terres. On ne peut pas préclser la durée d'emplol de ce systhéme 
aux Etats Unls, et qui n'est plus en usage, tandls qu'au Brésil, le systheme en questlon e~t 
encare employé . De là provient le fait qu'une grande partle de 1'1ntér1eur du pays, sauf 
quelques exceptlons, est falblement peuplée et ses habitants ont un bas niveau lntellectuel et 
économique . 

L'espérance de beaucoup de brés111ens réslde dans la valorlsatlon et colonlsatlon des États 
de Goiás et Mato Grosso . Mais, les conditlons naturelles des ces États ne semble pas favorlser 
grandement l'adaptation des émlgrants européens dans cette région . · 

11 serait d 'un plus grand 1nterêt que le peuplement de l'Est augmente et que des marchés 
locaux et des lndustries y soient dével.oppées avant que le peuplement pénêtre vers l'Ouest. 

L'oplnlon de l'auteur est que le futur du Brésil ne se trouve pas dans l'Ouest, mais plutõt 
~~~sl'l~;:i,~~. et sa grande divise n'est pas "marcher vers l'Ouest" mais "prendre pled ferme 

RESUMEN 

Estudla el autor, Profesor LEo WAIDJ:L, las zonas pioneras del Brasil, en el pasado y en 
el presente, comparándola.s con las de los Estados Unidos de la América del Norte y, finalmente, 
discute el problema de la valorización del extremo oeste brasllefio. 

Refiérese inicialmente al área .del Brasil económicamente ocupada, pequefl.a en relaclón 
a la gran extens16n del territorio que possee po: ello la última reserva de tlerras disponlbles 
en el mundo occldental. 

El autor define la expresión "zona pionera" como una faja de tlerra, relativamente ancha., 
que se intercala entre la selva virgen y la zona clvU1zada, y donde la agricultura y e! poblamiento 
han provocado un verdadero rush. o boom. 
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Se interesa solamente en el trabajo por las zonas pioneras dinámicas, que son las que 
más se asemejan a las del middle-west americano. 

Examinando las zonas pioneras del Brasll, en e! pasado, concluye que ellas surgieron en 
la segunda mitad de! sig!o XVIII, en la época de la expansión de! cultivo algodonero . La cafia 
de azúcar a pesar de no haber dado origen a la !ormaclón de zonas ploneras, por estar siempre 
ligada al litoral, ocasionó expreslvo aumento de los ingenlos y de la población en Ia planicie 
del bajo Paraíba, en el periodo de 1750/1820; tales aconteclmientos hacen recordar una zona 
pionera. 

Ya en el siglo XIX, encontrando el café en el Brasil centro oriental, optlmas condiciones 
naturales y econômicas para su cultivo, luego se expandió para el interior provocando el avance 
de zonas pioneras clásicas. Éstas fueron subdivididas en: Zona de depreslón de! Paraíba, que -:n la segunda mltad de! slglo XIX alcanzó su apogeo y en e! que el sistema de "roças" pequefias 
areas cultivadas, fué substituído por el sistema capitalista de la p!antation; Zona central de! 
Estado de San Pablo donde el cultivo cafetero se desembolvló en la mlsma época que en el 
valle de Paraíba, motivada en parte por la construcclón de la linea ferrovlarla. Zona de San 
Carlos-Ribeirão Prêto, situada en áreas de tierra morada, también beneficiada por la construcción. 
de las lineas ferroviarias, la Mojlana, y la Paulista con sus numerosas ram!!icaclones. 

Zona de Botucatu, localizada en terrenos formaclón tráslca, con partes de tierra morada, 
Y poblada Inicialmente por hacendados de ganado. Expandléndose ahi el cultivo de! café, 
solamente en e! Inicio de este sig!o. 

AI mismo tlempo en que se desenvolvian Ias zonas ploneras de! Brasil centro-oriental 
nuevas zonas surgian en la reglón meridional de! pais . ' 

En el Estado de! Rio Grande de! Sur, se desarrolló la prlmera zona plonera a partir de 
1824, expandiêndose los emigrantes alemanes en la base y en las 1nmediaclones de! planalto 
nor-occidental de! Estado. 

En Santa Catarina, surgió la primera zona pionera por iniciativa particular en el valle de 
Itajal, donde la colonla de Blumenau fué fundada en 1850. 

Otra se lnlcló durante la prlmera gran guerra mundial en el planalto interior, y su expanslón 
fué facilitada por la construcclón de la vla-ferrovlarla San Pablo-Río Grande. 

En e! Brasil actual, e! autor distingue cinco zonas pioneras: 
la. La región de Xapecó-Pato Branco en e! noroeste del Estado de Santa Catarina y sudoeste 

de! Estado de! Paraná . 
2a. E! norte del Paraná . 
3a. E! oeste de San Pablo. 
4a. E! Mato Grosso de Goiás. 
5a. Región a! norte de! rio Dulce, en los Estados de Espiritu santo y Minas Gerais . 
Con excepclón de Goiás, el desenvolvimiento de esas zonas comenz6 a partir de Ia primera 

gran guerra mundial. Presentan todas ellas diferencias naturales, econômicas y sociales, pero 
poseen algunas caracterlsticas en común. 

Comparando las zonas ploneras de! Brasil con las de los Estados Unidos, el autor se ref!ere 
Inicialmente a la extenslón territorial de los dos palses, y, en seguida a la ocupación que en 
ambos fué realizada por cJlonos europeus, venidos de! lito•al atlántico y dirl;rl ,nd ... • ' pa a el 
oeste, divergen por lo tanto los procedlmientos ·cte ocupaclón de la tlerra y del poblamlento, 
en los dos palses, no sólo por diferencias de orden polltlca, histórica y social, como también 
por las condiciones naturales. 

En la marcha de! poblamlento, en los Estados Unidos, hubo realmente "marcha para el 
oeste", facilitada po~ la homogeneidad de las condiciones naturales: Los colonos desde 1880, 
dlslocáronse para el oeste como un gran ejérclto de pobladores . 

En el Brasil no acontec!ó lo mismo, el poblamlento se estaclonó largamente en la región 
de la selva de! litoral y e! avance para e! Interior tué hecho por pequefios grupos o indivlduos 
aislados, dando origen a ese poblamlento por saltos, y a la presencia de esa gran cantldad 
de caboclos en e! Interior del pais. 

Analizando la estructura econômica de las zonas ploneras de los dos países se nota cierta 
semejanza en e! sistema agrícola adoptado por los primeros colonos, esto es, e! de rotaclón 
de tlerras . En los Estados Unidos no se puede precisar la duración de ese pr!mer ciclo, que 
hoy dia está abandonado, en tanto que en el Brasil, todavia perdura. En consecuencla, una 
gran parte del interior del pais, salvo algunas excepc!ones, quedó escasamente poblada por 
una potlación de bajo nlvel Intelectual y econômico. 

Actualmente la esperanza de muchos brasllefios concéntrase en la valortzación y cO!onización 
de los Estados de Mato Grosso y Goiás, pero, por lo que se sabe de sus condiciones naturales, 
será dificil la adaptación del emigrante europeo en esa reg!ón. 

Seria de mayor !nterés que el poblamlento de! este progresara y que ahí se desenvolvleran 
mercados locales y centros industriales antes que el poblamlento avance para el oeste. 

El autor es de opln!ón que el futuro de! Brasil no está en el oeste y, si, en el este y su 
gran lema no es "marchar pa:a e! oeste" pero si "poner pié flnne en e! este". 

SUMMARY 

The author, Prof. LEo WAIBEL, studles past and present pioneer zones In Brazil, comparlng 
thelr dlstrlbutlon to the one observed in the Unlted States of Amerlca, and dlscusslng the 
problems involved In economlc plannlng for the brazlllan west . 

The author describes the area econommlcally occupled and emphasizes that lt 1s small 
In relation to the large extenslon of the country; on account of these characterlstlcs, the 
country possesses the last dlsposable land reserves In the occldent. 

The author defines, then, the expression "ploneer zone", a strip of land relative!y wlde 
whlch stands between the vlrgln torest and the clvillzed zone, and wlthin whlch agriculture 
and peopllng caused a rush or boom. 

Only dynamic pioneer zones are dea!t wlth on account o! thelr slmllarlty to the ones 
observed In the Amerlcan mlddle-west. 

Examlnlng historie brazllian ploneer zones, the author concludes they appeared durlng the 
second half of the XVIII th. century when an expanslon of cotton cultlvatlon was noted; 
sugar cane, wlthout causlng the establlshment o! ploneer zones, caused an lncrease In the 
number of sugar m!lls and of the population ot the lower Paraíba valley durlng the perlod 
between 1750 and 1820. 

Durlng the XIX th. century coffee was brought to the central-eastern part of Brazil; thls 
area presented Ideal natural and economlc condltlons ror coffee and thls situatlon caused 
coffee plantatlons to expand towards the interior, lnductng the advance of classic ploneer 
frlnges. 

These frlnges were the followlng: the ploneer zone of the depresslon of the Paraíba va!ley, 
whlch attatned lts peak durlng the second halt of the XIX th. century and where the 
agricultura! system (shlftlng cultlvatlon) was substltuted by the capitallst plantatlon system; 
the central zone of the State of Sl!.o Paulo, where coffee appeared durlng the same epoch as 
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In the Paraíba a s a consequence of the constructlon of the rallroad; the São Carlos-Ribeirão 
Prêto zone, where terra rossa occurs, also benefited from the constructlon of two railroads, 
Mojiana and Paulista, and thelr numerous ramiflcatlons. 

The Botucatu zone, localysed on trlassic terraln wlth occaslonal occurrences of terra rossa, 
was lnnltlally occupled by farmers; only after the beglnnlng of the present century did coffee 
expand In thls zone. ' 

Whlle the ploneer zones of central-eastern Brazll developed, new zones appeared to the 
north. 

In the State of Rio Grande do Sul a first zone developed after 1824; the german lmmlgrants 
spreaded on the foothllls and on the slopes of the plateau. Another zone appeared In 1890, 
on the northeastern plateau of the State. 

In Santa Catarina, a flrst ploneer zone appeared in the valley of the Itajaí r1ver on 
account of private enterprlse, where the Colônia de Blumenau was founded in 1850 . Stlll 
another zone appeared during the Flrst World War, occupylng parts of the Interior plateau, 
its expansion facilitated by the construction of the railroad connecting São Paulo and Rio 
Grande . 

The author distlngulshes flve ploneer zones In Brazll, In our days: 1 - the Xapecó-Pato 
Branco reglon to the northeast of Santa Catarina and southwest of Paraná; 2 - the north of 
Paraná; 3 - the west of São Paulo; 4 - the so called Mato Grosso of Goiás; 5 - the reglon 
to the north of the Doce rlver, In the States of Espírito Santo and Minas Gerais. 

Wlth the exceptlon of the one In Gotás, the expanslon of these zones begun durlng the 
Flrst World War . Ali have natural, economic and social differences but present some common 
characteristics . 

Comparlng brazilian pioneer zones with thelr amerlcan slmllars, the author refers lnnitially 
to the area covered by the two countries and then to the fact that the peopllng was made, 
in both cases, by european colonists which origln was the Atlantlc llttoral of Europe, and who 
moved west . The processes of occupatlon of the land are different not only beca use of politlcal, 
historie and social dlfferences but also because of the natural conditlons which prevalled in 
each country . The march of the occupatlon In the Unlted States was atually a "march to 
the west" due to the homogenelty of natural conditlons: since 1880 colonists moved west llke a 
grea t army o f settlers. 

The same did not happen In Brazil; the peoplers stayed too long within the forests of 
the coast and the advance towards the hlnterland wa s made elther by small groups or by 
lsolated elements . Thls situation caused the occupatlon to be made by "jumps" from one 
polnt to another and explalns the presence of a large number of "caboclos" In the interior. 

Analyslng the economlc structure of the ploneer zones in the two countrles, the author 
states that there ls a certaln simllartty among the agricultura! systems used by the flrst 
settlers, i.e . , the rotatlon of land . It 1s not possible to establlsh the duration of this flrst 
pbase In the Unlted States; In Brazil lt stlll occurs. As a consequence, a large extenslon of 
the Interior, wlth few exceptions, ls scarcely occupied by a population whose Intelectual and 
economlcal leveis are very low. 

The valorlzation and colonlzation ot the States o! Mato Grosso and Goiás now represent 
and concentrate the hopes of many brazllians but from what is known about the natural 
conditlons which prevail in that reglon, the adaptatlon of european immlgrants ls considered 
difficult lf not lmposslble. 

It would represent a higher interest lf the occupatlon of eastern Brazil expanded itself 
and if local markets and Industrial centers were establlshed in the east before any attempt 
ls made to move west. 

It ls the author 's opinion that the !uture of Brazll lles In the east rather than in the 
west and that the problem is to "make a stand" in the east before marching west . 

ZUSAMMENFASSUNG 

Der Autor, Prof. LEo WAIBEL, untersucht dle Pionlerzonen von Brasillen in Vergangenheit 
und Oegenwart. Er vergleicht sie mit jenen der Verelnigten Staaten In Nordamerlka, und er 
erõrtert das Problem der wirtschaftlichen Erschllessung des iiussersten Westens des Landes. 

Er bericbtet zunãchst über die Fliichen, dle in Brasilien bereits wirtschaftllch erschlossen 
sind, und die lm Vergleich zu der grossen Ausdehnung des Staates nur gerlng sind, weshalb 
Braslllen dle letzte Reserve an noch verfügbarem Land aufwelst, die es In der westllchen Welt 
noch gibt. 

Der Autor definlert den Ausdruck "Pionlerzone" als einen verhaltnlsmil.sslg brelten Strelfen 
Landes, der sich zwischen dem Urwald und der zivllisierten Zone erstreckt, und in dem die 
Landwlrtschaft und dle Bevolkerung einen wahren Rush oder Boom hervorbringen. 

Er interessiert sich In der Arbelt besonders für dle "dynamiscben" Plonlerzonen, dle am 
melsten dem m1ttieren Westen Nordamerlkas !l.hneln. 

Bei der Untersuchung der Plonlerzonen vergangener Zeiten flndet der Verfasser, dass sle 
slch erstmallg in der zweiten Halfte des 18 . Jahrhunderts entwickelten, ais sich dle 
Baumwollkultur ausbreitete. Wenlger ausgeprllgt ist dle Verbindung von Plonlerzonen mit der 
Kultur des Zuckerrohrs, weil Zuckerpfianzungen an das Litoral gebunden slnd . Dennoch 
veranlasste auch dlese Kultur einen plõtzllchen Anstleg der Bevõlkerung und der Zahl der 
Zuckerfabrlken In der Tlefebene von Paraiba wiihrend der Jahre 1750/ 1820, eine Entwlcklung, 
dle an dle Entstehung von Pionierzonen erlnnert . 

Der Kaffee fand lm õstllchen Brasilien schon lm 19 . Jahrhundert die günstlgsten Bedingun
gen für seln Wachstum. Er breltete slch von hler aus rasch in das Innere aus und veranlasste 
eln machtlges Anschwellen von Pionlerzonen . Sle wurden in verschledene Abschnltte unter
getellt. Dle Zone der Niederung von Paralba errelchte ihren wlrtschaftllchen Hõbepunkt In 
de~ zweiten Hlilfte des 19. Jahrhunderts, als das System der Roças (Pflanzungen auf kleinen 
Fllichen nach Vorbereitung durch Brand) durch das kapltalistische Plantagensystem ersetzt 
wurde. In der zentralen Zone des Staates São Paulo entwlckelte sich dle Kaffeekultur 2ur glelchen 
Zeit wle im Paraíbatal, zum Tell hervorgerufen durch den Bau von Elsenbahnen. In der Zone 
von São Carlos-Ribeirão Prêto wurde dle Kaffeekultur auf Roterdebõden ebenfalls durch den 
Bau von Elsenbahnen begünstight, wle dle Mojlanabahn, dle Paulistabahn und ihre zahlreichen 
Nebenstrecken. 

Dle Zone von Botucatu, auf Bõden gelegen, die der Triasformatlon angehõren, mit Auftreten 
von Roterde, war ursprüngllch von Viehzüchtern bevõlkert. Hler entwlckelte slch dle Kaffeekultur 
erst am Anfang dleses Jahrhunderts. 

Zur glelchen Zeit, in der slch die Plonlerzonen des ostlichen Brnslllens entwlckelten, 
entstanden neue Zonen lm Süden des Landes . 

Im Staat Rio Grande do Sul entwlckelte sich elne erste Plonlerzone nach 1824, als slcb 
die deutschen Elnwanderer am Fuss und an den Hangen des Planalto ausbrelteten. Elne andere 
entstand 1890 auf dem nordwestllchen Planalto des Staates. 
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In Santa Catarina entwickelte sich eine erste Plonlerzone durch private Inltlatlve im Tal 
des ltajai, wo dle Kolonie Blumenau im Jahre 1850 gegründet wurde. Eine andere entwickelte 
sich wiihrend des ersten Weltkrieges auf dem lnneren Planalto. Jhre Ausdehnung wurde durch 
den Bau der Bahn São Paulo-Rio Grande do Sul erlelchtert. 

Im jetzigen Braslllen unterscheldet der Autor die folgenden fünf Plonlerzonen: 
1. Die Region von Xapecó-Pato Branco im Nordwesten des Staates Santa Catarina und 

lm Südwesten von Paraná, 
2. den Norden von Paraná, 
3. den Westen von São Paulo, 
4. den Mato Grosso von Goiás, 
5. dle Reglon nordlich eles Rio Doce in den Staaten Esplrito Santo und Minas Gerais. 

Mlt Ausnahme von Goiás geht die Entwicklung dleser Zonen auf das Ende des ersten Weltkrleges 
zurück. Alle dlese Zonen haben grosse natürliche, wlrtschaftllche und soziale Unterschiede 
doch besltzen sie auch elnlge gemeinsame Kennzeichen. ' 

Bei dem Verglelch der Plonlerzonen von Braslllen niit denen In Nordamerlka geht der 
Verfasser zunãchst auf die terrltorlale Ausdehnung der belden Lãnder ein und er schlldert 
dann die Besitznahme, die In beiden Fãllen durch europãlsche Kolonisten' erfolgte die vom 
atlantlschen Litoral herkamen und sich nach dem Westen vorschoben. ' 

Dennoch glbt es Unterschlede In der Bevolkerung und In der Besitznahme des Landes In 
beid~:> ~ãllen, nlcht nur wegen der unterschiedllchen politlschen, geschichtlichen und sozlalen 
Verhãltn1sse, sondern auch wegen der verschledenen natürllchen Bedlngungen. 

Das Vorrücken der Bevolkerung In den Verelnlgten Staaten war tatsãchllch ein "Marsch 
nach dem Westen", begüngstlgt durch dle Glelchmãsslgkelt der natürllchen Bedlngungen. 
Dle Elnwanderer schoben slch selt 1880 nach dem Westen vor wle eln grosses Heer. 

In Brasllien haben wlr nlcht dle glelche Einheltllchkelt. Dle BevO!kerung verharrte lange 
lu der Region der küstennahen Wãlder und das Vorrücken gegen das Innere zu erfolgte durch 
kleine Gruppen oder Elnzelgãnger. Daher rührt die sprunghafte Entwicklung. 

Bel einer Analyse der wirtschaftlichen Struktur in den Pionlerzonen der belden Lãnder 
bemerkt man elne gewisse Aehnllchkelt In den landwlrtschaftllchen Systemen, dle von den 
ersten Elnwanderern angewendet werden, vor aliem im Landwechsel. Für dle Verelnigten St.aaten 
kann man nlcht genau die Dauer dleser ersten Phase der Landwlrtschaft angeben, elner Phase, 
dle hler heute überwunden 1st, wãhrend sie In Braslllen noch durchaus andauert. Die Folge 
1st, dass lm Innern des Landes, von vereinzelten Ausnahmeri abgesehen, eln grosser Tell nur 
schwach bewohnt 1st durch elne Bevolkerung, dle auf nledrigem lntelektuellem und wlrtschaft
lichem Nlveau steht. 

Heute rlchtet slch dle Hoffnung zahlrelcher Brasllianer auf die Erschliessung und Kolonlsle
rung der Staaten Mato Grosso und Goiás. Aber nach dem, was man über dle natürlichen 
Bedlngungen in dieser Region weiss, wird es schwer seln, europãlsche Elnwanderer dafür zu 
finden. 

Es 1st von grosserem Wert, dass sich der Osten besser entwlckelt, und dass hier lokale 
Mãrkte und industrlelle Zentren entstehen, ehe slch die Bevülkerung nach dem Westen 
vorschlebt. 

Der Autor 1st der Meinung, dass die Zukunft Braslliens nicht im Westen liegt, sondern 
lm Osten, und dass der grosse Gedanke nlcht seln sollte "Marsch nach dem Westen", sondern 
"Fussfassen 1m Osten". 

RESUMO 

La aütoro, Prof. LEo WAIBEL, studas la pionira1n zonojn de Brazilo, en la estlnteco kaj en 
la estanteco, 111n komparante kun tluj de Usono, kaj fine diskutas la problemon de la valorlgo 
de la brazllla ekstrema okcidento. 

Kornence li traktas pri la areo de la ekonomie okuplta Brazilo, malgranda rilate al la 
granda etendo de la terltorlo, klu tial posedas la lastan rezervon de teroj dlsponeblaj en la 
okcldenta mondo. 

La aiitoro dlflnas la esprimon "plonira zono" kiel terstrion, relative larga, klu sin intermetas 
Inter la sovaga. arbaro kaj la civillzita zono kaj en kiu la terkulturo kaj la logatlgo okazlgls 
veran rush aü boom. 

En la artikolo 11 intereslgas nur prl la dinarnlkaj pioniraj zonoj, kluj pU slmilas al tluj de 
la usona middle-west. 

Ekzamenante la pionirajn zonojn de Brazllo, en la paslnteco, li konkludas, ke ili ekaperis 
en la dua duono de la XVIII-a jarcento, okaze de la ekspanslo de l.a koto!lkulturo .. Kva~karn 
la sukerkano ne okazlgis gustedire la aperon de pionlraj zonoj pro t1o, ke gi estas ê1am llgata 
al la marbordo, tamen gl kaiiZis konslderindan pllnombrlgon de la sukerfabrlkoj kaj de .la 
logantaro sur la ebenajo êe la malsupra Paralba, dum la perlodo de 1750/1820; tiuj okazlntaJOj 
pensigas al plonlra zono. 

Jam en la XIX-a jarcento êar la kafo trovls en la centra okcidenta Brazllo bonegajn 
naturajn kaj ekonornlajn koncÚêojn por sia kulturo, gi ekspansiiíl;is lnternlanden okazlgante 
la antaüeniron de klaslkaj pionlraj zonoj. e1 tiuj estls subdlvldltaj en: Zonon de kav~jo de 
Paraíba klu en la dua duono de la XIX-a jarcento atingls slan apogeon kaj kle la sistemo 
de roçds (elhakado) estls anstataiilglta de la kapltalisma sistemo de la plantation; centran 
Zonon de stato São Paulo, kle la kafkulturo dlsvolvigls en la sarna epoko, kiel en la valo. de 
Paraíba, estlglta, parte, de la konstruado de la fervo1o: Zonon de Sã.o carlos-Ribeirão Preto, 
sltuaclantan en areoj de vlolkoloraj teroj ankaü profltlglnltan el la ·konstruado de la fervojoj, 
Mojlana kaj Paulista kaj tles nombraj branêoj· Zonon di! Botucatu, sltuaciantan sur te7enoj 
de trias~ formacio, kun okazajo! de vlolkolora 'tero, kaj logatlglta komence de farmblenlstoj 
de brutaro. Tle la kafkulturo ekspansilgis nur en la komenco de êl tiu jarcento. 

Samtempe, klam dlsvolvlgls la plonlraj zonoj de centre. orienta Brazilo, novaj zonoj ekaperls 
en la suda reglono de la lando. 

En Stato Rio Grande do Sul dlsvolvigis unua pionlra zono ekde 1824, kaj la germanaj 
enmlgrantoj ekspansiigls sur la malsupro kaj la dekllvoj de la platajo. Alia komenclgls en 1890, 
sur la norda-orlenta platajo de la Stato. 

En Santa Catarina aperls unua pionlra zono per prlvata lnlclato en la valo de rlvero It~jal, 
kle Kolonio Blumenau estls fondlta en 1850. Alia komenclgis dum la unua Granda M1llto 
sur la lnternlanda platajo, kaj gla ekspenaslo estis faclliglta de la konstrado de la fervojo São 
Paulo-Rio Grande. 

En la nuntempa Braz1lo la aütoro distingas kvin pionlrajn zonojn: 
1-a) la reglono de Xapecó-Pato Branco nordokcldente de Stato Santa Catarina kaj 

sudocidente de stato Paraná; 2-a) nordo de Paraná; 3-a) okcldento de São Paulo; 4-a) Mato 
Grosso de Goiás; 5-a) reglono norde de rlvero Doce, en la Statoj Espírito Santo kaj Minas 
Gerais. 
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A Zonas Púmriras tÚJ Brasil 

Kun la escepto de Goiás la disvolvigo de tluj zonoj okazís ekde la unua Granda Mondmlllto . 
Ill êluj prezentas dtferencojn naturajn, ekonomlajn kaj sociaj, sed havas kelkaJn komunajn 
karakterizajojn . 

Komparante la plonirajn zonojn de Brazllo kun tiuj de Usono, la aútoro meneias komence 
la terltortan etendon de la du landoj kaj poste la okupadon, kiu en ambau estis reallglta de 
eúropaJ kolonlistoj, venintaj de la atlantlka marbordo kaj lrantaj okcldenten. Tamen da procedo) 
de okupado de la tero kaj de Jogatlgo dlferenclgas en la du JandoJ ne nur per dlferencoj de 
politlka, hlstorta kaJ soeis karaktero sed ankau de la natura) kondiêoj . 

En la marso de la logatlgo, en Usono, estis reale ··marso okcídenten" faclllgita de homogeneco 
de la natura) kondlêoj; la kolonlistoj, ekle 1880, deloklgis okcídenten klel granda armeo de 
logatlgantoj . 

En Brazllo la samo ne okazís, la logatigo longe haltis en la reglono de la arbaro de la 
marbordo kaj la antaúenlro internlanden estls farita per malgrandaj grupo) aú per ízolaj 
Individuo); de tio rezultls tiu logatigo per salto) kaj la êessto de tiu granda kvanto da enlanduloj 
en la Interno de la !ando . 

Anallzante la ekononian strukturon de la pioniraj zonoj en la du landoj, onl rimarkas 
kelkan similecon en la tetkultura sistemo adoptlta de la ubuaj kolonilstoj, tio estas, tiu de 
alterna slnsekvado de teroj . En Usono onl ne povas preclzlgl la dauron de ttu unua fazo, 
klu hodlaü jam estas flanke lasíta, dum en Brazilo gi ankoraü longedaúras. Konsekvenee granda 
parto de la Interno de la laudo, kun kelkaj esceptoj, restis malmalute logatigíta de logantaro 
kun malalta lntelekta kaj ekonomia nivelo. 

Nuntempe la espero de multaj brazllanoj koncentrigas en la valortgo kaj kolonltgo de 
Statoj Mato Grosso kaj Goiás. Sed lau tio, kion onl selas pri illaj natura) kondiêoj, estos 
malfaclla la adaptl~o de la eüropa enmlgranto al tiu regiono. 

Prezentus pli grandan lntereson, ke la logatlgo de oriento progresus, kaj ke tle disvolvlgus 
lokaj komereejoj kaj industrial centro), antaü klam la logatigo antaúenirus okeidenten. 

La aütoro oplnlas, ke la estonteco de Brazllo ne estas en okcidento, se den oriento, kaj 
gla granda devlzo ne estas "mar§! okcldenten", sed "plene firmlgl en oriento" . 
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CARACTERíSTICAS GERAIS DA AGRICULTURA 
BRASILEIRA EM MEADOS DO SÉCULO XX 

NILO BERNARDES 

Geógrafo do CNG 

CARACTERíSTICAS GERAIS DA ECONOMIA AGROPECUARIA 

É inquestionável a preponderância que cabe às atividades agro
pecuárias no conjunto da economia brasileira. Em rápido confronto, 
pode-se verificar que o valor da produção de vinte dos principais pro
dutos agrícolas, não compreendida pois a pecuária, sobrepuja tôda a 
produção industrial, tanto a extrativa vegetal e mineral, quanto a de 
transformação (136,2 milhões de cruzeiros para 116,7 milhões, em 
1950) 1 • Estão em inteiro desacôrdo, porém, o grau de desenvolvimento 
atingido por essas atividades de base e sua importância relativa. Com 
efeito, o velho aforismo tantas vêzes mencionado - "o Brasil é um 
país essencialmente agrícola" - teve sempre sua razão de ser do ponto 
de vista quantitativo, mas, infelizmente, é inegável que em sentiq.o 
qualitativo, pouco ou nada significa. A fragilidade de nossa economia 
agrária de modo geral, o aspecto deficitário que apresenta na sua maior 
parte, com baixos rendimentos e instabilidade da produção no tempo 
como no espaço, são problemas gerais que a ninguém escapam. Tais 
problemas, aliás, transcendem o campo econômico e se refletem, acen
tuadamente, no campo social e cultural, uma vez que interessam de 
modo direto à situação da maior parte da população brasileira, ligada 
como está às atividades rurais. 

No campo da economia interna, os problemas da distribuição da 
terra e da produção agrícola assumem particular importância, por
quanto o próprio surto industrial depende estritamente das divisas 
cambiais, proporcionadas quase exclusivamente pela exportação de 
produtos agrícolas. Por outro lado, impo;rtantes setores da nossa in
dústria dependem das atividades rurais para o suprimento de maté
rias-primas. 

Entretanto, um dos aspectos que mais chamam a atenção, ao 
serem comparados os dois ramos da produção, é a sensível desigualdade 
no ritmo do desenvolvimento de ambos. Basta ver que, de 1940 a 1950, 
enquanto o número de pessoas que exercem atividade nas indústrias de 

1 Incidentalmente, obServa-se que 33,6 milhões de cruzeiros no valO'r da produção industrial 
correspondem à classe de indústria de produtos alimentares, ou seja, de operações ligadas, 
diretamente, à produção agrícola e pastoril. 

N .B. -Quando não houver indicação da fonte, os dados estatísticos aqui citados foram 
obtidos nos diversos volumes do IV Recenseamento Geral do Brasil - 1950 ou no Anuário 
Estatístico do BrasiL - 1956, publicações do Conselho Nacional de Estatística - IBGE. 
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transformação aumentou de 57%, na agropecuária o acréscimo verifi
cado não chegou a 5%. E não se trata, como se poderia presumir, da 
diminuição da mão-de-obra aplicada pela adoção de métodos mais in
tensivos e maior emprêgo de maquinaria. 

O considerável potencial de espaço agrícola apresentado pelo Bra
sil, não há dúvida que lhe confere uma posição de certo modo privile
giada em um mundo carente de alimento e matérias-primas cultivadas. 

Nossa economia rural se caracteriza por um aproveitamento rela
tivamente débil da área considerada ocupada, a qual, por sua vez, 
corresponde a uma fração pequena do território nacional. A área total 
dos estabelecimentos recenseados em 1950 (232 211106 hectares) repre
senta cêrca de 27,6%, pouco mais da quarta parte da superfície do 
pais. Confronte-se com o México (93,4%) ou o Uruguai (78,7%) e 
poder-se-á avaliar como é baixo aquêle índice de ocupação. 

Entret~to, em um pais em plena expansão, como o Brasil, tal 
cifra reflete apenas um momento no processo de ocupação do território. 
Assim é que, nos estados onde, de certo modo, já se completou a expan
são do povoamento, a proporção da área ocupada pelas propriedades 
rurais é relativamente. alta. No Rio Grande do Sul, por exemplo, é da 
ordem de 82,6%. Já no Pará, embora se trate do estado mais povoado 
da região Norte, a proporção não ultrapassa 5,7%. 

Dêste modo, o que mais importa é saber em que proporção êste 
espaço ocupado está sendo convenientemente utilizado. Maiores refle
xões sugere, pois, um exame da repartição das áreas das propriedades 
segundo os modos principais de utilização da terra. 

Area dos estabelecimentos agropecuários segundo a utilização da terra 
(valores porcentuais referentes a 1950) 

Brasil Norte Nordeste Leste Sul Centro-Oeste 
-----------
Lavouras permanentes .•..... 1,90 0,27 0,57 3,07 4,05 0,14 
Lavouras temporárias ....... 6,32 0,74 8,51 6,49 12,10 0,99 
Pastatrens .................. 46,35 10,53 28,84 50,24 50,23 67,09 
Matas ..................... 24,12 76,81 24,23 17,09 15,71 17,65 
Terras incultas ............. 14,78 8,89 27,99 15,04 13,55 8,04 
Terras improdutivas ........ 6,53 2,76 9,86 8,87 4,37 6,09 

TOTAL ....••.......... 100 100 100 100 100 100 

Merece atenção especial a pequena parte destinada, proporcional
mente, às terras de cultivo no conjunto da área das propriedades 
(8,22%). Aliás, o total cultivado corresponde apenas a cêrca de 2% do 
território nacional. Isto significa menos de 0,4 hectare por habitante, 
o que é irrisório, mesmo para um país pouco desenvolvido. Na Argen-

R bras. ~ogr.. &o de janeiro, v. 60, n .1-2, jan.láez. 2006 



~ 
'l 

) 

,. ........ . 
' ' . ·~ ... ::'"' . 

\ 
'. ..... 

I 

r 
L,, 
F: - ........ ~ .. 

r\ 

········~- - - --···· .. i z. 

UTILIZAÇÃO DA TERRA NOS 
ETABELECIMENTOS RECENSEADOS 

EM 19~0 

MILHÕ!.$ 0 ( 

k [C TA"[S 

1----------,, - - ...;. - 20 

i 
. ---~--+ - -- ~ - 10 

. ~ ! 

~;-- -_-_r~~r-~t~ : 
L. _ _l_ _l __ ,,, .. ,_l._ .......... .l 

... 

• .. , 

I 
. ........ ..... .. .. ~ ..... ... 

[$CAlA. ...._ ___ .;;_ ... 

Flg. 1 

tina, por exemplo, onde há grandes extensões francamente desérticas, 
e outras extremamente dificeis de serem trabalhadas, as parcelas em 
cultivo correspondem a mais de 11% da superfície do país, represen
tando 10,7 hectares, por habitante.--:-Tenha-se, também, em conta, que 

·é proporcionalmente maior que no Brasil a importância da pecuária 
na economia dêsse pais vizinho. 

É relevante, ainda, observar que no intervalo entre os dois últimos 
censos foi relativamente pequeno, mesmo para um país novo como o 
nosso, o aumento da área de lavouras - menos de 4%. Diga-se que 
êsse aumento se restringe à região Sul, onde foi verificado um acrésci
mo de 13% na área de lavouras (permanentes e temporárias) enquantn 
nas demais regiões registrou-se um decréscimo geral. 

Pág. 105 - Abrll-Junho de 1961 
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O grande aumento verificado na área total dos estabelecimentos 
corresponde, em grande parte, a novas áreas de pastagens 2 • . 

Representam elas, em parte, um recuo da ãrea -cultivada nas zonas 
de ocupação mais antiga, como teremos oportunidade de comentar. 
Mas, sobretudo, correspondem à incorporação aos estabelecimentos ru
rais,_ de grandes trechos de campos cerrados na região Centro-Oeste, 
região, aliás, onde se verificou o maior acréscimo relativo da área total 
recenseada. 

Os pastos, é de se notar, ocupam mais da metade do total das 
propriedades, mesmo em regiões em que a agricultura assume posição 
de relativa importância, quais sejam o Sul e o Leste. Por outro lado, 
é relativamente grande a proporção das terras incultas, na sua maior 
parte terras em pousio 3• 

No que diz respeito às terras cultivadas, percebe-se o quanto se 
reflete, neste particular, o desequilíbrio econômico regional que vem 
caracterizando, nos últimos tempos, o Brasil. É nítida a vantagem apre
sentada pelo· Sul: possui aproximadamente, 46% do total da álrea 
cultivada, embora apresentando menos da décima parte da superfície 
do pais. Por outro lado, a importância desta região quanto à área de 
lavouras permanentes (50%) é maior, em face do papel de realce que 
o café ainda mantém na nossa agricultura. Em área cultivada, o café 
somente é precedido pelo milho. Do total de 136 bilhões de cruzeiros, 
valor da produção dos vinte mais importantes produtos agricolas, em 
1955, correspondiam ao café pouco mais de 41,5 bilhões. 

Café, algodão, cana-de-açúcar e cacau, como os principais produtos 
comerciais; lavouras de subsistência amplamente difundidas em que se 
salientam o milho, o feijão e a mandioca e a que se juntam, com pro
dução de certo modo restrita a determinadas áreas, o arroz e o trigo: 
tais são as principais culturas em tôrno das quais gira a eéonomia 
agrícola brasileira. Por outro lado, de grande importância são as ativi
dades pastoris em que tem franca primazia o rebanho bovino, um dos 
quatro maiores do globo e em rápido crescimento: com menos de 44 
milhões de cabeças em 1950, ultrapassaria 60 milhões em 1955. 

Mas devemos considerar que nem a própria lavoura comercial omite 
sua fragilidade, oscilando a cada nova injunção de mercado. Assim, 

• As 6reas recenseadas, em 1940 e em 1950 para o total dos estabelecimentos foram as 
seguintes: 

ÁREA 

ÁREA TOTAL .•••••••.••••..• •••.. •.•.•• • . ••• •••••••.••••••.•.•..•. ••..•••..• 

l..&youras •••••••••••••• •••••• ••..•• • •••• ••••••••• •••••••••••.• •• .. ••••••.•. 
Pulapaa ......•..•............ .. ................... • . ...••....... . ....... 
Matu ... . ........ .. .. ................................. ... . . ........ . .... . 
Terru ioeultu ......... . . .. . ..... . . . . ............... .. . ..... .............. . 
Terru improdulins ............. . . . .. . .. .. ........................ . .. . . . . . 

1840 

187 720 247 

18 835 430 
88 141 733 
49 085 464 
29 296 493 
12 361 127 

19150 

232 211 108 

19 095 057 
107 633 043 
55 999 081 
34 310 074 
15 173 204 

• Levando em conatderaç&o os sistemas agricolas predominantes no Brasil e conhecendo 
o largo espaço que as terras tncUltas abrangem na pal&aiem rural, devemos observar que os 
valores apresentados pelo censo a êsse respeito estAo abatxo do que se · poderia esperar. 
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como bem sintetizou LE LANNou 4 o drama da agricultura brasileira 
reside no fato de que as atividades mais lucrativas são também aquelas 
que mantêm a nossa economia em mais lamentável dependência. 

Os fatos acima apontados podem ser desdobrados em seus aspectos 
mais importantes, quais sejam, o regime de propriedades, a utilização 
da terra e os sistemas de cultivo, bem como os principais problemas 
daí resultantes. Ficarão, assim, mais explícitos os fatôres de maior 
relevância que pesam sôbre a ocupação da terra e também- porque 
não? - alguns sintomas de renovação dos sistemas de mais largo 
emprêgo. 

A ESTRUTURA FUNDIARIA E O REGIME DE EXPLORAÇAO DA 
TERRA 

País de contrastes, como tem sido pitorescamente analisado sob 
muitos aspectos, o Brasil, no que diz respeito à propriedade fundiária, 
não deixa também de apresentar extremos chocantes quando se con
frontam, por exemplo, os minifúndios agrícolas quase econômicamente 
insubsistentes de certas·áreas do Nordeste e os imensos domínios pas
toris do Pantanal mato-grossense. Contrastes como êste, porém, se di
luem face a uma constante que constitui a característica da quase 
totalidade do território brasileiro: a predominância da grande proprie
dade, mesmo não considerando os exagerados valores espaciais classi
ficados como latifúndios. 

Quem conhece o interior do pais, sente como em sua maior área 
a grande propriedade, como padrão de ocupação do território, está 
sempre presente. É mesmo uma impressão maior que aquela inculcada 
pelas próprias informações estatísticas. Com efeito, um panorama nu
mérico das características fundiárias do Brasil rural através do exame 
dos dados censitários está ainda sujeito a limitações, entre outros mo
tivos porque, à falta de levantamentos cadastrais da posse da terra, 
as informações referem-se às explorações agropecuárias existentes, seja 
·em terras próprias, seja em terras de terceiros por arrendamento ou 
parceria. Dêste modo, não há correspondência entre o que os censos 
consideram "estabelecimentos agropecuários" e a propriedade fundiá
ria que é, realmente, o que nos interessa. Não se dispõe sequer do nú
mero de proprietários, o que nos impede de conhecer com exatidão o 
grau de concentração da propriedade e a variação regional do fenômeno. 

Entretanto, a apreciação dos valores de áreas médias, permite-nos 
uma primeira idéia geral da distribuição da terra pelos que a exploram 
(Anexo I). Valores médios que possamos considerar realmente baixos, 
face à característica geral, apontada para o país, encontraremos na
queles estados de ocupação mais antiga, onde é muito longa a evolução 
da propriedade- Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe - ou na
queles em que processos relativamente recentes de alienação das terras 
públicas e glebas particulares originaram a pequena propriedade -

• LI: LANHOU (Maurlce). Le Bréail, p. 187. 
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Espírito Santo e Santa Catarina, especialmente. Como não poderia 
deixar de ser, nas regiões Norte e Centro-Oeste vamos encontrar a 
maior freqüência das grandes propriedades. E bem sabemos como, na 
sua maior parte, elas constituem imensas glebas de aproveitamento 
escasso ou, mesmo, totalmente nulo. 

:S:ste fato não significa, contudo, que exista sempre uma relação 
direta entre a distribuição da propriedade e a densidade demográfica 
rural. Podemos observar, por exemplo, que no estado de São Paulo 
(fig. 2) algumas zonas mais populosas apresentam áreas médias 
sensivelmente superiores às de outras menos favorecidas nesse parti
cular. Evitando um enfadonho comentário sôbre a distribuição dos va
lores médios, juntamos em anexo um quadro (Anexo I) onde se pode 
perceber a variação dos mesmos segundo as unidades da federação 11• 

Igualmente remetemos o leitor à fig. 1 em que são figuradas as áreas 
médias de estabelecimentos segundo os grupamentos dos municípios 
por zonas. 

Os valores médios, porém, disfarçam de certo modo o f a to essencial 
sôbre o qual insistimos: o Brasil mostra uma nítida concentração fun
diária, mesmo se não levarmos em consideração as grandes áreas pouco 
povoadas em que são freqüentes as extensas glebas, latifúndios de enor
mes proporções, abrangendo muitas vêzes terras ainda indevassadas. 
Em número, na verdade, é mais freqüente o que poderíamos chamar 
de pequeno estabelecimento. Mas, espacialmente, domina a grande pro
·priedade e é ela que se retrata, com freqüência, em largas porções da 
paisagem agrária, moldando, por sua vez, a estrutura da sociedade rural. 

Numericamente, êste fato pode ser percebido em um quadro onde 
os estabelecimentos estão grupados por classes de áreas (v. AnexoU). 
Assim, se tomarmos por base as classes superiores a 50 hectares, veri
ficaremos que 90% da área total recenseada em 1950 estavam distribuí
dos por apenas 25,2% dos estabelecimentos. Mas como, afinal, o tamanho 
de 50 hectares não exprime, realmente, o limite inferior de uma estru
tura de grandes propriedades, tomemos como exemplo o valor de 100 
hectares (não figura na tabela) e verificaremos que sõmente 14,5% 
dos estabelecimentos existentes abarcam 83,3% da área total recensea
da. Esta tendência se revela mesmo nas regiões mais evoluídas, histO
ricamente, no processo de ocupação da terra. Se excluirmos as regiões 
Norte (0,9 hab/km2) e Centro-Oeste (0,9 hab/km2) e considerarmos 
apenas os totais relativos às regiões mais povoadas do pais- Nordeste 
(13 hab/km2), Leste (15 hab/km2 ) e Sul (20,5 hab/km2) - fàcilmente 
verificaremos que os estabelecimentos com áreas superiores a 100 hec
tares, constituindo 13,9% do número total, somam 76% do conjunto 
da área levantada para as três regiões. 

a A fim de se obeervar a tendência real da dlstrtbu1ç6.o da terra entre os proprtetãrloa, 
apresentamos no Anexo I, ao lado das áreas médias segundo o total de estabelecimentos 
recenseados, as áTeaa médlas dos estabeleclmentoa em terras próprias. Pel011 números porcentuals 
que ali figuram tem-se Igualmente Idéia da malor ou menor predomlnAnela, em ire& ou em 
número, das proprtedalles assim conatderadas. 
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Devemos chamar a atenção para o fato de, justamente nas classes 
de propriedades maiores, se tornar bem menor a discrepância entre o 
que o censo ·Considera "estabelecimento" e o que pode ser realmente 
aceito como "propriedade fundiária". Isto porque o arrendamento e a 
parceria se fazem, sobretudo, para áreas quase sempre pequenas. Nu
merosas grandes propriedades, por abrigarem muitos rendeiros e par
ceiros, considerados "responsáveis pelo estabelecimento" se encontram 
dêste modo diluídas, censitàriamente, entre as de áreas menores. 

Temos c0m freqüência empregado as expressões "pequena proprie
dade" e "grande propriedade". Precisar, no entanto, conceitos, ou me
lhor, critérios numéricos relativos a uma e a outra torna-se difícil, 
senão impossível, especialmente_ téndo-se em vista as condições diver
sas existentes em tão vasto território como o nosso. Na verdade, o pro
blema é geral e não particular ao Brasil. 

Para facilitar nossa compreensão poderíamos adotar o clássico 
conceito universal qualitativo, implicando, sobretudo, em um conteúdo 
sócio-econômico. A "pequena propriedade" seria apenas aquela em que 
o agricultor e sua família executam tôdas as tarefas necessárias, oca
sionalmente empregando restrito número de auxiliares. Sendo pouco 
numerosa a família, um ou mais estranhos poderão existir em caráter 
permanente. A "média propriedade", em que diversos trabalhadores são 
necessàriamente admitidos,, se caracteriza pela participação ocasional 
ou constante do responsável e membros de sua família nas fainas agrí
colas. Eventualmente, mantém áreas sob exploração indireta. Como 
tôdas as categorias de transição, esta é a de mais difícil reconhecimento 
na prática. "Grande propriedade" será aquela em que o patrão se limi
ta a administrar diretamente, ou por um preposto, a mão-de-obra assa
lariada e a receber os proventos do trabalho de parceiros. Está claro 
que tais critérios não abrangem situações anômalás, tais· como as resul
tantes de especulação. 

Definindo, antes de mais nada, a modalidade de exploração da 
terra, êstes critérios não podem comportar limites quantitativos. Cada 
tipo descrito teórica e pràticamente varia muito em área, conforme os 
modos de utilização da terra e os sistemas agrícolas vigentes. Dêste 
modo, um pequeno lavrador, empregando métodos extensivos, pode 
explorar com pouco proveito uma área equivalente, se não superior, à 
que caracterizaria uma grande propriedade na qual se empregam vá
rias pessoas e se aplicam métodos intensivos sem mecanização. No caso 
brasileiro, dificulta, sobremodo, o problema o fato de, via de regra, as 
propriedades não serem totalmente utilizadas; a proporção da área 
aproveitada varia, enormemente, mesmo dentro de uma pequena zona. 

Ainda que de modo talvez arbitrário, alguns autores tentaram con
ceituar com critérios quantitativos os tipos de propriedades acima defi
nidos, considerando regiões de âmbito mais restrito e não todo o país. 
Neste particular, São Paulo, por ser o estado, econômicamente, mais 
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desenvolvido, mereceu vários estudos. Assim, em trabalho já bem antigo, 
PRADO JúNIOR t;, embora reconhecendo a dificuldade do problema, admi
tia os seguintes padrões: para a pequena propriedade, até 25 alqueires 
(60 hectares); para a média, entre 25 e 100 alqueires (60-240 hectares); 
para a grande, acima de 100 alqueires. ~stes valores definem, pois, a 
fazenda paulista com um limite mínimo da ordem de 240 hectares. 
No que discorda muito AcróLI BoRGES 7 quando propôs as seguintes 
categorias de proprietários: sitiantes (pequenos, médios e granaes si
tiantes), com propriedades até 50 hectares; fazendeiros, com proprieda
des entre 50 e 200 hectares; grandes fazendeiros, com propriedades entre 
250 e 500 hectares; latifundiários, com propriedades acima de 500 hec
tares. Mesmo se considerarmos as prováveis mudanças de condições 
existentes em São Paulo nos vinte anos que medeiam entre os exemplos 
acima citados, os mesmos mostram o quanto tem de subjetiva qualquer 
classificação no gênero. 

A quase totalidade dos autores prefere se referir à pequena e à 
grande propriedade, admitindo tàcitamente a primeira como sendo a 
pequena exploração direta familial, sem preocupação de área. Nos lo
teamentos das áreas de colonização a que já nos referimos (estados do 
Sul e estado do Espírito Santo) a unidade de pequena propriedade -
o lote colonial ou "colônia" - que se tornou comum, varia em tôrno 
de 25 hectares. Muitos proprietários, contudo, tornaram-se donos de 
duas ou mais dessas colônias. A êsse respeito é interessante uma men
ção ao conceito introduzido entre nós por WAIBEL 8 do minimale Acker
nahrung- "a mínima quantidade de terra necessária para proporcio
nar a um agricultor e sua família um padrão econômico e cultural 
decente". Segundo êle, dadas as condições físicas e culturais existentes 
no sul do Brasil, essa área deveria variar entre 55 hectares (em terras 
boas) e 80 hectares (em terras ruins), considerando-se o emprêgo de 
sistemas agrícolas grandemente extensivos; já os sistemas intensivos 
podem ser praticados com êxito em propriedades bem menores, com 
10 a 15 hectares em média. 

Sendo impossível, pois, referirmo-nos às propriedades segundo sua 
área, é preferível conceituarmo-las conforme o regime de exploração, 
o que, na prática, define melhor os aspectos econômicos e, fato muito 
importante, constitui o fundamento direto das características sociais 
do nosso meio rural. Tendo em vista a predominância da grande pro
priedade, conclui-se como é pequena a possibilidade de acesso direto à 
terra. Para cêrca de 33 milhões de habitantes rurais, em 1950, sem 
contarmos as populações dos numerosos pequenos aglomerados urba~ 
nos ligados às atividades agrárias, existiam apenas pouco mais de 2 
milhões de estabelecimentos. 

• PRADO JÚNIOR (Caio) .D!8tribuição da Propriedade Fundidria no Estado de São Paulo. 
7 BoRGES (J. Pompeu Aclóll), A Estrutura Agrdria do Estado de São Paulo, p. 269. A 

lacuna de 200 para 250 ha corresponde ao texto citado. 
• WAIBJtL (Leo), Princípios da Colonização Européta no Sul do Brasil, R.B.G, Ano XI, 

N .• 2, pp. 195/96 . 
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Comumente ocorrem no Brasil dois tipos distintos de propriedades 
rurais: a "fazenda" e o "sítio", desprezando-se, dêsse modo, os tipos 
intermediários, muitas vêzes designados por "fazendolas". 

A fazenda, definida como o grande estabelecimento, na forma já 
indicada, apresenta-se, é certo, em modalidades distintas segundo 
a utilização da terra predominante e a conseqüente organização eco
nômica de que se reveste. Daí, têrmos, preliminarmente, que distinguir, 
no sentido clássico, a "fazenda de gado", de um lado, e as fazendas 
de grande lavoura comercial, de outro: "engenho", "fazenda de café" 
e "fazenda de cacau". É interessante observar que não temos, caracteri
zando o grande estabelecimento, certos produtos bastante expressivos 
na nossa agricultura, como o algodão e o fumo. Produtos que, no sul 
dos Estados Unidos, desempenharam o papel que, no Brasil, coube à 
cana-de-açúcar e ao café. A chamada "lavoura de cereais", como a 
daqueles produtos, é, em grande parte, abrigada no grande estabeleci
mento, ao lado de outras formas de utilização da terra. 

As fazendas de grande lavoura comercial ocuparam grandes áreas 
da larga faixa florestal atlântica ao norte do trópico. Porém, atenden~ 
do-se às condições naturais que guiaram a expansão da pecuária, fàcil
mente se perceberá porque a fazenda de gado veio a ocupar a maior 
parte do espaço agrário brasileiro. 

Embora as fazenda tenham como traço comum o largo emprêgo 
de assalariados, as diversas modalidades das mesmas se distinguem 
quanto a êsse particular. Histàricamente, sabemos, o florescimento e a 
propagação da grande lavoura se fêz à base do trabalho escravo, mas 
as alterações mais importantes nos regimes de exploração das proprie
dades, canavieiras e cafeeiras sobretudo, seriam determinadas por ou
tros fatôres. 

O grande domínio agrário constituído pelo "engenho", é indubi
tável, sofreu alterações na sua tradicional organização do trabalho da 
terra com a abolição. Mas, desde tempos remotos, ao lado das parcelas 
submetidas à exploração direta do senhor, muitas outras têm sido tra
balhadas por numerosas famílias que vivem na propriedade. Umas 
são também "partidos de cana", que os "lavradores", categoria mais 
beneficiada, cultivam em parceria com o senhor. Outras se constituem 
de pequenos tratos dispersos, plantados com gêneros de subsistência, 
dos "trabalhadores-moradores" ("moradores de sujeição" como são em 
muitas áreas designados) que constituem a maior parte da mão-de
-obra de que o patrão dispõe. Diversas outras parcelas são do mesmo 
modo utilizadas por outra categoria de moradores: os que vivem prà
ticamente de favor naquelas terras, pagando o uso das mesmas em dias 
de serviço ("moradores de condição"), complementando, assim, o tra
balho dos demais trabalhadores nas lavouras do senhor, ou pagando 
em dinheiro, sob a forma de "fôro" ("foreiros") 9 • Ao lado dessas cate-

• MELo (Mário Lacerda de), Aspectos do Habitat Rural no Nordeste do Brasil. 
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gorias, existe o trabalhador assalariado, via de regra instável, vindo de 
fora, cujo número é maior por ocasião da safra. 

Mas a usina, englobando engenhos, veio constituir e alargar seu 
domínio agrário, quase sempre insuficiente para as próprias necessida
des industriais e alterar êste quadro. Exclusivista como é, à medida 
que se expande, vai eliminando igualmente as antigas parcelas explo
radas pelos lavradores-parceiros e pelos demais moradores. Interessa-se 
apenas por manter o trabalhador assalariado e sua influência, no sen
tido de uma proletarização mai~ acentuada, se estende até aos engenhos 
seus fornecedores ("engenhos-de-fogo-morto"). 

Na fazenda de café, a par de alguns empregados para tarefas di
versas, o trabalhador característico é conhecido como "colono'', assa
lariado contrat?.do por tarefa (por um ano geralmente) para o trato 
e colheita de certo número de cafeeiros, número êsse, que varia de 
acôrdo com a quantidade de braços existentes na família do contratado. 
Via de regra, tem êle direito ao cultivo, em proveito próprio, de uma 
pequena parcela em "cereais". O proprietário, de modo comum ausente 
na maior parte do tempo, delega ao "administrador", assalariado, mui
tas vêzes com participação nos lucros das safras, a gerência da faixa 
agrícola. Toma a si as tarefas meramente comerciais da emprêsa. 

Antes da crise econômica dos anos 1929-30, a fazenda do tipo clás
sico paulista era essencialmente monocultora, entendendo-se assim o 
exclusivismo do café como produto comercial. Entre as modificações 

Ftg. 3 - o engenho, estabelecimento rural com 81J.a pequena fabrica e característico da 
formação econômica e .• ~ocial brasileira, por tOda a parte. nas zonas açucareiras tradicionais, foi. 
~endo $Uplantado pela usina. Fora àc.~tas áreas importantes, entretanto, sub.~istem atnda algumas 
estruturas agrarias em que o mod'-sto engenho rapaàur ciro, como ést e no Brejo da Arei4 (Alagoa 

Gra1•dc , estado da Paraíba} , é o ce11tro de grat>idade . (F"Oto T. Jablonsky - CNG , 1956) . 
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Flg. 4 - PróXimo a Corne!ío Proeópw, no 11orte do Parand, uma fazend-a típica dos ondulaãoa 
espigõe~t do planalto paranaense. o d.orso da~t ondulações é ocupado pelos vastos cateza~. cu1as 
;ileiras descem aberrantemente pelas Linhas de maior dec!il!C. A.J concavid4des àos pequenot 
>'ales.. ca.,tigados freqüentemente pela.s geadas rerultantea da in'l>~acfo de temperatura são 

d e.vt'tnadas sobretudo às P<J.,tagena. (Foto T . Jablonsky - CNG, 1960). 

sofridas pelas regiões cafeeiras de São Paulo, sobretudo as de ocupação 
recente, deve ser salientada a quebra do padrão quase exclusivamente 
latifundiário da propriedade cafeicultora, vale dizer, a convivência em 
grau cada vez maior da grande fazenda com a média e a pequena pro, 
priedade (sítio). Mas, sobretudo, desenvolveu-se nas fazendas, ao lado 
dos cafezais, a forma de exploração indireta, o arrendamento e a par~ 
ceria, mormente esta, visando o cultivo de outros produtos comerciais, 
muito particularmente o algodão, ou a formação de pastagens para 
bovinos 10• 

Em relação à tradicional região canavieira, é de se notar, portanto, 
o rumo oposto que toma a evolução da estrutura agrária nas zonas 
cafeeiras de São Paulo e do Paraná, tema a que oportunamente vol" 
veremos. 

A "fazenda de cacau", ao contrário das anteriores, exige pessoal 
permanente muito reduzido. Entretanto, por ocasião das safras, o 
afluxo de assalariados provenientes, em grande parte, das zonas vizi
nhas se faz em escala que, de modo relativo, pode ser considerada su
perior à do movimento assinalado para os outros tipos de propriedade 
já referidos. Sua organização reflete tendência extremamente mo
nocultora, revestindo-se, mesmo, de caráter especulativo mais nítido 
que o observado, em muitos casos, na cafeicultura. Assim, o trabalha
dor nem sempre tem o direito de manter "roças" de subsistência em 
proveito próprio. 

'~ Esta evolução está brilhantemente exposta na obra de ~loNBErG (P!crre), Pwnniers et 
Pumtcurs de S6.o PauLo, pp. 247 a 263. 
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Sendo inicialmente um empreendimento em pequena escala, de 
caráter familial, muitos estabelecimenbos cacaueiros evoluíram para 
uma organização maior, após várias fases de crise que facilitaram a 
absorção de diversas pequenas propriedades por comerciantes abonados. 
Igualmente uma tendência de certo modo oposta à que se assinala 
nas áreas cafeeiras de São Paulo e norte do Paraná. 

Flg. 5 - Na.~ taze114M pauHttas, a& cércas se multiplicam ao mdo dos co.fttaílt, e a ~ão de 
bovinos tetn atualmente 1Ltna pos!ção de realce. Aquf vemos. na regtllo de Araraquara, S4o 
Paulo, gado " a:.ebuado", em uma àaa fazendas que U!m p4rticu~r co-rpressão na Pf'Odu.ção 

destinada à vizinha fábrica de leite em pó. (Foto Nilo Bernardes, 1954) . 

Entretanto, é de se notar que "se atualmente se observa um desen
volvimento em número e em superfície de grandes propriedades, pode-se 
dizer, contudo, que há, ainda, uma superioridade marcante das médias 
e pequenas propriedades, pois a dimensão das propriedades de cacau 
varia de 20 a 100 ha" 11 • Mas, comumente, o grande proprietário possui 
oito, dez fazendas em lugares diversos. Dêste modo, embora os estabe
lecimentos estejam fragmentados, persiste a concentração da proprie
dade da terra. 

Fato muito salientado é o de o fazendeiro de cacau não ser um agri
cultor. Comerciante nas cidades, mais que qualquer outro proprietário 
rural, êle se caracteriza pelo absenteísmo, deixando sua fazenda aos 
cuidados de um administrador. 

A incidência do absenteísmo, aliás, é fato muito ligado à grande 
propriedade no Brasil. A "fazenda de gado", particularmente, dada a 
natureza do trabalho que ela requer, caracteriza-se, em muitas regiões, 

ll DOMING1.1ltS (A.l!redo Jo~ Pôrto) e KELU:R (El29. Coelho de SO\t..'la), Livret Guidc n .• 6 -
Bahia, p. 50. 
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por um absenteísmo habitual e generalizado 12• Dados os métodos ex
tensivos empregados, a que adiante teremos ocasião de fazer menção 
mais demorada, a fazenda de gado caracteriza-se, não só por sua gran
de área como, inversamente, pelo pouco pessoal necessário nas lides 
pastoris. 

Flg . 6 - A b4rcaça, com aeu teto móvel, de~tinada à secagem natural do cacau, &e1ldO uma\ 
característica única dos editlciOs d.a fazenda de cacau, é a marca do estabelecimento tropical 

que beneficia o produto para o mercado d.istantc . I Foto T. Som lo - CNG, 1953) . 

Os trabalhadores, cuja designação varia conforme a região (cama
radas, peões, campeiros, etc.), são chefiados por um capataz mais expe
rimentado que tem, também, as funções de administrador na ausência 
do proprietário. Por êsse motivo, quase sempre êle tem uma modalidade 
qualquer de participação no movimento comercial da propriedade. Aliás, 
nas fazendas do Nordeste, do vale do São Francisco e parte de Goiás, 
os vaqueiros - responsáveis pelo gado do patrão - só recentemente 
é que vão sendo transformados em assalariados. Segundo o tradicional 
sistema de "sorte" ou "partilha" êles eram, na verdade, parceiros, uma 
vez que tinham direito a uma parte das reses que iam sendo criadas, 
geralmente, a quarta. 

Como dissemos, a maior parte do Brasil está ocupada pelo estabe· 
lecimento a que comumente se denomina fazenda de gado, fazenda de 
criar, estância. É importante notar, entretanto, que, se em algumas 

"' Fato freqüentement-e observável desde o Inicio do ciclo do gndo nordestino, quando 
muitos dos grandes proprietários no sertão deixavam-se ficar atendendo se11s negócios nas 
cidades litorâneas. 
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regiões, a fazenda é exclusivamente pastoril, noutras ela admite uma 
convivência com a pequena agricultura a ponto, mesmo, de caber a 
esta atividade grande parte da área da propriedade. Mesmo neste caso, 
entretanto, é a atividade criatória que geralmente caracteriza o esta
belecimento, por dois motivos principais. Primeiro, por ser a atividáde 
predominante, pelo menos do ponto de vista comercial, dado que a 
agricultura aí praticada, na maioria das vêzes, tem caráter de subsis
tência. Em segundo lugar, porque é a atividade pela qual o proprietário 
se interessa diretamente, não fôsse o lucro relativamente fácil que dela 
obtém. A pequena lavoura é feita em regime indireto pelos "rendeiros" 
e, sobretudo, pelos "meeiros" que constituem a maior parte da popu
lação rural brasileira. As relações e o grau de dependência dêsses meei
ros para com o grande proprietário, geralmente muito estreitos, são, 
entretanto, variáveis. Recebem designações diversas, como sejam: "agre
gado", em algumas zonas do Leste, "moradores", no sertão nordestino. 
Muitas vêzes, assumem obrigações contratuais de prestação de serviços 
na propriedade, constituindo reserva de mão-de-obra para o fazendeiro. 
Daí a variedade de regimes na parceria: "meia", "têrça", "quarta" ta. 
Por vêzes o direito de cultivar a terra é apenas um modo de completar 
o pagamento de dias de serviço prestados, a exemplo do que se vê nas 
zonas canavieiras do litoral nordestino. De modo geral, são verdadeiros 
proletários rurais, com uma situação econômico-social apenas pouco 
melhor que a do assalariado. Apresentam, embora não tanto quanto 
êsses assalariados, grande instabilidade, mudando-se constantemente 
de fazenda para fazenda. 

Em muitos casos, a fazenda apresenta atividade agrícola in
tensa, a ponto de ser designada popularmente por "fazenda mista", 
o que de modo algum deve ser confundido com o "sistema misto" de 
cultivo em que as duas atividades são associadas. 

A maior freqüência dessas atividades agrícolas (na dependência de 
solos melhores, geralmente florestais) na fazenda de criação se verifica 
no Nordeste e Leste, onde diversos fatôres, sobretudo a densidade da 
população, certamente interferiram para tanto. Nos campos do Sul, ao 
contrário, a fazenda mostrou o máximo de pouca acolhida à agricultura. 

Como adiante veremos, a fazenda de gado, tendo-se originado mais 
caracteristicamente em zonas de vegetação aberta julgadas inadequa
das para uma agricultura lucrativa (campos limpos, campos cerrados 
ou caatinga), acabou por se difundir, também, em terras florestais. Via 
de regra, em terras, total ou parcialmente, exauridas pela agricultura. 

Mas em certas áreas de mata, onde a grande lavoura não se desen
volveu, os fazendeiros dilataram o domínio da pecuária após urna breve 
ocupação pioneira pela pequena agricultura. Os meeiros, depois de al
gumas colheitas, entregam a terra com o pasto formado. 

,. CALDED!A (Clóvla), Arrendamento e Paroerla no Brastl, p. 21. SegUndo o a.utor a 
dl8tr1bulçAo dos regimes, confonne a predominância por munlcfptos é a seguinte: meaçAo em 
87,11% dos munlciptos do pais ; têrça - 10,61%: quarta - 1,92%; outras tonnas - 0,36%. 
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Flg . 7 - Uma tipica ta•wnd4 de gado ão interior onde preãom.inam os <:ampos cerrados. A 
$Cde do estabelecimento no fundo do vale e a quase nenhuma alteraçllo do qwdro natural, 
especialmente nos flancos e altos d.os espigões, são aqui documentadott nest~:~ jazend4 pr6<tima 

a Cu.rvelo, estado de M i·nas Gera~~ - (Fot-o T. Jablonsky - CNG, 1953). 

Assim é que, de acôrdo com a predominância das terras de vege
tação aberta ou das terras oríginàriamente ·em matas, algumas carac
terísticas podem ser surpreendidas na paisagem. 

No primeiro caso, a estrutura fundiária é, de certo modo, homogê
nea. Há o predomínio do grande estabelecimento; poucos são os rendei
ros e meeiros e a pequena propriedade é quase uma excrescência na 
paisagem. Nas zonas pastoris típicas a área média das propriedades 
atinge valores bem elevados. A Campanha rio-grandense, por exemplo, 
apresenta uma média de 470,4 hectares (1950). No Pantanal mato
-grossense encontramos 3 283,5 hectares. No Alto São Francisco (Minas 
Gerais), 476,1 hectares. E assim por diante. 

Entretanto, como deixamos entrever, a necessidade de atender à 
subsistência de uma população cada vez mais numerosa, acabou por· 
generalizar, em certas regiões, o uso, pelo pequeno agricultor, das faixas 
de terras melhores dentro das propriedades pastoris. Foi o que sucedeu, 
por exemplo, nas áreas já assinaladas, mormente nos cerrados do Meio
Norte, nas caatingas sertanejas e, com muito mais intensidade, no 
"agreste" nordestino. 

No segundo caso, onde sem dúvida a pecuária concorreu com a 
atividade agrícola, as fazendas, como nas regiões de grande lavoura, 
alternam-se com freqüência com as pequenas propriedades, vale dizer, 
o sítio. 
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A expressão "sitio" que, para maior comodidade, aqui tomamos 
para designar o pequeno estabelecimento de organização familial, não 
tem, entretanto, um emprêgo claro por todo o país. Embora de aplica
ção restrita em outras regiões, como no Nordeste, é um têrmo muito 
característico no Brasil Sudeste, em especial no estado de São Paulo, 
onde é o oposto à fazenda. 

Entretanto, no consenso geral, "sitiante" não é necessàriamente o 
pequeno proprietário. 

N. L. MuLLER 1\ interpretando a opinião vulgar assim o definiu: 
"Sitiante é todo o pequeno produtor rural que, responsável pela lavou
ra, trabalha direta e pessoalmente a terra com a ajuda de sua família 
e, ocasionalmente, de alguns empregados remunerados". 

Dadas as condições peculiares da nossa estrutura agrária, onde é 
enorme e incalculável a gama de categorias intermediárias e onde nem 
sempre é a posse da terra que define melhor as diversas modalidades 

" MUI.LER, N. L. - Sttios e Bíti4ntes no Estado de Slio Paulo, p. 27. 

Fig. 8 - Nas dreas 011de, por motivos vários, a lavoura comerCial viu retardar-se seu predomínio 
no grande estabelecimento, a estrutura tundíária evoluiu para um acentuado parcelamento. 1: 

o caso d.esta .zona de sitiantes proprietários da zona de Ubá, estado de Mtnas Gerata. 
(Foto O. Costa - CNG, 1959). 
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Flg . 9 - A colonização por pcquen.os proprietários rnrab prot,ententcs dos Açores c01~titutu 
te?ltatít•a pouco in8ístente de romper o padrão homouêneo da estruturo la·titundidria ainda n.o 
pertod.o do Bnuil-Col&nm. As pequenas propriedades de descendt.-nte,, dos açormnos na tlha de 
Santa Cat·arina (foto) constituem remanescentes mab ou menos raro& da e:z:perídncUI tentada. 

(Foto T . Jablon.sky - ONO. 1956). 

econômicas da pequena exploração agrícola, é interessante adotarmos 
êste conceito amplo mas preciso. Devemos, contudo, distinguir, de início, 
os ''sitiantes-proprietários" dos "sitiantes-arrendatários" (rendeiros e 
foreiros) e "sitiantes-parceiros" (meeiros). Entenda-se que, no primeiro 
caso, a locação da terra é em dinheiro, ao passo que no segundo é em 
parte da produção agrícola obtida. 

A organização da propriedade reflete, muitas vêzes, esta diferença. 
Pois. entre outras coisas, o sitiante sente-se animado em melhorar o 
arranjo da mesma, plantar o que bem entenda e erguer as benfeitorias 
que deseje. Via de regra, por exemplo, é vedada ao rendeiro e ao parcei
ro a cultura de plantas de ciclo longo, de vez que êles não ocupam por 
muito tempo, o mesmo chão. Por outro lado, no caso especial paulista 
(e norte-paranaense), o arrendatário ou parceiro, como observa N . L. 
MuLLER em seu trabalho citado, dedica-se, de preferência, a determina
da cultura comercial, estando mais sujeito, pois, às oscilações do mer
cado que afetam menos o sitiante proprietário, com freqüência, poli
cultor. 

Por efeito de generalização, entendemos, pois, como sitiante-pro
prietário inclusive o "colono", tipo do pequeno agricultor muito comum 
nos três estados meridionais e em grande parte do estado do Espírito 
Santo. Paradoxalmente, é o oposto do "colono" paulista, trabalhador 
assalariado das fazendas de café. 
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Como já apontamos, os sitiantes arrendatários e parceiros inte
gram o domínio do "fazendeiro". 

Se os mencionamos entre os pequenos proprietários é porque no 
mais das vêzes, criam uma paisagem variada como a dos pequenos 
proprietários. Os arrendatários, que nas zonas de "cereais" do Nordeste, 
sobretudo o "agreste", localizado entre a ''zona da mata" canavieira 
e o sertão pastoril, constituem a classe numerosa e tradicional dos 
"rendeiros" ou "foreiros", diferenciam-se dos parceiros (meeiros e ou
tros) por sua maior autonomia. 

Há uma gama dos sitiantes-parceiros difícil de ser discernida. 
Muitas vêzes, de seu trabalho surge como que um pequeno estabeleci
mento - transitório, não negamos - dentro do grande, por mais con· 
tradítória que possa parecer a imagem. Pelo que já vimos, na sua 
maioria, êles constituem modalidade sócio-econômica intermediá
ria entre o mero assalariado e o pequeno produtor responsável por um 

Ftg. 10 - No oeste de Sdo Paulo " norte do Paraná a pequena :proprledmle ca/eícultora <m 
:políeult01'a ao lado da ja2enda, veto repre~entar uma quebra, relatít'<lmente recente, na 
padronagem da estrutura agrária de grandes e~tabelectmentos.. que anteriormente era multo 
caracterí/lttca da catetcultura pau!tata. Pelo exemplo d<1 foto (muntctpío de Bi!ac, estado de 
Silo Paulo) podeM$e observar, ainda, como os sftiO$ de caté exibem o me!mo esquema de. 

utilização da terra Que a grande Jazend4 (vide Jlq. 4). (Foto Arte - Ara.çatuba, 1959). 
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estabelecimento. Daí a grande dificuldade de se obter resultados razoá
veis a respeito dos mesmos nos levantamentos censitários. 

Poderíamos ainda considerar aqui outra categoria: a do "si
tiante-ocupante" ("intruso"), ou seja: tanto os posseiros instalados em 
terras devolutas, quanto os que invadem os latifúndios inaproveitados. 
:t!!stes últimos, é de se notar, mais do que os primeiros, apresentam um 
padrão cultural e econômico dos mais baixos: são geralmente caboclos 
característicos, no sentido cultural do têrmo. Não se sentem os ocupan
tes com a mesma segurança dos sitiantes proprietários, é claro. Mas 
não têm, também, nenhuma das outras obrigações que afligem a maior 
parte dos rendeiros e parceiros. Além do mais, de acôrdo com a prática 
em muitos estados, acabam se tornando proprietários da terra devoluta 
por êles ocupada. São muito 'numerosos, particularmente nas áreas de 
boas possibilidades agrícolas, imediatamente à vanguarda das zonas de 
povoamento efetivo, como, por exemplo, no oeste do Paraná, no centro 
e norte de Goiás, no centro e sudoeste do Maranhão. Pelo mesmo pro
cesso de "posse", aliás, muitos se tornam fazendeiros, donos de muitas 
terras. Tal fato revela, mais do que a negligência oficial, um arcaísmo 
do processo de organização fundiária, pelo qual a subdivisão da terra 
não é concomitante com a expansão do povoamento. Exprime em parte · 
um resquício da tendência que presidiu à formação colonial, tendência 
que tanto pesa, ainda, sôbre o mundo rural brasileiro. 

MATRIZES DAS INSTITUIÇOES AGRARIAS 

A quantos se têm interessado pelos problemas rurais brasileiros 
não escapou a forte persistência na estrutura agrária das caracterís
ticas coloniais de origem. Persistência que se faz sentir em um tríplice 
aspecto: tanto na organização fundiária e nos regimes de exploração, 
de tão profundas conseqüências sociais, quanto nas modalidades prin
cipais de utilização da terra. 

O sentido econômico fundamental da colonização e as possibili
dades da natureza tropical explicam, certamente, o êxito da grande 
lavoura comercial desde o início da ocupação da terra. Entretanto, 
chama a atenção a generalização do grande estabelecimento em todo 
o território, com um caráter exclusivista, sabendo-se que no Brasil a 
colonização lusa não tomou o caráter de mero enquadramento, a exem
plo do que ocorre em grande parte das áreas tropicais. Ademais, como 
já têm notado vários autores 1:~, é estranho o fato de o português, 
sendo um povo de pequenos proprietários e pequenos agricultores, ja
mais ter aqui implantado, com êxito, o pequeno estabelecimento fami
lial. :S:ste, sómente, se constituiria de modo expressivo após a Indepen
dência, sem o caráter luso-brasileiro. Não cabe aqui uma análise detida 
buscando as razões do fato, competindo-nos, apenas, relembrar alguns 

'" Veja-se, por exemplo, o tema ela primeira parte de OLIVEIIIA VIANA (F. J.). Evolução 
do povo brasileiro. 
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dos fatôres principais que contribuíram para as atuais características 
da estrutura agrária brasileira. 

Grande parte das áreas mais expressivamente povoadas nos dias 
atuais já estava incorporada ao espaço rural brasileiro quando da 
Independência, exceção feita dos largos trechos florestais existentes nos 
quatro estados meridionais. Já então o Brasil se achava "plasmado 
pela grande propriedade", fruto do instituto das ''sesmarias". Adotada 
como meio de povoar eficaz e ràpidamente o território, já nas pri
meiras tentativas de colonização (capitanias hereditárias), a sesmaria 
- terras outorgadas em nome do rei - veio a se tornar instrumento 
de monopólio de terras, tal a considerável extensão dos domínios que 
assim se originaram com o correr dos séculos. Aqui, mais uma vez s~ 
revela uma face paradoxal da colonização, visto que, em suas origens 
remotas a sesmaria foi, na Idade Média sobretudo, o instrumento de 
expropriação e redistribuição das terras incultas em Portugal 1

". 

Ftg. 11 - Nas áreas de coloniZaçllo européia do Brasil meridional vé-se muitas t>i!zes, em um 
meBmo lote, a rotação de terras nas encostas altas, enqua11to nos fundos plano.~ de vales, a 
rotação de culturas caracterí:ta uma tmportante jraçdo do estabelecimento. O vale de 

Stni1nbu (loto), ao norte de Santa Cruz .• estado do Rio Gra11de do Sul, é um ezemplo. 
(Foto Ntlo Bernardes, 1950) 

O caráter aristocrático feudal dos estabelecimentos originados des
ta maneira se define bem pelo grande número de fidalgos e homens de 
distinção que eram aquinhoados com enormes tratos de 'terras. Sabe-se, 
ainda, que a maioria dos pretendentes sempre se justificava com a 
alegação de serem homens de muitas posses. Com tôdas as restrições 
que pudesse ter vindo a sofrer, a tendência para a constituição de pro
priedades enormes, onde era relativamente mínima a área aproveitada, 
perdurou até às vésperas da Independência. Explica-se dêste modo, por 

>" LIMA (Rui Clrne), Pequena História Territorial do Brasil, pp. 11 e 12. 

R bras. Geogr., lüo de janeiro, v. 60, n .1-2, jan.lúz. 2006 



exemplo, o rápido "povoamento" das grandes extensões do território 
nas terras de campo do interior. 

Embora no Brasil tenha sido pràticamente inexistente o morgadio, 
tão comum em Portugal antigamente, a subdivisão das antigas sesma
rias se processou com tendência à preservação da "fazenda" com tôdas 
as suas características de grande estabelecimento 17• 

Apenas uma minoria, é bem de ver, teve acesso à propriedade da 
terra. A grande massa de europeus e mestiços livres passou a consti
tuir a classe de moradores dependentes dos senhores, agregados e ren
deiros, que ocupavam as sobras dos latifúndios. Nos engenhos, alguns 
mais favorecidos se tornaram lavradores de cana (originando a classe 
dos lavradores parceiros já assinalada). Muitos outros, como que emer
giram, posteriormente à abolição, na generalizada forma de moradores 
de condição, relíquia de um sistema semelhante ao da corvéia. ~orno 
bem assinalou LACERDA DE MELO 18 • 

O apoio que a economia e a sociedade agrária expressivamente 
continuavam representando e a persistência do trabalho servil longo 
período após a Independência, facilitaram a continuidade das tradi
ções coloniais com o florescimento das fazendas de café. Derrogado o 
instituto da sesmaria, com a Independência, mesmo assim era lícito 
aos senhores de muitos bens e muitos escravos requerer o título de 
propriedade de posses, não raro da ordem de dez mil hectares (mais 
de légua e meia quadrada) 19• Porém, com o estabelecimento das pri
meiras colônias de imigrantes europeus, a pequena propriedade já en
saiava seu surto no Brasil. Fora, aliás, do alcance da grande lavoura 
comercial de caráter tropical, em terras que não apresentavam tais 
condições naturais. A história da pequena propriedade entre nós, como 
por muitos tem sido assinalado, é ainda relativamente curta. 

Note-se que as tentativas oficiais da metrópole de estabelecer pe
quenos proprietários agricultores - principalmente casais açorianos 
-nos pontos extremos da expansão litorânea (Pará e Santa Catarina 
-Rio Grande do Sul) não foram bem sucedidas. O abandono de mui-
tas e a estagnação das demais foram a regra geral. Entre outros motivos 
que para tanto contribuíram, o fascínio da grande propriedade foi por 
demais intenso. Assim, também veremos que, até a terceira década do 
atual século, a pequena propriedade, já bem sucedida em outras regiões, 
não conseguiria medrar de modo expressivo nas mesmas áreas, ao lado 
por assim dizer, do estabelecimento da grande lavoura comercial 20• 

Adaptando a enumeração de PRADO JúNIOR 21 das causas que origi
naram a pequena propriedade, poderemos assim esquematizar: 1) Sub-

" Ao que parece, a propriedade canavieira contendo o estabelecimento fabril, o engenho, 
teria uma resistência maior à fragmentação, dado o a lto Investimento representado pelas Ins
talações. Ocorriam. em número menor, também, os proprietários que não chegaram a erguer 
a ''fábrica" (lavradores de "partido obrigado", no dizer de ANTONIL - clt. po-r MELO (Mário 
Lacerda de), ob. cit . . Estabelecimentos dêste tipo ter-se-iam fragmentado com maior facUldade. 

'" MELO (Mário Lacerda d e ), ob clt. 
' " Veja-se o excelente capitulo " The slze of holdings" de SMITH (T . Lynn}, Braztl, People 

and Instttutions, pp. 483-529. 
"'' Veja-se, a propósito, as interessantes observações de CABNEIRO (J. Fernando) , Imigração 

e Colonizaçdo no Brasil, pp. 39-41. 
~~ Ob. clt. 
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divisão da grande propriedade por herança ou vendas em partilhas 
repetidas. Um pouco por tôda a parte pode-se encontrar, atualmente, 
o sítio intercalado pelas fazendas, mas o fato não é significativo naque
las zonas de povoamento muito antigo. Em certas áreas do agreste nor
destino, chegou-se, como já dissemos, à constituição de verdadeiros mi
nifúndios. 2) Subdivisão de fazendas decadentes, especialmente fazen
das de café. Tenha-se em conta o processo de degradação do solo, mais 
adiante analisado, talvez, em muitos casos, o principal responsável pela 
desagregação da grande fazenda. A abolição não significou, impreteri
velmente, a quebra do padrão latifundiário tal como sonharam muitos 
idealistas do período imperial. Um segundo fator de importância que 
veio, mais recentemente, determinar o aparecimento progressivo do sí
tio pelo fraccionamento da fazenda, foram as crises econômicas !!:! • 
3) Fundação de numerosas colônias com imigrantes europeus, quer 
pelos órgãos governamentais, quer por particulares. 4) Loteamento in
discriminado - pelos órgãos governamentais e por particulares - de 
glebas de mata virgem, embora não visando a formação de núcleos 
coloniais propriamente ditos. 

Os dois últimos processos merecem realce, pela área expressiva que 
interessaram em vários estados e pela intenção revelada em efetuar 
o povoamento pioneiro à base do pequeno estabelecimento, contrariando 
a tendência observada na formação colonial. Entretanto, em grande 
parte revelaram os mesmos propósitos da experiência com os açorianos 
no período colonial. A função eminentemente povoadora do estabeleci
mento sobrepujou qualquer base econômica razoável para o mesmo e 
êste fato não deixou de ter profundas conseqüências nos modos de 
utilização da terra adotados e, portanto, na paisagem agrária atual ~:1 • 

Além dos estados sulinos que mencionamos e do Espírito Santo, 
núcleos de pequenas propriedades planejadas foram responsáveis pelo 
desbravamento de terras florestais em outros pontos do território bra
sileiro, como, por exemplo, no centro de Goiás e, mesmo, no nordeste 
do Pará. 

O fato de a quase totalidade das áreas de pequenas propriedades 
assim originadas, dedicadas sobretudo ao cultivo, estarem situadas em 
terras de mata, revela a persistência de uma outra tradição econômica 
do período colonial, de muita importância nos atuais aspectos da pai
sagem agrária brasileira. A estreita relação entre o tipo de vegetação 
original e o modo de utilização da terra, fato a que a maioria dos bra
sileiros se acostumou, não deixa de preocupar os estudiosos. É também 
um dos fatos que mais depressa despertam a atenção dos especialistas 
das zonas temperadas interessados em nossos problemas: "Na penetra
ção para o interior, atingiram-se os planaltos com formações vegetais 
mais abertas e mais sêcas. Aqui os componentes econômicos da coloniza
ção litorânea não se enquadravam mais. Ao fator da crescente distância 

"" Veja-se MONBEIG (Plerre) , ob. cit., e também : Les structures agratres ãans la f range 
pionnt.!re de S4o Paulo. 

• &te aspecto foi multo bem estudado por WAIBEL (Leo) em seu trabalho Já citado. 
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da costa acrescentava-se, também, a diferenciação de natureza clímato
fítogeográfica. A distinção econômica entre o litoral e o interior, que 
desde logo se delineava, foi não só apoiada pela diferença da natureza 
mas até diretamente condicionada pela mesma: a região de plantage 
distinguia-se perfeitamente da região críatória" 24 • 

Até os dias atuais, a mentalidade dos habitantes das zonas rurais 
brasileiras está impregnada dêsse conceito: somente são adequados para 
a agricultura, os solos humosos florestais, ou os originàriamente flores
tais, as zonas de vegetação aberta servindo apenas para o pastoreio. 
Não há dúvida que a regra tem numerosas exceções, mas êsse é ainda 
o fundamento da explicação para a distribuição dos principais tipos 
de utilização da terra. 

Ftg. 12 - As invernadas que vao su.rglndo em áreas de mata recém-desbravadas constituem 
tmporíante modalidade de 1Lttliaação da terra . Contud<>, é um tato rel4tívamente novo 
no Brasil, o da tormaçdo destas pastagens concomitantt.'11'1ente com a implantaçao de uma 
estrut·ura avrãría primária, tal- como sucede com as invernadas da zona pioneira paulista ou 

norte-paranaense (na toto, uma .invernada em Colorado, norte do Paran4). 
(Foto T . Jablousky - CNO, 1960}. 

A radical separação com que se desenvolveram as duas atividades 
rurais básicas, justifica, pois, o fato de a grande propriedade ter prospe
rado nos primeiros séculos de colonização, fundamentada em duas prin
cipais organizações econômicas: a plantation açucareira (engenho) e 
a pecuária extensiva (o "curral", que no sul, posteriormente, assimilou 
o têrmo platina "estância"). 

.. Pn:rrn:lt (Gotttr1ed), apud comentário de EGJ,ER (Walter Alberto}, Posiçdo do BraS'it no 
De~enoolvtmento CulturaL Geográfico do Novo Jll!unao, p . 45. 
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A preocupação do colonizador era produzir em larga escala, a baixo 
custo, artigos de que a Europa carecia. 

Em tôrno dêsses três ,elementos que se completavam - a planta 
tropicai, a grande propriedade e a abundante mão-de-obra servil - o 
senhor rural construiu seu domínio. E a própria expansão dos currais, 
nos seus primórdios, não deixou de ser um reflexo da prosperidade dos 
engenhos, visto procurar satisfazer às necessidades tio litoral em cres
cente aumento demográfico. Também o desenvolvimento da lavoura 
do tabaco, de certo modo circunscrita a algumas ãreas, em grande 
parte se deve à necessidade de mão-de-obra escrava na plantation, 
de vez que êsse produto foi largamente utilizado para o escambo em 
costas africanas. 

O tabaco, embora lucrativo, exigindo, para melhores resultados, 
cuidados especiais no cultivo - inclusive a adubação - e, por outro 
lado, dispen~ando instalações custosas para o seu preparo, não chegou 
a disputar terras com a cana-de-açúcar. Pelas mesmas razões não ori
ginou a mesma organização agrâria que esta lavoura. Fruto direto de 
experiências adquiridas nas ilhas atlânticas, a plantation luso-ameri
cana, veio a se revelar, portanto, uma complexa organização econômica, 
social e cultural que assegurou o êxito da colonização 25• "Por êssP. moti
vo, entre tantos outros, foi que "povoar" passou a ser sinônimo de 
expansão do grande estabelecimento. 

Os senhores preocupavam-se, sobretudo, com o florescimento dos 
canaviais, ou com a multiplicação dos rebanhos, à sôlta, nos imensos 
espaços do sertão ou das campinas. A abundância de espaço e a 
latitude dos domínios faziam dos métodos extensivos os menos dispen
diosos e menos trabalhosos. Para tanto, a lavoura buscava sempre as 
terras de maior fertilidade natural. E o criatório, as de vegetação 
aberta. 

A produção de alimentos aproveitava as "sobras" das propriedades, 
relegada, como em grande parte ainda hoje o é, a uma posição secun
dãria, quase sómente tolerada pela sua necessidade e não por interêsse 
econômico. Dela se encarregavam os escravos nos momentos de menos 
trabalho e, sobretudo, os numerosos moradores. Não admira, por con
seguinte, que na agricultura de subsistência se tenha generalizado o 
sistema de cultivo à maneira indígena - a "roça" como denominaram 
os portuguêses - adotando igualmente as . plantas americanas, so
bretudo o milho e a mandioca, aos quais veio juntar-se o feijão e, em 
menor escala, o arroz do sêco. 

Fâcil é perceber que muitos dêsses proletãrios rurais fluíram da 
plantation, tornando-se desbravadores das matas nas orlas do povoa
mento, bem para o interior. Alguns, humildemente, à sombra do cria
tório, muitos outros, porém, surgiram à roda das zonas de mineração, 
especialmente quando estas entraram em decadência. A "roça" era 

• A propósito da pltlntatton clásalca, suas origens, suas caracterf8tl.cas e sua evoluçlo 
veja-se WAIBII:L (Leo), A Forma Económica da "Pitlntage" Troptcal. 

R bras. Geop:, lüo áe janeiro, v. 60, n .1-2, jan.lt/n;. 2006 



então, pelo menos neste caso, o estabelecimento sumario e proviSono 
de um povoador instável. A maneira do índio, portanto. De uma ex
tensividade depredatória em extremo, arrancando do perspicaz SAINT
HILAIRE aquelas observações de fundo profético quando, ao findar o 
período colonial, visitou o interior do Brasil. Reconhecendo a impe
riosa necessidade em que se viram os portuguêses de adotar êsse sis
tema de preparo das terras de cultura pela queimada, pois de outro 
recurso não dispunham para cultivar os solos de mata, acrescenta: 
"o que podemos, com razão, reprovar nos seus descendentes, é de con
tinuarem a incendiar florestas, quando tantas terras desimpedidas e 
fáceis de cultivar estão à sua disposição, é de privarem, sem necessidade, 
os vindouros das riquezas tão numerosas que encerram as florestas; é 
de correrem o risco de desguarnecer suas montanhas de terra vegetal 
e tornar os mananciais menos abundantes; é, enfim, de retardarem o 
progresso da própria civilização, disseminando-se cada dia mais nos 
vastos desertos, a fim de encontrarem árvores para incendiar" 26

• 

Tem sido muito assinalada essa influência indígena nos processos 
de cultura anual generalizados no Brasil. Se o negro, de baixo padrão 
cultural e afeito às práticas extensivas na Africa, cooperou na conso
lidação do que se tomaria uma verdadeira instituição agrícola, o por
tuguês, somos levados a pensar, nem sempre agricultor de origem e 
fàcilmente moldado ao meio e aculturado, ·também veio contribuir enor
memente no mesmo sentido. 

Mas foi, sobretudo, a estrutura agrária predominante e a organi
zação econômica, visando de preferência os grandes proveitos da lavoura 
comercial, que condicionaram a persistência dêsse procedimento, mes
mo em zonas demogràflcamente evoluídas. 

MODOS DE UTILIZAÇAO DA TERRA 

Como quase todos os ramos da geografia, também a geografia 
agrária carece de uma sisteinatização geral dos fatos relativos ao Bra
sil. Não· dispomos, ainda, de uma carta da utilização da terra, mesmo 
em escala generalizada, nem foi sequer tentada uma classificação das 
modalidades regionais dos diversos sistemas agrícolas já identüicados. 
Existe, é verdade, certa quantidade de estudos regionais, sem dúvida 
excelentes. E, à medida que vêm. a lume novas pesquisas ou, mesmo, 
simples notas de reconhecimento, em que a geografia agrária merece 
um tratamento mais acurado, fatos antes desconhecidos, embora im
portantes, vêm à baila. Sôbre outros mais conhecidos, são retificadas 
nOções errôneas já estereotipadas. Por esta razão, sente-se quanto ainda 
nos faltam conhecimentos para estabelecermos classificação de caráter 
sistemático, em bases mais seguras. Classificações a que somente o 
cotejo de numerosos exemplos pode dar foros de validade. 

• SAINT-Hn.Axu (Auguste de), Viagem às NtUcentea do Silo Franciaro e pel4 Provfncill 
de Goid1, tomo I, p. 23. 
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Contudo, estribados em idéias gerais correntes e aceitáveis, é pos
sível traçarmos um panorama esquemático, apoiado em uma classüi
cação extremamente ampla, limitando-nos a exemplificar as düéren
ciações de cada tipo com algumas amostras mais representativas. 

Reafirmando o que atrás foi dito, a utilização da terra no Brasil 
se caracteriza, de modo geral, antes de mais nada, por uma separação 
entre a criação de gado e a agricultura, ainda que coexistam na mesma 
propriedade. Em segundo lugar, pela aplicação de sistemas eminente
mente extensivos. Finalmente, vimos, ainda, que do desenvolvimento 
da economia colonial herdamos três instituições, ou, com mais exatidão, 
três formas econômicas: a plantation, a roça e o cria tório. São, aliás, 
formas bem expressivas da ocupação da terra ·nas regiões tropicais, a 
que o Brasil não fêz, pois, exceção. 

Entretanto, para os dias atuais, êste esquema clássico já não pode 
ser aplicado com rigor, não obstante ser a matriz· das diferenciações 
que se podem verificar. Diferenciações resultantes, sobretudo, de uma 
gradual atenuação daquelas duas características apontadas, ainda que 
em áreas relativamente pequenas. 

Esboçando um esquema muito geral, poderíamos ordenar as moda
lidades de utilização da terra e os sistemas nelas adotados, segundo a 
natureza da organização e o objetivo predominante, em: pequena la
voura de subsistência 27, pequena lavoura comercial, grande lavoura 
comercial, criação de gado. Compreende-se, naturalmente, a existência 
de formas mistas, quando duas ou mais destas se combinam ou se en
trosam, caracterizando sistemas agrícolas. Tal esquema, é bem de ver, 
em quase nada corresponde aos tipos de propriedade já delineados, por
quanto, em um mesmo estabelecimento podem existir duas ou mais 
dessas formas justapostas. 

Vejamos, agora, os sistemas agrícolas mais expressivos, começando 
por caracterizar aquêles que poderíamos chamar de tradicionais. 

1 - Sistemas agricolas tradicionais - Assim compreendemos aquêles 
de caráter acentuadamente extensivo, guardando tôda a rotina trans
mitida do passado. 

A "roça" consiste, em essência, no sistema de cultivo anual, que 
aproveita unicamente a fertilidade natural do solo, empregando o fogo 
como principal instrumento de preparação do ~erreno e utilizando um 
equipamento mínimo de trabalho. Aberta a clareira, na mata ou no 
capoeirão, o solo é parcialmente preparado com a enxada (muitas vêzes 
nem isso), a semeadura é feita com o auxílio de uma cavadeira ou de 
um bastão. Após algumas poucas safras, decaindo a produtividade do 

" Entendemos por lavoura de subsistência aquela em que o objetivo principal do agri
cultor 6 atender ao consumo próprio e ao estritamente local, comerciando, entretanto, os exce· 
dentes. Na verdade, grande parte dos produtos alimentares que abastecem nossos centros 
urbanos, é proveniente de tal lavoura. l: de presumir, entretanto, que a mator parte dos 
gêneros a11111m obtidos e encaminhados ao mercado, correspond& A. quota-parte dos taHDdelrOII, 
nAo se coDBiderando, aqui, a grande produçio das pequenas propriedades do sul. 
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solo, a parcela de terra é deixada em abandono e nova roça é 
aberta. Desloca-se, assim, a cultura (e muitas vêzes o agricultor) em 
um verdadeiro nomadismo. Entretanto, devemos ressalvar que a "roça" 
não é exclusivàmente caracterizada por esta forma. 

Podemos admitir um tipo mais primitivo, caracteristicamente in
dígena, e designado por "cultura itinerante" (ou nômade) -a shifting 
cultivation dos geógrafos de língua inglêsa 28 em que o agricultor só 
esporàdicamente, e após um período muito prolongado, volta a cul
tivar o terreno que, em dados anos, foi sua roça e que veio a ser re
ocupado pela mata ou o capoeirão. O outro tipo, mais comum nas zonas 
de povoamento estável, é a "rotação de terras": o agric~ltor está cir
cunscrito aos limites de uma propriedade, seja ela grande ou pequena 
e, regularmente, a cultura reocupa determinada parcela, após 
períodos muito variáveis. Nas terras em pousio, geralmente, cresce ape
nas a capoeira baixa, não chegando a haver espaço de tempo suficiente 
para que se regenere a mata. Extremamente difundido no Brasil, êstE" 
sistema guarda todos os vícios da cultura itinerante. 

O primeiro dos tipos acima apontados é muito comum entre as po
pulações de padrão cultural extremamente baixo, caboclos - na expres
são cultural do têrmo - que se deslocam na vanguarda das frentes pio
neiras, vegetam nas solidões pouco povoadas, como em grande parte da 
Amazônia, ou invadem, com suas roças, os latifúndios inaproveitados. 
É, em geral, empregado para a pequena agricultura de subsistência, 
mas há casos em que se observa um fim comercial, embora indireto. 
Assim é no oeste do Paraná, onde a criação de porcos destinados aos 
mercados do Paraná e São Paulo é feita por "intrusos" que abrem 
grandes clareiras, a fogo, nas terras devolutas e ai estabelecem roças 
de milho, para alimentação dos suínos. O fogo indiscriminado, ateado 
sem preocupação de aceiramento, é responsável pela devastação de 
grandes áreas, não somente no oeste do Paraná, como também no cen
tro de Goiás. 

Entre os povos primitivos, agricultores itinerantes, a propriedade 
da terra não conta e sim a propriedade da cultura. A rotação de terras 
representa, pois, uma resultante da aplicação do processo dos primitivos, 
"a roça", a uma instituição do colonizador, a propriedade. A própria 
fazenda, à medida que se foi organizando e se tornando mais caracterís
tica, subdividindo as antigas sesmarias, foi circunscrevendo a roça em 
um âmbito fundiário mais restrito. Mas êsse sistema de rotação de 
terras é mais típico, com seus ciclos regulares de deslocamento da área 
de cultivo, na pequena propriedade onde o agricultor tem autonomia 
para determinar o arranjo da própria parcela. Dêste modo, as paisagens 
mais nítidas, com capoeiras de várias idades, são as das zonas de sítios. 
Regra que, entretanto, não é absoluta. 

.. Sistema multo difundido entre as populações nativas do mundo tropical recebendo 
designações regionais diversas como: milpa, na América Central, ray, na Indochina, lacú&ng, 
na Insulindla. 
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A rotação de terras é ~ sistema mais generalizado na pequena agri
cultura brasileira. Não deixa de ser, também, uma agricultura do fogo. 
Porém, a necessidade de respeitar direitos alheios (não o amor à vege
tação, ou o zêlo em preservar o solo) impõe o aceiramento. Muitas vêzes 
faz-se apenas a "coivara" e, nesse caso, não deixa de haver, realmente, 
certo sintoma de preocupação com o solo. Quando a terra é "nova", 
a cultura é repetida vários anos no mesmo lugar (5, 6 anos, ou mais, 
conforme as condições naturais) e o período de pousio é pequeno. Mas, 
à medida que ela "cansa", aumenta o período de pousio, o ciclo de rota
ção é mais longo e os restos de matas diminuem de ârea. A seguir, para 
compensar a queda .de rendimento do solo, freqüentemente, o agricultor 
aumenta a área em cultivo, com sacrifício, portanto, do período de 
pousio. 

Muitas vêzes o solo é levado, assim, à exaustão completa e a vege
tação da capoeira a muito custo se reconstitui. No planalto rio-gran
dense - como, por exemplo, em lbirUbá, próximo a Caràzinho - po
dem-se notar extensos trechos de capinzal (Aristida, sp.) em lugares 
onde, há menos de cinqüenta anos, existia mata virgem. 

Há grande variedade de modos de ocupação da terra, segundo 
o sistema de rotação de terras. Freqüentemente, êle está ligado à pe-

. quena lavoura de subsistência. Muito raros são os exemplos em que um 
produto comercial é ilitroduzido ao lado dos clássicos produtos de roça, 
tal como se verifica com o fumo na zona acidentada do vale do Uruguai 
(noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina). 

Casos há em que encontramos, mesmo, dificuldade para um enqua
dramento rigoroso em um dos tipos que estamos apreciando. Por exem
plo: com a expansão das pastagens em zonas de mata- "invernadas", 
principalmente - o grande proprietário contrata com o agregado (par
ceiro) a formação do pasto, após um breve período de cultivo (3 anos 
geralmente) na terra recém-desbravada. Um ou mais parceiros podem 
ir, assim, se deslocando na propriedade, com suas roças de subsistência, 
até que a ârea em pasto, desejada pelo interessado esteja completa. 
Sõmente quando é oportuna a renovação de determinado pasto o pe
queno lavrador reocupa trecho anteriormente cultivado, o que é alea
tório. Assim acontece, entre outros casos, nas invernadas do nordeste 
de Minas Gerais e nas fazendas da encosta e do planalto do sudeste 
baiano 29• 

É prática também muito adotada por fazendeiros de café, em São 
Paulo, que ocupam as partes baixas da propriedade com pastos. Aqui, 
porém, a parceria gira em tôrno de um produto comercial - o algodão 
(anual). "Ao café, pioneiro dos espigões, sucedeu o algodão, cultura pio
neira dos vales, mas cultura transitória entre a floresta e a pastagem" 80

• 

"' VeJa-se por exemplo: Do14Di'Ot1J:s (Alfredo Jos6 Pôrto) e Ksi.LD (Elza COelho de SOusa), 
ob. clt., pp. 73 e 19,. 

ao MoNUio (Plerre), Pionníer.t et Plcmteur.t de S4o Paulo, p . 262. 
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Os exemplos citados não deixam de apróximar-se muito mais do 
tipo da lavoura itinerante, pois a regra comum é a instabilidade do 
pequeno agricultor. 

Muito empregada nas zonas acidentadas da região colonial do Sul 
do Brasil ou nas que sofreram longo isolamento, a rotação de terras 
na sua forma primitiva é o sistema geralmente adotado pelos numero
sos parceiros existentes nas fazendas de gado de todo o interior. 

Em não poucas regiões ela estâ, também, estreitamente ligada ao 
-extrativismo. Assim, nas zonas ervateiras do Paraná, os antigos colonos 
-e seus descendentes, aos quais se juntam os luso-brasileiros, têm na 
coleta do mate a principal fonte de renda e se limitam, na agricultura, 
.a prover as próprias necessidades. O mesmo pode ser .observado em 
áreas de carnaubais e babaçu.ais do Meio-Norte. · 

A grande lavoura, como vimos, difundiu-se segundo uma organi-
2ação econômica bem estruturada - a plantaticm - que, embora tenha 
sofrido modificações ao correr do tempo, chegou até os dias atuais, ein 
certas regiões, com características econômico-sociais bem peculiares. A 
usina e muitas das grandes fazendas paulistas, representam uma forma 
capitalista da grande plantation. 

Uma das peculiaridades do estabelecimento da grande lavoura, en
tre nós, é a monocultura comercial, fato que, como se sabe, tem pesado 
-enormemente na economia nacional. Monocultora tem sido a proprie
dade canavieira, seja o engenho, seja a usina, e mon~ultora tem sido 
a propriedade cacaueira, como monocultora foi a fazenda de café até 
recentes décadas. 

Se ainda encontramos a fazenda tipica na qual o café é a única 
fonte · certa de renda, uma diversificação do esquema clássico tornou-se 
mais comum. Com freqüência, surgiu a média propriedade onde a fase 
industrial de beneficiamento não está presente e, por outro lado, o café 
aceitou a convivência . de outros produtos de interêsse comercial. 
MoNBEIG 31, já o citamos, nos descreve como a crise eeonômi~a P a queda 
sensível dos rendimentos, conduzindo a uma quebra definitiva do ex
clusivismo da grande propriedade, levou o fazendeiro a se tomar, tam
bém, um cultivador de algodão, e cana--de-açúcar (que fornece para 
usinas) e, sobretudo, um criador de bovinos. Mas, de modo geral, tais 
atividades são inteiramente dissociadas, como se existissem em esta
belecimentos diversos. 

A fazenda de cacau, porém, não dá mostra de uma tendência para 
a diversüicação de culturas, senão em casos muito restritos e relativa
mente mais recentes: a cultura da seringueira ao lado do cacau foi 
introduzida em uns poucos municípios e ainda não formou, de modo 
expressivo, a própria paisagem. 

Também o fato de nos engenhos rapadureiros no "brejo" paraibano, 
por exemplo, ter-se desenvolvido a cultura da agave, em pé de igual-

"' MoNUIG (P1etre). ob. dt., p . 248. 
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dade econômica com a tradicional lavoura canavieira (uma plantation 
mista, portanto), não tira o valor da afirmação de que as principais 
áreas açucareiras são de propriedades caracteristicamente monocultor.as. 

Outra particularidade da grande lavoura é a rotina dos processos 
de cultivo, essencialmente extensivos, com insignificante preocupação 
para com a preservação do solo. É incrível, por exemplo, que até os 
dias atuais, com raras exceções, as fileiras de café sejam dispostas se
gundo a linha de maior declive, preparando um fâcíl caminho para o 
escoamento das águas pluviais e a erosão. Porém, os métodos rotineiros 
estão sofrendo sensível alteração, como mais adiante apontaremos. 

Não podemos furtar-nos aqui, a um paralelo entre as zonas cana
vieiras e cafeeiras. 

É muito decantada a antiguidade das duas principais áreas cana
vieiras do Brasil, litoral do Nordeste e zona de Campos, no estado do 
Rio de Janeiro. Já uma viagem, das zonas de povoamento mais recente 
do norte do Paraná ou do oeste de São Paulo, para as de povoamento 
mais antigo, como o vale do Paraiba, revela-nos o quanto de instável se 
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apresenta a paisagem da plantation nestas regiões. Deixando-se a frente 
pioneira do povoamento, onde a mata virgem sucumbe para dar lugar 
a novas covas destinadas a receber os cafeeiros, percorrem-se trechos 
enonnes onde se sucedem fileiras cerradas e viçosas desta planta, ape
nas interrompidas por outras culturas também lucrativas. Pouco a 
pouco, os claros entre os cafezais aumentam em área denunciando que, 
dada a antiguidade da ocupação, outras atividades vieram substituir, 
em parte, a cultura em decadência. A seguir, a freqüência de pastagens 
passa a assinalar que a utilização do solo foi além de um limite tolerá
vel. Ao longo do vale do Paraíba, a morraria desnuda, reduzida a um 
só e imenso pasto, abriga em seus recessos as vistosas sedes de fazenda 
que surgiram outrora, entre outras tantas fileiras viçosas de cafezais. 

Nos canaviais do Nordeste ou da planície campista, devido ao solo 
fértil das zonas planas, ou à própria condição de cultura cerrada da 
cana-de-açúcar, retardando o carreamento dos solos nos trechos em de
clive, os vícios de técnica não apresentaram as mesmas desastrosas 
conseqüências observadas nas zonas cafeeiras. Acresce, ainda, que a 
cana admite a possibilidade de pousio da terra após certo número de 
cortes. Nas plantations de café a situação era outra. É muito conhe
cida a história dos cafezais em sua marcha para o oeste de São Paulo, 
para o norte do Espírito Santo e leste de Minas Gerais, deixando um 
rastro de terras esgotadas. Isso nos mostra que, nem mesmo os grandes 
lucros proporcionados por esta cultura estimularam, a tempo, a apli
cação de técnicas agrícolas evoluídas e maiores cuidados com o solo. 

A grande lavoura comercial, a fazenda de café particulármente, 
guarda, muitas vêzes, um chocante paralelismo com a pequena lavoura 
do tipo "roça ... Se os "partidos" de cana voltam ao lugar primitivo, os 
"'talhões" de café entretanto, se deslocam lentamente à maneira da 
cultura itinerante. 

Assim tem acontecido, também, com a pequena lavoura comercial. 
É interessante notar, por exemplo, que a ca{eicultura dos pequenos pro
prietários guarda certa analogia com a dos fazendeiros. "Uma fazenda 
em miniatura", diz MoNBEIG em sua citada obra, referindo-se aos sitian
tes do oeste de São Paulo e norte do Paraná. O mesmo fazem lembrar 
os sitiantes de origem alemã ou italiana do Espírito Santo. A um mes
mo tempo proprietário e trabalhador, o sitiante cuida de suas culturas 
de subsistência e da lavoura do café, na qual os espfrito-santenses se 
fazem ajudar por um meeiro e os paulistas, mais raramente, por assa
lariado. 

E por isso, tanto em um quanto em outro caso, o sitio vê ainda 
aumentar a área de pasto e o número de cabeças de gado, à medida 
que o café avança sôbre novo trecho de mata. 

Aliás, há exemplos outros de lavoura comercial característica do 
tipo plan.tation também em pequenas propriedades. É o caso dos nume
rosos sitiantes monocultores de cana-de-açúcar, fornecedores das usinas 
da zona de Campos, no estado do Rio de Janeiro, e, em escala menor, 

Caraanl.rticas Gerais áa Agricultura Brasikira no S!culb XX 153 



154 

dos existentes na zona canavieira do Nordeste. Nas áreas cacaueiras do 
sul da Bahia, como~ vimos, dada a particular evolução que apresenta
ram, é freqüente a exploração em estabelecimentos do tipo familial. 

No que se refere à criação de gado, o sistema ainda hoje em dia 
geralmente adotado poucos progressos apresenta, em relação ao tipo 
de "criação à sôlta" do tempo da expansão dos currais, necessitando, 
em conseqüência, de pouca gente para "tocar" um imenso rebanho. 
Como vimos, há uma pequena lavoura que ê praticada dentro da fa
zenda de gado, em proporção que varia muito de acôrdo com a região 
e as condições de solo existentes. 

Nas caatingas sertanejas ela aproveita as faixas de vazantes e os 
leitos secos dos rios, ou os trechos de solos mais profundos. Nas vastas 
regiões de campinas e campos cerrados, aproveitam o solo dos capões ou 
das matas justafiuviais. Na faixa florestal atlântica do Leste brasileiro, 
a freqüência das roças em fazendas de criação, preparando a expansão 
da pecuária, contraria aquela imagem de OLIVEIRA VIANA quando diz: 
"0 vaqueiro. . . é batedor dos engenhos. Anuncia-os; prepara o meio 
para sua instalação; abre clareiras a fogo ... , 3~, imagem que só é vá
lida para a planície campista. 

Na verdade, quanto maior é o predomínio das pastagens nliturais, 
maior tem sido a superioridade espacial do criatório. 

Torna-se patente que essas pastagens naturais nas regiões de cli
mas tropicais característicos que abrangem a maior parte do pais, res
~ntem-se enormemente das condições naturais. De medíocre valor nu
tritivo, "emagrecem" muito com a prolongada estiagem tropical. Sig
nificativamente, o fogo é o recurso mais usual para melhorar os pastos, 
ao fim da estação sêca. 

A formação de pastos artifieiais em zonas de campos nativos é 
iniciativa já um tanto freqüente em certas áreas e, alvissareiramente, 
prenuncia novas tendências. Assim, por exemplo, no Triângulo Mineiro 
e oeste de Minas, como nas zonas de campos cerrados do nordeste pau· 
lista, semeia-se o capim gordura (Melinis minutiflora), substituindo-se 
o capim barba-de-bode (Aristida sp.). Entretanto, isto não significa 
que se tenha adotado o cultivo de forrageiras para a alimentação do 
gado no auge da estação sêca.. Esta prática é muito incipiente e, de 
modo geral, poucas modifiCações acarretou no sistema tradicional. 

Nas zonas de caatingas, onde é maior o rigor da estiagem, cultiva
se quase sempre uma pequena área com palma (Opuntia noneocanta) 
para fornecimento ao gado, quando vem a faltar até mesmo a folhagem 
das ·árvores e arbustos, aproveitada pelos animais. 

Nas caatingas como nos cerrados, nas áreas menos valorizadas, 
dada a dJstância dos mercados, mais rudimentares são os processos 
de criação, vivendo o gado, à sôlta, nos pastos indivisos. No sertão, 
geralmente, só existem cêrcas em tômo dos tratos cultivados. Em muitos 

.. OunmA VtANA, Populaç~t JferiiUonclia do BTIUtl, I volume, p. 124. 
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lugares nem há mesmo propriedade individual dos pastos, sendo as 
reses de vários donos criadas em promiscuidade . · 

Mesmo nos campos sulinos, no planalto ou na famosa Campanha 
gaúcha, onde, especialmente nesta zona, os pastos são de qualidade 
superior, o sistema empregado no pastoreio é de moldes extensivos. O 
estancieiro é quase sempre prêsa da rotina que a abundância de espaço 
lhe torna cômoda. O que dá a esta zona excepcional (iesenvolvimento 
no quadro pastoril do país ê, além da criação de ovinos em convivência 
com os bovinos, o predomínio de raças finas, fàcilmente adaptàveis 
graças às condições de clima e à presença de melhores gramíneas. 
Também esta providência tem sido, de certo modo, adotada pelos fazen
deiros de outras regiões. A mestiçagem com variedades de gado zebu, 
embora mais pronunciada em Minas, Goiás e Mato Grosso, já se pro
cessa na Bahia e no Nordeste. Mas nas áreas mais caracteristicamente 
tropicais, as experiências esparsas para a boa adaptação de raças finas 
só têm apresentado resultados satisfatórios, quando senslveis modifi
cações de caráter intensivo no sistema de criar são também introduzidas. 

Pig. 14 - Por tódo a parte, o crlatório eztennvo revela um mínimo de modíf!caçlio do. 
paía119em m~tural, aiiCido a batzas densidades demogrliticat; compatil.'t!'l$ com a. 14rga malh-a 
/'Undídria de grandes esta~elllcimentos. Um ll:l:llmplo bllm caracterbtíco é o da 20n<l de campos 
limpar d fronteira Tio-grandcn~e (Jato ), onde a dt/wt4o de raças /itta$ revela contudo um 
nfvel técnico bem. superior ao de outras zonQ.r criadoras do 1/GW. (Foto Nilo Bernarde~~, 1949) . 

As fazendas de gado estabelecidas em terras de mata - tanto as 
invernadas quanto as fazendas de criar- não escapam à regra geral. 
Na verdade, muitas são aquelas em que se formam pastagens com gra
míneas de grande valor forrageiro, capim jaraguá (And.ropogon, sp.), 
ou capim colonião (Panicum sp.), por exemplo. Tal fato significa apenas 
maior capacidade de lotação, regulada, por outro lado, pela subdivisão 
dos pastos. 
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Ainda que pareça incompreensível para muitos, dado o alto lucro 
potencial do empreendimento, as fazendas de gado de leite tão típicas 
do sul de Minas Gerais e do vale do Paraíba, adotam, via de regra, 
um sistema essencialmente extensivo, rotineiro, que muito pouco difere 
do que se pode encontrar nos confins de Goiás ou do norte de Minas. 
Dá-se o sal, um pouco de cana na ·época sêca, curam-se as feridas, ma
tam-se os bernes (larva da Dermatobia cyarieiventris), uma vez ou 
outra um banho de carrapaticida e, no mais, o gado vive sôlto nos pas
tos de capim gordura, recolhendo-se diàriamente ao curral apenas as 
vacas em lactação. 

Flg. 15 - o esgotamento aas terr~» cultivada$ ocasiona o aumento 44s pastagen..s, por sua ve.z 
e.sttmul4do pel03 lucro. da pr0duç4o Inteira em certat regUles, Implanta-se, e11tdo, o C1lrral 

como e:rte nos arreãcrn de Artm&qU4ra. (Foto Nilo Bemames, 19541. 

Essas fazendas abastecem de leite uma numerosa população urba
na, grandes mercados que poderiam absorver também seus produtos 
agrícolas, se adotassem um sistema misto intensivo, rompendo com a 
tradicional rotina. Entretanto, quase todo o estrume acumulado nos 
currais se perde e, por outro lado, o gado ao invés de ceder uma parte 
do terreno à pequena agricultura, expulsa-a dos redutos em que ainda 
remanesce 3:1• 

Vê-se assim que a criação de gado na sua expansão em terras de 
mata, na maioria dos casos, vem suceder à agricultura, ocupando, seja 
as áreas de solos esgotados, seja os pastos que são formados em terras 
novas após uma breve cultura pioneira. Mantém-se, porém, a indepen
dência entre as duas formas de utilização da terra, como a regra mais 
geral. O mesmo se verifica quando. por vêzes, a própria cultura de 

# VeJa-ae. a propósito - Aa'Smll (Aziz Nactb) e .BlEIINAliDJ:S (Nilo), Livret*Guide n.• 4, p, 153. 
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cereais em grande escala comercial invade os dominios da pecuária. É 

o caso da cultura do trigo e do arroz inundado nos campos do Rio 
Grande do Sul, praticada em terras arrendadas aos estancieiros . Do 
mesmo modo, é o c~o do arroz de espigão nas terras de mata dos pata
mares basálticos do Triângulo Mineiro. 

Há, entretanto, no Brasil, numerosos exemplos em que as duas . 
atividades dão mostra de entrosamento, ainda que em graus variá
veis e segundo características bem diferentes. Exemplos de certo modo 
pouco difundidos, não há dúvida, mas que mostram grandes possibUi
dades de maior e progressiva generalização. 

2 -Sistemas agrícolas melhorados- Como deixamos entrever, não é 
simples o quadro da utilização da terra no Brasil. Os tipos tradicionais, 
cujos traços gerais acabamos de expor, são, não há dúvida, importantes, 
dada a grande área em que ocorrem, constituindo dêste modo, social 
e econômicamente, a base da explicação da paisagem agrária em quase 
todo o território. Além do mais, os diversos tipos mais evoluídos de 
sistemas agrícolas que se podem encontrar constituem, com freqüência, 
uma modificação ora mais ora menos sensível, daqueles já mencionados. 
Com efeito, podemos identificar grande número de diferentes formas de 
exploração da terra, algumas bastante complexas, das quais procura
remos exemplificar as mais expressivas. Comecemos com a pequena 
agricultura. 

LEO WAIBEL, que deu particular atenção à pequena lavoura no Bra
sil, por estar muito interessado no problema da colonização à base da 
propriedade familial, identificou alguns sistemas fundamentais aos 
quais fêz também corresponder o estágio cultural e social do agricul
tor 3*. Segundo êle ,teríamos: a) rotação de terras, subdividida em "ro
tação de terras primitiva" (por nós já referida e exempllficada) e a 
"rotação de terras melhorada,.; b) rotação de culturas, também subdi
vidida em "rotação de culturas primitiva" e "rotação de culturas me
lhorada" (esta com adubação permanente). A·passagem de um sistema 
para outro mais evoluido, estabelece o mesmo autor, se daria à medida 
que melhoram as condições de acesso ao mercado consumidor. Pràtica
mente, porém, muitas regiões permaneceram estagnadas, sem atingir 
a fase final de aplicação dos sistemas intensivos. 

Vimos como a rotação de terras(primitiva), tal qual a lavoura iti" 
nerante, está muito relacionada com a pequena lavoura de subsistência. 
E também, como a introdução de uma cultura comercial nem sempre 
signüica a mudança de sistema. A reciproca, entretanto, não é verda
deira. Isto é: é comum o pequeno lavrador só aplicar um sistema mais 
evoluído quando adota um ou mais produtos relativamente estáveis no 
mercado, cuja renda o estimule a melhorar de técnica. Essencialmente, 
pratica, então, uma pequena lavoura mista, onde, a par dos gêneros de 
subsistência, visa um produto comercial, seja agrícola seja animal. 

"' Além da obra cttac1a, veja•ae, tambtm, do mesmo autor "O que eu o,rencU no Bl'llril", 
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Flg. 16 - A geometric da• parcelo:t n4o e corocttmtfC4l imfco.ml!1lte de slttema.t agricolar 
oct:luflto. Em Palmeira das lllits~s. Bio Grande do Sul, em um ponto onde llt: e?&Ccmtram o 
ca'IIJIO limpo e c mata, podt'mot ob.t1!1'1)(1r (foto) os ret4ngutos de ea~ira8 em diversas alturas. 
segundo G idade, revela11do como •c deslocarn as J)llrcti~U de cultlro em uma rotaç4o de lt:!'NU. 

(Foto T. Somlo - CNG, 1958). 

A "rotação de terras melhorada" se baseia ainda na prática do 
pousio do solo, e, freqüentemente, na queima da capoeira, mas o arado 
tem largo emprêgo e são tomados certos cuidados rudimentares: o de 
enterrar os restos de vegetais com a aração, por exemplo. Há uma va
riedade maior de culturas, bem maior do que nos sistemas mais pri
mitivos. Aliás, o emprêgo dêsse sistema explica-se pela melhoria das 
comunicações e a maior facilidade de contacto do agricultor com os 
mercados. Largamente difundida entre os colonos ~o sul do Brasil, exis
te um pouco por tôda a parte do país. Assim é que, no vale do rio do 
Peixe, em Santa Catarina, o produto comercial é a alfafa, não adubada, 
que se desloca pelo terreno, a exemplo das culturas de cereais e tubér
culos que visam, principalmente, a subsistência. 

Compreende-se que mesmo com tais práticas, pouco superiores às 
da rotação de terras primitiva, o solo não é indene ao esgotamento, 
nem o lavrador livre da estagnação ou decadência. 

Quando, porém, um produto comercial mais exigente é adotado 
e o solo já perdeu grande parte de sua riqueza, emprega-se adubo quí
mJco ou orgânico, sem dispensar, contudo, a mudança periódica das 
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parcelas em cultivo. É, então, atingida uma fase de transição para a 
rotação de culturas: no trato de terra, parcimoniosamente adubado 
para o produto comercial de maior valor, sucedem-se, por alguns anos 
(três ou quatro geralmente) vários produtos de verão (milho, feijão 
e outros) e de inverno (trigo, centeio ou outros). Após o que, a terra 
entra em pousio. A um sistema como êsse, por exemplo, está ligada a 
cultura da batata-inglêsa em alguns lugares do centro-sul do Paraná 
(Contendas, Araucária e Irati) e, de modo menos característico, a do 
fumo em alguns pontos das colônias antigas do Rio Grande do Sul e 
em Santa Catarina. No noroeste dêste estado, generaliza-se a adubação 
verde com o cultivo da soja, a qual se tornou responsável, mesmo, pelo 
incremento da produção em áreas onde já eram sensíveis sinais de 
decadência. A folhagem da soja é enterrada com o arado, o que vem 
aumentar o benefício nitrofixador da leguminosa. É adotada, então, 
uma breve repetição alternada das culturas de verão e inverno, seguida 
de mudança de parcela. A expansão dêste sistema milho-soja (as duas 
culturas são feitas intercaladas) faz-se, ràpidamente, prenunciando 
uma verdadeira evolução na pequena lavoura do Sul do pais pela adu
bação verde. Uma incipiente preocupação pelo combate à erosão acom
panha, esporàdicamente, tais melhorias de sistema. Na verdade, é uma 
"rotação de culturas intermitente", a meio caminho entre a rotação de 
terras e o emprêgo de técnicas francamente intensivas. 

o sistema de pousio das terras assume, ainda outros aspectós bem 
distintos dos que vêm de ser exemplificados. Assim, nos solos oriundos 
de tufos vulcânicos da Mata da Corda, Minas Gerais, pratica-se verda
deiro sistema de rotação de pastagens e culturas. Cultivado deter
minado trecho durante certo número de anos (três ou quatro geral
mente) êle é deixado depois em pasto de capim-gordura. Após certo 
periodo, volta o pasto a ser cultivado normalmente 3". Prática semelhan
te é adotada nas zonas de invernadas de Feira de Santana 36• Em grande 
parte do "agreste" nordestino, as propriedades são divididas em cerca
dos para o gado, para os cereais e para o algodão, assim proporcionando 
uma fraca adubação, ao mesmo tempo que os animais se alimentam 
das sobras da lavoura, em uma época de pastos minguados pela estação 
sêca. 

WAIBEL designou "rotação de culturas primitiva" a alternância de 
culturas diferentes em uma mesma terra, sem adubação. Está ligada à 
excepcional fertilidade de certos solos, como, por exemplo, a terra roxa, 
tal como sucede na zona pioneira do norte do Paraná. É, sem dúvida, 
um sistema insubsistente, porquanto o solo não tardará a exigir um 
pousio, passando-se então para uma rotação de terras. Entretanto, em 
alguns lugares, o inconveniente da falta de adubação é contrabalançado 
pela introdução de leguminosas, seguindo um circulo de alternância de 

"" Comunlcnção pessoal de ORLANDo VALVE!InE. 
34 Dollll.lNGtn:S (Al.tredo José Pórto) e KU.LZII (Elza. Coelho de Sousa), Ob. cit., p . 19S. 
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culturas bem regular, ainda que não se trate de uma adubação verde 
vigorosa :n, Mas é relativamente raro que tal aconteça. 

Finalmente, os tipos mais intensivos de pequena lavoura, aquêles 
em que é empregada a rotação de culturas, com adubação regular, são 
também encontrados no Brasil. Para os europeus, as culturas anuais 
adubadas, comumente, implicam na perfeita associação das duas ativi
dades agrícolas fundamentais, criação e cultivo, o mixed farming, como 
caracterizam os inglêses e norte-americanos. Entre nós, nem sempre 
isso acontece. 

Comumente difundida é a idéia de que a aplicação de métodos 
intensivos na agricultura no Brasil está, diretamente, ligada ao traba
lho dos imigrantes nas áreas coloniais dos estado:; meridionais ou nas 
zonas hortícolas em tôrno das grandes cidades, setor em que, lnegà
velmente, os japonêses e lavradores de origem européia se salientaram. 
Preliminarmente, seja ressalvado que a área de rotação de culturas 
nas colônias do Sul do pais é menor do que se poderia supor, especial-

"' t: c que WAtiEI. designou " Sistema Dois Irmios". Veja-se: VALVUDE I Orlando). E:rcursii.o 
à Regido Colo1dal Anti9« do Rio Grande do Std, In R.B .G .• ano X , v . 4 p. 494. 

Jo'lg. 17 - No rotGÇI!o ae culluror, o emJuévo do adubo permíUndo 11 uplotaçdo inten.h>a do 
solo, todo o e3P(JÇo é variadamente cultiV4do como ~~te Junlkl de vale, na zona da Enco&'ta do 
Pl11nalto rio-granden8e, em eu1as t>ertente~ os cultttlO& e.,par&o& e as capoeiras e CGpodróes 

compõem o quad.-o da rotação dt terras. (Foto T. Jablonsky - CNO. 1959). 
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mente se considerada em relação ao conjunto da superfície povoada 
pelos imigrantes e seus descendentes. 

Apenas em certos vales da encosta e pequenos trechos isolados no 
planalto sul encontraremos a rotação de culturas, no caso, uma "rota
ção de culturas aswciada à criação de gado": são as propriedades de 
alemães e teuto-brasileiros nos baixos vales do Itajai e seus afluentes, 
bem como no Caí e Taquarí (RGS) ; são as colônias isoladas, em terras 
de campo, como as dos holandeses em Carambeí (Castro, Paraná) e 
dos menonitas (Curitiba, Paraná) bem como a dos holandeses no campo 
cerrado (em Mojimirim, São Paulo) . Há estabulação do gado, o estru-

l"tg . 18 - O e..•tál.tulo ao lad·o da sede do estabelecimento é um aSpecto rare> na paí:ragem o9rc!ria 
brtuileiras. Rotaçllo de culturas com criaçdo de 9ado em um trecllu da Colõnía Sdo Lourenço, 

Rio Grande do Sul. No prltneíru pl4mu. um potretro . {l"'oto NUo Bernardes - CNG. 1956) . 

me é regularmente recolhido, curtido e aplicado nas lavouras. Recipro
camente, para atender à alimentação dos animais, o plantio das forra
geiras é parte importante das culturas que se alternam .nas diversas 
parcelas do terreno. Sem dúvida, é êste sistema o mais recomendável 
para a pequena agricultura, dada a variedade e quantidade da produção 
agrícola, que permite a farta produção do leite e seus derivados. Além 
da grande aplicação de trabalho que exige, não há dúvida, requer êle 
também capital suficiente e um razoável padrão cultural por parte do 
agricultor. 

Entretanto, não é essa a única modalidade de rotação de culturas 
existente entre nós. Em área de povoamento genuinamente luso-bra
sileiro, como é o Recôncavo da Bahia, observa-se rotação de culturas 
em que o produto comercial é o fumo. A regra geral é uma rotação 
trienal, seguindo-se o fumo (adubado), o milho e o feijão e, em seguida 
a mandioca, que é sucedida pelo fumo, novamente com o emprêgo de 
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P1g. 19 - O te.temunlto de como o tnnpr~gc de t<JeniCCJI fUPeriore• convenientemente actapzoct:a8 
pode veneer a . .s COl'UifÇóel natural.! oltVt:r.!a.!, ac tem na Coló?tia de Carombel, e!tacto cto Parancí. 
onde o.s intattgcívru colonos llolande.tu pro.spcrurn em um aolo pauptrrimo e 4cido como o do• 

CamJ)Os Gerai.t. (FOto T. Jablonslt:v - CNG, 19~} . 

estrume.~. como dizem, uma "lavoura de pobre", realizada em pequenas 
parcelas arrendadas (a dinheiro ou em dias de trabalho). Não há, to
davia, associação à criação de gado. Muitos não o possuem e compram 
o estêrco proveniente das fazendas do sertão vizinho. Os que têm algu
mas cabeças, mesmo assim não as estabulam 38• Por outro lado, se os 
que são proprietários mantêm um pasto cultivado, ao lado do espon. 
tãneo, a produção de forrageiras é quase inexistente. :a:ste sistema de 
cultivo intensivo não é fruto de evolução mais ou menos recente ou 
resultado de influências alienígenas. A cultura do fumo na região é 
mais que tricentenária e ANTONIL jâ se refere ao emprêgo do adubo 
animal para a mesma a&. Constitui, pois, um caso anômalo na agricul
tura brasileira esta forma intensiva de utilização da terra. Tanto mais 
que, como vímos, tratando-se de um produto de grande valor comercial, 
não veio, entretanto, a constituir, no periodo colonial uma organização 
do tipo plantatüm. 

Em algumas outras áreas luso-brasileiras o estrume é aplicado, 
também, com regularidade na pequena lavoura, embora não se tenha 
constituído ainda, ao que parece, um verdadeiro sistema de rotação de 
culturas. ELZA KELLER relata-nos a utilização generalizada de estrume 
de curral e de bode na fertilização das roças, mais especialmente nas 
culturas de cana, em alguns vales da zona norte das chapadas piauien
ses e na Ibiapaba, no Ceará. Mesmo em solos de campo cerrado são 
praticadas algumas lavouras empregando-se êsse recurso 40

• 

Um aspecto que nos parece dos mais significativos em se tratando 
da evolução para o emprêgo de métodos intensivos, é o que vem suce-. 
dendo nos anos recentes com a grande lavoura comercial da cana e do 
café. 

A aração regular e a aplicação de fertilizantes químicos para os 
canaviais já são medidas que se vão tornando gerais nas principais pro-

• AlSUU$ prend"m o g11do, • noite, em um cercado fiXO, ou curral para recolher o 
estrume. outros preterem deslocar o cercado dentro dO terreno a ser cUltivado com o t umQ 
a tlm de faUl'I!U\ adubaçlo diretamen te. 

,.. ANrolfn. ( A.nc1ré Joio). CUltW'O e Opu lllncta do Brtuil 7101 ~uas Drogas e AttnD• pp. 181 a 204. 
•• noxxNGUES (Alfredo J~ P6rto> e KJ:u.at (Eiz& Coelho de Sousa), Enctclopédla dos 

Muníctpios Bra.ti1ef1'0$, vol. lU o 'M.e10•Norte. p . 35. 
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priedades usineiras, no N ardeste como na zona campista ou no estado 
de São Paulo. 

Porém, verdadeira revolução agrícola, prometendo efeitos mais fe
cundos e mais generalizados, ocorre, atualmente, em certas áreas cafe
eiras de São Paulo. Como vimos, na quase totalidade das propriedades 
cafeeiras, fazendas ou sítios, desenvolve-se também a criação de gado, 
em grande parte, contudo, tratando-se de mera justaposição das duas 
atividades. Mas em certas zonas de ocupação relativamente antiga che
gou-se a um sistema em que cafezais velhos são recuperados ou conser
vados, bem como novos cafezais são formados em terras já muito utili
zadas, com aplicação de composto orgânico à base do estrume. 

O traço característico do sistema é a criação de gado objetivando 
a adubação de uma lavoura permanente, o café, e, conseqüentemente, 
a necessidade de manter urna criação semi-intensiva já se nota com 
freqüência. Não se trata, pois, de uma adubação esporádica. Na zona 

Fig. 20 - Por um sem mím.ero de exemplos pode-se dizer que bem na retaguarda das· zonas 
pioneiras atuais, o 11elho espaço agrário, depois de um período de deelinio econõmíco, vem sendo 
ret•alorizado segundo processos a que não são estranhas técnicas dantes inusitadas. Assim 
ocorre co-m essa velha fazenda em Amparo, estado de São Paulo, onde os cafezais como que. 
re.9S1LSCitam, mas já agora eõ'itando os l'lcios que lhes aceleraram a decadência e morte. As 

fileiras obedecem às cun,as de nível e as plantas são cuidadosamente estrumadas. 
(Foto T. Jablonsky- CNG, 1959). 
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de Araraquara, acresce a circunstância da presença de uma grande 
indústria de lacticinios, tornando o processo mais lucrativo. O emprêgo 
do composto orgânico, aliás, não é técnica originada no Brasil. Aperfei
çoada na índia (processo Indore), vem sendo adaptada no Quênia 41• 

Na zona em aprêço, tanto os grandes fazendeiros quanto os peque
nos sitiantes adotam êste sistema em que a produção fundamental é 
"café" e "leite'. Com êle, também, outras antigas áreas cafeeiras ini-

. ciam incipientemente, a formação de novos cafezais em terras cansadas, 
como se pode observar nas proximidades de Campinas. E, mesmo em 
áreas remotas, como no Espírito Santo, começa êle timidamente a ser 
aplicado. 

A VALORIZAÇAO DO ESPAÇO AGRíCOLA E SUAS DIFICULDADES 

As características mais gerais da organização da economia rural 
brasileira são, a um mesmo tempo, os principais fatôres que pesam no seu 
desenvolvimento. 

Sem dúvida, é importante a consideração das condições naturais 
inerentes à zona tropical, que estão a exigir constantes e intensas pes
quisas de processos adequados para adaptação de melhores formas de 
exploração da terra. De modo particular, no que se refere ao compor
tamento e às qualidades especificas dos solos, há ainda muito a fazer. 

Pouco menos de 6%, apenas, do território brasileiro não apresen
tam características francamente tropicais. Esta realidade precisa ser 
encarada, ao se pretender que a economia rural seja conduzida a uma 
produção intensiva em verdadeiro equillbrio ecológico. 

Fatôres também importantes, inegàvelmente, são as condições eco
nômicas, de ordem geral reinantes no pais. 

Lembremo-:nos da importância considerável que tem uma· boa rêde 
de transportes para o progresso quantitativo e, portanto, o estímulo à 
melhoria técnica da produção agropastoril. E bem sabemos como, em 
muitas regiões brasileiras, a falta de comunicações razoáveis, conduz a 
produção agrícola a um ciclo quase fechado, alimentando a rotina e 
favorecendo uma organização ec~nômica e social que estariam mais de 
acôrdo com as condições do Brasil colonial. 

Ainda de ordem geral é a situação de dependência em que se acham 
os setores mais importantes da produção em relação ao mercado exter
no e mesmo, no que diz respeito ao mercado interno. Dependência que 
se traduz na extrema sensibilidade face às oscilações de consumo e de 
preço e nas constantes incertezas dai resultantes. Paralelamente, man
tém-se a tendência à especulação, em diversos setor~ d~ lavoura co
mercial, permitida pelo sumarismo das técnicas adotadas. 

Por outro lado, ressentem-se as atividades agrícolas de capital, fato 
a que se somam as restritas oportunidades de financiamento. Financia-

n PELZEII (:ltarl J. ) , Geography and the troplcs em Geogra.ph3J tn TtDentteth centu131 p . 334. 
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mento, aliás, de acesso mais difícil aos médios e pequenos produtores, 
justamente os que dispõem de ínfimos capitais, quando dispõem. Natu
ralmente, as técnicas de cultivo ressentem-se dessa circunstância, uma 
vez que o objetivo da maioria dos pequenos e médios produtores é, antes 
de mais nada, produzir · o mais ràpidamente e com o mínimo de dis
pêndio. Na verdade, parece que quase se estabelece um círculo vicioso: 
não há capitalização porque há baixos rendimentos; há baixos rendi
mentos, porque não ·há recursos necessários ao emprêgo de melhores 
técnicas, com implementas adequados, fertilizantes, despesa suficiente 
contra as pragas e outras condições. Um terceiro elemento pode ser 
seguramente introduzido nesta espécie de círculo vicioso: o baixo pa
drão cultural e sanitário de grande parte da população rural. 

Tudo isso, enfim, se reflete na paisagem geográfica que revela a 
pequena proporção do efetivo aproveitamento das terras, a estagnação 
ou decadência de muitas áreas, apenas uma geração após a dos primei
ros desbravadores, a pobreza e a instabilidade da maioria da população, 
via de regra retratadas pela precariedade das habitações rurais. 

São, portanto, fatôres a pesar, predominantemente, na economia 
rural brasileira, insistimos, aquêles intrínsecos à própria estrutura 
agrária, à organização das propriedades e ao caráter extensivo dos mé
todos nelas empregados. 

O caráter extensivo implica em trabalho rudimentar e se traduz 
no esgotamento rápido do solo, para o que muito colaboram as fortes 
chuvadas tropicais. 

O instrumento de trabalho mais difundido nas regiões agrícolas 
do mundo- o arado- apenas recentemente é que vai. tendo difusão 
mais larga pelo país. Assim mesmo, não é difícil encontrarmos zonas 
agrícolas onde os lavradores jamais viram êste petrecho. 

Paralelamente ao pequeno emprêgo de implementas outros que não 
a enxada e a foice, a energia empregada nas lides agrícolas é, predomi
nantemente, muscular humana. Segundo os dados de censo de 1950, a 
fôrça empregada nos trabalhos de preparo do solo, cultivo e colheita, 
destacamento e derrubada de matas assim se distribuía: fôrça mecânica 
- apenas 0,03% dos estabelecimentos; fôrça animal - 26,85%; 
fôrça animal e fôrça mecânica 0,27%; sem · emprêgo de fôrça (trabalho 
exclusivo do homem): 72,85%. Não deixa de ser paradoxal o fato de 
em um país onde o gado grosso é numericamente bem superior à 
população, se desconhecer em quase três quartas partes dos estabeleci
mentos rurais outra fôrça de trabalho na lavoura que não a do homem. 
É irrisório o nível de mecanização no qual ainda permanece o Brasil, 
mesmo se houver triplicado o número de tratores existentes em 1950, 
quando, apenas, cêrca de seis mil estabelecimentos dispunham do total 
de menos de nove mil tratores. ·A maior parte, diga-se, distribuída pela 
região Sul. 

Entretanto, cremos que incrementar a mecanização sem a adoção 
de métodos racionais de cultivo será dotar o lavrador de um meio de 
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mais rápido desgaste do solo. A área degradada com a lavoura de enxa
da será, assim, bem maior se o "minerador de solos" dispuser de má
quinas eficazes. 

O conhecimento de práticas conservacionistas do solo é ainda, entre 
nós, fato excepcional. Assim, a insistência com que se continua fazendo 
qualquer plantio segundo as linhas de maior declive é a mostra de que 
o problema de erosão do solo está fora da cogitação da maioria dos 
lavradores 42• 

São bem conhecidos os efeito3 da nossa agricultura extensiva, pre
datória, seja da lavoura dita permanente, seja da anual. Lembramos, 
atrás, o que signüicou a marcha do café em direção ao oeste de São 
Paulo. Mesmo nas regiões de pequenos proprietários, como é comum no 
estado do Paraná, vamos também encontrar estas "paisagens-tapera" 
- terras em que a densidade de ocupação atual não está mais em acôr
do com o grau da devastação e do uso pretérito do solo que a observação 
revela 43• Paisagens que bem consubstanciam o que JAMES designou por 
hollow jrontiers - zonas de depressão demográfica 44• Verdadeiras ruí
nas da ocupação humana, em tudo e por tudo o oposto das dinâmicas 
frentes pioneiras que centenas de quilômetros adiante rolam sôbre a 
mata virgem na constante caça ao humo dos solos florestais. MoNTEIRO 
LoBATO em Cidades Mortas, nos pinta esta paisagem-tapera imediata
mente antes da reocupação das terras cafeeiras pelos fazendeiros de 
gado, no vale do Paraíba, quando a população fluía para o oeste e o sapê 
(lmperata brasiliensis), índice das terras exaustas, ganhava terreno. 
Ainda que de modo muito atenuado, as mesmas linhas podem aplicar-se 
para várias outras regiões. Em muitas zonas de pequenas propriedades, 
seja nas áreas coloniais já mencionadas ou mesmo em parte do centro 
de Goiás, a pequena propriedade, reduzida a pouco mais que umas ra
quíticas capoeiras, permanece indivisa ou é anexada a outras. É, assim, 
possível o aumento do ciclo de rotação ou um pequeno acréscimo da área 
cultivada, a fim de equilibrar, de certo modo, a queda de produtividade 
do solo. Com facilidade, os excedentes demográficos e os inconformados 
com os baixos níveis de produção vão procurar, bem mais adiante, as 
terras virgens em que repetirão a mesma técnica. 

Numerosas áreas agrícolas brasileiras ilustram a afirmação de emi
nente geógrafo de que não são as terras de velhas civilizações mas as 
de povoamento recente as porções mais desgastadas do globo 45• 

A rápida expansão do espaço agrícola brasileiro realizada nas con
dições apontadas, acarretou, pois, ônus específicos. O avanço da área 
de maior produção, no Sudeste e no Sul, com o conseqüente alonga
mento das linhas de escoamento para os principais mercados internos 

•• Sómtnte a partir de 1942, tiveram Infeto no Brastl estudos especlall.zados de conservaçAo 
do solo, com a tnstalaçlo de uma estaçlo experimental em Viçosa, MG, logo seguida (1943) por 
uma secçAo de conservaçlo do solo no Instituto AgronOmlco em Campinas. 

•• cremos que a expressAo "paisagem-tapera" é a mais próxima da que WAIBEL empregava 
para êste tipo de paisagem cultural: ghost lambet~pe. 

" JAMJ:S (Preston), The changtng pattern ot popul4tton tn S4o Paulo State. Braztl. 
•• SAUER (Carl 0.), clt. por STEIINBERG (Hllgard O'Retlly), Agríoulture anel Inclust111 tn 

Brazil, p. 488. 
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ou para os centros de exportação, ocasionou, entre muitos problemas, 
os da sobrecarga de fretes, da carência de armazenamento local quase 
nunca adequado, ou da manutenção econômica das vias de transporte, 
cujo movimento de mercadorias nos trechos intermediários não é sufi
cientemente remunerador. Entende-se, pois, corno se torna cada vez 
mais cornpensadora a revalorização de áreas de terras cansadas, à reta
guarda, tal corno assinalamos ao mencionar inovações mais ou menos 
recentes na lavoura cafeeira. 

Ftg . 23 - Os métodos extenm•os de cultivo conduzindo ràpidamente ao esgotamento do solo 
refletem-se com freq1lência nas pai!agens-tapera (ghost landsca.pe) . A foto mostra um 

samambaia! entre Barra Negra e Pinheiral, estado de Santa Catarina. 
(Foto T . Somlo - CNO, 1953). 

Acre~ce que, no caso especial do café, está se chegando, também, 
aos últimos recantos florestais do Sudeste onde é possível seu cultivo 
sem grandes riscos. Em direção ao sul, as geadas mais regulares amea
çam as lavouras e, mesmo, o solo de terra-roxa que lhe é predileto con
fina-se ao âmbito do clima tropical de altitude, embora o trapp venha 
a apresentar, para o sul, sua maior área de afloramento. 

Esta verdadeira revalorização do espaço agrícola, onde as terras já 
exauridas de sua fertilidade natural não comportam mais os processos 
extensivos, forçosamente, compreenderá a pequena agricultura, princi
pal responsável pela produção de alimentos: é urna necessidade que 
decorre do extraordinário crescimento da população brasileira, acom
panhado, por outro lado, do surto de urbanização e industrialização. 
A êsse respeito, gostaríamos de lembrar outro problema de base 
geográfica que, dia a dia, irá pesando mai<J sôbre a agricultura brasileira. 
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As grandes reservas de mata original estão se tornando escassas, 
de modo mais ou menos rápido. As frentes pioneiras se desfazem na 
orla dos campos onde a agricultura termina sua expansão. As regiões 
de campos -campinas e cerrados- que abrangem considerável por
ção do território nacional, não poderão ficar fadadas a constituir área 
de débil ocupação, esporàdicamente cultivadas e escassamente povoa
das. Correspondendo, geralmente, a uma topografia suave e não care
cendo de desbravamento, êsses solos são ideais para a mecanização. 
Alguns resultados favoráyeis prenunciam uma mudança de atitude 
também a respeito do cultivo dos campos: a lavoura de trigo em alguns 
lugares dos campos sulinos, mesmo onde os solos não são dos melhores, 
o êxito isolado de colônias como as dos holande.ses nos Campos Gerais, 
arenosos e ácidos, (Carambeí) e nos campos cerrados de São Paulo 
(Holambra). Mas são igualmente a prova de que a falta de fertilidade 
natural dêsses solos exige, para seu cultivo, capital, esfôrço e nível cul
tural elevado da parte do agricultor. 

Para o pequeno produtor, a forma econômicamente mais adequada 
de ocupação dos campos parece ser aquela em que a agricultura está 
associada à criação de gado. Como, aliás, seria a mais racional para o 
desenvolvimento de uma agricultura intensiva nas zonas de ocupação 
antiga, não sômente nas do Brasil meridional, mas em muitas outras 
da região tropical. Neste ponto, porém, corremos o risco de alongarmo
-nos na controvérsia sôbre o destino das atividades agrárias nas áreas 
tropicais e as possibilidades de adubação com estrume. Apenas duas 
observações a respeito desejamos aqui citar. 

GoUROu, de grande experiência na geografia tropical, foi bastante 
incisivo quando disse: "É fácil se verificar que o emprêgo de estrume 
em região tropical faz sentir seu efeito bem menos tempo do que em 
pais temperado, alguns meses sõmente em lugar de dois ou três ~nos" 46• 

Concede, porém, que isso venha a ser possível, mas com a aplicação de 
técnicas científicas modernas, fora do alcance das civilizações tradi
cionais. 

WAIBEL, porém, que aqui chegara céptico quanto às possibilidades 
de adubação com estrume no Brasil tropical, teve uma verdadeira reve
lação quando se lhe deparou a zona fumageira do Recôncavo baiano: 
"Tenho hoje outra opinião sôbre êsse assunto e vejo as possibilidades 
das baixadas tropicais brasileiras com um ponto de vista muito mais 
favorável do que antigamente" 47• 

A pressão demográfica, de certo modo existente em algumas zonas, 
e mais a exigüidade de terras melhores para o cultivo, são fatôres a 
coagir nosso agricultor para um tratamento razoável do solo. Ou, mais 
ainda, para obtenção de bons rendimentos em terras tradicionalmente 
consideradas como não sendo de lavouras. Como sucede, aliás, em tre
chos de cerrados nas chapadas piauienses e na lbiapaba cearense. 

• Oovaov (P1errel, Lea pa.ya tropicou~, pp. 20 e 115. 
•• WAIBZL (Leo), Ob. Clt., p , 426 . 
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·Independentemente do aproveitamento do adubo animal, pode-se 
observar que o emprêgo de fertilizantes químicos é também limitado. 
Pode-se ver que, mesmo excluídos aquêles estabelecimentos classificados 
pelo censo como apenas de exploração pecuária, a despesa efetuada com 
o . pagamento de impostos foi maior do que a computada na aquisição 
de adubos e fertilizantes. 

Em não poucos casos, a introdução de práticas evoluídas de cultivo, 
nas quais a preservação ou a restauração da fertilidade dos solos seja a 
preocupação principal do lavrador, é dificultada pela própria estrutura 
agrária predominante. Que interêsse podem ter os numerosos e instá
veis meeiros e rendeiros dedicados a uma lavoura que visa apenas suas 
necessidades ou as de um mercado local pouco exigente, em tratar bem 
uma terra que não é sua. Quanto ao proprietário, absenteísta e mais 
interessado no lucro fácil de um sistema que lhe exige pouco trabalho 
de administração, poucas vêzes se dispõe a empregar capital ou a se 
comprometer com financiamentos para aplicá-los em uma exploração 
intensiva com o concurso de parceiros. Prefere, se tem disponibilidades 
financeiras, uma lavoura de caráter comercial, com o emprêgo de assa
lariados. 

A êsse respeito, nada é tão expressivo como o que ocorre na região 
semi-árida. Muito mencionado tem sido o caso das faixas marginais 
aos grandes açudes nordestinos. Por falta de oportuna desapropriação, 
tais áreas permaneceram nas mãos de grandes proprietários que pouco 
se interessam por um melhor aproveitamento das mesmas. Por outro 
lado, se quase todos os fazendeiros procuram construir pequenos açudes 
particulares, não se nota um desenvolvimento apreciável das lavouras 
irrigadas na região. A qualquer medida oficial procurando aproveitar 
boas áreas irrigáveis, vencendo a rotina e a inércia do fazendeiro, de
para-se l9go o problema de desapropriações vultosas. 

A área irrigada no Nordeste semi-árido é, com efeito, ridícula, se 
levarmos em consideração ser o problema da água o mais premente da 
região. A m~ior contribuição neste sentido tem sido, ainda, a da inicia
tiva governamental. Ao que parece, as possibilidades de irrigação em 
condições econômicas abrangem extensão muito restrita para o con
junto da área sujeita ao flagelo das sêcas. Um cálculo julgado otimista 
avalia a área irrigável sob condições econômicas razoáveis em 200 000 
hectares, ou seja 0,2% da área incluída no Polígono das Sêcas •8 • Tra
ta-se aqui somente da área irrigada por gravidade. Maiores possibilida
des. apresenta a irrigação por aspersão. Mais uma vez pode-se notar um 
passo importante registrado na grande lavoura comercial. É sobretudo 
nas lavouras cafeeiras e na pomicultura que se vem notando difusão 
cada vez maior, embora ainda em escala limitada, do processo de as
persão. 

41 ComlsaAo Nacional de Polltlca Agrária - Os Problemas da Terra no Bra3il e na América 
Latina, pp. 33 e M. 
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Por outro lado, o predomínio do arrendamento na lavoura de arroz 
realizada em grandes propriedades do Rio Grande do Sul obriga a ado
ção do sistema de bombeamento da água. A produção teria custo menor 
se fôsse possível a construção de maior número de açudes, o que, entre
tanto, acarretaria empate de capital irrecuperável por parte do arren
datário. Prova de . que o regime de terras representa, no caso, a prin
cipal limitação é o fato de que os pequenos proprietários rizicultores 
em Santa Catarina costumam adotar a inundação por gravidade 49• 

A complexidade do problema agrário brasileiro sofre, nos últimos 
anos, interferência cada vez maior do desenvolvimento urbano. Mas se 
a vida citadina oferece constantes atrativos, estimulando o êxodo, mui
tas áreas rurais na impossibilidade de oferecerem melhores condições 
de aproveitamento da terra, não conseguem fixar os próprios acrésci
mos demográficos. Outras, como vimos, degradado o solo, despovoam-se 
em favor de zonas agrlcolamente promissoras. 

As correntes emigratórias do Nordeste têm sido por muitos atribui
das, de modo unilateral, aos efeitos calamitosos das sêcas. Entretanto, 
elas se continuam, ainda que em escala mais modesta, mesmo nos anos 
considerados normais. As áreas-foco principais das constantes corren
tes migratórias para o sul localizam-se no centro-sul da Bahia e norte 
de Minas Gerais, onde os efeitos das sêcas são bastante reduzidos. Por 
outro lado, são também apreciáveis focos emigratórios as zonas agrí
colas do litoral nordestino, regularmente favorecidas pelas chuvas. Fo
cos normalmente mais importantes do que as zonas do sertão. 

Noutro extremo do pais, na Campanha rio-grandense, se nos depa
ra o exemplo muito bem frisado por FERNANDO CARNEIRO: as grandes 
propriedades imutàvelmente pastoris são incapazes de suportar qual
quer excedente demográfico apreciável e os arredores das grandes .cida
des povoam-se de famílias às quais os campos não oferecem trabalho 50• 

Muitas vêzes, contudo, não se trata mais de um simpJP.s extravasa
mento demográfico. Dêste modo, o efeito da concorrência . urbana se 
faz sentir na carência e inconstância maior da mão-de....()bra agrícola 
em muitas regiões. 

A consciência cada vez maior e mais generalizada das debilidades 
da nossa organização agrária, nos aspectos fundamentais que viemos 
de esquematizar, leva a estudos e à aplicação de soluções que assumem 
caráter de urgência. Tais soluções, de nitida necessidade econômica, 
mas envolvendo relevantes aspectos sociais, objetivam, em suma, a re
valorização dêste já imenso espaço agrícola brasileiro, tão depredado, 
em algumas áreas, ou tão parcamente ocupado em outras. E não nos 
faltam exemplos de como tais inconvenientes podem ser evitados ou 
corrigidos. 

.. Veja-se BII:IINAJIIID (Lyal.a J4ar1a Cavalcanti) , Cultura e Produç4o ão Arroz no Sul ão Brllftl . 
10 PII:IINANDO CAIINI:UO (.J. I".), Ob. c1t. 
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ANEXO I 

TOTAL DOS ESTABELECI- ESTABELECIMENTOS EM TERRAS PRÓPRIAS 
REGIÕES MENTOS RECENSEADOS 

E UNIDADES 
Á r .. fEDERADAS Área Área %da %do Área N.• média N.• irea n.• (ha) (ha) (hal total total média 

------
BRASIL .. . . .•.....•••. •..•.•• 2064 642 232211108 113 1 836 V84 202180 645 87,1 71,28 123,50 

NORTE .. .......•.••• ••••. . 78 227 23107 847 295,4 53 873 18 371 538 70,8 68,81 306,02 
NOROESTE ...... .. .. ••• . .. 643 8t8 41 4118 826 78,3 383 438 38 889 203 13,71 70,52 101,42 
LESTE . . ••....•. .• .. . . ... .• 880 732 59573643 80,2 597 414 55 808 537 13,3 10,41 93,07 
SUL .. ...... .. ......... .. ... 702 234 64 427 982 n,ll 6411237 45 870 018 13,8 78,21 83,15 
CENTRO-OESTE .• •• •• . •.•. 79 751 53104 728 872,2 53208 45 644 158 1&,1 ea.n 858,28 

'Rondônia .. . .. .. ... . .... . . 530 693 776 1 30~.0 21l7 446 oso 78,7 66.03 1 838,65 
Acre ... .. ... .... .. ... . .. . . I 701 8 897 893 IS 231,0 732 5 001 473 66,20 43,03 6 832,60 
Amazonu ...... . .......... 16 220 6 592 883 387,6 11 655 3 917 337 70,0t 78,57 3Z8,10 
Rio Braneo .. .. ...... .. ... 445 595 795 1338,9 366 653 441 92,89 82,24 1 512,13 
Pará .. .. ..... ..... . .. ..... 59 877 8 593 21l9 110.1 40 242 5 878 089 88,11 79,0l 14l,Ol 
A-pá .......... ......... . 464 734 232 1 817,3 301 875 118 91,94 83.92 1 771,98 
MaraohAo ... ........ .. . ... 95 165 9 638 I 44 100,2 27 862 8 826 226 92,53 21l,27 316,78 
Piaul .... .. .... ....... .. .. 34 106 7 876 652 230,9 31684 7 638 330 96.70 92,60 238,67 
Ceará .... ........ ......... 86 61.0 10 200 877 117,7 78676 g 719 468 96,28 9o,l!3 12Z,69 
Rio Grande do Norte ...... 34 391 3 768 839 10J,6 2ll 478 3 551 392 94,23 86,71 120,47 
Paraíba .. .. ........ .. ..... 69 117 3 606 939 62.2 56 584 3 394 147 94,10 81,86 69,98 
Pernambuco .. ........ , ... . 172 268 6 022 682 29,2 123 196 4 486 387 89,32 71,51 36,41 
Alagou ....... .. .. . . .... .. 61 961 1 482 793 28,6 36 156 1 373 383 92,62 69,68 37,98 
Sergipe ........ ........ .. . 42 769 I 111 645 26.0 38 034 I 079 686 97,12 89,0t 18,34 
Bahia .... ...... . .... .... .. 268 Ot3 15 732 988 61,0 2361!27 16 024 766 93,49 91.39 63.71 
Minas Gerais .. ............ 265,659 36 633 621 137,P 243 606 34 138 801 93,19 91,73 140,13 
F..spírito Santo . ........ .... 44 170 2 524 873 67,2 40 912 2 379 396 94.23 94,62 68,16 
Rio de Janeiro .. .. .... .. .. 40 862 3 177 395 78,2 35 610 2 891 422 90,99 87,69 81,19 
Diatrito Federal .. . .... .... 46206 41 331 7,9 2807 28 337 68,66 53,91 10,0~ 
8lo Paulo .. .......... .... 221 611 19 007 682 86,8 167 799 17 366 781 91.36 71.20 110,05 
Paraná ...... ......... . . .. 89 461 8 0.32 743 89,8 700t1 6 982 683 86,92 78,21l 99,88 
Santa Catarina ...... ... ... lot 429 6 318 262 60,9 94 057 4 686 634 91,8@ 90,06 61,96 
Rio Grande do Sul.. .. .... 286 733 22 069 376 77,0 227 340 16 434 021 74,46 79,28 72,28 
Mato Grc.o .............. 16 015 2ll 016 613 1 811,8 12 601 26 296 464 87,17 78,68 2 007,49 
Goiú .. ... ... ..... ... ... . . 63 736 24 688 115 3811.8 40 60t 20 347 704 82.86 63,70 601,12 

FONTE: c- AIJ'fcola tio 1960 - Cáleuloe por C.uu.ot SliiiASl'IIo na MIILO M.u'OS. 

ANEXO D 

Dtstribuiçáo àos estabelecimentos agricolas, por classes àe área 
(Censo de 1950) 

ESTABELECIMENTOS SEGUNDO CLASSES DE ÁREA 

PAIS E Área 
Menos de 11 de 50 de 500 hectaru UNIDADE DA média doe a menoa a menos 

FEDERAÇÃO tllabe- 5 hectaru 110 hectares 1100 hectares a mala 
leclmentns 

% aotn % aôbrl % a&bre %sObre % a&bre % IGbre %aObre % l()bre 
o núnwo .... o número a ira o número a ina o número a irea 

total total total total total total total total --- - - - ------ --- --- ---- --
BRASIL .. ...... .. .. . .. . 113 22,3 11,& 112,6 4,5 21,8 27,7 3,4 112,3 

Rondônia .. ....... . 1 3<Y.I 13,0 0,03 34,6 0.4 36.0 4,4 16.4 95,1 
Arre .. ... .. ....... . 5 231 8,6 o.o 49,4 0,1 19,3 0,6 22,7 99,3 
Amuonu .... .. . . . . 388 21,9 0.1 49,7 1,9 17,3 6,3 11,1 91,7 
Rio Branco .. .. .. .. . 1 339 6,9 0,01 1,7 0,01 26,8 6,4 60.9 44,2 
Pari ... ... . ...... .. 110 26,8 0.6 68,2 10,5 16,0 16.6 2,0 72,4 
Amapá ..... ....... . 1 617 1,3 0,00 6,8 O, I 20,6 2,7 67,4 69.9 
Maranhló .. . ... . ... 100 72.2 1,6 13,7 2,0 9,9 18,7 4.2 77,8 
Piauí ... .... ...... .. 231 1,29 0,1 37,9 3,6 40,2 28,6 9,0 67,8 
Ceará .. .. ...... .. .. 120 12,1 0,3 48,1 8,8 35,9 43,i 3,9 47,2 
Rio Grande do Nork 112 20,1 M 49,1 8,7 27,3 38,2 3,6 64.6 
Paraíba .. .. .. ... ... 62 31,8 1,6 51,6 lf,5 15,1 39,1 1,6 42.7 
Pernambuco .......• 30 65,3 u 36.0 18,6 7,8 36,9 0.9 40,2 
Alagoas . .. .. . .. .. .. 29 55,7 4,3 36,0 18,3 7,3 35,7 1,0 41,7 
Ser,Ppe .. .. .... .. . .. 26 63,0 4,1 37,7 23,1 8,6 45,6 0,7 27,2 
Bahia ... ..... .. .... 63 27,7 1,2 52,6 15,5 18,0 37,4 1,7 411,9 
Minas Gerais ...... . 138 9,6 0,2 60,1 8,3 35,6 39,1 4,7 62,4 
F..splrito Santo . .. ... 58 2,3 0,1 62,7 28,7 34,2 68.6 0,8 14.6 
Rio de Janeiro •.... 78 20,8 0,8 64,1 13,8 22,6 42,6 2,6 42,8 
Diatrito Federal ... . 8 62,7 13,8 35,6 50,0 1,6 23,9 0,1 12,3 
São Peulo ...... .... 86 14,7 0,6 69.4 14,4 23,2 38,1 2.7 47,0 
Paraná .... ... .. .... 90 7,3 0,3 62,7 16,2 28,0 39,5 2,0 44,0 
Santa Caw.rioa ..... 61 8,9 0,6 73.0 30,1 17,0 35,8 1,1 33,6 
Rio Grande do 'Sul. 77 6,9 0,2 74,9 20.0 16,6 27.~ 2,8 62.0 
Goiás .... .. . . . .... . 388 0,8 O, I 31,1 2,1 46,6 24,2 15,3 73,6 
Mato Gr01110 ... .. .. 1 816 3,8 o. o 25,6 0,3 31,1 3,3 39,5 116,4 

fONTE: de CO<Jjvnlvra EC0!14mica. mareo, 1957. 

Pé.g. 153 - Abrtl-Junho de 1961 
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SUMMARY 

GENERAL PEATlJRES OF BRAZILIAN FARMING IN THE MIDDLE OF THE 20'~ CENTURY 

Tb1s study deals wlth agrtcultural oeeupatlon of the soll ln Brazll, lts charactertatica and 
problema. The artlcle 1s dlvlded lnto ftve parta: 1. General featurea of erop- and atoclt• 
farmlng economy; 2. Real eatate structure and land development; 3. Faetora lhapl.ng tlle 
agrartan lnatltutlons; 4. Ways of land use; 5. Development of farmland and dlffleulties 
thereof. 

To bertn wlth, a general dlaeusaton of Brazlllsn farmlnr enablea the author to malte 
use of statllltlcal data ln onler to atress not only the lmportance of thls activity 1n the eountry's 
economy, but alao the extent to whlch our land 1s belnr properly made use of or not, not1ng 
at the same time the dlfferences from one ~on to another. In Brazll, there are two klnds 
ot farmi.Dg: cash crops, whlch are represented outstrandlngly by the cottee, cotton, sugarcane 
and eacao PlBDtatlons, BDd aublllstance farmlng ln whlch c:orn, beans BDd cai!IBva (mantoc) 
are chten:v rrown. 

In the second chapter the real estate structure 1s BDBl:Vaed, and the Jarge eatate 1s aeen 
to be exceptl.onally prevalent, though ln moet caees lt 1s by no meana fully d"eloped. In 
quantity, however, the amall !arma are ln the maJortty. The author then Proceeds to define 
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qualltttatlvely, what he means by large, medlum and small holdlngs. Further on, he descrlbes 
the cattle ranches and large-scale commerclal crop farms, classlng them accordlng to the 
organlzatlon of labour and explalnlng the dlfferent work systems adopted. It ls also observed 
that ln Brazll there 1s a Telatlonshlp between the structure of landed property and the type of 
vegetatlon; thus on the open range the large cattle ranches are the rule, whlle ln the wooded 
areas Iarge farms alterna te wlth small ones (lttíos). 

In the followlng chapter, there 1s yet another opportunity of notlng the lnfluence of 
the European settlers on land tenure, organlzatlon ot labour and ways of Iand use. 

In another part the means or land use are dlscussed ln a compartson between the varlous 
systems of tarmlng, and to thls end a dlstlnctlon can be made between: small subslstence 
tarmlng, small crop-farmlng, large-acale crop-tarmlng and stock-ralslng. Tradltlonal methOds 
are domlnant features ot the agrarlan landscape, and lmproved sysrems only appear here 
and there In the background, ln most cases havlng developed out ot the tormer. 

Flnally, 1n the last chapter the author poses the probltms ot the countr:V•s rural economy, 
stresslng those that are the prOduct ot economlc tactors ot a general nature, whlch renect 
In tum on those that are lntrlnslc to farmlng strlctly so called, l.e. agT&rlan structure, 
organlzatlon o! landed property and extenslve systems employed. 

Statlstlcal tables are annexed to the artlcle showlng the dlstrlbutlon of farms accordlng 
to states and terrl.tortes. 

CARACTltRISTIQUES Gl!:NltRALES DE L'AGRICULTURE BRJ!:SILIENNE AU MILIEU DU 
:xxam~ Sli:CLE 

Cette etude tralte de l'agrlculture au Bresll, de ses caractérlstlques el de ses problêmea 
Le travaU se divise en clnq partlee: 1. Caractérlstlques générales de l'économle agr1cole 
et de l'eleva~re du bét.all; 2. Structure de la proprtété tonclére et réglme d'exploltatlon de 
la terre; 3. Facteure de rormatlon des lnstltuttone agralres; 4. Manlére d'ut111Ser la terre; 
5. Mlse en valeur de l'étendue a11r1cole et ses dltflcultés. 

D'abord, des consldératlons générales sur l'agrlculture bréslllenne permettent à l'auteur 
d'utlllser des donnéee etat1Btlques pour falre ressortlr non seulement l'lmportance de cette 
actlvlté dans l'économle du pays mais aussl pour montrer les proportlons dans lesquelles nos 
terres sont ou non convenablement m1Bes en valeur sulvant leurs dltférences réglonales. On 
peut dlstlnguer deux types de culture au Bresll: la commerclale, qul comporte prlnclpalment 
le café, le coton, la canne à sucre et le cacao, et celle de sul:llllstance ou on talt surtout pousser 
le mais, les hartcots et le manloc. · 

Au second chapltre on paBSe à l'ane.lyse de la structure de la proprtété fonclére qul se 
camctér1Se par la domlnance de la gT&nde proprlété, blen que le plus souvent elle eet 
loln d'être entlérement exploltée. Cependant, les petltes termes sont plus nombreuees. PUIII, 
l'auteur déflnlt ce qu'll entend par grande, petlte, et moyenne proprtété. Enfln, 11 expUque 
les dlfférences entre les caractérlstlques des ftu~tmdar (gT&ndes proprlétés ruralee) d'élevage 
et cellee de culturee commercll\les à grande échelle, en lee classant d'aprés l'organlsatton du 
travall et en expllquant lee dlfférents syetémes d'exploltatlon. n falt encare observer que sur 
notre terrltoJ.re 11 y a un Uen entre la structure ronclére et le type de la végétatlon, d'ou 
U résulte que dana la campagne ouverte 11 y a predomlnance de grandes termes de p&turage et 
que dans les réglons bolsées on trouve tour à tour la grande et la petlte terme (ritío). 

Dans le chapltre sulvant, on constate encore une fole l'tnnuence dea colonlsateurs euro
péens sur le réglme toncler, l'organlsatlon de travall et les taçons d'explolter la terre. 

La m1Se en valeur de la terre est étudlée par la eulte et on distingue: la petlte culture 
de subslstance, la petlte culture commerclale, la girs.nde culture commerclale et l'élevage du 
bétall. Les moyens tradltlonnels prédomlnent encore dans l'ensemble agralre brésWen !alsant 
passer en second plan les systémee améllorés, qui en sont pour la plupart orlglnalres. 

En concluslon, l'auteur presente dans son dernler chapltre, les problémes de l'llconomle 
rurale du pays, talsant ressortlr ceux qul resultent des tacteurs économlques d'ordre géné'ral 
qul, à leur tour se renétent dane ceux qul appartlennent à l'agrlculture proprement dite, 
c'est·à·dlre: la structure agratre, l'organlsatlon de la proprleté tonclére et l'emplol de méthOdee 
extenslves. 

on trouvera annexé à cet ouvrage une table statlstlque des matléres lndlquant la d1Str1-
butlon des établ1Ssements agrtcoles eulvant 1ee l!:tats et terrltolres de la fédératlon bréslllenne. 

R. bras. GeOf.T., Rio de janeiro, v. 60, n .1-2, jan.ltlez. 2006 



Circulação Atmosférica do Brasil 
(Contribuição ao Estudo da Climatologia do Brasil) 

EDMON NIMER 
Geógrafo do CNG 

A experiência tem-nos mostrado que nenhum fenômeno da natureza pode 
ser compreendido, quando encarado isoladamente, fora dos demais circundantes. 
Qualquer acontecimento natural pode ser convertido num contra-senso quando 
analisado fora das condições que o rodeiam; ao contrário, se considerado em 
ligação com os demais poderá ser compreendido e justificado. O quadro vege
tacional, por exemplo, não pode ser justificado nem bem compreendido se con
siderado isolado do seu meio atmosférico, isto é, do clima que o domina. O 
mesmo ocorre com êste último que não pode ser explicado sem o conhecimento 
do seu mais importante fator- as massas de ar. Por isso, o estudo das mesmHs 
constitui o fundamento da moderna climatologia. 

Tôdas as massas de ar responsáveis pelas condições climáticas na América 
do Sul atuam, no Brasil, direta ou indiretamente, a saber: Equatorial atlântica 
(mE a), Equatorial continental f mE c), Equatorial pacífica (mEp), Equatorial nortt
(mEnJ, Tropical atlântica (mTaJ, Tropical continental (mTcJ, Tropical pacífica 
(mTp), Antártica (mA), Polar atlântica (mPa), Polar pacífica (mPp), Su
periOr (mS). 

Para melhor compreensão veremos, primeiramente, as regiões de origem 
e propriedades das massas de ar, a distribuição média da pressão e ventos 
(circulação normal) e, finalmente, as perturbações (circulação secundária). 

I - REGiõES DE ORIGEM E PROPRIEDADES DAS MASSAS DE AR 

1 - Massas Equatoriais - Quatro são as fontes de origem, três marítimas 
e uma continental, o que nos leva a distinguir quatro massas de ar: 

a> Zona dos alísios de SE do anticiclone do Atlântico Sul, fonte da massa 
Equat&ial atlântica (Ea); 

b) Zona dos alísios de SE do anticiclone do Pacífico Sul, fonte da massu 
Equatorial pacífica (Ep) ; 

c) Zona dos alísios de NE do anticiclone do Atlântico Norte (dos Acôres), 
fonte da massa Equatorial norte (En). 

Essas três fontes são separadas entre si pelo continente e pelas calmas 
equatoriais. Tôdas três possuem subsidência e conseqüentemente uma Inversão 
térmica que dificulta a mistura assegurando-lhe estabilidade. 

d) Zona aquecida e caracterizada pela presença de florestas e savanas onde 
dominam as calmarias do regime depressionário continental, fonte da massa 
Equatorial con t1nen tal. 

Vejamos com alguns detalhes as propriedades das massas Ea e Ec, pois 
para o Brasil estas intervêm diretamente. 

mEa - Constituída pelos alísios de SE do Atlântico, compõe-se de duas 
correntes, uma inferior fresca e carregada de umidade oriunda da evaporação 
do oceano, e outra superior quente e sêca, de direção idêntica, mas separadas 
por uma inversão de temperatura, a qual não permite o fluxo vertical do 
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vapor, assim barrado, assegurando bom tempo. Entretanto, em suas bordas, nú 
doldrum ou no litoral do Brasil, a descontinuidade térmica se eleva e enfraquece 
bruscamente, permitindo a ascensão conjunta de ambas as camadas dos alísios. 
Dêsse modo a massa torna-se aí instável, causando as fortes chuvas equatoriais 
e as da costa leste do continente, estas agravadas pela orogll'afia. 

mEc - Como vimos, essa massa se forma sôbre o continente aquecido onde 
dominam as calmas e ventos fracos do regime depressionário, sobretudo no 
verão. Nest:>. época, o continente é um centro quente para o qual afluem de 
norte e leste os ventos oceânicos oriundos na massa En mais fria, vindo cons
tituir, em terra, a massa Ec. 

Na depressão térmica produz-se acentuada ascenção, que, dada a falta de 
subsidência, empresta-lhe um caráter de instabilidade convectiva. Isto permite 
que a umidade específica se distribua mais uniformemente com a altura. Por 
se tratar da massa constituída de ventos oceânicos, e sujeita a freqüente con
densação, a umidade relativa é elevada, sendo característica a formação de gran
des cúmulos-nimbos e precipitação abundante. 

2 - Massas Tropicais - Zona de ventos variáveis e divergentes das cal
marias subtropicais, ou seja, dos anticiclones semi-fixos do Atlântico e do Pací
fico. Limitam ao sul com as massas polares, e se estendem ao norte até a zona 
dos alísios de SE. Estas massas de divergência anticiclônica, possuem subsidência 
superior, a qual favorece a mistura lateral e impede a vertical, dando-lhe um 
caráter de homogeneidade. 

Vejamos a seguir com mais detalhes as massas Tropical atlântica e Tropical 
continental, que nos interessam diretamente. 

al mTa- Forma-se na região marítima quente do Atlântico Sul, recebendo 
çor isso, muito calor e umidade na superfície. O movimento do ar nessa região é 
determinado pelo anticiclone subtropical, bastante persistente. O ar é muito 
unüorme na superfície, com muita umidade e calor, porém sua uniformidade 
não se estende a grandes alturas, porque na parte leste dessa alta subtropical 
há um persistente movimento de subsidência a uns 500 a 1 000 metros acima 
do mar. A umidade absorvida do oceano se limita à camada superficial. Na 
parte oeste das altas subtropicais há um ligeiro movimento ascendente com 
grande mobilidade vertical do ar que eleva a subsidência para acima de 1 500 m. 
Como conseqüência, a umidade absorvida do oceano penetra até grandes alturas 
tornando o setor ocidental da massa tropical marítima mais sujeita a instábilidade 
que o setor oriental. Além disso, devido à presença da corrente marítima 
(quente), a massa sofre grande aquecimento na costa da América do Sul, sobre
tudo no verão, quando é maior a temperatura daquela corrente, tornando-se 
per isso instável. A diferença entre a estrutura da massa de ar nas partes 
leste e oeste da alta subtropical pode ser constatada comparando a preci
pitação no oeste da África com a do leste da América do Sul. A inversão supe
rior que é mais alta a oeste, eleva-se pouco a pouco, desaparecendo a sudoeste 
ao se aproximar da frente polar. Isto possibilita a mistura por convecção da 
umidade específica que se achava concentrada abaixo da inversão, realizando a 
instabilidade com a ascensão frontal nas latitudes subtropicais. 

b) mTc - Essa massa adquire maior importância durante o verão, ou 
melhor, dos fins da primavera ao início do outono. Sua região de origem é a 
estreita zona baixa, quente e árida, a leste dos Andzs e ao sul do Trópico. il: 
oriunda da frontólise na Frente Polar Pacífica, cujos ciclones se movem para 
sudeste ccluindo depois de tranSJ}or os Andes, onde sofrem efeito de dissecação 
adiabática. :í!:sse fato, ligado à grande insolação do solstício de verão, deve con
tribuir para a elevada temperatura e secura da massa. A Depressão térmica 
do Chaco se constitui assim em fonte da mTc. Esta é constituída por uma 
circulação ciclônica na superfície, de forte convergência. Entretanto, sua baixa 
umidade, aliada à forte subsidência da Alta superior, dificulta a formação de 
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nuvens de convecção e trovoadas, sendo, portanto, responsável por tempo 
quente e sêco. 

3 - Massa Antártica - Sua fonte é a região polar de superfície gelada, 
constituída pelo continente antártico e pela banquiza fixa. Seu limite coincide 

aproximadamente com a isoterma de 0° na superfície do mar. Ai se instala 
um anticiclone permanente, cuja inversão superior é muito baixa, assegurando 
a essa massa notável estabilidade. Quando a massa quente superior emite cor
rentes de ar para baixo, êste possuindo velocidade muito fraca, permanece 
durante intervalos de longo tempo em contacto com a superfície subjacente 
gelada, e a adaptação entre o ar e essa superfície é mais ou menos completa. 
Com essas características o ar é distribuído pela divergência anticiclônica, em 
tôdas as direções, mas sempre com desvio para oeste. 

4 - Massas Polares - Orlg;lnam-se na zona subantártlca ocupada pelo 
"pack" e outros gelos flutuantes levados pelas correntes antárticas. Trata-se 
de uma zona de transição entre o ar polar e o tropical. Dessa zona partem os 
anticiclones subpolares que periodicamente invadem o continente sul-americano, 
com ventos de SW a W. Estas massas quase não possuem subsidência, o que 
permite a distribuição, em altitude, do calor e umidade colhidos na superfície 
quente do mar, aumentados à proporção que a massa caminha para o trópico. 
Em decorrência de sua temperatura baixa, chuvas mais ou menos abundantes 
assinalam sua passagem. 

5 - Massas Superiores - São formadas nos níveis elevados dos centros de 
ação. Formam-se entre 900 a 2 00(} metros nos anticiclones polares, contendo ar 
sêco e aquecido pela descida, podendo atingir o solo, sobretudo no verão. Contudo, 
as mais importantes regiões de origem dessas massas parecem ser as zonas dos 
alísios, onde constituem as correntes quentes e sêcas das camadas superiores, 
ou seja, a subsidência dos anticiclones semifixos dos oceanos. Estendem-se sôbre 
tôda área ocupada pelos alísios de SE do Pacífico e do Atlântico sul, e sôbre 
os alísios de NE do Atlântico norte, acima do nível compreendido entre 500 a 
2 000 m. A origem de tais correntes superiores ainda não foi explicada. O certo 
é que sua existência, nessa ou naquela masa de ar, é um fator importantíssimo 
para as condições do tempo. Assegura ela bom tempo, e desde que desapareça, 
a instabilidade se realiza. 

II - CIRCULAÇAO NORMAL - DISTRIBUIÇAO ISOBÃRICA E VENTOS * 

1 - Verão (janeiro} - Nesta época do ano, em virtude do maior aqueci
mento do continente em relação ao mar, acham-se enfraquecidos o anticiclone 
semifixo do Atlântico e o anticiclone da Antártica. A depressão térmica con
tinental (Baixa do Chaco) e a Depressão do Alto Amazonas, acham-se apro
fundadas. Conseqüentemente as massa:s Ea e Ta ·tangenciam o litoral leste do 
Brasil com ventos (alísios) de SE e E, ao norte de 10°8 ·e de NE a NW, desta 
latitude até a de 40°S. Parte dêstes últimos adquire componentes para o interior 
em tôrno à Depressão continental. O anticiclone antártico está muito ao sul 
(além de 650), o mesmo sucedendo à faixa depressionária circumpolar, de onde 
partem as Frentes Polares, agora ao sul de 40°. Os alísios de NE do anticiclone 
do Atlântico norte (mEn), sob o efeito do grande aquecimento terrestre, são 
aspirados para o interior do continente, formando a "monção do verão" do norte 
do Brasil, esta fortalece a mEc a qual se estende por quase todo o nosso terri
tório sem, contudo, alcançar a Região Nordeste, que permanece sob domínio 
dos alísios de SE e E {mEa) . 

2 - Inverno (julho) - Nesta época não existe a Depressão continental, 
o que permite ao anticiclone do Atlântico, agora com pressão máxima, avançar 
sôbre o continente. O anticiclone frio do Antártico tem suas pressões aumentadas, 

• Vide Flg. 1. 
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enquanto a zona depressionária circumpolar alcança a latitude média de 35°. 
o anticiclone norte continua a tangenciar o continente, mas desaparece a 
monção da estação quente. Embora no litoral norte do Brasil seja mUito acen
tuado o vento marítimo do hemisfério norte, sua penetração para o interior 
torna-se escassa. Conseqüentemente a mEc acha-se enfraquecida e limitada ao 
vale do Alto Amazonas que será assim a única zona instável durante todo o 
ano, ao sul do equador. 

3- Primavem. (outubro) e Outono (abril) - Com exceção da zona equato
rial nos oceanos e da costa setentrional do Brasil, a circulação nestas épocas 
é muito semelhante, e apresenta um aspecto intermediário entre as de janeiro 
(verão) e julho (inverno) . A penetração dos ventos de Leste sôbre o Brasil é bem 
maior que a de janeiro e menor que a de julho, representados sobretudo pela 
mTa, desde o Prata até as latitudes de 15° a 20°. Em latitudes inferiores os 
ventos de SE e E da mEa não conseguem penetrar muito para o interior, em 
virtude da barreira formada pelos ventos de oeste da mEc. Isto indica um 
domínio notável do anticiclone do Atlântico sôbre o continente e uma posição 
mais setentrional, da Baixa da Amazônia (mEc) . 

Na zona equatorial, em setembro-outubro a faixa de calmas e os alísios de 
NE do hemisfério norte alcançam sua posição mais set-entrional, enquanto que 
em março-abril êles se encontram na localização mais meridional. Dai se conclui 
que, nas latitudes mais elevadas o aspecto da circulação apresenta maiores dife
renças nos solsticios, enquanto na zona equatorial aquelas cx:orrem nos equinócios. 

III - CIRCULAÇAO SECUNDARIA 

Vimos a distribuição isobárica e a circulação geral nas diversas épocas do 
ano. O conhecimento dêstes aspectos, embora fundamental para a compreensão 
do estado do tempo, não é o único. Periodicamente a circulação geral é pertur
bada pelo aparecimento de frentes, ciclones e anticiclones móveis que são, aliás, 
necessários à manutenção da mesma. 

Na linha de choque entre duas massas de temperatura diferentes forma-se 
uma superfície de descontinuidade térmica que denominamos Frente. Uma frente 
ao longo da qual o ar trio substitui o ar quente, chama-se Frente Fria (KFJ; 
e aquela ao longo da qual o ar j1"io é substituído por ar quente, denominamos 
Frente Quente {WF) . Quando o contraste das massas •!!Carreta uma intensifi
cação das frentes dizemos que estas estão em FrontogiJnese fFG) ; qutzndo, ao 
contrário, elas entram em dissoluçã.o, ao tato chamamos de Frootólise (FLJ. 

As frentes no hemtsfério sul geralmente se estendem na direção noroeste
-sudeste. Ao longo delas formam-se ciclones, que ~e deslocam segund'o a mesma 
direção, oo seio dos quais existem acentuada mudança do vento, chuva forte , 
nuvens baixas e escuras, visibüidade reduzida, forte turbulência e possibilidade 
da formação de granizo e trovoadas. São seguidas por chuvas finas e contínuas, 
para f inalmente, sob o domínio cro anticiclone polar, o céu se. tornar limpo com 
declínio acentuado da temperatura. 

PróXimo ao tôpo d.a "cúpula, de ar frio, o ar quente pode deslizar para 
baixo, o que além de produzir um aquecimento adiabático, torna a atmosfera 
mais sêca. 

Ao longo da WF, a exemplo da KF, o ar quente se desloca para cima seguindo 
!l inclinação da superfície frontal, formando um extenso sistema rn-é-trontal 
de nuvens. A velocidade dessas frentes em geral é pouco maior que a metade 
registrada pelas frentes frias. As frentes quentes não se caracterizam tão bem 
como as frias, pois a chuva quente aquece e umedece o ar frio através do qual 
cai, alterando grandemente num tempo relativamente curto as características 
físicas da massa de ar frio. 
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FRENTE POLAR 

As massas que deixam o continente antártico (anticiclones móveis) pene
tram nos oceanos onde se aquecem e umedecem ràpidamente. Com o desapare
cimento da subsidência, elas se tornam instáveis e, com tal estrutura, invadem 
o continente sul-americano, entre os dois centros de ação, do Pacífico e do 
Atlântico, seguindo duas trajetórias diferentes co:tdicicnadas !)ela orografia: a 
primeira, a oeste dos Andes, e a segunda, sob a forma de grandes anticiclones, 
a leste dessa cordilheira. 

Na primeira trajetória, a oeste dos Andes, os ventos frios da massa Polar 
no encontro com os ventos quentes da massa Tp constituem uma zona de 
FG denominada Frente Polar Pacífica. No verão essa trajetória é muito comum, 
pois, com o enfraquecimento do anticiclone do Pacífico e o afastamento inicial 
da FPP do continente americano, o ar polar encontra menor resistência em 
sua marcha para o norte. Já no inverno, com o anticiclone do Pacífico avançado 
para o litoral e a FPP sendo muito mais ativa, as massas frias percorrem 
de preferência as zonas a leste da cordilheira, depois de transpô-la em sua 
extremidade meridional, seguindo nôvo percurso. 

Neste, que será a segunda trajetória seguida pelo ar polar, a descontinui
dade térmica oriunda do encontro entre os ventos frios da massa Polar com 
cs quentes do sistema tropical, constitui a Frente Polar Atlântica (FPA) que 
nos interessa diretamente. Condicionado pelo contraste térmico (continente
-oceano) e pela orografia, essa frente divide-se em dois ramos que segmem ca
minhos distintos: o da depressão geográfica continental( Chacal, a oeste do 
Maciço Brasileiro; e o do oceano Atlântico, a leste dêste Maciço. Em ambos 
os caminhos para o equador - o continental e o oceânico - são notáveis o 
aquecimento inferior, e o aumento da umidade, sobretudo no verão. 

Pelo litoral, isto é, pelo seu ramo marítimo, a FPA se desloca para nordeste 
com ondulações ciclônicas, sobretudo no mar. A partir de 15°S de latitude apro
ximadamente, tais frentes, em contacto com os alísios, de SE, perdem sua niti
dez pela incorporação ao anticiclone semifixo do Atlântico. 

No inverno, em virtude do forte gradiente térmico equador-polo, é muito 
mais vigorosa a circulação secundária, as massas frias atingem mais fàcilment.e 
os alísios de SE Oat. 10°Sl podendo, por vêzes, alcançar latitudes mais baixas 
(Recife). Na primavera, atingem geralmente o trópico de Capricórnio, São 
Paulo-Rio, podendo cobrir o norte capixaba. No verão, em virtude do forte aque
cimento do continente, a energia frontal é geralmente muito fraca, e o ramo marí
timo da frente toma, via de regra, uma orientação NE-SW sôbre o oceano, rara
mente ultrapassando o trópico. No outono as condições de FG já são mais favo
ráveis, e a FPA normalmente ultrapassa aquêle paralelo; no entanto, a conver
gência intertropical (a qual estudaremos t::osteriormenteJ, nesta época impelida 
para o hemisfério sul, impede um maior avanço da FPA para as latitudes baixas. 

Pelo interior, isto é, pelo seu ramo continental, o avanço da FPA também 
varia latitudinalmente conforme a época do ano. 

Durante o inverno, quando as condições de FG são mais acentuadas, os 
avanços tornam-se mais vigorosos, atingindo comumente o norte de Mato Grosso 
Oat. sos) , podendo, não raro, alcançar o Alto Amazonas, provocando, em casos 
excepcionais de grande intensidade, a chamada "friagem". Esta consiste numa 
ln\'o..c;ão, durante o inverno, de vigoroso anticiclone frio de massa polar, cuja 
trajeV..ria ultrapassa pràticamente o equador. O fenômeno, conforme diz 
A. Serra, apresenta-se notável, não só pela sua raridade, como também pela 
extraordiná.tlo.. queda de temperatura que acarreta, muito prejudicial aos mora
dores habituados a" """l'tecimento da região. Na primavera suas incursões, embora 
raras, podem atingir a latltüdo de 100 em Mato Grosso. No verão, o forte aque
cimento da região do Chaco im~>otie, geralmente a passagem de ar polar para 
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as latitudes baixas. Durante o outono o comportamento da circulação secun
dária proveniente do polo é muito semelhante ao da primavera, como transição 
entre o quadro dinâmico do verão e inverno. 

Necessário se torna dizer que, sómente quando há duas passagens frontais 
sucessivas no sul do Brasil, a FPA conse~ue ultrapassar o trópico, o que ocorre 
comumente no inverno, e raramente no verão ; isto porque, embora sob a in
fluência da frente polar, a região do Chaco se tenha resfriado, a intensa radia
ção nesta época logo se faz sentir restabelecendo a Baixa local, e dificultando 
assim o suprimento do ar polar no Brasil. 

Enquanto a FPA é impedida de seguir o caminho da depressão geográfica 
do Chaco, seu ramo marítimo prossegue no :!)Crcurso para o norte a té o para
lelo de 22o aproximadamente. Aí estaciona em média um a dois dias, para em 
seguida sofrer FL e recuar como WF, provocando chuvas persistentes no sudeste 
do Brasil, até desaparecer no oceano. Enquanto isso, o anticiclone do Atlântico 
volta a dominar a costa e caminha para~ oeste à medida que a Baixa do Chaco 
se restabelece, retornando tôda circulação ao seu quadro natural. 

Antes, contudo, da circulação se ter normalizado, o ar frio, que est1ver3 
estacionado no trópico, é injetado no centro de ação constituindo um rejôrço 
do alísio. Éste, renovado, avança para a costa do Nordeste sob a forma de 
Frentes Tropicais, produzindo as perturbações cognominadas ondas de leste . 

Enquanto isso acontece no litoral, na zona interior só indiretamente a FPA 
acarreta resfriamento. Nesta região o aquecimento continental eleva o ar polar, 
sendo êste transportado pelas correntes de SW da Alta superior (massas supe
riores) para o norte. Isto renova a instabilidade da mEc, cujas trovoadas são 
mais devidas ao ar frio superior que ao próprio aquecimento superficial, que é 
contudo indispensável. 

Ao lado das ondulações e mobilidade da FPA devemos ainda considerar seu 
desdobramento em frentes complementares. Quando a FPA, após ter avançado 
no sul do Brasil, vem a estacionar ou recuar como WF, forma-se uma descon
tinuidade no trópico, denominada Frente Polar Reflexa (FPR) . Esta traduz a 
separação entre o ar polar, já modificado (massa Polar Velha) pela mist~a 
com o ar tropical, e o ar tropical marítimo. Esta frente induzida mantém-se 
sempre mais ligada ao litoral do que ao interior. Sendo um reflexo da frente 
principal, sua existência acusa marcado contraste com as condições daquela. 
Quando a frente principal {FPA) entra em FG, a frente complementar (FPR) 
sofre FL, recua em sua direção ou mesmo se dissolve. Quando, ao contrário, a 
FPA está em FL, a FPR entra em FG. 

Uma vez constituída a FPR, ela progride para norte, no máximo 115 a 20 quilô
metros, sempre que nova FG ocorre no Prata, com FPA localizada nesta região. 

Na FPR as precipitações se devem mais à convergência e divergência que 
propriamente à ascensão frontal. 

Quando a FPA avança sob a forma de KF intensa, alcançando o Rio Grande 
do Sul a FPR desaparece, acarretando forte limpeza pré-frontal no trópico. 

CONVERG"tNCIA INTERTROPICAL (CIT) 

Outra região frontogenética é a zona equatorial. Aí, da convergência dos 
aliseos dos dois hemisférios resulta uma descontinuidade térmica denominada 
Convergência Intertropical (CIT>. A ascensão conjunta do ar na CIT produ:r. 
uma faixa de calmas denominadas doldrum, zona de aguaceiros e trov(\l>aas. 

A posição dessa convergência varia com o movimento geral do Sol na ~titica. 
Em virtude da sua grande área continental o hemisfério Norte é m ... Is quente 
em média que o Sul. Por êsse motivo, a CIT se encontra na mairu- parte do ano 
sôbre o primeiro. Em julho o resfriamento do hemisférin .. \u.:;tral mantém a CIT 
cêrca de 10oN. Em janeiro o resfriamento do h-.J.Ifério Boreal consegue deslo
cá-la para o Austral, mas a massa de ar d""'te último, pouco aquecida mesmo 
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no verão, detém a CIT pouco abaixo do equador. Suas posições extremas se dão 
no fim do verão e no inverno, quando é maior a diferença de temperatura entre 
os hemisférios (março-abril para o hemisfério Sul e setembro-outubro para 
o Norte). 

A orientação da CIT não é também sempre a mesma. Esta depende da 
posição dos anticiclones. Na maior parte do ano ela mantém orientação zona! 
(E-W). Entretanto, de janeiro a abrll, em virtude do traçado dos continentes, 
o anticiclone do Atlântico Sul fica muito a leste do núcleo dos Açôres o que 
força a CIT a um movimento de rotação que a orienta no sentido NE-SW. Esta 
última posição é a responsável pelos pequenos totais pluviométricos do Sertão do 
Nordeste, justamente na época da sua estação chuvosa (fim do verão e princípio 
do outono). 

TROUGHS OU LINHAS DE INSTABILIDADES TROPICAIS CIT) 

Outros fenômenos que merecem apreciação na circulação secundária são 
os chamados linhas de Instabilidades Tropicais. Nestas, o ar em convergência 
pode acarretar chuvas caso o ar seja convectivamente instável. Tais fenômenos 
são comuns no Brasil, separando no litoral, dorsais da massa Tropical, e no 
interior, da massa Equatorial continental. Sua origem está ligada principalmente 
ao movimento ondulatório que se verifica na FG da FPA, onde a sucção do ar 
quente do quadrante norte, em contacto com o ar frio P<Jlar, dá origem a ciclo
nes a partir dos quais surgem instabilidades tropicais pràticamente normais à KF. 

As IT se propagam precedendo à KF, por vêzes, 1000 quilômetros, anun
ciando sua chegada com a formação de altos cúmulos e cirrus, que se deslocam 
em correlação à KF. Os avanços da FPA para norte impelem as IT para leste, 
voltando para oeste assim que a FP A estaciona no trópico, dissolvendo ou 
recuando como WF. Caso as IT estejam diretamente ligadas à FPR, seus deslo
camentos se efetuam para leste e posteriormente para sul, quando aquela é 
dissolvida por nova FG na FPA. 

Dentre as IT devemos destacar aquelas que se formam no setor oriental do 
Brasil. A primeira divide, em altitude, o centro de ação do Atlântico, com 
orientação N-S ao longo dos meridianos de 45° a 40°, sendo mais freqüente no 
verão e raro no inverno, geralmente limitado ao norte pelo paralelo de 150 
aproximadamente. 

Quando a FPA inicia o seu avanço para o trópico sob a forma de KF, surge 
uma IT estendida N-S a 6 quilômetros de altitude, e caminha para leste, mergu
lhando no oceano à medida que avança a KF, antecipando-se à mesma pelo 
menos 24 horas. Com o recuo da KF esta IT se desloca para oeste, podendo 
provocar chuvas no litoral leste e sudeste, que são as zonas mais atingidas 
pelos efeitos de tais fenômenos. A segunda IT é também de caráter semi
-permanente e sua faixa de ação é o litoral oriental do Nordeste, cuja descrição 
será feita simultâneamente com as chamadas ondas de leste. 

ONDAS DE LESTE (EW) 

Vimos ClUP. a massa Ea possui duas camadas: a inferior, fresca e úmida, 
e a superior, quente e sêca, separadas por uma inversão de temperatura que 
assegura estabilidade. Vimos também que no litoral do Nordeste esta inversão 
desaparece, dando lugar ~a. uma IT que costuma aí dividir o centro de ação 
do Atlântico em duas dorsais - SJ. de leste e a de oeste. 

Na IT a convergência do ar acarreta. instabilidade, mas nem sempre chuvas, 
em virtude da elevada temperatura. Estando ~:o. li'PR l.l)calizada no Estado do Rio, 
já no litoral do Nordeste a IT produz uma EW. Tal formQ.ÇíiO é mais ou menos 
fixa e persiste cêrca de dois dias na costa, com ventos de SE, cóu encoberto 
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e chuvas contínuas, que não ultrapassam a Borborema, ficando o interior sob 
a divergência da dorsal de oeste com nebulosidade 6-8 de estratos-cúmulos. 

Assim que uma nova FPA chega a São Paulo, a EW se dissolve, e os ventos 
voltam à direção E-NE (circulação normal), e a temperatura cai. O estacio
namento da KF no trópico e a conseqüente formação da FPR provoca novas 
EW. Se a própria KF avançar até a Bahia acarreta aquecimento na costa do 
Nordeste, o que resulta em frontólise da EW. 

A passagem da KF até o Rio Grande do Sul (principalmente com estacio
namento) provoca forte instabilidade e chuvas de IT no litoral do Nordeste, 
porém as típicas EW ocorrem quando há formação de FPR no Estado do Rio. 
Como a KF raramente alcança o trópico no verão, mais comumente atingindo-o 
no inverno, as ondas de leste são mais freqüentes nesta última estação. Se a 
KF avança pelo interior até Mato Grosso as EW se deslocam para leste, acom
panhando o recuo do anticiclone para o oceano. 

IV- ALGUNS ASPECTOS DA CLIMATOLOGIA DINAMICA 

Dissemos no princípio dêste trabalho que os estudos de massas de ar são 
hoje os princípios básicos da climatologia. Dai a denominação de Climatologia 
Dinâmica ao ramo dessa ciência a suceder a Climatologia Física e a Bio-Cli
matologia. Entretanto as análises das massas de ar devem aqui ser compreen
didas no seu sentido mais amplo, abrangendo ainda as Frentes, os ciclones e 
e anticiclones móveis, e demais fenômenos dinâmicos, ou seja, o estudo da 
circulação atmosférica. 

Pode parecer aos menos avisados que Climatologia Dinâmica e Meteorologia 
constituem uma única ciência. Entretanto, entre elas a distinção é bastante 
grande, não apenas entre seus métodos de investigação como também nos 
objetivos e resultados alcançados. Enquanto o meteorologista se interessa por 
massas de ar e frentes como problemas individuais que êle tem que enfrentar 
em seu trabalho diário, o climatologista dinâmico, conforme define BERGERON. 
os usa como instrumentos para explicar os fenômenos climáticos persistentes. 
!:le não está, como o meteorologàsta, interessado em nenhum ciclone individua
lizado, mas sim na persistência de certos tipos de ciclones ou de frentes, em 
suas tendências a seguir certas trajetórias e em suas diferenciações ou analogias 
de uma região para outra. Em suma, está interessado em outra feição da 
circulação atmosférica: compreender o porquê de certos anos serem mais 
úmidos ou mais frios que outros. Esta questão somente pode ser respondida 
pelos métodos da Climatologia Dinâmica, não podendo à mesma responder a 
Meteorologia, nem mesmo a Climatologia Física ou a Bio-Climatologia. 

A análise daJ Climatologia Dinâmica de uma região é levada a efeito pela 
inspeção de cartas sinóticas da região, que cubram maior período de tempo 
possível. Dessa inspeção são anotadas as seguintes informações: 

1 - um sumário da classificação, propriedades e regiões de origem das 
massas de ar que afetam a região. !:ste sumário em ger~l é desdobrado em: 

a) estudo das freqüências de cada massa de ar expressa em porcentagem 
do tempo que cada uma está presente sôbre a .r.::gião, para pelo menos 4 meses 
ao ano. Levando em conta a posição do Sol em relação à Terra, são esco
lhidos por convenção, janeiro, ahrH, julho e outubro, meses cujas condições de 
circulação atmosférka são mais afetados pelos solstícios e equinócios. Os gráficos 
de CirculAção Atmosférica que apresentamos nesse trabalho são um exemplo, 
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MAPA DO TEMPO 
Fig. 2 

se• •s 30° 

OG/IAI • A.S.Cunfta. 

• • • Frente frio 77 I I I Convergência intertropical ---Frente auente ---- . Instabilidade tropica l 

ainda que nêles não estejam as freqüências de cada massa de ar representadas 
em percentagem, e sim, apenas a predominância desta ou daquela massa: 

b) estudo das propriedades, as quais são melhor express~s em mapas de 
iscietas, de número de dias de chuva, mapas de temperaturas mensais e 
diurnas (médias e amplitudes} e outros elementos significativos, para os quatro 
meses citados, sempre correlacionando à situação dinâmica da atmosfera da
queles momentos e ueríodos observadcs. 

2 - Trajetórias dos ciclones, anticiclones e frentes que afetam a região, 
com a observância das modificações das massas de ar e precipitação, períodos 
de sêca e períodos de chuva associados a êsses deslocamentos e observados para 
os quatro meses padrão. 
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MAPA DO TEMPO 
Fig. 3 

Â Â .4 Frente fria _ • -- _ - Instabilidade tropical 

/ I ·f / I Converoência intertropicol 

Nas figuras de 1 a 9 pretendemos dar exemplos de algumas situações de 
tempo no Brasil que são representativos das freqüências observadas de alguns 
dêsses elementos para os quatro meses padrão. 

Verão - A Frente Fria após avançar até o trópico, tem sua atividade decli
nada e entra em dissolução. Inicialmente no interior, impedida, pela Baixa do 
Chaco, onde seu ramo continental recua como Frente Quente, mantendo-se a 
instabilidade nos Estados do Sul. Enquanto isso, no interior surgem linhas de 
Instabilidades Tropicais e trovoadas esparsas nas áreas por elas atingidas. A 
CIT permanece no hemisfério setentrional, distante do litoral norte (Fig. 2). 
Nesta época, dificilmente a Frente Fria consegue ultrapassar o t rópico e alcan
çar o litoral baiano. Entretanto, mesmo quando isso acontece normalmente seu 
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MAPA DO TEMPO 
Fig. 4 

••• 40" ••• 
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... 4-. ....... 4-. ....... 4-.. Frente fria Instabilidade trop1cal 

ra111o continental não consegue alcançar latitudes baixas. :tste, após recuar 
como Frente Quente, é absorvido pela Baixa do Chaco, muito intensa nessa 
estação. Enquanto isso, IT induzidas na massa Ec, e entre esta e a massa Ta 
acarretam instabilidades com trovoadas e chuvas esparsas. O notável avanço 
da Frente Fria, mantendo orientação E-W, provoca a descida da ClT até o 
litoral Norte e Amazônia com chuvas ao longo da massa (Fig. 3). Se a Frente 
Fria não tiver muita energia e ficar estacionada no Rio Grande do Sul, a partir 
dela, formam-se IT como mostra a Fig. 4, quando um dêstes fenômenos se 
estende de Assunção a Salvador, dividindo a massa Tropical em dois núcleos, 
tendendo a alcançar o litoral do Nordeste. Assim, enquanto nas convergências 
polar e da IT ocorrem chuvas, no interior, sob massa Tropical o tempo perma
nece sêco e a ClT não desce para o hemisfério Meridional. 
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Fig. 5 

A A 4 Frenfe frio I I I I / Convergência intertropicol 

Inverno - Com a Frente Fria distante, o anticiclone do Atlântico Sul 
(formador das massas Ta e Ea) domina quase todo o pais, mantendo o tempo 
bom com nevoeiros pela manhã, enquanto a crr mantem-se no hemisfério Norte 
(Fig. 5) . Mas logo que a frente fria alcança o Rio Grande do Sul o anticiclone 
do Atlântico começa a ser dividido (Fig. 6), para finalmente, fragmentar-se 
no litoral do Nordeste onde surge uma IT assim que forma um ciclone no Rio 
Grande do Sul (Fig. 7). Nesta época a Baixa do Chaco acha-se basbnte enfra
quecida e freqüentemente absorvida pela massa Polar, cujo anticiclone, por vêzes, 
leva a Frente Fria a atingir o litoral do Nordeste para logo a seguir entrar em 
oclusão, quando a CIT, que se achava no hemisfério Norte, muito afastada, desce 
à costa Norte, o que raramente ocorre no inverno <Flg. 8) . 
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MAPA DO TEMPO 
Fig. 6 

4 4 4 Frente fria _ • - • - Instabilidade tropical 

J / / J f Convergincia intertrooical 

Prtmavera e Outono - Na primavera, mesmo quando a Frente Fria alcança 
o Estado da Bahia, não é suficiente para trazer a ClT ao litoral Norte, isto 
porque nesta época a referida frente se acha em sua posição mais setentrional 
(Fig. 9) . Enquanto que no outono o estacionamento da Frente Fria no Rio 
Grande do Sul é o suficiente para atrair a CIT para o litoral Norte, uma vez 
que nessa época sua posição média é a mais meridional (Fig. 10). 

3 -Finalmente, com bases nas observações dos fatos dinâmicos podemos 
fazer uma repartição do ano em estações que podem dar resultados que diferem 
de uma repartição baseada apenas em considerações de ordem física. Ajudam
-nos a explicar muitos fenômenos climáticos que são inexplicáveis sem uma 
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Circulação Almosflrica do Brasil 

MAPA DO TEMPO 
Fig. 7 

A A A Frente frio I I / I f Convergência lntertropical . - • F rente quente InStabilidade tropical 

análise da circulação. Por exemplo: a existência de estação sêca relativamente 
curta no Nordeste do Brasll na encosta leste da Borborema, enquanto no Sertão 
a estação sêca é mUito longa; a inexistência de estação sêca curta ou muito 
curta no litoral oriental do Brasil enquanto o Planalto experimenta um período 
de sêca prolongada; o fato de no Brasil entre os paralelos de so a 16°, princi
palmente, o clima após ser mais úmido no litoral, torna-se semi-árido no Pla
nalto, para novamente registrar-se úmido na região mats tnteriorlzada a partir 
do meridiano de 500 aproximadamente. O relêvo, a latitude e a continentalidade 
por si só não explicam. As respostas só podem ser encontradas após o estudo 
dos !enômenos dinâmicos: massas de ar, anticiclones, Frentes, ciclones, insta· 
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MAPA DO TEMPO 
Fig. 8 

Â Ã 4 Frente ftío I I I f I ConllttQineia intertropieot 

/ / / / Frente oeluso 

bilidades tropicais, etc., cuja atuação, não apenas é maior ou menor para as 
diversas regiões, como também sofre variação ---de Intensidade no decorrer do 
ano em épocas diferentes para cada fenômeno. O relêvo, a latitude e a conti
nentalidade são fatôres geográficos que complementam o fator mais importante 
- a circulação atmosférica. 

CONCLUSAO 

Para o previsor do tempo a Climatologia Dinâmica é ClimatolOgia. Isto 
poderia como geógrafos levantar-nos suspeitas. Poder-se-ia até argumentar que 
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MAPA DO TEMPO 
Fig. 9 

Ã 4 Frente estacionário w / f f / / Conver;ência intertrcpieol 

Ã A A Frente fria 

"climatologia dinâmica" nada mais é que um nôvo nome para a meteorologia 
sinôtica, construção e análise dos mapas sinóticos do tempo. Entretanto êste 
seria um argumento sem profundidade, uma vez que o previsor de tempo se 
interessa por massas de ar e frentes como problemas individuais que êle tem 
que enfrentar em seu trabalho diário, enquanto que o clmatologlsta dinâmico. 
conforme o define BERGERON, os usa como instrumentos para explicar os 
fenômenos climáticos persistent-es. :ti:le não está interessado em nenhum ciclone 
individualizado, mas sim na persistência de certos tipos de ciclone, na sua 
tendência em seguir certas trajetórias e na sua diferenciação de uma região 
para outra. Portanto, e.stá êle interessado em outra feição da circulação a-tmos
férica. A questão porque um ano é mais úmido que outro sómente pode ser 
respondida por êsses métodos. 
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MAPA DO TEMPO 
Fig. 10 

4 Â 4 Frente frio I I I I f Conver;êncio intertropic:ol 

Chegamos agora ao ponto em que podemos decidir se êste ponto de vista 
em relação à climatologia deve despertar a atenção dos geógrafos. 

Para solução dêsse problema nos parece necessário aventar duas qu~tões: 
A Climatologia Dinâmica é de alguma maneira uma parte da Geografia? Seus 
métodos e resultados podem ser de interêsse e úteis ao geógrafo? 

Com relação à primeira pergunta podemos responder negativamente. A Geo
grafia se preocupa com o clima sõmente até onde éle explica o meia físico e a 
influência dêste sôbre as atividades do homem. Preocupa-se com a chuva, e não 
com seus processos geradores, mais com os resultados finais do que com os 
mecanismos. A segunda pergunta, entretanto, podemos responder afirmativamente. 
Não podemos efetivamente descrever o clima - mesmo seus resultados finais 
- a menos que compreendamos os mecanismos em interação, e êstes são 
muito mais freqüentemente dinâmicos que estáticos. Sumáriamente podemos 
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assinalar o interêsse e utilidade da Climatologia Dinâmica nos seguintes 
breves tópicos: 

a) os métodos da Climatologia Dinâmica apresentam uma flagrante seme
lhança com os do geógrafo. As massas de ar e as frentes seriam as regiões e 
as fronteiras regionais da atmosfera a superfície da Terra, e reclamam para seu 
reconhecimento as mesmas aproximações e premissas caras ao geógrafo. 

b) Através dessa disciplina podemos interpolar dados climáticos com 
muito maior êxito do que com aplicação de métodos convencionais que dado seu 
caráter rigjdo e generaliZação leva seus aplicadores, não poucas vêzes, a erros 
grosseiros. O uso de métodos dinâmicos é de especial importância em áreas 
cujas estações de observação são muito esparsas, tais como, o ártico e sub-ártico 
canadense, a Amazônia e outras regiões. Podemos também mais prontamente 
correlacionar um elemento com outro, o que geralmente é impossível com o 
material estático existente. 

c) Com o desenvolvimento das comunicações aéreas tornou-se importante 
especificar o efeito do clima no vôo, o que é quase impossível sem os métodos 
dinâmicos. Na Amazônia e no norte canadense, onde o acesso rápido é feito 
pelo ar, êste aspecto do problema assume importância capital - })rincipalmente 
no Canadá onde as condições climáticas são mais instáveis - uma vez que 
as possibilidades de transporte são fundamentais para o desenvolvimento 
dessas regiões. 
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Esbôço Preliminar da Divisão do Brasil 
nas Chamadas "Regiões Homogêneas" 

PEDRO PINCHAS GEIGER 

No estudo da superfície terrestre, a geografia descreve extensões diferencia
das do espaço, como reflexos dos fenômenos cuja qualificação decorre de deter
minadas expressões quantitativas. Neste sentid:> a geografia tem como interêsse 
não o estudo de um indivíduo, mas o da população, não de um ser vegetal, mas o 
da vegetação; não o de uma gôta d'água mas de um oceano. Desta característica 
decorre a unidade de espaços geográficos. Torna-se, portant:>, objetivo da ciência 
geográfica a distinção entre uma extensão densamente povoada e um território 
de população rarefeita; oposição entre massa arbórea, florestal e massa herbácea, 
campestre; distinção de áreas segundo o domínio de tal ou qual massa de ar; tais 
são alguns exemplos de caracterização de áreas por fenômenos de massa e que se 
pode expressar em têrmos quantitativos - densidades de população, quantidades 
de matéria viva vegetal, temperaturas precipitações etc. Também ê possivel di
ferenciar uma área de outra, seja pela intensidade das relações econômicas que 
se processam no seu interior, seja pelas direções que estas relações tomam. Isto 
se expressa em fluxos de mercadorias, migrações de trabalho, chamadas telefô
nicas, etc., igualmente, fenômenos de massa. 

A essência dos processos de homogenelzação, dlterenciação e integração que 
levam à caracterização do espaço geográfico repousa também na correlação dos 
diversos fenômenos. Por exemplo, correlação entre variações climáticas e varia
ções da vegetação, entre a qualidade dos solos e o rendimento agrícola, etc. 

O movimento de que é animada a superfície terrestre, fruto da interação de 
todos os fenômenos conduz a dois processos simultâneos e opostos; um diz res
peito à diferenciação constante entre partes da superfície terrestre; o outro se 
refere à multiplicação das conexões que tornam Interdependentes tôda a superfí
cie terrestre. :Da diferenciação constante de pontos da superficie terrestre resulta 
a hierarquização e alteração dos espaços e a continuidade do seu processo de ela
boração. No seu papel dinâmico, a conexão, preside, por exemplo, a integração de 
áreas na formação das regiões definidas pela vida humana de relações (caso das 
regiões organizadas e das chamadas regiões polarizadas) . o princípio da co:tle
xão rege a unidade da superfície terrestre e a definição das regiões como partes 
de um todo. 

A palavra região significa, no sentido comum, um espaço diferenciado da su
perfície terrestre, o que, à primeira vista, parece fácil delimitar. Na realidade 
trata-se do mais complexo assunto geográfico. A razão é que o espaço geográfico 
é muito complexo, resultante de uma combinação de fenômenos de naturezas di
versas: físicos, biológicos e sociais. A dinâmica da superfície é muito complicada, 
com superposição de processos de elaboração regional. Atende-se ao fato de que 
a história tectônica ou a história da vegetaçãt. ou a história humana apresentam 
aspectos de evolução independentes. A elaboração das "regiões" naturais se pro
cessou desde o passado geológico mais remoto enquanto que o papel humano, com 

• :tste trabalho, elaborado com o concurso rte <Uveraos autores, con.stl1\tl documento preu
mtnar de revlsAO da Divisão Regional do Bruu, elaborado de a.cOrrtQ com a. Resolucio n .• 595, de 
17 de junbo de 1966, da. XXIU Asaemblt~ia.-Geral do Conselho Nacional d~t G&ogratta. e tendo ~m 
vllsta fornece\' aubsidtos para a regionalização prevista no Plano Oeceruü. 
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os processos de regionalização é mais recente; os diversos tenõmenos geográficos 
apresentam distintas formas de diferenciação quanto à área ocupada, a jntensi
dade e o tempo de elaboração. 

É verdade que existe a correlação dos fenômenos geográ!icos e alterações num 
dêles repercutem nos outros. Por exemplo em áreas de economia cafeeira dosEs
tados de São Paulo e Paraná, diferenças petrográficas existentes dão origem a 
diferenças pedológlcas que por sua vez vão repercutir nos rendimentos da terra 
em café; mas, se do ponto de vista da pedologia, estas diferenças de solo podem 
ser de primeira hierarquia, separando "regiões" pedológicas, do ponto de vista da 
ocupação humana, as diferenças de rendimento podem .representar nuances, dife
renciações de grau hierárquico secundário, no interior da região definida pelo 
domínio da economia da rubiácea. Evidentemente, ao se realizar uma divisão re
gional do pais, caberá verificar, para cada região, qual o elemento mais dinâmico, 
no sentido da organização da vida regional, ou o que mais interfere na evolução 
dos outros fenômenos geográficos. Assim, no exemplo acima apontado, pode 
ocorrer que as diferenças de rendimento de café devidas às qualidades dos solos 
tenham sido decisivas para diferenciar a organização social de uma e outra área, 
o nivel de prosperidade e desenvolvimento, a organização da vida urbana, etc.; 
neste caso, o limite pedológico terá grandt significado na separação de regiões 
distintas. 

Outro exemplo apontará forma diversa do problema. Imagine-se um maciço 
montanhoso, como da Borborema, que Ee constitua em unidade regional geológico
tectônica; mas êste relêvo apresenta nas suas vertentes voltadas à circulação 
aérea proveniente do mar, um clima mais úmido e, no lado oposto, onde os ventos 
descendentes são secos, um clima mais árido. Esta forma de relêvo é fator de di
visão em duas unidades climáticas. A divisão regional irá se calcar nos limites da 
unidade geológico-tectônica ou nos limites climáticos? Para a distinção de espa
ços dlferencidos do quadro natural a primeira hierarquia caberá à unidade geo
lógico-tectônica se o clima mais sêco fôr apenas um fator local ilhado na vertente 
interior do planalto. Em caso contrário, isto é, se o alto do maciço corresponder 
ao início de uma grande extensão diferenciada do clima que, por sua vez, vai se 
refletir na vegetação, nos solos,-nos processos morfogenétlcos, etc. aquela hierar
quia poderá pertencer ao fator climático. 

Cabe aqui uma primeira referência à noção da região geográfica como uma 
organização do espaço de~rrente da atividade humana. Neste sentido aquêles 
limites f.í$1cos serão válidos pelo significado que terão para as atividades do grupo 
humano. ASSim se a constituição geológica servir de suporte a importantes ativi
dades minerais que centralizam a vida regional, então a região poderá ser cal
cada na unidade do maciço. Mas, se no alto do maciço o limite de tipos de solos, 
de formações vegetais, de sistemas morfocllmátlcos diferenciar, essencialmente a 
organização de uma população agrária, lá também, será assinalada a fronteira 
regional. 

o trabalho regional pressupõe, pois, não apenas o conhecimento estático das 
paisagens e de seus elementos constituintes, mas também dos processos 
dinâmicos. 

2 - Tipos de Regiões 

Nos exemplos acima apontados, as unidades espaciais calcavam-se geralmen
te nos elementos naturais da superficie terrestre, embora elas valessem como for
mas de organtzação do espaço para a vida econômica e social. Na realidade, os 
processos de regionalização são o resultado da atividade humana e a sua maior 
ou menor dependência dos elementos naturais varia conforme cada elaboração. 
A própria região natural é um fato humano, no sentido de que se trata de um es
paço não transformado ou pouco modificado . A evolução da vida social criou no-
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vos fenômenos que adquirem expressão geográfica, como por exemplo, a atividade 
industrial; as transformações da vida social, a evolução para estruturas mais 
complexas se traduz em novas formas de 'Organização regional, ditadas por novos 
elementos dinâmicos. Assim num estágio superior de elaboração regional, passam 
a prevalecer os fenômenos da \'ida de relações que imprimem organização a uma 
porção do espaço. Diversos autores chegam a considerar que só neste caso existe 
verdadeiramente a região; pois a região propriamente dita seria um espaço or
ganizado, região organizada, caracterizada pela existência de um núcleo ou nú
cleos, que são as cidades, a partir dos quais se desenvolve a organização., As ou
tras regiões, no sentido comum da palavra, seriam apenas fragmentos diferen
ciados do espaço . 

Em relação ao grau de desenvolvimento econômico e âs diversas formas da 
ação humana, haverá, pois, variedade de tipos de regiões. Segundo o geógrafo 
francês BERNARD KAYSER, a regionalização em um país efetuou-se e se efetua sob 
0 impulso de certo número de fatôres,; alguns são variáveis no espaço em fun
ção das condições naturais. e no tempo em função das históricas, mas outros pa
recem ter uma significação universal, no sentido do nivel de desenvolvimento da 
sociedade humana. São êst.es que vão dar origem a tipos de regiões atuais. 

o espaço indiferenc1.ado é representado por áreas que ficaram marginaliza
das em relação aos processos de transformação da vida econômica e social. Re
fere-se a regiões habitadas por populações primitivas ou de economia fechada, 
onde os gêneros de vida se adaptam diretamente aos quadros naturais. As dife
renciações que podem ocorrer dentro dêste tipo de regiões estão ligadas a fatos 
naturais que representam condições potenciais distintas. A região de especulação 
define-se por ter sido elaborada em função de uma abertura para o exterior; a 
campanha gaúcha por exemplo, é uma região formada em tõrno da especulação 
da carne, solicitada pelo mercado estrangeiro calcada sôbre determinado quadro 
natural. A bacta urbana representa uma organização regional em economias re
lativamente mais evoluídas, onde os fluxos se exercem predominantemente num 
sentido: a da cidade de maior influência. A região do Rio de Janeiro seria exem
plo de uma grande bacia urbana. A zona cacaueira em tôrno de Ilhéus e Itabu
na, por exemplo, seria um misto de região de especulação e de pequena bacia ur
bana. Na região organizada verifica-se maior intensidade de relações em todos os 
sentidos e a criação de uma con.sciência regional na população. No Brasil, apenas 
a região formada em tôrno da cidade de São Paulo, aproxima-se dêste tipo, mais 
definido nos países desenvolvidos . Sede de um :!)rograma de desenvolvimento, a 
região de intervenção é uma verdadeira região em potencial. 

As regiões podem mudar de grau de hierarquia, enquadrar-se em região de 
tipo diferente, ou se superpor a uma outra região. A região organizada em tõrno 
de São Paulo é parte da grande bacia urbana comandada por São Paulo, que se 
superpôs a uma antiga região de especulação cafeeira e sôbre a qual se expandiu. 
Esta bacia corres}Xlnde ao Estado de São Paulo e norte do Paraná. O Nordeste 
pode ser considerado uma grande região hi.stórica de primeira hierarquia, no qual 
se inscrevem algumas regiões de especulação e bacias urbanas. Parte do Sertão, 
onde as trocas comerciais são reduzidas, se assemelha talvez a um espaço indi
ferenciado, onde as diversificações internas seriam devidas aos fatõres naturais 
- aos vales, às serras. 

3 • Regiões homogêneas e regiões polarizadas 

A elaboração de novos tipos de regiões não invalida diferenciações do espaço 
preexistentes. Regiões antigas podem representar uma hierarquia primã.ria no in
terior da qual surgem regiões novas de hierarquia secundária: em outros casos 
novas regiões podem engJ.obar diversas regiões antigas, ou estas desaparecem na 
qualidade de regiões, para se transformarem em simples. setores dos novos tipos. 
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A falta de compreensão exata dêstes fatos leva a uma concepção fúrrnal de 
que um território poderia ser dividido separadamente, ora em "regiões homogê
neas", ora em "regiões polarizadas" . Nós vimos que existem territórios nos quais 
a vida de relações interna nenhum papel, ou quase nenhum, desempenha, na ela4 

boração de atuais regiões, naturais, étnicas, hlstórica.s e de especulação. No en
tanto, mesmo no interior de regiões caracterizadas pela intensa vida de relações. 
como as bacias urbanas e as regiões organizadas, distinguem-se espaços diferen
ciados, setores ou sub-regiões, por fatôres não relacionados a fluxos ou polariza
ção. Dai a idéia de que qualquer parte de um pais poderia estar enquadrado em 
reg<iões para as quais não fôsse tomada em consideração a vida de relações, mas 
apenas as formas de organização da produção, ou nas chamadas áreas "homo
Jêneas". 

Por outro lado, mesmo nas áreas pouco desenvolvidas, onde não é a. polari
zação ou a vida de relações interna que preside o processo de organização regio
nal, sempre existe algum fluxo e alguma malha urbana; dêsse modo, sempre po
dem ser definidas as relações entre as cidades e suas áreas de Influência. Daí a 
idéia de que qualquer território pode ser dividido em "regiões pola.rizadas", igua
lando-se regiões organizadas e bacias urbanas com áreas que pertencem a outros 
tipos de regiões, mas, nas quais, naturalmente existe certo nivel de vida. de 
relações. As "regiões polarizadas" seriam nesta forma, áreas dependentes de um 
mesmo centro de atividades terciárias segundo conceitos emitidos pelo Professor 
MICHEL RoCHEroRT . 

Na realidade, qua.lquer território pode ser dividido em espaços homogêneos, 
mas êstes sempre correspondem a regiões; quadros natura.Js diferenciados são 
espaços homogêneos sem serem regiões propriamente; no interior de região or
ga.nizada, c:>mo a situada em tõrno de São Paulo, podem existir espaços diferen
ciados internos, que não são verdadeiramente regiões, como o da aglomeração 
metropolltana, o de satélites lndustrlais, o das áreas pralana.s de lazer, etc. Pois 
que a região se caracteriza por ter certa vida autônoma, certa Independência na 
dinâmica de sua evolução. Do mesmo modo, o pais por inteiro pode ser dividido 
em espaços polarizados, sem que êstes espaços eorrespondam sempre a regiões. 

Num pais como o Brasil existem diversos tipos de região, segundo o grau de 
desenvolvimento das diversas áreas. Nos territórios menos desenvolvidos os fenô
menos de polarização são menos importantes e as regiões se caracterizam por 
certa homogeneidade, em grande extensão, decorrente da ênfase da vida regional 
em tôrno da produção. A malha urbana existente representa a base sôbre a qual 
deverá apotar-se a evolução destas regiões, donde a importância do estudo da 
vida de relações nestas mesmas áreas. Nos territórios mais desenvolvidos são os 
fenômenos de polarização que presidem fundamentalmente a organização regional; 
as regiões se caracterizam pela variedade de espaços diferenciados tntemos, 
decorrente das especializações de funções que lhes são reservadas. :itstes espaços, 
homogêneos, expressam as formas de organização da produção que eXistem no 
tntertor da região, donde a importância de seu estudo, para a. compreensão do 
seu conteúdo econômico. Dêsse modo verifica-se a importância das análises 
empregadas, tanto na definição das chamadas "regiões homogêneas" como das 
"regiões polarizadas". 

No entanto, as divisões do Brasil nos ditos espaços homogêneos e espaços 
polarizados, bem como os estudos que lhe serviram de base, devem ser confron
tados e combinados para a realização de uma divisão regkmal brasileira que 
aponte os diversos tipos de regiões, dlstrlbuidos segundo diversos nivela h1erár
qutcos. 

Não bastará um simples confronto estático dos espaços homogêneos e pola
rizados para se definir as regiões brasileiras, segundo seus tipos de hierarquia . 
Será necessário interpretar a dinâmica de todos aquêles fatos apontados como 
objetos de estudos na formulação de espaços homogêneos e polarizados, na evo
lução própria de cada um e nas relações de uns com os outros. Esta análise 
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servirá de base para a visualização de funcionamento e dos aspectos formais dos 
diversos tipos de organização do espaço que serão configurados em tipos de regiões 
no Brasil. 

Mas não tem sido êste o sentido geral do trabalho permanente e contínuo da 
pesquisa geográfica? 

Se uma nova divisão regional do Brasil representa, por um lado, maior densi
dade e atualização dos conhecim.entos objetivos relativos ao território nacional, 
num dado momento, por outro lado, ela também já implica no relacionamento da 
evolução dêstes conhecimentos com a evolução teórica do conceito da região. 
Neste sentido, o trabalho continuo de descobrir à complexidade da organização 
do espaço definindo regiões com maior ou menor dinamismo, regiões mais antigas 
ou mais recentes, regiões que se recobrem, distinguindo diversos tipos de regiões 
organizadas hieràrquicamente, leva à uma renovação constante da pesquisa geo
gráfica . 

Para que a densidade do conhecimento não se cinja à experiência dos geógra~ 
tos da Divisão de Geografia do CNG, o esbôço da nova divisão será levadG à cri
tica dos geógrafos dos diversos Estados do Brasil, antes de ser oficializado . 

A evolução da teoria de regionalização apenas realça o valor prático do co
nhecimento da vida regional. Sob a influência da problemática resultante do. 
preocupação com a definição das regiões do Brasil, certamente se abrirão novos 
caminhos para o desenvolvimento dos trabalhos geogrãficos de campo e de Gabi
nete do Conselho Nacional de Geografia . 

4 . lmportdncia do conhecimento regional para. o planejamento 

No interior de um pais, as regiões são partes vivas de um. todo . O desenvol
vimento no interior de cada região vai influir no processo geral do pais e o d.e
se.nvolvimento do país no seu conjunto influi na evolução regional . 

Assim, para o planejamento, o estudo regional deve atender aos seguintes 
objetivos e servir para os seguintes fins: 

l.O) Definição das regiões eXistentes, sua caracterização, descrição de sua 
vida interna e de suas relações com a vida do pais; indicaçã() das tendências 
dinâmicas das regiões, seus potf.'.ncia.is, fôrças de expansão, freios e pontos de es
trangulamento . O planejamento atende ao desenvolvimento interno das regiões, 
fornecendo estímulos às fôrças de expansão, ou freiando tais fôrças quando levam 
a crescimentos exagerados, prejudiciais ao conjunto do país; atua sôbre elemen
tos de freiagem da vida regional, ou introduz novos elementos de ativação da 
vida regional <promoção de imigração, por exemplo). tl.:le deve atender, pois, ao 
tipo de região, que está tratando. 

Uma das formas da atuação do planejamento reside em criar condições de 
evolução de uma região ainda não organizada. para região organizada, ou sim
plesmente, de um tipo de região para outro. 

Em certas regiões, onde já existe rêde urbana de relativa importância, isto se 
faz pela consolidação de centros de polarização já existente, transformados em 
polos de crescimento. Por exemplo, a formação de cidade industrial junto a Re
cife pode influir na evolução desta metrópole para centro de bacia urbana mais 
definida. Noutras regiões, onde a polarização pràticamente não existe ou é muito 
fraca, cria-se uma nova cidade para servir de cen.tro de polarização ou de pólo 
de crescimento. 

Nas regiões já organizadas é o planejamento físico e o arrumam .. ento do espaço 
que ganham muitas vêzes importância fundamental, para o bem estar das popu
lações que lá se encontram. Nas regiões já desenvolvidas a politica de descen
tralização dos pólos de crescimento já congestionados levam à formação de novos 
núcleos, satélites industriais, residenciais e outros . os satélites não criam regiões; 
um núcleo industrial em expansão, como Volta Redonda, não cria uma região em 
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tôrno de si, pois, situado na area de influência do Rio de Janeiro, vai fortalecer o 
papel polarizador desta cidade que concentra inclusive atividades terciárias a 
serviço do satélite. 

2.ol A utilização do conhecimento das <.'aracterísticas regionais no traçado 
da política geral econômica, no que diz respeito aos problemas setoriais, parti
cularmente os locacionais. A escolha de posições e sítios para empreendimentos 
industriais, agrícolas, ou do setor terciário, se fUndamentam em característtcas 
geográficas. Para êste trabalho são de grande valia estudos como o das chamadas 
"regiões homogêneas" e "regiões polarizadas". 

3.0) Uma politica locacional planejada repercute no desenvolvimento da 
vida regional; tanto pode ativar a dinâmica regional, simplesmente, como pode 
ser fator de criação de novos espaços diferenciados que podem evoluir para re
giões (caso da região de Belo Horizonte>. Além desta influência indireta é pos
sível seguir uma política deliberada de organização de vida reg tonal em certas 
ãreas. Os estudos das chamadas "regiões homogên~as e polarizadas" fornece 
elementos para a fixação de regiões-programa, áreas de implantação de plane
jamento integrado. A escolha de regiões-programa deve resultar de um confronto 
entre os objetivos especificas do planejamento econômico geral e as condições 
geográficas do território. 

o estudo dos espaços homogêneos do país tem duas validades. De um lado 
tornece material que, reunido ao estudo dos espaços polarizados, serve à fixação 
das regiões e caracterização de seus tipos. Por outro lado, sendo o espaço homo
gêneo uma forma de organização em tôrno da produção, o seu conhecimento é 
fundamental para a compreensão do conteúdo das regiões e para a politica de 
planejamento acima apontadas. Jâ vimos que em muitos casos, esta organiza
ção se confunde com o próprio conceito da região . A organização do espaço em 
tôrno da produção envolve os recursos naturais, as características fislcas, do 
quadro natural, o potencial humano, as atividades econômicas existentes e o 
equipamento implantado. 

R. bras. Geogr., Rio de ]annro, u 60, n .1-2, jan.ldez. 2006 



Crescimento nacional e nova rêde urbana: 
O exemplo do Brasil 

Prof. MILTON SANTOS 

INTRODUÇAO 

I - A Estatística e a Geografia da Urbanização Brasileira 

1) As cidades e as vilas 
2) Um movimento geral de urbanização 
3} As dez maiores cidades desde 1872 
4) As posições relativas das 50 cidades mais povoadas em 1940, 1950 

e 1960 
5) Conclusão: Aceleração e deslocamento da urbanização 

II - Para uma nova organização urbana 

1) Os vestígios do passado • 
2) Os fatôres da transformação 

a) O aumento acelerado da população 
b) As formas induzidas da industrialização mundial 
c> A industrialização brasileira 

3) A hegemonia de São Paulo 
4) A urbanização interior 

li - Os Graus da Hierarquia 

1) As metrópoles nacionais 
2) As metrópoles incompletas 
3) Os centros regionais 

IV - CONCLUSAO 

INTRODUÇAO 

O movimento de urbanização, que é um fenômeno comum a todos os 
continentes, toma uma importância especial num país como o Brasil do fato 
dêle estar a meio caminho entre o subdesenvolvimento e o desenvolvimento. 

A etapa atual de urbanização brasileira é uma representação dos desequi
librios resultantes desta fase e sua expressão demográfica e econômica tem 
significação espacial bem definida. Assim, não é sõmente o número e a popu
lação, ambas em aumento, das grandes e médias cidades, que atraem a atenção. 
~ Igualmente o deslocamento geográfico da importância das aglomerações e 
a mudança dos tipos de relação mantidos entre as aglomerações de diferente 
nivel. Em outros têrmos estamos na presença de nova organização urbana. 

A Geografia pode ai encontrar seu campo essencial, bem que a deficiência 
de certas estatísticas e a quase inexistência de análises econômicas regionais 
sejam uma dificuldade maior para uma consideração mais exata dos problemas. 
Todavia, pode-se, mesmo à primeira vista, reconhecer a industrialização e o 
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aumento e a diversificação do consumo como os responsáveis destas transfor
mações, cujos dados essenciais são a urbanização interior e a formação de uma 
rêde urbana hierarquizada à escala nacional. 

I- A ESTATíSTICA E A GEOGRAFIA DA URBANIZAÇAO BRASILEIRA 

A população urbana do Brasil passou de 12 880 182 habitantes em 1940, a 
18 782 891 em 1950 e 31 990 938 em 1960. Mesmo ainda modesta, podemos admitir 
que ela se multiplicou por três, nos 25 últimos anos, enquanto a população 
global dobrou (41236 315 em 1940 - 51 994 397 em 1950 - 70 967185 em 19SOl. 
Com efeito, a percentagem da população urbana com relação à população total 
sempre foi aumentada, 31,24%, 36,16% e 45,08% para os anos respectivos. 

Evidentemente, estas cifras são para ser consideradas com atenção. os 
dados numéricos aos quais nos referimos vêem das estatísticas oficiais. Estas 
ai consideram como "urbanas" tôdas as aglomerações que são de "municípios'' 
ou de "distritos" <o distrito é uma divisão administrativa dos municipios). 
Assim, a população das cidades <sede dos munícípios) e as das vilas <sede dos 
distritos) são estatisticamente consideradas como urbanas. Desta maneira, 
inúmeras aglomerações de pequena importância são consideradas como urbanas. 
t evidente que esta generalização falseia, por vêzes, à realidade. 1; verdade, 
entretanto, que na situação atual de certos setores rurais brasileiros, a única 
presença de alguns serviços administrativos contribui para dar às localidades 
concernentes uma posição de relêvo. 

Havia, em 1960, 6 cidades com maJs de 500 000 habitantes <São Paulo, Rio 
de Janeiro, Recife, Pôrto Alegre, Salvador, Belo Horizonte) e 25 tendo entre 
100 e 500 000 habitantes. Elas eram, ao todo 31 grandes cidades. Havia a mais, 
37 cidades tendo entre 50 e 100 000 habitantes, 104 entre 20 e 50 000, 199 entre 
10 e 20 000, 358 entre 5 e 10 000, 867 entre 2 e 5 000 e finalmente 1167 tendo 
menos de 2 000 habitantes. 

No que dizia respeito às vllas, o quadro era o seguinte: 

até 500 habitantes .. . .. . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . 2 062 
entre 500 e 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1070 

" 1 000 e 2 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 
" 2000 e sooo .. . .• . . .• .. .. . ... . .. .. . . . . . 149 
" 5 000 e 10 000 • • . • • . . . • • . • . . • . • • • • • • . • • . . 20 
" 10 000 e 20 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

Acima de 20 000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

2) Um movimento geral de urbantzaçao 

o movimento de urbanização é geral em todo o pais, apesar das causas 
nas diferentes regiões não serem sempre as mesmas. Em 1960, 377 aglomerações 
tinham mais de 10 000 habitantes, enquanto que em 1940 eram apenas · 142. 
O aumento do número das aglomerações com mais de 20 000 habitantes foi 
ainda mais importante. 

3) As dez maiores cidades desde 1872 

A análise da evolução das posições relativas entre as maiores cidades do 
pais é, igualmente, instrutiva. 

Quando do recenseamento de 1872. três cidades tinham apenas mais de 
100 000 habitantes. Entre estas cidades, duas estavam no Nordeste, Salvador 
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{129 109) e Recife 016 671). Rio de Janeiro já era a aglome1·ação brasileira mais 
numerosa (272 972) , enquanto que São Paulo tinha somente 31 385 habitantes. Co
locava-se modestamente no 10.0 lugar, depois de Belém, Niterói, Pôrto Alegre, 
Fortaleza, Cuiabá e São Luiz. 

Em 1890, São Paulo obteve o quarto lugar <com 64 934 habitantes) precedido 
do Rio de Janeiro, Salvador e Recife. As cidades de Pôrto Alegre, Belém, 
Fortaleza e outras vinham a seguir de Manáus e Niterói e tinham perto de 
40 ooo habitantes. 

Em 1890, São Paulo era a segunda cidade do país com 239 820 habitantes, 
mas distanciava-se muito do Rio de Janeiro, que tinha 811 443 habitantes. 
Salvador e Recife, com 205 813 e 113 106. Belém aproximava-se de 100 000 e ultra
passava Pôrto Alegre. 

No recenseamento de 1920, as 5 maiores cidades eram as mesmas, tendo 
tôdas mais de 200 000 habitantes. Pôrto Alegre tinha 179 263 habitantes. 

Em 1940, Rio de Janeiro era ainda a cidade mais populosa. Em seguida 
vinha São Paulo e Recife ultrapassava Salvador; Belém torna-se a sétima 
precedida por Pôrto Alegre e Belo Horizonte. Depois vinham Fortaleza, Niterói 
e Curitiba. 

Em 1950, as dez primeiras cidades eram as mesmas mas a ordem mudou, 
pois Belêm passa como a oitava e Fortaleza a sétima. 

o recenseamento de 1960 marca uma verdadeira reviravolta, São Paulo 
ultrapassa o Rio de Janeiro e torna-se a maior cidade brasileira. Recífe é a 
terceira cidade do país, seguida de Belo Horizonte e Salvador. Esta agora ocupa 
o quinto lugar, seguida de perto por Põrto Alegre ; Fortaleza mantém seu sétimo 
lugar, enquanto que Belém, Curitiba e Niterói vêm a seguir. 

A cidade de Santos que é o pôrto de São Paulo, era, em 1940 mais povoada 
que Fortaleza e Niterói; em 1950, era mais povoada que Niterói. Em 1960, Niterói 
era ultrapassada por Santos e por Santo André, cidade industrial situada na 
vizinhança imediata de São Paulo. 

4) Posição relattva das 50 maiores cidades em 1940, 1950 e 1960 

Entre as 50 cidades maiores do Brasil, 16 estavam no litoral. 38 nos estados 
ao sul de Minas Gerais, 21 eram capitais. Entre as 29 maiores cidades nas capi
tais, duas estavam ao norte de Minas. 

No que concerne, exclusivamente, ao que se chama coração industrial do 
Brasil (São Paulo, Guanabara, Rio de Janeiro, Espirito Santo, Minas Gerais) , 
esta região possuía 32 das maiores cidades brasileiras. Das outras 18 cidades, 
sõmente 7 não eram capitais. 

LOCALIZAÇAO DAS 50 CIDADES MAIORES BRASILEIRAS EM 1940, 1950, 1960 

1940 

Litoral . .. ... .... .. ........ ... .. ...... .. . ....... ... ............. .. .. . .. 
Ao ou! de Millts.... .. • . ................... . . . , ....... . ............ . 
C<>raçlo J!ldustrial.... . . .. ...... ... ..... . .. ..... . .... . ........... . .. 
Ü"'Útais da Ellt:ado.. . .. . . . .. .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. , .................. .. 
Cidlldes llio C.Jli~is («a elo ~~io i.!ldllSlriaL ............ , .. .... .. , .. 
Citúld .. llio espita.ÍI! ao NOI'te do Miou ... .. ....... .. .. ...... .... .... .. 

18 
34 
22 
19 
11 
6 

1&50 19&0 

16 
38 
32 
21 
7 
z 

O quadro acima permite verificar a evolução, no último quarto de século, 
da localização das 50 maiores cidades. 

São três tipos de evolução a considerar: 
1) A porcentagem das cidades costeiras e das capitais manteve-se esta

cionária. 
2) A porcentagem das aglomerações da região industrial aumentou consl

deràvelmente. 
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3) Houve uma redução muito sensível da porcentagem das cidades não 
capitais situadas fora do "coração industrial" e das cidades não capitais situadas 
ao norte de Minas Gerais. 

5 > Aceleraçâc e deslocamento da urbanização 

Esta análise estatística, asseguradamente fastidiosa, permite-nos, final
mente, fazer algumas observações: 

1 l O movimento de urbanização foi acelerado em todo o país a partir de 
1950. 

2) O processo iniciado no comêço dêste século, que provocou a queda da.ll 
grandes cidades do Nordesre e do Norte, acentuou-se; o aumento do número 
das grandes cidades no Norte, no Nordeste e no Centro Oeste, é sobretudo devido 
ao aumento da papula.ção. das capitais quase sempre costeiras, enquanto que, 
no Sul e no Sudeste, os fatôres foram diferentes, sendo a industrialização o 
pnnctpal. 

3) O aumento do número das cidades de mais de 10 000 habitantes de
monstra sensível paralelismo em todo o pais, desde 1940; o aumento do número 
das cidades tendo mais de 20 e SO 000 habitantes foi nitidamente diferente, 
em diversas regiões. 

n- PARA UMA NOVA ORGANIZAÇAO URBANA 

1) Os vestígios do passado 

Até 1930, à exceção das cidades criadas <Belo Horizonte, Goiânia, Ara
caju .. . ) a organização urbana do Brasil era uma herança direta da colonização. 
Logo que a colonização econômica do Brasil começou, na metade do século XVI, 
o desenvolvimento urbano foi uma finalidade imediata da combinação de dois 
fatõres princ1pais: a localização do poder político-administrativo e a centraH
zação correspondente dos agentes e das atividades eeonômicas. As cidades que 
se formaram, quer no litoral ou no intertor do pais, durante quatro séculos, 
resultaram, geralmente, da instalação dos serviços do govêrno, começando pela. 
tlscalização, e também do sucesso da realização econômica (agricultura, explo
tação mineira). os maiores êxitos eeonômicos estavam relacionados com a 
demanda do exterior. É o que aconteceu com a cana-de-açúcar, que criou uma 
série de pequenos centros no Recôncavo da Bahia e na Zona da Mata no Estado 
de Pernambuco. e que foi a principal razão da importância de Salvador e de 
Recife nos começos da época colonial; a borracha, cujo comércio permitiu o 
crescimento de Belém e de Manaus; o café a quem São Paulo e Santos devem 
sua fortuna; o cacau que criou uma rêde de cidades, assim COJI10 o pôrto de 
Ilhéus; a explotação dos diamantes e do ouro, responsável pela e:xistê~cia de 
inúmeros núcleos de Vida urbana no interior dos Estados de Minas Gerais, Bahia, 
Goiás e Mato Grosso. 

As maiores cidades forrnaram·se no litoral ou nos arredores. Pode·se afirmar 
mesmo que, exceto para as cidades de ouro, a vida urbana não existia pràtica· 
mente fora das zonas litorâneas e sub-litorâneas. As metrópoles coloniais eram 
igualmente portos enquanto que, na região interior mais próxima, centros inter
mediários se formaram, destinados a servir mais diretamente às zona.ll de 
produção. O caso de São Paulo é à parte, pois corresponde a uma expansão 
da produção do café para o exterior. Contudo, êste centro comercial e o põrto 
de Santos formaram um conjunto funcional. 

Em todos os casos, há uma constante: as grandes cidades presidem uma 
economia de produção voltada para o estrangeiro a quem elas dirigem a comer
cialização. t a explicação dêste urbanismo de fachada que reflete a condição 
de dependência da economia nacional. 
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Os fatôres politicos impõem-se igualmente. A cidade do Rio de Janeiro, 
promovida a capital do Vi.ce-reino do Brasil em 1763, viu seu crescimento 
acelerar-se. Como nas jovens nações africanas, em via de equipamento, a pre
sença de uma função administrativa age, sOzinha, a bem dizer, como fermento. 

Entre estas diversas metrópoles houve diferenças de crescimento devido às 
oscilações das economias regionais ou de seu papel político. Tais metrópoles 
vivem sobretudo do comércio, que é principalmente orientado para o estrangeiro. 
Elas conseguiram formar verdadeiros circuitos interiores, cada uma dominando 
uma vasta extensão do território brasileiro. A região organiza-se com os 
meios muito limitados de que dispunham as cidades, mas o domínio metropoli
tano não conhecia nem contrapartida, nem dependência interior. Realizavam-se 
relações do tipo hierárquico com o exterior. A inexistência de transportes inte
riores rápidos, num período pré-mecânico favorecia quase a um isolamento que 
era quebrado só pelos transportes maritimos. Mesmo na primeira fase dos 
transportes mecânicos, com a cria.ção das vias férreas, não mudou muito a situa
ção, tendo em vista que as vias férreas nasciam nos portos e iam servir às zonas 
de produção respectivas. Contudo, não se pode falar da existência de uma rêde 
integrada. 

Dai vem a inexistência de uma rêde urbana nacional. Não se podia tam
pouco falar de uma metrópole nacional, salvo no que diz respeito ao aspecto 
político e cultural até certo ponto. Os intercâmbios, sendo limitados. não 
ocultavam um aspecto hierárquico. 1i:ste estava essencialmente realizado no 
domínio da administração. Esta última estava completamente centralizada até a 
República de 1889, centralização que continuou até então, graças à. distribuição 
constitucional dos impostos, que consumiam grandes somas de dinheiro ao 
govêrno federal. 

2) Os tatôres da transformação 

A antiga organização urbana não se modifica antes dos anos de 1940 com 
o comêço de uma integração nacional, a precedência do urbanismo interior 
sôbre o urbanismo de t achada, a hegemonia de São Paulo. 

Quais são os tatóres que contribuíram para estas mudanças? 
Poderíamos responder, numa só palavra, que tudo isto é devido a maior 

participação do Brasil às formas de vida do mundo moderno. Podemos reunir 
as diferentes causas sob três títulos principais: 

1) O aumento acelerado da população global do país, com a manutenção 
das velhas estruturas. 

2) Formas induzidas do desenvolvimento industrial mundial. 
3) O crescimento industrial do país. 
&tes fatóres atuaram e continuam a atuar de modo diferente em cada 

região. Os resultados dependem ao mesmo tempo, das condições históricas e 
das possibilidades de mudança que se criaram. Êstes resultados não foram 
sempre imediatos. Hã um deslocamento, mais ou menos importante, segundo 
cada caso, entre o levantamento de uma causa, a Instalação de um tator, e a 
verlticação das conseqüências. :tste ritmo da evolução, e a natureza do tato 
resultante, são conseqüências das múltiplas formas possivets de combinação 
entre os fatôres acima enunciad.os. Ê pot isso que um período de tranaição pôde 
ser registrado entre o período anterior, herança do período colonial pré-mecânico 
e o periodo atual, marcado pela civilização industrial e mecânica. ÉSte período 
de transição, teve. regiona.llnente, expressão e duração diferentes. Mas, para o 
conjunto do país, êle pode ser situado entre o cornêço dêste século e a década 
de 40. 1i: então que se estabelece uma rêde brasileira de cidades, com uma 
hierarquia nacional. 
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o aumento acelerado da população 

A população brasileira aumentou continuamente no decorrer dos últimos 
decênios. A luta contra a morte, levada paralelamente ao combate menos eficaz 
contra o analfabetismo e para a educação, deu como resultado uma enorme 
elevação do indlce dos sobreviventes. Mesmo nas cidades, o acréscimo natural 
da população é importante. A população brasileira que era de 30 mllhões em 
1920, é de perto de 83 milhões em 1965. O aumento da população teve, como 
conseqüência, não sàmente o aumento dos efetivos em cada região, mas 
também, a redistribuição da população. Esta redistribuição manifestou-se por 
um nôvo equllibrlo demográfico regional, e um. abandono do campo, com o 
aumento do número das cidades e de sua população. O Nordeste e o Norte 
representavam mais de um têrço (34,39%) da população global em 1872. Em 
1960, e como ilustrando um resultado da evolução acima descrita, estas duas 
regiões só representavam um quarto (25,76%) dos totais brasileiros, ainda que 
seus indiees de natalidade sejam mais fortes que no resto do pais. Uma grande 
parte dos brasileiros do Norte e do Nordeste, abandonaram estas regiões para 
as cidades do Sul. 

De um modo geral, são as cidades que mais ganharam com o crescimento 
da população brasileira. Entre 1940 e 1950, enquanto que a população global 
aumentava de 24%, a população urbana crescia de 30%~ No período compreen
dido entre 1950 e 1960, o fenômeno é ainda mais nítido. O indice global foi de 
39%, mas o acréscimo urbano é de 54%. O crescimento da população rural fica 
estacionário nestes dois decênios, com a mesma tabela de 16%. Esta tabela é 
inferior à do crescimento vegetativo e resulta do êxodo rural. ~te é devido 
muito menos à existência. de emprêgo nas cidades que à persistência de uma 
estrutura agrária, defeituosa na maior parte do território brasileiro. 

Se considerarmos as citras globais para o Brasil, 89,39% dos estabeleci
mentos rurais, tendo menos de 100 habitantes representavam 20,2% das super
fícies, em 1960 •.. 44,62% tendo menos de 10 habitantes reunia ~23% das 
superfícies. Por conseguinte, 0,98% das propriedades tendo mais de 1 000 habi
tantes tinham 47,29% da superficle total. Assim, 32 825 proprietários reuniam 
quase a metade da superfície das propriedades agrícolas brasileiras enquanto 
que os outros 3 316 599 dispunham apenas de 52,71%. 

Uma tal estrutura da propriedade favorece ao mesmo tempo a persistência 
da pobreza e o abandono do campo. Os excedentes de população, cada ano 
mais numerosos, encontram um refúgio nas cidades. Isto explica, sem dificul
dade, a percentagem do crescimento urbano superior a 10% anuais, em vários 
centros regionais, e 6% nas grandes metrópoles, enquanto que o número de 
empregados e sub-empregados aumenta segundo um ritmo ainda maior. 

As tormas induzidas da industrialização mundial 

O deslocamento dêstes milhares de indivíduos para as cidades responde, 
quase sempre, a uma preocupação para a melhoria das condições de vida. 
Evidentemente, os fatôres psicológicos são importantes. São o resultado da 
incorporação de numerosas regiões, incorporação brusca em certos casos, aos 
modos de vida do mundo industrial, embora sua participação nestas formas de 
vida seja sõmente indireta ou parcial. Os novos meios de comunicação são os 
responsáveis desta revolução. A estrada, o avião, aproximando as áreas de 
crescimento uma das outras, facUltam os contatos e a propagação das novi
dades. São poderosos estimulantes, elementos de provocação muito importantes. 
O rádio teve um papel bastante importante, pois o conhecimento da existência 
em outros lugares, de melhores condições de vida, tica ao alcance dos iletrados. 
o transistor veio concluir esta evolução sendo utilizado nas regiões onde a 
eletricidade não fêz ainda o seu aparecimento. 
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Esta revolução, que atingiu os espiritos como um dom da industrialização 
é, igualmente, um importante fator de urbanização. 

A industrialização brasileira 

Se os fatôres precedentes (o aumento global da população e idução indus
trial) favoreceram um movimento geral de urbanização, é o processo de indus
trialização do pais e sua localização que vêm transformar a orientação, o sentido 
de urbanização, seja por uma nova distribuição espacial das cidades, seja pela 
renovação de suas funções e do tipo das relações que elas mantêm entre si 
e com as regiões respectivas. 

Foi suficiente menos de 50 anos, para que o Brasil superasse sua antiga 
dependência quase integral, no que diz respeito, aos produtos fabricados. A 
partir da década de 30, criou-se, no sul do país, uma indústria importante. 
São Paulo tornou-se uma grande metrópole industrial, onde estão presentes 
todos os tipos de fabricação. Para fazer face a êste despertar industrial o país 
inteiro conheceu uma quantidade de solicitações. A mais importante foi a 
necessidade de verdadeira integração nacional representada pela conclusão, bem 
que sumária, da rêde ferroviária, e a criação de uma rêde de estradas de rodagem 
bastante importante. Até 1940, o Norte e o Sul não podiam comunicar~se nem 
por via férrea, nem por estrada de rodagem. 

Mas a indústria do Sul, e sobretudo a indústria paulista, tiveram que soli
citar certos produtos agrícolas, que não são produzidos só no Estado de São 
Paulo, mas também nos estados longínquos do Nordeste, como o algodão, a 
mamona, e o sisal. As necessidades alimentares de uma população cujo nível 
de vida aumentava trabalharam no mesmo sentido. As estradas favoreceram os 
intercâmbios e, no Estado de São Paulo, a agricultura obteve níveis de eficácia 
compatíveis com a civilização industrial. 

Seja para responder às necessidades de uma população, tendo um nível de 
vida mais elevado, seja para dirigir a colheita de produtos exportáveis, inú
meras cidades criaram-se ou desenvolveram-se no interior do pais. Mesmo reali
zando seu comércio diretamente com Rio de Janeiro ou São Paulo por inter
médio da estrada, é como se tivessem virado as costas para o litoral. 

A industrialização criou. desta maneira, uma urbanização interior e, ao 
meSlno tempo, formas novas de relação entre metrópole econômica e centros 
regionais realizada por intermédio do caminhão. As mercadorias exportadas do 
Rio de Janeiro pela estrada representavam, já em 1954, 79% do pêso e 84% 
do valor. No cume da hierarquia não se encontram mais que exclusivamente 
os centros comerciais, mas também os centros industriais. A hierarquia torna-se 
um resultado dos diferentes graus de industrialização. :t aliás, uma idéia a 
desenvolver, não sômente para o Brasil, mas também para outros países 
subdesenvolvidos, por oposição ou complementaridade a que dá precedência ao 
terciário como fator de hierarquização. 

3J A hegemonia de São Paulo 

A revolução brasileira ocasionou mudanças importantes na organização 
urbana do Brasil. Com efeito, houve mudança na localtzação das principais 
cidades, nas funções das diferentes aglomeraç~s e no tipo e formas de relação 
entre as cidades. Uma nova hierarquia à. qual corresponde um nôvo mecanismo. 

Os anos 30 são uma verdadeira reviravolta para a evolução da economia 
brasileira. É então que a grande indústria começa a se formar em São Paulo. 
A:; repercussões desta tomada de fôrça de São Paulo acabam por ter projeção 
sôbre todo o país, mas a intensidade e o ritmo desta influência nova são dife
rentes, nas diversas regiões. 

Um fato Importante: o desequllibrlo assim instalado tende a agravar-se 
cada vez mais. A indústria paulista ultrapassa a fase da fabricação de produtos 
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de consumo corrente - período que outras metrópoles regionais tinham conhe
cido e que elas não puderam ultrapassar. As condições presentes em São Paulo 
não se reproduziram em outras regiões. Isto explica sua evolução muito mais 
rápida. ~ a explicação para o avanço do Rio de Janeiro, bem que esta última 
cidade foi a capital até 1961. São Paulo e Rio de Janeiro, aliás, são os únicos 
a atingir a função de verdadeira..<; metrópoles. 

O Rio foi largamente e longamente beneficiado com a sua função política_ 
Capital do país durante quase dois séculos, pôde se tornar uma metrópole 
polítíea e econômica. O desenvolvimento industrial de São Paulo faz nascer 
uma nova metrópole econômica para o Brasil. Logo aparece como metrópole 
econômica de uma outra natureza. Ela pôde criar um parque, onde as indústrias 
de base são numerosas, e, dêste fato, todo o esfôrço de equipamento e mesmo 
o abastecimento normal das populações brasileiras constituem seu enorme 
mercado. 

As novas atividades industriais não podiam se contentar com o mesmo 
tipo de relações características das atividades precedentes: a revolução teve 
de se acompanhar de uma outra, vale dizer, a revolução na organização do 
espaço brasileiro. Os transportes maritimos sempre reforçavam a dependência 
com o estrangeiro; os novos transportes terrestres beneficiam São Paulo, a 
metrópole industrial do país. 

Até a n Guerra Mundial, a função do transporte marítimo diminuiu gra
dualmente. Após a guerra, os transportes interiores tiveram uma predominância 
esmagadora. As dificuldades financeiras para o equipamento em navios desem
penharam uma função importante nesta mudança. Por outro lado, várias vias 
férreas se tornaram anti-econômicas. Vencidas pela concorrência da estrada, 
decidiu-se abandoná-las O império do caminhão estava definitivamente 
instalado. 

o traçado destas estradas devia obedecer às exigências novas do transporte 
e acabaram por reforçar a posição de São Paulo, como centro produtor, e 
ao mesmo tempo, centro de distribuição primária. A criação de uma indústria 
de automóvel e a eXigência paralela de um melhoramento das estradas, velo 
aumentar o benefício de São Paulo. A construção de Brasllla, com a rêde de 
estradas que se instalou para assegurar o seu papel politico, veio uma vez mais 
favorecer São Paulo, aumentando ainda mais o antigo desiquilíbr!o econômico. 

o papel dominante de São Paulo na produção de bens de produção e de 
consumo, a construção de um sistema de estradas para servir à metrópole 
econômica. tiveram como conseqüência uma hegemonia cada vez maior de São 
Paulo e é êste rato nõvo pa.ra a organização urbana brasileira., que chamamos 
Urbanização Interior. 

4) A urbanização interior 

&te fenômeno de urbanização Interior não é particular a uma região 
brasileira. Ao contrário é geral e se manifesta com importância e sentido dife
rentes nas diversas regiões. 

Anteriormente, as grandes cidades situavam-se no litoral ou na proximi
dade dêste. Manaus, até onde a navegação marítima podia ir, pode ela se 
inscrever nesta classificação? São Paulo, com seu desdobramento do pôrto de 
Santos, participa também, inicialmente, dos inumeráveis caracteres das me
trópoles regionais costeiras, a começar pela função de colheita do grande 
produto regional de exportação: o café. 

o nascimento de importantes cidades no interior não é uma coincidência 
em relação ao nôvo periodo da história econômica, isto é, o periodo industrial. 
A criação de Belo Horizonte, Goiânia e de BrasiUa, a mais recente, resulta
ram de condições que não poderiam absolutamente existir sem esta expansão 
industrial. 
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o processo de aceleração da população brasileira e da elevação dos níveis 
de vida exigiu a prestação de serviços em número e freqüências maiores que 
anteriormente. A criação de novos centros urbanos ou a consolidação de outros 
é uma conseqüência disso. 

As diferenças regionais na elaboração déstes centros são devidas exata
mente às diferenças reais entre êstes fatôres: população, níveis de vida, 
distribuição das rendas. 

As antigas metrópoles costeiras ficavam cada vez mais afastadas das 
populações politicamente dependentes. :i!:ste afastamento não era sõmente 
virtual, visto o nõvo sístema de transporte favorável a São Paulo e ao Rio. 
o fato mats grave era a incapacidade das metrópoles regionais levarem às 
populações necessitadas, bens e serviços. Elas não eram capazes de as fabricar. 
Ê por esta razão que os núcleos urbanos recentemente consolidados, se ligaram 
diretamente a São Paulo. 

Desta forma, o antigo tipo de hierarquia desmoronou. Novas formas de 
dependência entre metrópoles incompletas e centros regionais nasceram entre 
êstes centros e São Paulo. Pode-se falar aqui., com muito propósito, da relação 
de cidade a cidade; isto é de cidade metrópole à cidade de paragem interme
diária ou secundária, sem passar pela imediata e sem interessar, verdadeira
mente, a região respectiva. 

Desta forma, as antigas metrópoles continuaram a comandar o espaço, 
por intermédio de sua fôrça politica e de seu desempenho no escoamento dos 
produtos. O vinculo regional está preservado, porque, en.tre outras razões, as 
relações com São Paulo são sobretudo interurbanas. 

m - OS GRAUS DA HIERARQUIA ATUAL 

Em todos os níveis se opera então uma mudança sensível; formas de 
relações se criam, assim como um nôvo jôgo de fôrças e uma hierarquia nova. 

Vários autores, principalmente PEDRo PlNcHAS GnaEa <Evolução da rêde 
urbana brasileira, Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, Rio 1963), estu
daram a questão. GEIGER propôs para as cidades brasileiras uma classificação 
segundo sua hierarquia: metrópoles nacionais, metrópoles regionais, capitais 
regionais, centros regionais de primeira ordem, centros regionais de segunda 
ordem. 

Preferimos distinguir simplesmente metrópoles, metrópoles incompletas e 
de centros regionais, esta última rubrica comporta uma va.tiante, as capitais 
regionais. 

As metrópoles serão as cidades cujo grau de complexidade ou fôrça das 
funções respectivas lhes assegura uma espécie de domínio apoiada numa ou 
noutra função no país. li!ste domínio faz com que tôdas as outras cidades dela 
dependam. embora cada metrópole ao menos no que concerne a algumas de 
suas funções, não seja dependente de suas homólogas. 

As metrópoles incompletas comandam a economia de vastas extensões do 
território brasileiro, sobretudo para a colheita dos produtos brutos, a distri
buição de certos serviços de nível superior, a distribuição de produtos manu~ 
faturados, bem que esta seja cada vez menos feita pelo intermediário. Com 
efeito o dominio no território que depende de cada uma delas não é total, por 
causa da insuticiente organização do espaço pelos transportes, e do fato de 
que a indústria não é bastante forte para suplantar à.s necessidades da. popu~ 
lação. É por isso que são denominadas metrópoles incompletas. 

Os centros regionais serão definidos por relações mais diretas com sua 
região de influência. As enormes diferenças de desenvolvimento no interior do 
Brasil, fazem êstes centros apresentarem caracteres específicos diferentes e 
presidem regiões diferentes. Geralmente sua função dominante é limitada, sua 
fôrça de decisão sendo reflexa frente às metrópoles nacionais ou às metrópoles 
incompletas. Em conseqüência, um centro como Ribeirão Prêto no EStado de 
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São Paulo, com 116 153 habitantes e uma produção industrial superior a 3 bi
lhões de cruzeiros (5 000 operários em 1960) e de outro lado um centro como 
Juàzeiro, no estado da Bahia (21196 habitantes em 1960, menos de 50 milhões 
de cruzeiros de produção industrial, 301 operários) , caem sob a mesma rubrica. 
Na realidade, o que é imediato para um habitante da região de Ribeirão Prêto 
não o é para o da região de Juazeiro, o que explica a disparidade. 

Entre os centros regionais, é preciso dar um lugar a parte aos que são 
igualmente capitais de estado, pois a presença das funções polittco-adm.tnis· 
trativas lhes dão os meios de dominação e de organização que escapam aos 
outros centros regionais. 

l) As metrópoles nacionais 

São Paulo, não se pode contestar, é certamente a metrópole econômica 
do Brasil. Mas o jõgo dos fatôres, foi tal que não podemos excluir Rio de Janeiro 
de uma designação idêntica. Rio de Janeiro é igualmente uma metrópole. 

E Brasilia, a cidade que :foi criada para se tornar a capital do pais? J!: 
Brasilla igualmente uma metrópole, uma metrópole política? 

Estamos na presença de :fenômenos de diferentes dimensões, e também de 
diferentes naturezas. Analisemos, primeiro, os fenômenos Rio de Janeiro e São 
Paulo e, em seguida, Brasílla. 

A cidade do Rio acumulou, durante muito tempo, as funções da capital 
polittco-administrativa do país, e, ao mesmo tempo as funções de uma metró
pole regional, como Salvador, Recite ou Belém. Como estas cidades, seu comércio 
com o interior era feito igualmente, na base de produtos importados do estran
geiro. Todavia, desde que sua população começou a aumentar num ritmo supe
rior ao das outras metrópoles regionais, probabilidades de industrialização 
foram criadas. Evidentemente, estas probabilidades foram maiores devido à 
proximidade da administração e das facllidades assim criadas . 

Em 1872, a população "carioca" era pouco mais do dôbro da população de 
Salvador ou Recife, São Paulo tinha um quarto da população de Salvador, 
um oitavo da do Rio. Em 1920, já, o Rio estava quatro vêzes mais povoado 
que Salvador, e 5 vêzes mais que Recite e Belém. 

A industrialização do Rio teve, como ponto de partida, a existência de uma 
população numerosa e o desequilibrio que se estabeleceu a seu favor <contra 
Recife, Salvador, Belém) procura suas causas na presença de uma população 
numerosa . o Rio vendia, contudo, a um grupo limitado de estados. Sete estados 
sômente absorviam 97% do volume e 96% do valor das mercadorias exportadas. 
A distribuição entre êles, era, em 1954, a seguinte: 

São Paulo ..... . ........... ... 10 bilhões de cruzeiros 
Minas Gerais 7 , .. ............... 
Rio de Janeiro 6,7 .. " .. .. ........ ... .. 
Rio Grande do Sul 1,6 " " " ........... 
Espírito Santo 1,3 " " I a + • • • •• • p + 4 .... 

Bahia 0,8 " ........................ 
Pernambuco 0,5 " !' ............... .. . 

O que se passa com São Paulo é bem diferente. A existência de uma grande 
população urbana não é o motor da indústria paulista. Causas importantes 
conjugaram-se; entre elas a liberação de capitais pela agricultura regional e 
o comércio do café, a existência de um interior onde a estrutura agrária favo
receu a economia, e a presença de estrangeiros. A partir de 1910 São Paulo 
começa a receber uma migração maciça de brasileiros de outras regiões; 
anteriormente, a maior parte da migração era feita de estrangeiros . .:Estes 
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estrangeiros, introduzindo outros hábitos de consumo, contribuíram na formação 
de um mercado industrial. ~les constituíam também mão-de-obra experimen
tada, que facilitou e reduziu as despesas do impulso industrial. Em 1937, por 
um total de 8 627 fábricas, 4 181 eram controladas pelos estrangeiros. 

Em 1907, a produção industrial do Rio era superior à de São Paulo. Mas já 
em 1910 tver ROGER BASTIDE, BrasU pais dos contrastes. Difusão Européia do 
Livro, São Paulo, 1959), São Paulo passa à frente. Sua população era bem inferior 
à do Rio. Em 1900, 239 820 habitantes e o Rio 811 443. Em 1920, os paulistas eram 
579 033 e os "cariocas" l Hi7 873. 

Os fatôres acima enumerados contribuíram, não sOmente para progressos 
mais rápidos. mas igualmente para a criação de uma indústria que começou 
por produzir bens de consumo imediato, em seguida bens de consumo durável 
e, finalmente, bens de produção. O resultado desta evolução é a presença em 
São Paulo de tôda uma gama de produções diversificadas, sendo as mais repre
sentativas: a indústria metalúrgica, ·a indústria química e a automobilística. 
É a fabricação de bens de produção e a cumplicidade geográfica na instalação 
de novos ramos que asseguram à indústria paulista, uma função de motor na 
economia brasileira: é ainda a locomotiva da antiga anedota. bem que os vagões 
(OS outros estados) não estejam mais vazios como outrora ... 

A partir do seu despertar industrial, São Paulo vé sua população aumentar 
num ritmo cada vez mais acelerado. É um crescimento ligado à expansão das 
funções econômicas. Contràriamente ao que aconteceu e continua acontecendo 
nas outras metrópoles e grandes cidades brasileiras, o aumento da população 
torna~se um resultado e não uma causa original do desenvolvimento industrial. 
Eis, aliás, um tema para submeter à reflexão de economistas e de geógrafos: 
a cidade metrópole São Paulo atral um número muito grande de imigrantes 
das regíões menos favorecidas do Brasil, mas é ela que os devolve, mais propor
cionalmente à. sua região de origem. Sua capacidade de retenção dos imigrantes 
é diretamente proporcional à sua instrução. Enquanto, Salvador, Recife, Belém, 
ou mesmo Rio são capazes de absorver, através de uma massa enorme de 
sub-emprêgo ou não emprêgo, disfarçados, uma multidão de analfabetos, São 
Paulo os afasta e os devolve, conseqüência de sua inadaptação ao complexo 
econômico. O problema tem aspectos de drama num pais onde vizinham regiões 
ricas e outras ainda miseráveis. 

E Brasília? Merece a qualificação de metrópole? Qual é sua fôrça em face 
do pais? Sede dos três Podêres da República, centro de onde são tomadas as 
mais altas decisões nacionais, como o qUis o Presidente KusiTSCHEJC, não pôde 
arrancar do Rio a função de verdadeiro coração político brasileiro, função 
esta que a antiga capital acumula como a de metrópole cultural do pais. 

Não obstante, Bra.silia, contrà.riamente ao que quizeram seus criadores -
êles a construíram para ser exclusivamente uma cidade administrativa -
encaminha-se para a criação de indústrias, sob o mesmo .impulso que o Rio 
de Janeiro, no comêço do século, isto é, como conseqüência da existência de 
uma população numerosa e de nível de vida bastante elevado. 

Como se pode perceber, tõda esta evolução tem sua Ironia. Enfim, as 
trés metrópoles brasileiras procuram dividir entre si as funções metropolitanas 
possíveis num pais como o Brasil. Enquanto que São Paulo chega a desempenha.r 
a função de metrópole industrial e, por conseguinte, de metrópole econômica. 
o Rio luta para guardar seu desempenho tradicional na vida política. :&te 
ataque nas duas frentes parece a alguns uma operação combinada. São Paulo 
teria incitado a criação de Brasilia . .. 

Abandonando-se o terreno da anedota, São Paulo beneficiou-se da criação
da nova capital, em pleno deserto. As vias de comunicação - modernas ou não 
- que se fizeram para ligar Brasília aos quatro cantos do pais são um fator 
positivo na expansão da indústria paulista. 
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2:. As metrópoles incompletas 

Podemos reconhecer, atualmente, a existência de cinco metrópoles incom
pletas no Brasil: Recife, Salvador, Põrto Alegre, Belo Horizonte e Belém. 

Se tôdas estas cidades aproximam-se entre si por causa do volume de sua 
população. se a função central para uma vasta região é um fato comum, elas 
guardam entretanto entre si diferenças surpreendentes. 

Estas diferenças têm uma relação com a história, mas também com as 
funções que cada uma desempenha atualmente. 

Salvador, Recife e Belém, sobretudo as duas primeiras, têm como denomi
nador comum a antigüidade e o. função de traço de união entre uma economia 
agricola regional e o mundo exterior, função que elas desempenhavam antes 
mesmo da entrada do Brasil no circuitos do Mundo Industrial moderno. Em 
1873, Belém era a quarta cidade do Brasil, depois do Rio, Salvador e Recife. 
Põrto Alegre só obteve uma função metropolitana, recentemente. depois de ter 
conquistado seu interior (JEAN Roem:, Pôrto Alegre, "Metrópole do Brasil 
Meridional", Boletim Paulista de Geografia n.O 29) . Belo Horizonte, criada no 
fim do Século XIX, teve de lutar com os centros tradicionais, até que ajudada 
pela presença do governo do Estado, pela organização dos transportes, pela 
função político-administrativa e pela recente implantação das indústrias, ela 
pôde se impor como a metrópole do Estado de Minas Gerais e de uma parte 
dos Estados de Goiás e Espírito Santo. 

O período atual de dinamismo destas metrópoles Incompletas é para tõdas, 
devido, em parte, à população numerosa que elas abrigam. Para cada uma, 
entretanto, há explicações particulares. Se a enorme extensão da região que 
a envolve e a distância dos centros industriais favorecem a Belém do Parâ, 
esta última favorece igualmente a Recife, assim como a densidade da população, 
embora pobre, e a recente legislação de ajuda ao Nordeste. 

Põrto Alegre beneficia-se de um interior bastante rico e cuja prosperidade 
fundou-se sôbre a pequena explotação. Salvador beneficia-se das novas culturas 
que se instalaram na sua região de influência, mas .sobretudo da explotação 
do petróleo que representa um fator altamente dinâmico. 

Finalmente, estas diferentes metrópoles incompletas orientam-se, seguindo 
direções e ritmos diferentes, para a industrialização. Por outra parte, isto 
é muito Importante - a dependência de tais metrópoles com referência ao 
estrangeiro diminuiu enquanto que a dependência em relação à São Paulo está 
aumentando. Seu desenvolvimento atual é mais um resultado dos fatõres internos 
no pais do que relações longínquas com o estrangeiro. 

3) Os centros regionais 

Os centros regionais representam verdadeiros intennediârJos das metrópoles 
completas e incompletas. Há multiplicidade de tipos. Procurar enquadrá-los 
num esquema pareceu-nos ousado. Todavia, pensamos que tais centros podem 
ser incluídos nas rubricas seguintes. 

a) centros de recolhimento de produtos primários e de distribuição de 
produtos manufaturados que, às vêzes, são por elas mesmas fabricados, em 
parte; 

b) centros de distribuição de mercadorias, mas sem realizar o recolhimento 
de produtos destinados à exportação; 

c) centro de coleta, mas onde a distribuição é fraca. 
o tfpo a corresponde a uma eeonomla mais desenvolvida. O nivel de vida 

elevado dos habitantes é o resultado dos excedentes comercializáveis que per
mitem uma maior participação aos ttpos de vida modernos. A conseqüência 
é o aumento do consumo aos quais os centros regionais são chamados a res
ponder. Tais aglomerações se encontram nas zonas rurais ricas. Existe a 
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tendência à formação de uma verdadeira reglão polarizada <segundo o conceito 
dos economistas e geógrafos franceses) em vista da rêde de inter-relações e 
do sistema de interindependência. total que se estabelece entre os diferentes 
centros da rêde. O exemplo de São Paulo é muito nítido, mas se reproduz no 
Paraná, no Rio Grande do Sul e no Triângulo Mineiro (Uberaba, Uberlândia). 

Circunstâncias particulares podem criar centros desta categoria nas regiões 
onde os agricultores são pobres, como é o caso de Feira de Santana, no Estado 
da Bahia. Centro rodoviário importante tira partido da proximidade de Salvador 
para a coleta de prodntos que a cidade necessita e para vender à sua clientela 
produtos manufaturados. 

O tipo b é o mai.s numeroso, pode aparecer em circunstâncias diferentes. 
Vejamos o caso da cidade de Itabuna, na zona do cacau. ltabuna apresenta 
um desdobramento para o interior do pórto do cacau, Dhéus. Esta última cidade 
e1·a o centro da região, há quinze anos. O auznento do consumo, consecutivo 
ao aumento da produção e dos preços, acarretou uma divisão do trabalho entre 
as duas aglomerações. 

O pôrto contínua a coletar a produção export-ável, mas é a cidade interior 
que abastece a população regional. 

Um outro caso é constituído por Itabaiana, no interior do estado de Sergipe. 
Esta cidade está situada no centro de uma reglão de produção alimentar autô
noma, constituida de pequenos produtores. Como êles produzem muito pouco e 
não podem estocar sua produção, a comercialização é "nômade", realizada por 
caminhões que transportam os produtos diretamente para as grandes cidades 
do litoral. Itabaiana reservou-se exclusivamente à função de distribuição das 
manufaturas. 

O tipo c é o das cidades que fazem o recolhimento de produtos regionais, 
ou dirigem sua coleta e comercialização, mas que não presidem · a uma distri
buição de mercadorias. Não há consumo fora dos centros urbanos propriamente 
ditos, o consumo não se estende à região. tste consumo é representado, essen
cialmente, pelas compras dos proprietários residentes na. cidade, funcionários 
e representantes pouco numerosos, de um setor terciário traeo. Tais centros 
são comuns nas zonas de criação, como Jequié, Conquista, no Estado da Bahia, 
Montes Claros, Governador Valadares no Estado de Minas Gerais. 

São representativos de urna certa estrutura agrária. Tais centros não pare
cem ser fortemente ligados a regiões onde êles se instalam. A sorte de alguns 
é de serem servidos por estradas que os ligam aos principais centros índustrla
lízados do Sul que os leva ao desenvolvimento do setor terciário e às vêzes, 
como conseqüência, do setor secundário. Entretanto, tudo se passa em circuito 
fechado; a cidade que não transmite nada ou quase nada à sua região os 
estímulos que ela recebe de fora. 

No que concerne às capitais regionais, elas constituiriam, na escala hierár
quica esquemática um grau entre as metrópoles e os simples centros regionais. 
A presença do poder político cria ou ajuda a criar e a -manter uma série de 
funções de um nivel superior às condições econômicas reais. Nas áreas de 
crescimento, haverá, certamente, centros regionais tendo serviços e atividades 
econõmicamente superiores, quantitativa e qua.lltatlvamente. Mas, o poder 
político, conseqüência da autonomia dos Estados, da às cidades-capitais uma 
certa capacidade de organização regional. 

IV - CONCLUSÃO 

Quais são as lições que se deve ti.rar do atual estado da organização urbana 
do Brasil? 

A primeira lição, é que a ruptura com o passado, revelada pela nova orga
nização, representa também os esforços para a ruptura com o subdesenvol
Vimento e o imobilismo. Assim, as metrópoles do passado, depois de um período 
de estagnação, transformaram a economia urbana, orientando-se para um 
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processo de industrialização tanto mais penoso quanto é di!ícll num país onde 
os desequilíbrios regionais tiveram todo o tempo para se instalar e se afirmar. 
As novas metrópoles, com efeito, têm menos dificuldade para esta adaptação. 

A segunda lição vem de que a vida das grandes cidades brasileiras depende 
cada vez menos do estrangeiro, do mercado exterior; elas se nutrem do mercado 
interior. Um paradoxo pode ser aparente: na etapa atual do desenvolvimento 
industrial brasileiro é a cidade a mais importante que, sob certos aspectos, 
depende do exterior. Entretanto no que concerne à organização urbana pro
priamente dita, as posições estão Já definidas, pois seu mercado Interno está 
em constante progressão. 

A terceira lição, é que esta evolução ocasionou, igualmente uma urbani
zação interior, que está ligada aos progressos da industrialização e dos trans
portes terrestres e à elevação geral do nivel de vida, no interior do pais. 

Tais resultados se prendem às mesmas causas: o aumento do consumo, 
tanto quantitativo e qualitativo quanto geográfico. O fator consumo - suas 
causas não nos importam mais - é o tato nõvo na geografia urbana brasileira 
após 1940. Dai a função importante que desempenha a população. Isto assegura 
a conservação do processo, bem que o subdesenvolvimento regional não seja 
imediatamente esmagado. Efetivamente, a possibilidade de acumulação de 
capitais tem como resultado uma aceleração do processo, seja esta acumulação 
expontânea, como originalmente, em São Paulo, .seja uma acumulação provo
cada, como é o caso, agora, no Nordeste. 

Enfim, a quarta lição, às diferentes tendências da economia regional e 
suas diferentes significações espaciais, correspondem tendências à elabo
ração ou à reelaboração das rêdes urbanas. As zonas pioneiras novas criam 
cidades em relação com a maior ou menor riqueza da produção. A distância 
entre êstes centros é um resultado das condições do transporte. É o que 
expllca, em antigas zonas pioneiras hoje estabilizadas, a seleção de aglomerações 
em detrimento de outras. Quando a revolução dos transportes se acompanha 
da concentração da propriedade fundiária, então a regressão é fatal. E o caso 
de algumas cidades da zona do cacau no Estado da Bahia, da velha zona do 
café e do tabaco no Estado da Bahia, velhas cidades do café no vale do Paraiba, 
velhas cidades do açúcar nos estados de Sergipe e Pernambuco. 

Na sua região de influência imediata, São Paulo impõs uma nova organi
zação do espaço regional. A presença de uma massa muito numerosa de assala
riados constituía, ela só, um apreciável motor de consumo, um acelerador da 
economia industrial e agrícola. 

Mas a economia industrial começou também a exigir do mundo agrícola 
uma produção mais racional, da qual se beneficiam igualmente os agricultores. 

Uma estrutura favorável da propriedade, pois as pequenas propriedades 
formam grande número, contribuiu para que a renda global seja menos injus
tamente distribuída. A procura de novos bens e serviços encontrava sua resposta 
na existência de recursos distribuídos na massa da população. Isto explica não 
sõmente o crescimento de numerosas cidades no interior do Estado, de São 
Paulo, mas também a implantação, nestas cidades, de indústrias bastante 
numerosas destinadas ao consumo regional. Um quadro das cidades paulistas 
as mais populosas, coincide, mais ou menos, com a liSta das aglomerações sendo 
a produção industrial a mais importante. 

Em outras regiões brasileiras, mas sobretudo no Nordeste, no Norte e no 
Centro-oeste, a forma de economia dominante opõe-se sempre à criação das 
cidade médias. o sistema era tal que uma metrópole, grande ou não, dominava 
todo o território. Os elementos fundamentais desta economia são a agricultura 
comercial orientada para a exportação, a predominância da grande propriedade 
e dos sistemas sócio-econômicos correspondentes, a função absorvente de um 
setor terciário representado essencialmente por um aparelho comercial hiper
trofiado. As raras cidades médias são antes de tudo, o resultado da presença 
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de três elementos: os serviços representativos do poder político da metrópole 
regional, a residência de agricultores abastados, e as sedes das emprêsa.s de 
exportação de produtos regionaís. Em poucas palavras: a região de influência 
de cada um dêstes centros é o espaço de produção: cada um dêles todavia, é 
o espaço do consumo. É uma definição muito simples, mas que define a situação 
e será ainda mais compreensível se levarmos em conta que aquêles que con
somem, no interior da cidade são apenas uma minoria. A revolução industrial 
veio modificar substancialmente a situação, por intermédio do jôgo de diferentes 
fatõres: 

a) a produção industrial reclamou a produção de diversos produtos agrí
colas e contribui para a chegada de uma massa considerável de dinheiro líquido 
nos campos: 

b) o aumento da população urbana e de seu poder de compra agiu como 
um estimulante da produção de produtos alimentares a uma escala cada vez 
menos autárquica e cada vez mais comercial; 

c) o efeito demonstrativo, representado por contatos mantidos, graças aos 
caminhões e automóveis e os diferentes meios de divulga.ção, fêz nascer um 
grande número de necessidades que era necessário .satisfazer. 

Certos pontos do território, certas cidades bem situadas em função de novos 
transportes beneficiaram-se da presença dêstes fatõres, porque êles tornaram-se 
o centro de escoamento da produção rural e o centro da distribuição dos pro
dutos recentemente reclamados. Sua função intermediál"ia afirmou-se, às vêzes 
de forma radical. 

A manutenção de um sistema agrário ou a parte do ganho que pertence 
ao agricultor é mínimo, reduz as possibilidades de extensão, a campanha de 
benefícios da civilização industrial na qual, irônicamente, êle está direta ou 
indiretamente ligado. Sua participação no consumo é pequena. Esta margem 
de participação é diretamente proporcional à parte que o agricultor rt-cebe do 
produto do seu trabalho. 

Muito nítida é a oposição entre os niveis de vida e a massa de consumo 
nas regiões como a do cacau no Estado da Bahia ou como a região de Itabaiana, 
no Estado de Sergipe, onde os pequenos agricultores produzem, sôbre suas pró
prias terras, produtos destinados à alimentação; é, por exemplo, o que acontece 
nas áreas de criação extensiva ou da cultura de cana-de-açúcar, onde o lati
fúndio é rei. Em compensaç.ão, o número e a importância das cidades nas 
regiões do cacau ou do sisal são bem mais eloqüentes que nas regiões de criação 
ou da cana-de-açúcar. 

A nova organização brasileira apoiou-se pois, fundamentalmente, sõbre a 
industrialização do país, mas suas nuances são devidas, ao pêso da história, 
ao desempenho persistente da função politico-adm1n1strat1va, às diferentes 
estruturas agrárias. li: o que explica as diferenças regionais do processo e dos 
resultados, com tantas outras variantes intra-regionais. 
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CONTRIBUIÇAO AO ESTUDO DO PAPEL 
DIRIGENTE DAS METRóPOLES 

BRASILEIRAS 

ROBERTO LoBATO CORRÊA * 
Geógrafo do IBG 

Entre as diferentes funções de uma cidade destaca-se aquela de 
direção e decisão das atividades regionais e do pais pelas emprêsas nelas 
sediadas, através da "distribuição de investimentos e trabalho" (GEORGE, 

3:269-273). Essa função pode ser encontrada nos diferentes níveis de 
uma organização urbana, da pequena cidade à metrópole mas é nesta 
categoria de cidade que toma maior expressão. A metrópole é caracteri
zada, quanto ao seu equipamento funcional, pela presença de poderoso 
equipamento terciário, ao lado de importante atividade industrial. In
tegrando seu equipamento terciário aparecem universidades, sedes de 
bancos, de companhias de seguros e de investimentos, órgãos governa
mentais diversos, emprêsas de transportes e grandes firmas de distri
buição, emprêsas de publicidade e de comunicações rápidas e à grande 
distância, escritórios de consultoria técnica, econômica e jurídica, con
sulados e embaixadas, em breve, todo o equipamento necessário para a 
realização da atividade de direção e decisão, atividade que aí se con
centra, passando a ser, por excelência, uma função metro}>olitana. 1 

Essa função dirigente vai se refletir na organização do espaço, pois 
a partir da metrópole forma-se-ão regiões de produção diferenciadas 
entre si, bem como diversos centros urbanos da região de influência 
metropolitana passarão a produzir e a distribuir bens e serviços sob a 
direção de emprêsas da metrópole. 

Que papel dirigente exercem as metrópoles brasileiras? Apresenta
se êle semelhante ou desigual segundo cada metrópole? Que repercussões 
na organização do espaço advém dêsse papel dirigente? Como se sabe, 
as grandes cidades brasileiras são focos da vida regional de espaços 
que se apresentam com situações diferentes, uns mais densamente 
ocupados, outros menos, com produções e respectivas estruturas dife
renciadas, com dinâmicas e heranças diversas e com mercados consu
midores fortemente opostos. As metrópoles por sua vez, apresentam tam
bém dinamismos diferentes, bem como possuem atividades terciárias 

• Trabalho realizado !)Or C ARLOS ALBERTO TEIXEIRA SEJUtA (papel dirtgente de S4o PaulO), JACOB 
BlNSZTOCK (Rio de J'anelro e Belém) • Jof.o Rua. (Salvador e Curitiba), MARIA LÚCIA MEIREI.ES IIJ: 
AI.MJr.tDA (Pôrto Alegre e ReClfe), MARTHA RllGtNA DE AZI:VJ:DO BlllTO (Belo Horizonte e Fortaleza) 
e RoBUTO LOBATO coRRtA, cabendo a êete a direçilo do trabalh.o e a redaçlo final . 

1 Sôbre a. funçlo dtrtgente met.ropolltana. veJa.-se : para os Estados Unidos o estudo de 
GooDWIN, •:1~16, e para a. França o estudo de FJLLÃ'l'IIE comentado por RocHuon e HA'O'l'RI!Atnt 
5: mimeografado. 
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e industriais desigualmente desenvolvidas~. Corresponderã.o, assim, a um· 
mesmo tipo metropolitano? 

No presente estudo procurou-se verificar o papel dirigente das me
trópoles brasileiras através do comando da atividade industrial nas res
pectivas regiões de influência e no conjunto do país. A escolha dessa 
atividade justifica-se porque reflete as realidades regionais, quer no 
caso de regtões industriais, quer no caso de zonas de produção de ma
térias-primas cuja comercialização exige beneficiamento - considerado 
muitas vêzes como atividade industrial - quer também no caso de 
indústrias isoladas ou concentradas em algumas cidades, pois estas par
ticipam . das diferentes combinações regionais. 

O poder de comando das atividades industriais .foi medido segundo 
a presença de assalariados industriais que trabalham em estabeleci
mentos localizados em cada região de influência metropolítana, e que 
dependem de decisões tomadas nas respectivas metrópoles onde se si
tuam as sedes sociais das emprêsas em que trabalham. Em outros têr
mos verificou-se o número de "assalariados externos" comandados 
pelas metrópoles, sua distribuição espacial, e os tipos de indústria em 
que trabalham. 

O documento básico utilizado foi o Registro Industrial de 1962, 
que mantém para cada estabelecimento de cinco ou mais pessoas em
pregadas - operârios e administração - uma ficha onde consta, entre 
outros aspectos, o nome e a localização do estabelecimento, o nome da 
emprêsa e a localização de sua sede social, o número de pessoas em
pregadas e o tipo de indústria. Verificou-se cêrca de 42 000 fichas que 
constituíam o Registro Industrial, sendo anotados os quesitos acima 
cada vez que o estabelecimento estava d.issociado espacialmente da sede 
da emprêsa, vale dizer, quando o estabelecimento encontrava-se em 
outro municipio que aquêle da sede. Com base na importância do nú~ 
mero de pessoas empregadas e no tipo de indústria, fêz-se uma amos
tragem visando saber o nome da emprêsa que possuía aquêle estabe~ 
lecimento considerado importante. Além disto, procurou-se também sa
ber o nome de algumas emprêsas que comandavam estabelecimentos 
de beneficiamento de produtos da economia agrária, tôda a vez que 
numa região êles fôssem quantitativamente importantes. 

Quanto ao Registro Industrial convém lembrar alguns aspectos 
importantes. De um lado é considerado como atividade industrial a 
preparação e primeira elaboração de matérias-primas, o que nos possi
bilitou identificar algumas regiões de produção agrária bem definidas, 
e saber qual a sua dependência em relação a uma metrópole. Por ou
tro lado o Registro Industrial conceitua o estabelecimento industrial 
como a ''unidade de produção em que são obtidos um só produto ou 
produtos conexos, com o emprêgo das mesmas matérias-primas ou a uti
lização dos mesmos processos industriais". Assim, uma estabelecimento 
integrado será subdividido em vários, conforme possua diferentes sec-

• SObre o IIIIIUJlto veja-&e. entre outroa. o trabalho de OEIGBR. 2: 432. e oe estudoos do 
tnatltuto BruUe!ro de Geocratta IObre oc espaçoe homogene-os e polanza4os. 1: mlmeOilr&!ado. 
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ções que produzam artigos diferentes, como é o caso dos estabeleci
mentos de beneficiamento da fibra de algodão e de produção de óleo 
de algodão que serão subdivididos, como ocorreu com a unidade inte
grada da SANBRA em Campina Grande, por exemplo. No entanto, 
sempre que não "se tornou possível separar as informações correspon
dentes a cada uma das unidades de produção'1

, manteve-se o esta
belecimento sem subdividi-lo, como ocorreu com a usina integrada da 
Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Assim, o número 
de estabelecimentos comandados pelas metrópoles poderá ser, segundo 
a fonte do trabalho, maior que o da realidade. 

o Registro Industrial, por outro lado também, nunca indica o 
grupo econômico a que perte.nce uma emprêsa. Assim por exemplo o 
grupo que controla a S. A. Indústrias Votorantim (Grupo Ermírio de 
Morais) controla a Siderúrgica Barra Mansa S. A., além de numerosas 
outras emprêsas com sedes em São Paulo ou em outra cidade. É o caso 
de grupos estrangeiros que mantém numa das metrópoles brasileiras 
a sede de uma emprêsa subsidiária, que conta com numerosos estabe
lecimentos no país, como é o caso da SANBRA (grupo Bunge e Born) 
com sede em São Paulo e estabelecimentos no Nordeste e Sudeste do 
país. :este mesmo grupo controla outras subsidiárias como a SAMRIG, 
que tem sua sede social em Pôrto Alegre. Passa-se assim à noção de 
direção administrativa de empreendimentos dirigidos de fora, cujo sig
nüicado varia profundamente em relação àqueles cuja direção é reali
zada efetivamente por uma metrópole. Assim, o número de assalariados 
externos é uma aproximação da realidade, pois é muito importante a 
direção realizada do interior, como também êsse tipo de relação de qe
pendência se verifica entre o Rio de Janeiro e São Paulo de um lado, 
e as demais metrópoles de outro. Também é provável que muitas emprê
sas tenham as suas sedes em pequenas e médias cidades, pertencendo, 
no entanto, a um grupo econômico de uma das metrópoles. 

Vale assinalar também que o Registro Industrial indica apenas 
uma ligação estática entre estabelecimento e emprêsa, não havendo 
considerações sôbre a absorção de uma emprêsa por outra, nem a trans
ferêncía da sede da emprêsa do lugar de produção, onde permaneceu 
o estabelecimento, para uma metrópole, como se verificou em diversos 
casos através de informações obtidas diretamente em algumas emprê
sas ou em outras fontes. 

Tôdas estas considerações indicam a necessidade, para a compre
ensão do papel dirigente das metrópoles brasileiras, de um profundo 
e detalhado estudo sôbre a geografia dos· capitais no Brasil - estudo 
das diferentes situações que explicam a gênese do empresariado e das 
emprêsas, a evolução do poder de comando por parte das metrópoles, 
as repercussões dêsse poder dirigente na organização do espaço, etc.
o que não é o caso do presente estudo que visa apenas uma abordagem 
gerai do problema. 

• consUJt.e-se o Anuârto Banas qu~ Jorne<.:e uumel'OSa!l infonnaç6el5 sObre a partlclpaçlo de 
ca.plt&Js estrans:elros nas empresas industriais existentes no pais. 
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As metrópoles brasileiras foram escolhidas entre as grandes cidades 
que possuíam, segundo o Censo Escolar de 1964, mais de 400.000 ha
bitantes, e que tivessem reconhecida centralidade e elevado grau hie
rárquico no conjunto urbano do país, o que foi possível graças aos 
estudos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia, que nos pos
sibitou também saber quais eram as respectivas áreas de influência. 
Essas metrópoles são: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Hori
zonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Põrto Alegre. Considerou-se, 
por outro lado, não apenas os municípios das cidades escolhidas, mas 
aquêles que integravam as respectivas áreas metropolitanas, definidas 
preliminarmente, pois estas constituem o espaço metropolitano. Assim, 
não foram computados os assalariados localizados, como exemplos, em 
Canoas, Santo André, Nova Iguaçu e Jaboatão, que trabalhavam em 
estabelecimentos dirigidos, respectivamente, por Pôrto Alegre, São Pau
lo, Rio de Janeiro e Recife. Inversamente, quando havia assalariados 
comandados pela metrópole carioca, por exemplo, localizados em Ca* 
noas, ou Nôvo Hamburgo, foram êles considerados como assalariados 
externos do Rio de Janeiro em Põrto Alegre. Também foi computado 
para uma das nove metrópoles os assalariados comandados por uma 
"cidade", sede municipal, como Santo André ou São Bernardo do 
Campo, que participasse de sua área metropolitana. 

PAPEL DIRIGENTE DAS METRóPOLES BRASILEIRAS 

o papel dirigente das metrópoles brasileiras na atividade indus* 
trial varia fortemente segundo os diversos centros metropolitanos. O 
quadro abaixo é muito significativo: 

llfE'rR ó Por. ~;s 
N.• de 

a~~tabeleel
menta•· 
-riliaia 

QUADRO I 
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___________ .. , ,_, __ , __ ,..,... .-. _____ ~--------~-- - - -- --- ...-....... , .. ______ ------- - - ·----- ----
São Paulo. _.. . . . . . . . . . . . 768 13.1 289 74,8 25,2 N'UUIAII'OIJOII beM de eonsurno 
- --··--·----- - - - - --- - - - ---- - - ·····-·- · - ·- -·-- - - durtvel enio durl.vel e 
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l'brw A1eve. . . .. . . . . 104 8 604 10,1 Pa,>el u .rroadei.,.. ~ 2&, fl% 
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Cnri~ít- . ..... . .. . . .. .. 110 91,6 8,4. Mad.eíras • 61,3% 
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- ·------ - - · .... --- ~-~-·····--· -···---·- ._-~-·-·-·-·-·· - - ·--··--- ........ ~,. 
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Salvador ... . . ... . 9 H2 
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Assim, segundo o número de estabelecimentos -filiais, São Paulo 
e Rio de Janeiro destacam-se largamente das demais metrópoles, o 
mesmo acontecendo em relação ao número de assalariados externos, 
pois neste caso, nenhuma das outras metrópoles comanda equivalente 
a 25% dos assalariados que o Rio de Janeiro comanda. As metrópoles 
carioca e paulista destacam-se ainda das demais quando se observa 
distlibuição espacial dos assalariados externos que cada uma comanda: 
São Paulo e Rio de Janeiro comandam mais de 25% de seus assalaria
dos localizados fora de suas respectivas regiões de influência, e distri
buídos por todo o país, enquanto as demais metrópoles controlam per
centual bem inferior - convém notar que a maior parte dos assala
riados extra-regionais de Belo Horizonte e Pôrto Alegre estão concen
trados em apenas 2 e 3 estabelecimentos respectivamente enquanto 
aquêles de São Paulo e Rio de Janeiro estão distribuídos em mais de 
150 estabelecimentos. 

Finalmente, um outro fator possibilita distinguir as metrópoles 
paulista e carioca das demais: trata-se do fato de que as duas maiores 
cidades do país têm atuação dirigente que inclui o comando da pro
dução de numerosos bens de equipamento e bens de consumo durável e 
não durável, enquanto as demais metrópoles comandam apenas alguns 
poucos tipos de indústrias. Assim, mais de 40% dos assalariados externos 
de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte e Curitiba, traba
lham em apenas um ou dois tipos de indústria, as quais estão ligadas, em 
vários casos, à presença de uma mesma matéria-prima obtida regional
mente. A metrópole gaucha apresenta um papel dirigente menos concen
trado que aquelas cidades acima, porém, como se verá, não apresenta a di
versificação industrial que apresentam São Paulo e Rio de Janeiro. 

Assim, segundo o número de estabelecimentos - .filiais e de as
salariados externos, segundo a distribuição espacial dos respectivos as
salariados externos, e segundo a variedade de indústrias que cada metró
pole tem sob seu contrôle1 pode-se falar em metrópoles nacionais no 
caso de São Paulo e Rio de Janeiro, e em metrópoles regionais para as 
demais cidades. Convêm lembrar que, em cada região de influência 
metropolitana, não há outra cidade que possua papel dirigente compa
ravel com o da respectiva metrópole. 

Pelas diferenças de atuação que êsses dois tipos de metrópoles apre
sentam, deve-se analisar em separado o papel dirigente que desempe
nham. Assim, analisar-se-á, primeiramente, a atuação dirigente das me

. trópoles nacionais, e após, a das metrópoles regionais. 

I- O PAPEL DIRIGENTE DAS METRóPOLES NACIONAIS 

A atuação dirigente de São Paulo e Rio de Janeiro se processa em 
tôdas as regiões do país, onde elas dirigem importantes atividades, al
gumas delas constituindo-se mesmo em atividades básicas. Estas duas 
metrópoles comandam, entre outras atividades, a metalurgia pesada, 
a indústria química de base, a indústria mecânica, a indústria têxtil, de 
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bebidas, cigarros, conservas alimentares e papel, como também a indús
tria de material elétrico, de matéria plástica e a indústria gráfica. Nestas 
metrópoles estão sediados os mais importantes grupos e emprêsas do pais, 
que dirigem tôda a vida nacional •. No entanto, o poder de direção que 
exercem não é o mesmo, nem no plano espacial, nem em relação às 
atividades que comandam, fatôres êstes que repercutem tanto na or
ganização do espaço, como contribuem para uma distinção do papel de 
metrópoles nacionais que desempenham e do tipo metropolitano que 
representam. Assim, analisar-se-á em separado a atuação dirigente de 
cada uma dessas duas metrópoles. 

1 - o papel dirigente de São Paulo 

Com seus 133 289 assalariados externos distribuídos em 768 esta
belecimentos industriais, a metrópole paulista desempenha importante 
papel dirigente nas atividades de produção do pais, comandando de modo 
majoritário certas atividades industriais como a produção de cimento, 
de bens da indústria mecânica, de papel, óleos vegetais, tecidos sinté
ticos, conservas alimentares, etc. Essa atuação dirigente se realiza atra
vés de numerosas emprêsas, algumas fazendo parte de importantes gru
pos econômicos de expressão nacional, como os grupos Ermirio de Mo
rais, Matarazzo, Gastão Vidigal, Klabin·Lafer, Antártica, Nestlé, Rhodia, 
que comandam importante parcela dos assalariados externos de São 
Paulo. Vejamos alguns exemplos: 

- grupo Ermirio de Morais: conta com mais de 1 O 000 assalariados 
externos distribuidos pela S.A. Indústrias Votorantim (tecidos, 
cimento, papel) , Companhia Brasileira de Alumínio, Siderúrgica 
Barra Mansa, Companhia Cimento Brasileiro, Companhia Ci
mento Portland Rio Branco, Companhia Cimento Portland Poty, 
Usina São José S.A. e outras emprêsas, localizando-se seus assa· 
lariados externos em Sorocaba, Mococa, Pinhal, Boituva, Mai
rinque, Crato, Recife, Barra .Mansa, Poços de Caldas, Curitiba. 
Pôrto Alegre, etc. 

- grupos Matarazzo, Klabin-Lafer e Antártica que possuem mais 
de 5 000 assalariados externos e estabelecimentos industriais em 
alguns estados do pais. 

A metrópole paulista possui uma importante atuação dirigente em 
escala nacional, mas é na sua região de influência me~ropolitana que 
atua de modo mais expreSSivo. Ai estão concentrados 603 estabeleci
mentos (78,5%) e 99 606 assalariados externos (74,8%) enquanto extra. 
-regionalmente aparecem 165 estabelecimentos (21,5%) e 33 683 assala
riados externos. Trata-se, pois, de uma metrópole nacional voltada lar-

• A esse respeito pode-se eonsultal' o artigo sôbl'e Q8 gtUpo& econ6mll:os no Br8JIU pubUcado 
na ~viSta do InBUtt.1to de Ciências Soclaia da U.F.R.J. (VJNHAII J>a Qtrz1lloz.. 8 :43·193), bem 
como um caderno especial ela reVlSta Díreçdo publicado em 1906, onde bá numeroaaa 1n41-
c~a allbre as 500 matores emJ>rtsas do pai&. . 
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gamente para a sua região. Esta atuação dirigente de São Paulo em 
sua região e extra~regíonalmente proce,ssa-se de modo diferente, tanto no 
plano quantitativo, como no plano qualitativo, sendo conveniente ana
lisar em separado essa diferença de atuação. 

a) A atuação extra-regional de São Paulo 

Apesar da atuação dirigente de São Paulo abranger todo o país, ela 
se faz de modo diferente segundo as diversas regiões, indicando dife
rentes gra~ e modos de integração das regiões brasileiras com a me
trópole paulista. A êste respeito a tabela abaixo é muito signüicativa: 

QUADRO Ir 
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e:~tabelecl-
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Sudeste .. ......................... .. 

Sul .. ... .. . 11 260 
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DehidM - 15,1% 

ti3 .Papel ~ :{0,8% 
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CllJ'UeS em eon-"rw• - 1..1~7% 
Madttira o móveis = 6,1 % 

Assim, verifica~se uma maior integração do Sudeste à metrópole 
paulista, seguindo-se a região Sul, e em terceiro lugar o Nordeste. O 
Meio-Norte e a Amazônia apresentam-se, neste aspecto, pouco integra
dos à metrópole de São Paulo. Mas, além de uma diferença no grau de 
integração, verüica-se outra, a do modo de integração, que se traduz no 
aparecimento de especializações regionais. Assim, o Nordeste produz, 
sob às ordens de São Paulo, óleos e fibras de algodão, especialmente atra
vés da SANBRA ( cêrca de 30% dos assalariados externos de São Paulo 
no Nordeste), que mantém numerosos estabelecimentos de beneficiamen
to de algodão no Agreste e Sertão (Caruaru, Arcoverde, Souza, Sapé, 
Patos, Campina Grande), e estabelecimentos de produção de óleo de al
godão em Campina Grande e Recife. De certa importância é também a 
extração de sal, onde destaca-se a SAIRF Matarazzo, em Açu. A essa 
atuação dirigente visando a obtenção de matérias-primas semi-elabora
das para o mercado nacional e para exportação, a que se acrescenta a 
extração de alguns minerais, aparece uma atuação de comando que visa 
produzir na região certos bens para o mercado regional, destacando-se 
neste aspecto, a produção de bebidas a cargo da Companhia Antártica 
Paulista que mantém estabelecimentos em Recife e Salvador, mas tam-
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bém a produção de derivados de cimento (S.A. Tubos Brasilit, em Recife) 
ou de cimento (Companhia Paraíba de Cimento Portland, em João 
Pessoa). 

A localização dos assalariados externos de São Paulo no Sudeste re
flete as atividades que a metrópole paulista dirige nesta região. Assim, 
no Rio de Janeiro estão 48,0% do pessoal dependente de decisões de 
São Paulo no Sudeste, enquanto em Belo Horizonte esta cifra atinge 
16,0%, e em Barra Mansa -Volta Redonda 13,7%. Assim, pois, 3/ 4 dos 
assalariados externos de São Paulo no Sudeste estão em três grande 
centros, produzindo bens de consumo e bens de equipamento para os 
mercados regional e nacional, sendo inexpressiva a direção de atividades 
visando a obtenção de matérias-primas semi-elaboradas. No Rio de Ja
neiro localizam-se estabelecimentos de produção de azulejos (Klabin Ir
mãos), de bebidas (Companhia Antártica Paulista), de vidro planos (In
dústrias Reunidas Vidrobrâs), de papel (Adamas do Brasil S.A.), além 
de estabelecimentos metalúrgicos, de produção de espelhos, sorvetes, dis
cos musicais, etc. Em Belo Horibonte a metrópole paulista comanda a 
produção de material ferroviário (MAFERSA), de cimento (Companhia 
Cimento Portland Itaú), de bebidas (Companhia Antártica Paulista), de 
material eletrônico (RCA Eletrônica Brasileira S. A. ) , além de papel, 
material abrasivo, etc. Em Barra Mansa - Volta Redonda aparecem em 
primeiro plano a produção de aço (Siderúrgica Barra Mansa) e de leite 
em pó (Nestlé), além de outros bens. Aparecem ainda outros estabeleci
mentos em Resende (Indústrias Químicas Resende S .A.), em Barra do 
Pirai (Quimica Industrial Barra do Piraí S. A.) em Mendes (S. A. Fri
gorífico Anglo), e em outros centros. 

No Sul do pais é muito importante a produção de papel sob as or
dens de São Paulo, destacando-se a emprêsa Klabin Irmãos, em Harmo
nia- Telêmaco Borba, e a Olinkraft S. A. no município de Lajes. Segue
-se a produção de alimentos em conserva, sobretudo carnes, destacando-
-se os matadouros e frigoríficos da Companhia Swift do Brasil S.A. em 
Rosário do Sul, do Frigorffico Serrano S . A. em Ijuí, do S. A. Frigorífico 
Anglo de Pelotas. No litoral paranaense e catarinense assume certa im
portância a preparação de legumes e frutas em conservas (Oarde Cor
rêa, Delrio Alimentos Industriais), enquanto em Pôrto Alegre destacam
-se os estabelecimentos da Produtos Alimentares Adria e Produtos Ali
mentares Quaker. Na indústria de madeiras destaca-se, entre outras, a 
Indústria Madeirit S. A., em Guarapuava. A metrópole paulista também 
atua na região Sul dirigindo a extração de produtos minerais, sobretudo 
de carvão, havendo estabelecimentos na zona de TUbarão e em Curiúva, 
no Paraná. Nas duas metrópoles regionais, Pôrto Alegre e Curitiba, estão 
localizados vários estabelecimentos que produzem: bebidas (Companhia 
Antártica Paulista), cimento e derivados, tecidos, artefatos de tecidos e 
sacaria, produtos quimicos, bens da indústria mecânica, sorvetes, móveis, 
cigarros (Companhia Cigarros Sudan S.A.), etc. Assim, na região SUl 
a metrópole paulista dirige, para o mercado nacional, a produção de bens 
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de consumo da indústria de transformação e a preparação e extração de 
matérias~primas, sendo, ao contrário do Nordeste, muito importante as 
indústrias que produzem bens para o mercado regional. 

Assim, a metrópole paulista atua de modo e intensidade diferentes 
em cada região do país. Desta atuação dirigente pod~se verificar a im
portância de são Paulo no comando de atividades de produção de certas 
regiões do pais como o Agreste e Sertão do Nordeste, da Campanha gaú
cha e de outras regiões. Pode-se também indicar os diferentes tipos de 
localização de estabelecimentos-filiais, segundo três tipos básicos: a) 
nas zonas de produção das matérias~primas quando se trata de extração 
e primeira elaboração de matérias-primas regionais, localizand~se os 
estabelecimentos em pequenas cidades ou em centros regionais; b) em 
centros regionais, mas sobretudo em metrópoles quando se trata de es
tabelecimentos que produzem bens para o mercado regional; c) em 
importantes centros industriais ou em metrópoles quando se trata da 
produção de bens de equipamento ou consumo durável para o mercado 
nacional. Assim, São Paulo não só reforça a função industrial de ci
dades médias e grandes, como fortalece a função metropolitana de Be~ 
lém, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de janeiro, Curitiba e Pôrto 
Alegre, cidades estas que passam a distribuir produtos industriais sob 
as ordens de São Paulo, que vê assim o seu papel de metrópole na
cional caracterizado. 

b) A atuação regional de São Paulo 

Em sua região de influência metropolitana (estado de São Paulo, 
norte paranaense, Sul de Minas e Triângulo mineiro, Mato Grosso e 
a maior parte de Goiás localizam-se, como já se referiu 99 606 assala
riados externos e 603 estabelecimentos, distribuídos pràticamente em 
todos os setores regionais, e que produzem a mais variada gama de 
produtos industriais. Aí aparecem importantes emprêsas, tôdas com 
sedes na metrópole paulista, que comandam a produção, o beneficia
mento, a transformação e o comércio de importantes produtos da eco
nomia regional, tais como a SANBRA, Anderson Clayton e Nestlé, em
prêsas com 'interêsses" no algodão, amendoim, café e leite. A impor
tância da atuação dirigente de São Paulo nesta sua região de influência 
se revela pelo fato de que 30% de seus assalariados externos regionais 
trabalham em estabelecimentos de mais de 1 000 pessoas (3% dos esta
belecimentos-filiais regionais), indicando a presença da grande indús
tria na região. 

Destaca-se, inicialmente, a região_próxima à metrópole paulista, que 
se estende pela linha da ferrovia Paulista até São Carlos. Aí estão 
concentrados 50 372 assalariados externos, e incluídos importantes 
centros industriais que possuem grande parte de seus asalariados in
dustriais dependentes de decisões tomadas em São Paulo. Assim, Soro
caba conta com 8 269 assalariados externos da metrópole paulista, Mogi 
das Cruzes com 6 638, Jundiaí com 6 468, Campinas com 4 711, en
quanto Santos, Piracicaba e Americana possuem mais de 2 000 assala
riados externos de São Paulo. 
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As atividades industriais que a metrópole paulista dirige neste setor 
regional revelam uma região industrial que produz bens de consumo du
rável e não durável e bens de equipamento, contando ainda com uma 
agricultura desenvolvida. estando integrada orgânica e funcionalmente 
a sua metrópole. Nessa região aparece com muita significação a indús
tria têxtil, de certa tradição na região. que abriga cêrca de 36% dos 
assalariados externos de São Paulo. Esta indústria têxtil apresenta-se 
bem diversificada, trabalhando com algodão (S.A. Indústrias Votorantim, 
CIBRAPE, Gaspar Gaspar~an), com lã (Lanifício Santa Josefina), com 
caroá (Nossa Senhora da Conceição), e com fibras sintéticas (Mata~ 

razzo, Mogiana de Tecido). 

A indústria alimentar abriga 18% dos assalariados externos, e acha
-se também amplamente diversificada, produzindo óleos vegetais (Ma~ 
tarazzo), açúcar (Refinaria Paulista S.A.), bebidas (Dubar, Cinzano), 
conservas alimentares (Swift), farinha de trigo (Moínho Paulista), lati
cínios e leite em pó (Nestlé), etc. 

Ao lado dêsses dois gêneros de indústrias, aparecem com grande 
importância outros gêneros. Assim, na indústria química destacam-se 
a Companhia Química Rhodia Brasileira, em Campinas, a Produtos Quí
micos Elekeíroz, em Jundiaí, enquanto em Santos assumem importância 
os estabelecimentos da Union Carbide, da Alba S.A. e da Companhia 
Brasileira de Estireno. Também a indústria metalúrgica dirigida pela 
metrópole paulista aí se acha presente, destacando-se os estabelecimen
tos da CIBRAPE (Campinas), da SIFCO (Jundiai), da Companhia Me
cânica e Importadora (Jundiaí), da Companhia Brasileira de Alumínio, 
em Mairinque e da Estamparia Caravelas, em Mogi das Cruzes. 

Outros exemplos completam o quadro diversificado das indústrias 
dirigidas por São Paulo neste setor regional. Assim, temos: 

Cimento - S.A. Indústrias Votorantim em Sorocaba- material 
elétrico - A.E.G. em Jundiaí - indústria mecânica - K.S.B. em 
Jundíaí - tratores - Valmet do Brasil s. A. em Mogi das Cruzes -
pneumáticos- Dunlop do Brasil S.A. em Campinas- papel- Refi
nadara Paulista S.A., em Piracicaba- calçados e chapéus- Compa
nhia Prada em Limeira- lentes e óculos- Companhia Rangel ótica 
e Comércio em Campinas - perfumaria e produtos farmacêuticos -
N. G. Payot do Brasil s. A. em Campinas. 

O vale do Paraíba paulista também se acha fortemente integrado 
à metrópole paulista, através de seus 20 008 assalariados que dependem 
de decisões tomadas em São Paulo. Neste setor regional aparecem tam4 

bém importantes centros industriais que tem grande parte de seus assa~ 
lariad.os industriais dependentes da metrópole paulista. Assim, São José 
dos Campos conta com 7 461 assalariados externos paulistanos, Taubaté 
com 2 676, Jacareí com 2180 e Cruzeiro com 1 875 assalariados. Como 
no setor regional comentado acima, o vale do Paraíba paUlista produz, 
sob as ordens de São Paulo, numerosos bens de consumo e de equipa
mento. 
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A indústria têxtil assume ainda o caráter de indústria mais im
portante em têrmos de assalariados externos, pois concentra 38% do 
pessoal dependente de São Paulo, que trabalham com juta (Companhia 
Fabril de .Juta Taubaté em Taubaté), com lã (Tecelagem Paraíba S . A. 
em São José dos Campos) e com algodão (Fábrica de Tecidos e Artefatos 
de Borracha Caçapava). A indústria de produtos alimentares é aqui 
menos importante, sendo representada pelos estabelecimento da Vigor 
(laticínio e leite em pó) e do Frigorífico Cruzeiro, ambos na cidade de 
Cruzeiro. De grande importância é a indústria de material de. trans
porte que concentra 13% dos assalariados externos de São Pa.ulo no vale 
do Paraíba. Destacam-se os estabelecimentos da Fábrica Nacional de 
Vagões em Cruzeiro, da MAFERSA em Caçapava e da Companhia Geral 
de Motores em São José dos Campos. Outras indústrias indicam como é 
importante o papel dirigente de São Paulo neste setor regional: 

Indústria mecânica - Mecânica Pesada em Taubaté - material 
elétrico- Bendix Home do Brasil em São José dos Campos - metalut·
gia- Válvulas Schrader do Brasil em .Tacarei- papel- Cícero Prado 
em Pindamonhangaba- material cirúrgico- Johnson e Johnson em 
São .José dos Campos- confecções e calçados- São Paulo Alpargatas 
S.A. em São José dos Campos. 

Nestes dois setores regionais que se analisou estão localizados 70% 
dos assalariados externos regionais da metrópole paulista, indicando 
assim sua forte atuação dirigente que se manifestou na elaboração de 
paisagens diferentes, onde uma diversificada atividade rural - criató
rio leiteiro, cana-de-açúcar. frutas, silvicultura - aparece lado a lado 
às indústrias antigas e novas - têxteis, metalúrgicas, químicas, mecâ
nicas - bem como em largo processo de urbanização. 

No restante de sua região estão distribuídos 29 226 pessoas (307o), 
refletindo não só menor grau de integração à metrópole paulista, mas 
também um modo düerente de integração. Ao contrário do que ocorre 
nos setores regionais acima mencionados, a metrópole paulista atua 
comandando atividades ligadas sobretudo à economia agrária, tendo im
portância secundária a indústria têxtil e a de minerais não metálicos. 

No Planalto Ocidental paulista e Norte paranaense estão cêrca de 
15% dos assalariados externos da metrópole paulista. Neste amplo setor 
regional São Paulo comanda sobretudo a preparação e elaboração de 
produtos da economia agrária, a saber; 

a) beneficiamento de algodão, com numerosos estabelecimentos da 
SANBRA, Anderson ClaYton, SAIRF Matarazzo, Estêves Irmãos, 
Saad do Brasil, Brasmen, Volkart Irmãos, etc, que possuem 
unidades de beneficiamento em pequenas e médias cidades da 
região, como Guararapes, Fernandópolis, São José do Rio Prêto, 
Birigui, Araçatuba, Tupã, em São Paulo e Maringá, Assaí, Para
navaí, no Paraná. 
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b) beneficiamento de café, que no Registro Industrial aparece com 
menor importância, destacando-se, entre outras emprêsas a 
SANBRA, Anderson Clayton, Companhia Prado Chaves, Corinda 
S. A., com estabelecimento na região em questão. 

c) óleos vegetais de algodão e amendoim, com estabelecimentos da 
SANBRA, Anderson Clayton, SAIRF Matarazzo, Sobrinda, Olveg 
S.A., Indústria J. B. Duarte, etc, com unidades em Bauru, 
Presidente Prudente, Ourinhos, Araraquara, Marília, mas tam
bém em Birigui e Paraguaçu Paulista. 

d) preparação e figorificação de carnes, com estabelecimentos da 
S. A. Frigorífico Anglo em Barretos, Frigorífico Mouran em 
Andrad.ina e Frigorífico Bordon em Presidente Prudente. 

e) pasteurização, frigorificação, leite em pó e laticínios, com esta
belecimentos da Nestlé em Araraquara, da Companhia Leco de 
Laticínios em Assis e Tupã, e da Sociedade União de Lati
cimos Ltda. em Tupã e Poloni. 

f) fabricação de açúcar, com usinas em Araraquara, Oriente, 
Penápolis e Quatá, como exemplos. 

o setor têxtil aparece nesta região, indicando um avanço dessa 
indústria junto à zona de produção de matérias-primas. Assim em Bau
ru e em Rancharla existem estabelecimentos da SAIRF Matarazzo, em 
Bastos um da Fiação de Seda Bratac S.A., e em Jaú da Companhia 
Jauense de Fiação S.A. O mercado consumidor regional já permite 
também a existência de estabelecimentos-filiais de São Paulo na região, 
como são exemplos as fábricas de bebidas da Companhia Antártica 
Paulista em Marília e em Bauru. 

Assim, no Planalto Ocidental e Norte paranaense a atuação da me
trópole paulista se faz em função de uma economia rural diversüicada. 
Trata-se de amplo setor regional fortemente düerenciado dos demais, 
sendo a sua integração caracterizada pelo fornecimento de matérias
-primas semi-elaboradas para os mercados externos e nacional. A atua
ção de São Paulo visa também, o próprio mercado regional, e neste 
sentido, ela reforça o papel de distribuição de centros como Marília e 
Bauru. 

Nas zonas de Ribeirão Prêto, Franca, Bragança e Mogiana (6 812 
pessoas), como que formando uma faixa perüérica à zona fortemente 
industrializada e com indústrias diversas, a metrópole paulista comanda 
sobretudo a indústria têxtil e a de produtos alimentares, tendo, porém, 
certa importância, a indústria de minerais não metálicos. Na indústria 
têxtil aparecem, como exemplos, unidades fabris em Ribeirão Prêto, 
Mococa, Batatais, Pinhal, Bragança Paulista e Piraçununga, enquanto 
em Igarapava e em Santa Rita do Passa Quatro existem usinas de 
açúcar, e em Itobi e Igarapava estabelecimentos de pasteurização do 
leite. Em Pôrto Ferreira aparecem um estabelecimento da Nestlé e um 
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outro que trabalha com minerais não metálicos. A cidade de Ribeirão 
Prêto (2 489 assalariados externos de São Paulo), centro regional, conta, 
para distribuição ao mercado consumidor de sua região, com um esta
belecimento da Companhia Antártica Paulista. 

Esta mesma combinação- têxtil, produtos alimentares e não me
tálicos - aparece na zona dos Campos Gerais (3 234 pessoas) desta
cando-se, como melhores exemplos, a indústria têxtil de Tatuí, e a fá
brica de cimento de Itapeva (Companhia de Cimento Portland Ma
ringá), enquanto na Baixada do Ribeira destacam-se estabelecimentos 
de beneficiamento do chá em Registro e de mineração em .Tacupiranga. 

No Sul de Minas Gerais (2 421 assalariados externos), a atuação 
de São Paulo se faz sobretudo na direção da atividade leiteira. Grandes 
emprêsas ai estão presentes como a Nestlé, que possui fábrica de leite 
em pó em Três Corações, ou como a Vigor em Pouso Alegre e ltajubá 
e a Polenghi em Guaxupé, além de outras menores em numerosos cen
tros da região. Assumem ainda certa importância as indústrias têxtil 
(Têxtil Alfenas S.A.), de cimento (Companhia Cimento Portland Itaú 
em Pratápolis) e uma metalúrgica (Mineração, Indústria e Comércio 
Morro do Niquel S.A. em Pratápolis), além de alguns estabelecimentos 
de preparação de doces e frutas em conserva. 

No Triângulo mineiro, sul goiano e sul mato-grossense, que abrigam 
apenas cêrca de 1 000 assalariados externos, a produção de cimento é 
a mais importante atividade dirigida por São Paulo. Assim, aparecem 
no município de Uberaba a Companhia Cimento Portland Ponte Alta, 
no município de Corumbá de Goiás a Companhia Cimento Portland 
Brasília, enquanto em Corumbá aparece a Companhia Cimento Por
tland Corumbá. 

Assim, a metrópole paulista, como no caso de sua atuação extra
-regional, atua de modo e intensidade diferentes em cada setor regional, 
conferindo a cada um dêles funções próprias e definidas. A atuação 
dirigente de São Paulo se traduz numa sólida contribuição ao apareci
mento e düerenciação entre si de espaços de produção heterogêneos, 
mas coesos em tôrno de um centro motor capaz de animar e organizar 
a sua região segundo interêsses do mercado externo, nacional e regional. 

Assim, pois, a metrópole paulic;ta desempenha um duplo papel de 
centro de direção, em escala nacional e em escala regional, transfor
mando-se em um dos centros dirigentes da economia do pais. 

2 - o papel dirigente do Rio de Janeiro 

Com seus 99 013 assalariados externos, distribuídos em 381 estabe
lecimentos industriais, a metrópole carioca desempenha, ao lado de São 
Paulo, importante papel dirigente em escala nacional. Através de suas 
emprêsas dirige a maior parte da produção de aço, de derivados de pe
tróleo, de navios, de cigarros, etc., tendo importância nacional emprêsas 
como a Companhia Siderúrgica Nacional, a PETROBRA.S, a Companhia 
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Cervejaria Brahma e a Companhia de Cigarros Souza Cruz, emprêsas 
que controlam elevada percentagem dos assalariados externos da metró
pole carioca. Vejamos alguns exemplos: 

- Companhia Siderúrgica Nacional que conta com mais de 13 000 
assalariados externos localizados em Volta Redonda, em Conse
lheiro Lafaiete, Marquês de Valença e em Santa Catarina, na 
zona carbonífera, onde atua uma subsidiária sua, a Próspera S.A. 

- PETROBRAS, Companhia de Cigarros Souza Cruz, Mineração 
Morro Velho S. A., Companhia Cervejaria Brahma, que possuem 
cada uma mais de 3 500 assalariados externos. 

Ao contrário de São Paulo a metrópole carioca, graças à função 
de capital do país que exerceu até recentemente, tem importante par
cela de seus assalariados externos trabalhando em emprêsas estatais ou 
de forte participação do Estado, emprêsas estas ligadas às indústrias 
de base, como a Companhia Siderúrgica Nacional, a PETROBRAS, a 
Companhia Nacional de Alcalis, ou em órgãos governamentais que exer
cem um papel de contrôle sôbre a produção de produtos da economia 
agrária, com o IBC (Instituto Brasileiro do Café) que possui vários be
neficiamentos de café, ou o IAA (Instituto do Açúcar e do Alcool) que 
possui várias destilarias de álcool, ou ainda, produzindo material bélico, 
como é o caso daquêles assalariados do Ministério da Guerra. :f!:sses 
assalariados externos representam cêrca de 25% do pessoal dependente 
de deciSÕes tomadas na metrópole carioca. 

Outra diferença entre a atuação dirigente do Rio de Janeiro e São 
Paulo relaciona-se ao fato de que os grandes estabelecimentos, aquêles 
que empregam mais de 1 000 pessoas, são mais importantes no caso da 
metrópole carioca do que no caso da metrópole paulista. Assim, 4,5% 
dos estabelecimentos·fillais do Rio de Janeiro concentram 45,0% dos 
assalariados externos, enquanto para São Paulo esta relação é de 3% 
e 29,5%. 

Ao contrálio também de São Paulo, o Rio de Janeiro atua sobre
tudo extra-regionalmente, pois fora de sua região de influência como 
metrópole regional, estão concentrados 56 711 assalariados externos 
(57 ,3%) e 245 estabelecimentos-filiais ( 64,0%) , enquanto em sua região 
de influência estão 42 302 assalariados externos e 136 estabelecimentos 
(36,0%). Assim, a metrópole carioca é, em têrmos de assalariados ex
ternos, um centro de direção voltado mais para o conjunto do país do 
que para sua região. Convém analisar a atuação regional e extra-regio· 
nal do Rio de Janeiro em separado. 

a) A atuaçãc extra-regional do Rio de Janeiro 

A atuação extra-regional da metrópole carioca é muito importante, 
e como no caso de São Paulo, diferente segundo cada região do pais, 
que apresentam diferentes modos e intensidades de integração à metró
pole carioca. A tabela que se segue é, a êste respeito, muito significativa: 
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REGIÕES 

QUADRO lll 

N.• de 
&811111arladoe 

externos 

N.o de 
utabcleci· 

mentoe 

l'rineipais atividade& 
(% ~gundo <>3 o88alaríad!ll! 

e.~emoe) 

-----------·- ·····- ·- ··-----·1-- -----i------·---
Ama~nia. •••• •.... •. ....... . .......... . 1 071 

Jl.teio Nort.e .. •.. . . . ..•... ••... . .•.• . •.. 211 6 
------ --·-·-··--------·--1-----
Nordeate . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . • . . . .. . . • . • 7 797 33 

Sudeete . . . ......... .... .... . .. . ..... . . . ar 336 143 

Sul .•.•. .. .. • .. .. • ..... .... . .... .. .. ... 9 1127 40 

CeDtro-Oeate ..... ..... . . .. .. . ... . . . . .. . 18 

TOTAL. ... . • . • .. . . .. .. . . . . • . . . . . • < 66 711 245 

SAcaria da juta - 65.5% 
Cigarros "' 27,5% 

Ólooa e gordLtra vegetal - 82,5% 

Refinaç!o de petróleo - 39,3% 
.l'i xyaçdo do sal • 28,6% 

Meta.lurgia • 22,5% 
Material elétrieo = 12,0% 
'l'ecid011 - 10,6% 
RofiDaçao de petróleo • 9,5% 
Mineracl1o do feno "' 9,0% 

Ext.mçlo de ~.arvão = 36,5% 
Bebidas - 17,5% 
Cigarroo e pn>p...aç&o do fumo -

.. 13,7% 

Siderurgí,. (gusa) - 2&,0% 
Extração de minérios - 19,0% 
l'~pataç.ll.o de carnes ~ 38,0% 

Assim, como em relação a São Paulo, verifica-se uma maior integra
ção do Sudeste à metrópole carioca, seguindo-se a região Sul, e em ter
ceiro lugar o Nordeste. A Amazônia, a região Centro-Oeste e o Meio 
Norte apresentam-se, neste aspecto, pouco integrados ao Rio de Janeiro. 
A integração dessas regiões se faz de modo e intensidade diferentes, tra
duzindo-se em especializações regionais. Assim, a Amazônia produz, sob 
as ordens da metrópole carioca, sacaria de juta em Manaus, enquanto 
no Maranhão, destaca-se de modo marcante, a produção de óleos e gor
duras vegetais de babaçu em São Luis, através da óleos Vegetais Carioca 
do Maranhão S. A. e da Companhia Brasileira de óleos, aparecendo em 
segundo lugar beneficiamentos de arroz em Bacabal e Pindaré Mirim. 
Nestas duas regiões, de fraco mercado consumidor, a metrópole carioca 
controla apenas alguns poucos estabelecimentos que produzem bens para 
o mercado regional. Assim, em Belém aparecem um estabelecimento da 
Companhia de Cigarros Souza Cruz, e outro da S. A. White Martins 
(gás carbônico, exigênio, etc.), enquanto em Manaus surge uma grá
fica. Estas emprêsas contribuem para reforçar as funções de distribuição 
daquelas duas cidades, sobretudo de Belém. 

No Nordeste a metrópole carioca atua de modo marcante visando a 
obtenção de produtos para o mercado nacional, como a gasolina e deri
vados de petróleo obtidos nas proximidades de Salvador (um estabeleci
mento), o sal marinho, extraído sobretudo no litoral do Rio Grande do 
Norte, em Areia, Branca,· Macau e Mossoró (8 estabelecimentos), des
tacando-se especialmente a Companhia Comércio e Navegação, alguns 
minerais como a gipsita e o manganês, óleos e fibras vegetais, e produtos 
alimentares diversos. Para o mercado externo, sobretudo, destacam-se a 
produção de torta de cacau em Salvador (Chadler), e a produção de 
castanhas e óleos vegetaiS em Fortaleza (Brasil Oiticica). A produção 
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de bens para o mercado regional concentra apenas cêrca de 20% dos 
assalariados externos do Rio de Janeiro no Nordeste, assalariados êstes 
que se localizam nas metrópoles regionais. Assim, em Salvador e Recife, 
a Companhia de Cigarros Souza cruz conta com dois estabelecimentos
-filiais, enquanto nestas duas cidades e em Fortaleza aparecem unidades 
da S.A. White Martins. Na Capital baiana, merece menção ainda o 
moinho de trigo da S. A. Moinhos da Bahia, enquanto, em Recite, apa
rece um estabelecimento de lapidação e gravação de vidro e um outro 
ligado à produção de derivados de cimento (Postes Cavan s. A.) 

No Sudeste do pais, onde é mais expressivo o papel dirigente da 
metrópole carioca, verifica-se forte concentração espacial dos assalaria
dos externos do Rio de Janeiro, pois em São Paulo estão 10 786 pessoas, 

R bras. ~' Rio Je janeiro, v. 60, n .J-2, jan.lán;. 2006 



enquanto em Belo Horizonte acham-se 5 475 assalariados, quer dizer 
44% dos assalariados externos da metrópole carioca no Sudeste. Outros 
centros urbanos concentram também expressiva parcela dos 37 336 assa
lariados dependentes de decisões tomadas na metrópole do Rio de Ja
neiro. Assim, em Santos acham-se 3 346 pessoas, enquanto, em Coronel 
Fabriciano, encontram-se 2 935, e em Itabira, 2 177 pessoas. 

Essa concentração espacial do poder dirigente do Rio de Janeíro, no 
Sudeste, reflete a atuação que exerce nesta região, comandando a pro
dução de bens de consumo e equipamento para os mercados externos, 
nacional e regional. Ao contrário de São Paulo, é de certa expressão a 
direção da extração de minerais para o mercado externo. Em São Paulo, 
onde estão 42 estabelecimentos-filiais aparecem estabelecimentos de 
produção de cigarros (Companhia de Cigarros Souza Cruz), de bebidas 
(Companhia Cervejaria Brahma), de refrigeradores (General Eletric), 
de elevadores (Elevadores Otis), de derivados de petróleo (Refinaria e 
Exploração de Petróleo União S. A.), de fósforos, de produtos farmacêu~ 
ticos, máquinas de somar e calcular, produtos alimentares, laminados, 
produtos químicos diversos, tecidos, discos musicais, etc -, enquanto, 
em Belo Horizonte aparece a Companhia de Cigarros Souza Cruz, esta
belecimentos que trabalham com não metálicos (Postes Cavan s .A. e 
Casa Sano S .A.), estabelecimentos que trabalham com produtos ali~ 
mentares, e wna grande mineração e metalurgia localizada nas proxi
midades da capital mineira, em Nova Lima, a Mineração Morro 
Velho S.A. 

Em Santos, assume importância a refinaria da PETROBRÁS, en
quanto em Coronel Fabricíano e Barão de Cocais destacam-se as siderúr
gicas da Acesita e da Companhia Brasileira de Usinas Metalúrgicas, res
pectivamente. A mineração de ferro é clirigida sobretudo pela Companhia 
Vale do Rio Doce que mantém em Itabira grant~e estabelecimento de 
extração, mas outras emprêsas aparecem em Belo Vale, Itauna, Bruma
dínho e Ouro Prêto, como a Minas de ltacolomi S. A., e a Companhia 
Minas da Jangada S.A. 

A diversidade de indústrias dirigidas pela metrópole carioca no su
deste do país pode ser observada pela presença de estabelecimentos, 
que produzem os seguintes bens; materíal ferroviário (Conselheiro La
faiete), caldeiras (Varginha). ciment.o (Barroso), tecidos (Curvelo, Bar
bacena, Oliveira, Itapetininga), vasilhames, móveis, laticinios, sabões, 
confecções, etc., indicando o forte poder de direção do Rio de Janeiro no 
Sudeste do país. 

Na região Centro-Oeste destaca-se, de modo marcante, a atuação da 
Sociedade Brasileira de Mineração, em Corumbá, que possuí pequena si
derúrgica de ferro gusa e mineração de manganês, enquanto em Ponta 
Porá, aparece um estabelecimento de preparação de carnes, em Goiânia, 
uma unídade da S.A. White Martins e no norte goiano um estabeleci
mento de beneficiamento de arroz. 
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Na região Sul o Rio de Janeiro atua dirigindo várias atividades 
visando o mercado nacional. Destaca~se especialmente a extração de 
carvão de pedra, explorado em São Jerônimo pelas Companhia Carboní
fera Minas do Butiá e Companhia Estrada de Ferro e Minas de São 
Jerônimo, mas também em Uruçanga, Tubarão e Siderópolis, em ter
ritório catarinense, onde entre outras emprêsas, destaca-se a Prós
pera S. A. Também para o mercado nacional é o fumo preparado pela 
Companhia de Cigarros Souza Cruz em Santo Angelo, Santa Cruz do Sul 
e Lajeado, os fósforos da Companhia Fiat Lux produzidos em Curitiba, 
o malte da Companhia Cervejaria Brahma, além de outros bens, como 
malharia (Arp em Joinvile), madeiras, fibras têxteis e óleos vegetais. 

o mercado consumidor da região Sul, de grande importância, pos
sibilita ampla atuação do Rio de Janeiro, que, nesta região, dirige várias 
indústrias que produzem bens para o mercado regional. tstes estabele
cimentos - filiais localizam-se em Pôrto Alegre e Curitiba sobretudo, 
mas também em Joinvile, Pelotas e Passo Fundo, importantes centros 
regionais. Assim, a Companhia Cervejaria Brahma possui filiais em Pôrto 
Alegre, Curitiba e Passo Fundo, enquanto a Companhia de Cigarros 
Souza Cruz conta com filial na capital Gaucha. A S.A. White Martins 
acha-se presente em Pôrto Alegre, Pelotas e Joinvile, enquanto na capital 
paranaense encontra-se o Moinho Paranaense. Desta forma no sul do 
país a metrópole carioca atua visando a obtenção de matérias-primas 
e de alguns produtos industriais, mas também visando a produção de 
bens para o mercado regional. 

O Rio de Janeiro desempenha, portanto, um papel dirigente em 
escala nacional, pesar de variar em intensidade e, em modo, segundo 
cada região. A atuação dirigente da metrópole carioca vai se refletir 
no comando da produção de várias áreas do pais, como no litoral sali~ 
neiro do Nordeste, da zona fumageira do Rio Grande do Sul, das zonas 
carboniferas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e da zona da 
mineração de Minas Gerais. Ao contrário de São Paulo, é de importância 
bem restrita a direção por parte do Rio de Janeiro, de atividades que 
produzem alimentos (óleos, vegetais, carnes em conserva, legumes em 
conserva) para o mercado consumidor nacional, estando fortemente 
voltada, ao contrário, para aquelas que produzem bens de equipamento 
(aço, produtos químicos), de consumo durável e não durável (tecidos), 
ou que visam a extração de minerais. Como no caso da metrópole pau
Usta, entretanto, é de relêvo a função dirigente que visa a produção de 
bens para os mercados regionais, e neste sentido a metrópole carioca 
reforça o papel de distribuição de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, 
Belo Horizontet São Paulo, Curitiba e Pôrto Alegre, fato que ocorre 
apenas em relação a São Paulo e ao Rio de Janeiro, as duas metró
poles nacionais. 

b) A atuação regional do Rio de Janeiro 
Em sua região de influência metropolitana (estados do Rio de Ja. 

neiro, Espírito Santo, trecho do Sul de Minas, zona da Mata e Nordeste 
mineiro) , localizam-se, como já se referiu, 42 302 assalariados externos 
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(42,7%) e 136 estabelecimentos-filiais, quer dizer, pouco menos da me
tade dos assalariados externos que a metrópole paulista dirige em sua 
região, e menos da quarta parte dos estabelecimentos-filiais que São Pau
lo dirige em sua região. 

Esta diferença quantitativa na atuação dirigente do Rio de Janeiro 
em relação a São Paulo, aparece também nos tipos de atividades indus
triais que a metrópole carioca dirige em sua região. 

Além do espaço metropolitano, onde está concentrada urna gama 
muito variada de indústrias, aparece um setor onde, ao lado da indústria 
têxtil, majoritária em número de estabelecimentos-filiais, coexistem ou
tras indústrias, entre elas a de base, implantadas mais recentemente. 
Assim, na zona Serrana e no médio Vale do Paraíba fluminense, a indús
tria têxtil assume grande importância. Neste setor mencionado aparecem 
23 estabelecimentos-filiais têxteis do Rio de Janeiro localizados em Pe
trópolis, (12 estabelecimentos-filiais), em Nova Friburgo (6), em Mar
quês de Valença ( 4) e em Três Rios (1), que abrigam 10 726 assalariados 
externos, dos quais Petrópolis concentra 6 627, Nova Friburgo 2 236, 
Marquês de Valença 1295 e Três Rios 568 assalariados, que representam, 
no caso das três primeiras cidades, percentual superior a 90% dos assa
lariados externos que a metrópole carioca dirige nesses centros. Essas 
indústrias trabalham com diversas matérias-primas como o algodão 
(Companhia Petropolitana, Companhia Fábrica de Tecidos Dona Isabel), 
com linho (S.A. Linificio São José), com lã e fibras sintéticas (Com
panhia de Tecidos Aurora), mas produzem também artefatos de teci
dos, como rendas, fllós, bordados (Fábrica de Rendas Arp), cadarços, cin
tas e ligas (Fábrica Ypu), estas últimas duas unidades localizando-se 
em Nova Friburgo. 

As indústrias de base, implantadas recentemente, estão também 
presentes neste setor: destacam-se aquelas indústrias instaladas em 
Volta Redonda, a começar pela usina da Companhia Siderúrgica Nacio
nal, que possibilitou o aparecimento de outras unidades industriais tam
bém dirigidas pelo Rio de Janeiro, como a Companhia Estanífera do 
Brasil, a Edimetal e Estrutal (ambas produzindo estruturas metálicas), 
a S.A. White Martins e a Companhia de Cimento Vale do Paraíba, que 
possuem quase a totalidade dos 15 029 assalariados externos que o Rio 
de Janeiro controla em Volta Redonda- Barra Mansa. 

A indústria de papel está representada por três estabelecimentos 
localizados em Santanésia -c companhia de Papel Pirabf), em Mendes 
(Companhia de Indústria de Papéis e Cartonagem) e em Nova Friburgo 
(FAPASA), concentrando 2 040 assalariados externos. Outras indústrias 
menos importantes em número de assalariados externos incluem a pro
dução de calçados, discos musicais, balas e doces, sabões e detergentes, 
ferramentas, material elétrico, produtos metalúrgicos acabados, pasteu
rização do leite, etc. empregando no conjunto cêrca de 500 pessoas ape
nas. 
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Assim, neste setor regional próximo à metrópole, a zona serrana e 
trecho do médio vale do Paraíba, localizam~se 28 231 assalariados ex
ternos (66,7%) e 65 estabelecimentos dos 136 que a metrópole carioca 
comanda em sua região. Trata-se, pois, de uma atuação dirigente rea
lizada sobretudo em função da produção de bens para o mercado na
cional e regional, tendo grande importância a produção de bens de 
equipamento e, de certo modo, pequena importância o comando direto 
de transformação dos produtos da economia agrâria que, neste setor, 
não sofreu as modificações ocorridas no setor regional próximo a São 
Paulo (região de Jundia1, ·Campinas, Piracicaba). 

Na zona da Mata mineira a atuação dirigente da metrópole carioca 
se traduz no comando de 13 estabelecimentos e 1 ·224 assalariados exter
nos que trabalham na indústria química (Companhia Carbureto de 
Cálcio em Santos Dumont, com 386 pessoas), na produção de máquinas 
de calcular (Facit S.A. em Juiz de Fora), na produção de açúcar 
(Companhia Açucaretra Vieira Martins) e de álcool {IAA), em Ponte 
Nova (284 pessoas), na produção de tecidos em Rio Pomba (Companhia 
Fiação e Tecelagem N. s.a das Graças), de latlc1nios e na extração e 
preparação de cauli.m e mârmore em Juiz de Fora, Vieiras, Bicas e Rio 
Prêto. Assim, a zona da Mata mineira concentra apenas cêrca de 3% 
dos assalariados externos regionais, indicando que o papel dirigente do 
Rio de Janeiro neste setor regional é de pequena expressão, apesar de 
ser uma ârea fortemente ligada à metrópole carioca. 

A Baixada Campista é, ao contrário, um setor regional onde a atua
ção dirigente do Rio de Janeiro assume maior expressão, caracterizan
do-se pelo comando da agr~indústria açucareira. Ai estão concentrados 
4112 assalariados externos (cêrca de 10% dos assalariados externos 
regionais) que trabalham sobretudo em usinas de açúcar (2 478 pessoas) 
como a Usina São José Ltda., Usina Santo Amaro, Usina do Outeiro, 
mas também na produção de cimento (Companhia Ciment-o Portland 
Paraiso, em Italva, municipio de Campos), e na fabricação de tecidos, 
onde aparece um estabelecimento em Campos. Ao contrário, em Itape
runa, no vale do Murlaé, o papel dirigente do Rio de Janeiro se faz 
através do comando do estabelecimento de Leite Glória, atuando, pois, 
na atividade de produção de leite. 

Na Baixada de Araruama distribuem-se 3 466 assalariados externos 
(cêrca de 8% do total regional), localizados sobretudo em Cabo Frio, 
onde se situa o grande estabelecimento da Companhia Nacional de Al
calis, que concentra 2 737 assalariados, mas também outros estabeleci
mentos de extração, refinação, moagem, e preparação do sal marinho, 
que concentram 367 pessoas, destacando-se a emprêsa Companhia Sali
nas Perinas. Esta mesma atividade salineira aparece em São Pedro da 
Aldeia e em Araruama, enquanto em Saquarema destaca-se uma pe
quena usina de açúcar (S.A. Agrícola Santa Luzia), e em Maricá a 
extração e transformação de minerais não metálicos. 
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No nordeste mineiro localizam-se 1198 assalariados externos que 
trabalham sobretudo em um estabelecimento de fabricação de madeiras 
compensadas e Iaminadas e em várias serrarias, destacando-se o muni
cípio de Nanuque, localizado em uma zona de povoamento recente, en
quanto no Espírito Santo aparecem indústrias têxteis em Vitória (Bras
pérola Indústria e Comércio S .A. e Companhia União Manufatora de 
Tecidos) que abrigam 874 pessoas, além de outras indústrias menores, 
localizadas, seja na capital capixaba, seja no norte do estado (ma
deiras) , seja também na porção meridional (não metálicos). 

Em Angra dos Reis, no litoral meridional fluminense, encontra-se 
um estabelecimento isolado da Estaleiros Verolme S.A . que emprega 
1350 pessoas. 

Assim, a metrópole carioca atua de modo e intensidade diferente 
em cada setor regional, dirigindo atividades de produção no lítoral sali
neiro fluminense, na baixada campista, na zona pioneira do norte capi
xaba e nordeste mineiro, e na zona leiteira de Itaperuna. Ao contrário de 
São Paulo, a metrópole carioca não atua dirigindo atividades muito dife
renciadas em sua região, predominando largamente as atividades liga
das à indústria têxtil, metalúrgica, de produtos alimentares e a extração 
e transformação de minerais não metálicos, que concentram cêrca de 
70% dos assalariados externos regionais, sendo de pequena importância 
a indústria mecânica, de material elétrico, material plástico, confecções 
alimentos em conservas e material de transporte. Por outro lado, a atua
ção dirigente do Rio de Janeiro não se faz, como já ocorre em São Paulo, 
visando a produção de bens de consumo em centros regionais para 
uma distribuição em suas respectivas regiões de influência. 

Assim, pois, a metrópole carioca, de modo diferente de São Paulo 
(vide anexo), desempenha duplo papel de centro de direção em escala 
nacional e regional, transformando-se em um dos centros dirigentes da 
economia do país, graças, em grande parte, ao papel de capital do pais 
que desempenhou até recentemente. 

Vejamos agora, a atuação dirigente das metrópoles regionais. 

11 - A ATUAÇÃO DIRIGENTE DAS METRóPOLES REGIONAIS 

A atuação dirigente das metrópoles regionais limita-se, como já se 
referiu, ao plano regional, e caracteriza-se, de modo geral, pelo comando 
de apenas algumas atividades, já que parte das atividades regionais são 
dirigidas pelas metrópoles nacionais. 

A semelhança do que ocorre com as duas metrópoles nacionais, a 
atuação dirigente das metrópoles regionais não se processa nem da 
mesma forma, nem com a mesma intensidade, pois trata-se de cidades 
e regiões com conteúdos e dinâmicas diferentes. Pode-se, no entanto, dis· 
tinguir dois subtipos fundamentais de metrópoles regionais: aquelas do 
Centro Sul do pais, Pôrto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, e aquelas 
da região Norte e Nordeste do país, Salvador, Recüe, Fortaleza e Be~ 
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lém. 'tstes dois subtipos metropolitanos vão se diferenciar segundo dois 
critérios estabelecidos ao se analisar os dados obtidos no Registro In
dustrial: a distribuição espacial dos assalariados externos e o tipo de 
indústrias que as metrópoles dirigem, acrescentando-se um terceiro cri
tério, a finalidade de produção, que foi utilizado a partir de um co
nhecimento tactual, e de certa forma apoiado nos dados do Registro 
Industrial. 

Quanto à distribuição dos respectivos assalariados externos, verifi
ca-se que metrópoles corno Pôrto Alegre e Curitiba têm uma atuação 
dirigente que engloba pràticamente todos os setores regionais, enquanto 
Belo Horizonte e as metrópoles do Norte e Nordeste atuam de modo 
muito marcante em apenas um ou dois setores regionais, não excluindo, 
porém, uma atuação dirigente menos importante em outros setores re
gionais. segundo o tipo de indústrias que as metrópoles dirigem, veri
fica-se que, enquanto Pôrto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte dirigem 
atividades que compreendem, além de preparação e elaboração de pro
dutos da economia rural, a indústria de transformação que visa a produ
ção de bens de consumo e de equipamento, as metrópoles nordestinas 
e da Amazônia dirigem sobretudo a elaboração e preparação de produ
tos de economia agrária. Por fim, o terceiro fator de diferenciação entre 
êsses dois subtipos metropolitanos, está na finalidade da produção in
dustrial que comandam: as metrópoles do Centro-Sul comandam a pro
dução de bens para o mercado nacional, regional e externo, enquanto as 
metrópoles nordestinas e ·amazônicas dirigem sobretudo a elaboração e 
preparação de produtos para o mercado externo, tendo importância 
secundária o comando da produção de bens para os mercados nacional 
e regional. 

Acrescente·se, ainda, um quarto aspecto ligado à evolução econômica 
dessas metrópoles, que ajuda a afirmar a separação em dois subtipos. 
Como se sabe, as metrópoles do Nordeste e Norte tiveram seus respec
tivos desenvolvimentos como centros intermediários entre suas regiões 
produtoras de matérias-primas e um mundo exterior, consumidor dêsses 
bens jâ elaborados numa primeira etapa. Ao contrário, as metrópoles 
do Centro-Sul não tiveram um passado cc.lonial expressivo, ou mesmo, 
no caso de CUritiba e Belo Horizonte, são cidades que se projetaram 
muito recentemente, não dispondo mesmo de função portuâria. Assim, 
pode-se falar em metrópoles regionais do Centro-Sul, apesar de certas 
diferenças existentes entre elas, bem integradas à economia de que 
São Paulo e Rio de Janeiro são os centros dirigentes, e em metrópoles 
regionais mercantis, menos integradas à economia nacional, e voltadas 
ainda à economia colonial. Deve·se, pois, analisar a atuação dirigente 
dêsses dois subtipos metropolitanos em separado. 

1) A atuação dirigente das metrópoles regionais do Centro-Sul 

Apesar de pertencerem a um mesmo tipo metropolitano, verificam-se 
diferenças entre elas quanto à atuação dirigente. diferenças essas que 
vão se traduzir em diferentes tipos de atividades que comandam, refle
tindo especializações regionais. Vejamos cada caso em separado. 
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a) O papel dirigente de Pôrto Alegre 

A metrópole gaúcha comanda 8 604 assalariados distribuídos em 104 
estabelecimentos-filiais, que se localizam em vários setores regionais. Des
taca-se de modo marcante a zona colonial antiga (Encosta Inferior e 
Superior do Nordeste), onde estão concentrados 3 557 pessoas, quer dizer, 
41,3% do total de assalariados externos que comanda. Neste setor, a 
metrópole gaúcha comanda numerosas atividades, indicando a forte 
integração dêste setor a sua metrópole. Aparecem com grande impor
tância a vitivinicultura, onde sobressaem a Sociedade Vinícola Rio 
Grandense Ltda. e a Luis Michelon S. A., com estabelecimentos em 
Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Flôres da Cunha e Bento Gon
çalves {o setor bebidas concentra 11,1% do total de assalariados exter
nos), mas também as indústrias de couros e calçados (Curtume Kem, 
Coberta Irmãos, Carlos Termignoni) (com 6,5% do total), de conservas 
de carne (Rizzo S.A. Indústria e Comércio, Frigorífico Ideal S.A., Costi 
S. A. Indústria e Comércio) (com 9,3% do total), de moagem (Moinhos 
Germani) (com 6,5% do total), fiação e tecelagem (S.A. Companhia La
nifício São Pedro) e laticínios (Laticínios Scandia). Assim, neste setor 
regional a metrópole gaúcha comanda parte das múltiplas atividades 
regionais, visando a obtenção de bens para os mercados nacional e 
regional. 

Ao contrário, no planalto de Vacaria e Lajes a metrópole gaúcha 
comanda atividades ligadas à exploração madeireira. Seus 1358 assala
riados externos regionais (15,8%) trabalham em estabelecimentos ma
deireiros da Gethal S. A. Indústria de Madeira Compensada, e da Agro
-Indústria Anita Garibaldi Ltda., como exemplos, que possuem unidades 
em Bom Jesus, Lajes, Anita Garibaldi, e Campo Belo do Sul, mas tam
bém em uma unidade industrial de produção de papel e celulose, a 
Celulose Cambará, em São Francisco de Paula. No litoral e na zona da 
Encosta do Sudeste localizam-se 969 assalariados externos ( 11,3%) pre
sentes em Pelotas e Rio Grande, sobretudo, trabalhando em moinho de 
trigo (SAMRIG), fábrica de bebidas (Refrigerantes Sul-Rio-grandense), 
em gráfica (Livraria do Globo), além de outros estabelecimentos de pre
paração de sal de cozinha e fabricação de sacaria de juta, mas também 
em Camaquã, na Guaibarroz S.A., estabelecimento de beneficiamento 
de arroz. 

Em outros setores regionais é também de certa importância a atua
ção dirigente de Pôrto Alegre, pois, com percentagem entre 5 e 10% 
dos assalariados externos, encontram-se a Depressão (mineração sobre
tudo), a Campanha gaúcha, e o Planalto Médio, nesta última desta
cando-se os estabelecimentos-filiais da Refrigerantes Sul-Rio-grandense e 
um outro dedicado à metalurgia, em Passo Fundo. 

Extra-regionalmente destacam-se 3 estabelecimentos, localizados em 
Joaçaba (papel), Joinvile (moinho) e em Jundiaí (moinho). 
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Assim, a metrópole gaúcha possui uma função dirigente que se 
reflete em vários setores regionais e que se traduz no comando de di
versas atividades como a produção de papel e papelão, tecidos, madeiras, 
carnes em conserva, couros, farinhas de cereais, produtos metalúrgicos 
e bebidas. A sua atuação dirigente possibilita notar a existência de 
vários espaços homogêneos bem individualizados uns em relação aos 
outros, bem como notar a existência de centros urbanos com importante 
função regional que distribuem certos produtos industriais que êles 
fabricam. sob as ordens de Pôrto Alegre. A atuação dirigente da capital 
gaúcha, por fim, indica como esta metrópole e sua região estão inte
gradas na economia nacional, fornecendo ao pais certos produtos que 
a sua região produz sob as ordens de Pôrto Alegre. 

b) O papel dirigente de Curitiba 

A metrópole paranaense comanda 4 801 assalariados externos loca
lizados em 110 estabelecimentos. Ao contrário de Pôrto Alegre, Curitiba 
tem uma atuação dirigente fortemente concentrada, pois 61,3% (2 944) 
de seus assalariados externos trabalham na indústria madeireira. Segue
se a produção de móveis (29,2%)' de papel e papelão (3,5%), a indústria 
gráfica (2,7%), a de produtos alimentares (1,8%). e outras. No entanto, 
como no caso de Pôrto Alegre, há uma distribuição dêsses assalariados 
externos em vários setores regionais. Assim, na zona de Guarapuava loca
lizam-se 1669 pessoas (34,8%) sobressaindo-se as seguintes emprêsas, 
tôdas ligadas à indústria da madeira: Indústri~e- João José Zattar S. A., 
Companhia Pinheiro Indústria e Comércio, Leão Júnior e Companhia, 
emprêsa esta que tem interêsses na economia do mate dessa área. A 
zona de Joinvile-Blumenau concentra 1347 pessoas (28,1%), destacan
do-se a Impressora Paranaense em Blumenau e outras indústrias que 
produzem móveis, laticínios, ou preparam sal, com é o caso da Romani 
S.A. Indústria e Comércio de Sal, em Itajai. 

No oeste paranaense (7,9% dos assalariados externos}, no planalto 
de Lajes (6,6%), no segundo planalto paranaense (6,0%}, e na zona 
de Canoinhas (2,8%), ·são os estabelecimentos madeireiros que refle
tem a atuação dirigente de Curitiba, destacando-se, entre outras, aquêles 
da Brasília Madeirense Ltda, da Indústria Clevelândia S . .A., da Indús
tria Bonetti S .A., e da Madeireira João Sguário S. A., enquanto no lito
ral paranaense (3,1%), destacam-se a Indústria de Papel São Marcos 
em Morretes e outro estabelecimento de preparação de sal em Parana
guá. 

Assim, a metrópole paranaense elevada a esta categoria recente
mente, desempenha papel dirigente que visa a produção de bens para 
o mercado nacional (madeiras em pranchas e compensada, papel móveis, 
mate) e para a exportação, mas também para o mercado regional, como 
é o caso de laticínios, sal e impressos. 

Como no caso de Pôrto Alegre, a metrópole paranaense está in
tegrada na economia nacional através de uma especialização, no caso, 
ligada a um recurso natural de que a sua região de influência é rica, 
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a madeira. como Pôrto Alegre também, Curitiba tem grande parte de 
suas emprêsas regionais pertencentes a descendentes de colonos estran~ 
geiros, como também convém ressaltar o fato de que nessa região as 
cidades médias e pequenas possuem importante papel dirigente, coman
dando numerosos assalariados externos. Assim, Blumenau e Ponta 
Grossa comandam assalariados externos que equivalem, em número, a 
50% daquêles que Curitiba comanda. Outras cidades como Caçador, 
União da Vitória, curítibanos, Guarapuava, Joaçaba e Pato Branco exer
cem também importante papel dirigente em suas áreas de influência. 
Tal fato, distribuição de um papel dirigente entre numerosos centros 
da região, assume maior importância na região de Curitiba, sendo me* 
nos expressivo ou inexistente em outras regiões. 

c) O papel dirigente de Belo Horizonte 

A metrópole mineira comanda 23 681 assalariados externos distri
buídos em 83 estabelecimentos. A sua atuação dirigente se caracteriza 
por forte concentração no plano espacial, das atividades industriais. 
Assim, 78% dos assalariados externos (18 454) de Belo Horizonte estão 
concentrados na zona Metalúrgica, trabalhando sobretudo em grandes 
estabelecimentos de grandes emprêsas metalúrgicas. Destacam-se os 
estabelecimentos da USIMINAS em Ipatinga (4 875 pessoas), da Com· 
panhia Siderúrgica Belga Mineira em Monlcvade (6 455 pessoas), e 
da Alumínio de Minas Gerais em Ouro Prêto (1 393 pessoas), estabe
lecímentos êsses que concentram 50% do total de assalariados externos 
da capital mineira. Ainda na zona Metalúrgica aparece com grande 
importância a indústria têxtil, destacando-se os estabelecimentos da 
Companhia Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira (Caetanópolis e Baldim), 
da Companhia Fabril Mascarenhas (Alvinópolis), da Sociedade Indus
trial Pollcena Mascarenhas Ltda. (Paraopeba), e da Companhia Indus
trial Belo Horizonte em Pedro Leopoldo. Outras atividades industriais 
completam o quadro da atuação dirigente da capital mineira nesta 
região, tais como a mineração com 11,9% do total de assalariados ex
ternos (!COMINAS e Magnesita S.A.), a produção de cimento (Compa
nhia Cimento Portland Cauê em Pedro Leopoldo), e a de laticínios 
(Cooperativa Central de Produtores Rurais de Minas Gerais em Conse
lheiro Lafaiete e Sete Lagoas). 

Nos outros setores regionais a atuação da capital mineira se faz com 
menor intensidade. Assim, na zona do Alto São Francisco ( 3% dos as
salariados externos) Belo Horizonte dirige uma fiação e tecelagem, uma 
fábrica de cimento (Cimento Portland Paim S.A. em Arcos), pequena 
metalúrgica, estabelecimentos de mineração e uma usina de açúcar em 
Lagoa da Prata (Companhia Industrial e Agrícola Oeste de Minas), en
quanto nas zonas dos Campos das Vertentes e do Alto Jequitinhonha 
destacam-se estabelecimentos de fiação e tecelagem em Barbacena e 
em Gouveia. 

Extra regionalmente assume certa importância os assalariados ex
ternos da capital mineira, destacando-se aquêles da ICOMI em Macapá. 
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(mineração do manganês) e da ~GNESITA S. A. em Brumado (pre
\l)aração de cal), além de numerosos estabelecimentos da indústria 
madeireira e de laticínios no Nordeste mineiro. 

Assim, a metrópole mineira comanda a produção de bens de equipa
mento para a economia nacional - prod-utos metalúrgicos sobretudo -
mas também comanda diferentes atividades visando o mercado regional 
- laticínios, açúcar, madeira, tecidos e cimento. 

Assim, pois, as metrópoles do Centro-Sul apresentam-se, com suas 
respectivas regiões, integradas na economia dirigida por São Paulo e Rio 
de Janeiro, produzindo diferentes bens para o pais- conservas alimen
tares, couros, bebidas, papel, madeira, móveis e aço. A atuação dirigente 
dessas metrópoles vão possibilitar o reconhecimento de setores regionais 
bem definidos e integrados, de modo diferente, nas suas metrópoles, bem 
como o reconhecimento de certos centros urbanos, da região de Pôrto 
Alegre sobretudo, que passam a distribuir produtos industriais sob a 
égide das respectivas metrópoles. Assim, finalmente, as metrópoles do 
centro-Sul, através de sua atuação dirigente, começam a organizar e es
truturar suas respectivas áreas de distribuição de bens e serviços. 

2) A atuação dirigente das metrópoles regionais mercantis 

A atuação dirigente das metrópoles de Salvador, Recife, Fortaleza 
e Belém apresenta-se semelhante em vários aspectos: drenagem de pro
dutos da economia rural que são beneficiados no local da produção, e 
exportação para mercados externos. No entanto, como no caso das me
trópoles do Centro-Sul, cada uma dessas metrópoles mercantis atua diri
gindo atividades diferentes. Vejamos, pois, a atuação dirigente · de cada 
uma delas em particular. 

a) O papel dirigente de Salvador 

A metrópole baiana comanda 9 442 assalariados externos distribuí
dos em 77 estabelecimentos e localizados sobretudo no Recôncavo baia
no. Ai se concentram 7 089 pessoas, quer dizer, 75% dos assalariados 
externos de Salvador, trabalhando em benefíciamento de fumo e pro
dução de charutos e cigarrilhas, atívidade que concentra 42,1% do pes
soal dependente de decisões tomadas na capital baiana. Seguem--se 
aquêles que trabalham em usinas de açúcar, que perfazem 23,6% do 
pessoal, além de outras que estão empregadas na produção de tecidos, 
papel, óleos vegetais, etc., que representam cêrca de 10% do total de 
assalariados externos. Neste setor regional destacam-se as seguintes em
prêsas, tôdas sediadas em Salvador: 

Setor fumageiro - Exportadora de Fumo Suerdieck, Exotaco Exporta
dora de Fumo S. A., Companhia Comercial Overback, Tabacalera 
do Brasil S.A., Karl Leoni Ltda., e outras, com estabelecimentos de 
preparação do fumo em fôlha em Cruz das Almas, Sapeaçu, Santo 
Estêvão, Feira de Santana, etc., enquanto na fabricação de cha-
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rutos e cigarrilhas destacam-se a Suerdíeck S. A. e a Fábrica Leite 
e Alves Indústrias de Fumo, com estabelecimentos em Cachoeira, 
Cruz das Almas e Maragogipe. 

Setor açucareiro - S.A. Lavoru·a e Indústrias Reunidas, Usina Pas
sagem S.A. e Companhia Usina Cinco Rios S.A., com estabeleci
mentos agro-industriais em São Sebastião do Passé e Santo Amaro. 

Outros setores -tecidos- Fábrica de Tecidos Nazaré, em Nazaré
óleos vegetais- Companhia Fabril Nazaré, em Nazaré- papel
Indústria de Papel Tororó Ltda., em Cachoeira. 

Segue-se a zona do Baixo Sul, com 1 019 assalariados externos 
(11%), destacando-se a Companhia Valença Industrial S.A., indústria 
têxtil, que concentra a quase totalidade dêsses assalariados nessa zona 
(o setor têxtil concentra 12,1% dos assalariados externos). Nos outros 
setores regionais a atuação dirigente de Balvador é menos expressiva. 
Assim na .zona cacaueira (2,6%) aparece com grande importância a 
Cacau Industrial e Comercial S.A., que produz torta de cacau, enquanto 
no planalto de Brejões {3,57'o) destaca-se a Companhia Agrícola-Pastoril 
e Industrial Bendengó, ligada sobretudo à cafeicultura, enquanto nos 
outros seoores regionais, a atuação dirigente de Salvador se faz visando 
a obtenção de algodão, sisal, minerais não metálicos, e laticinios. 

Assim, pois, como se viu, a metrópole baiana comanda sobretudo 
a elaboração e preparação de produtos da economia primária pa~·a a 
exportação: fumo em fôlha, charutos, torta de cacau, fibra de sisal, 
café. Ao lado dêsse setor majoritário de exportação, existem indústrias 
visando o mercado regional, como a de fabricação de tecidos, laticínios 
e açúcar, esta última dedicada em suas origens a produzir para mer
cados externos, enquanto para o mercado nacional destaca-se sobretudo 
a produção de charutos e cigarrilhas. Trata-se, pois, de uma metrópole 
voltada sobretudo para o exterior, que organizou com essa finalidade 
um único setor regional, o Recôncavo baíano, enquanto os outros se
tores acham-se pouco integrados à metrópole. 

b) O papel dirigente de Recife 

A atuação dirigente da capital pernambucana se faz sobretudo na 
zona da Mata de Pernambuco. Ai estão concentrados 77% (11 488 dos 
14 928 assalariados externos) do pessoal dependente de decisões toma
das em Recife, bem como nesse setor concentra-se uma boa parcela dos 
73 estabelecimentos-filiais da capital pernambucana. Na zona da Mata 
estão 24 usinas de açúcar que concentram 9 013 pessoas, quer dizer 
60,4% dos assalariados externos de Recüe. Aí também estão localizados, 
entre outras, algumas indústrias têxteis e um estabelecimento produtor 
de cimento, que constituem a maior parte dos estabelecimentos-filiais 
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produtores de tecidos e o único de cimento que Recife comanda em 
tôda a sua região, e que concentram, no conjunto, cêrca de 13% dos 
assalariaàos externos regionais. Destacam-se as seguintes emprêsas: 

Setor açucareiro- Usina Santa Terezinha S. A ..• em água Preta; Men
des Lima S.A. Indústria e Comércio, em Sirinhaém, Companhia 
Açucareira Santo André do Rio Una, em Barreiro e Usina Catende 
S.A., em catende. 

Setor têxtil- Companhia Industrial Pirapama, em Escada. 

Setor cimento - Itapessoca Agro-Industrial S.A., em Goiana. 

O agreste pernambucano concentra 7,6 1o dos assalariados exter
nos de Recife, aparecendo ai a indústria de conservas alimentares con
centrada em Pesqueira (Indústria Alimentícias Carlos de Brito S.A. e 
Fábrica Rosa S.A.), ao lado de beneficiamentos de al_godão (Boxwell 
S.A., em Caruaru, por exemplo), enquanto o leste paraibano produz, 
.sobretudo, frutas e sucos em conservas (Indústrias Alimentícias Maguari 
Ltda. em Pedras de Fogo) , concentrando êsse setor regional cêrca de 
5% dos assalariados externos de Recife. Ao contrário, o Sertão alagoa
no produz, sob as ordens da metrópole, tecidos em Delmiro Gouveia 
(Companhia Agro-Industrial Mercantil) e laticinios em Batalha (Lati
cínios Santa Maria S. A. ) , concentrando essas duas atividades cêrca 
de 5% do pessoal dependente de decisões tomadas na capital pernam
bucana. Finalmente, no Sertão pernambucano, no agreste potiguar e 
no Seridó, a atuação recifense se faz visando a obtenção de fibras de 
algodão. 

Assim, a atuação dirigente de Recife se faz, sobretudo, em dois se
tores de atividades - ambas tradicionais - fabricação de açúcar e 
tecidos- que estão localizados na zona da Mata pernambucana. Visam 
êsses produtos o mercado regional, mas continua ainda a ter certa 
importância a exportação de açúcar, a qual se junta a de fibra de al
godão. Recife comanda também atividades recentes visando o mercado 
regional, como a produção de cimento e de laticínios, e nacional, como 
a produção de conservas e sucos de frutas e legumes, que concentram 
cêrca de 15% dos assalariados externos. Trata-se, pois de uma metró
pole voltada ainda largamente para a economia açucareira que lhe deu 
origem, apesar de certas modificações sensíveis e rece1;1.tes visando os 
mercados regional e nacional. Como conseqüência dêsses fatos a região 
de Recife acha-se pouco organizada e estruturada pela sua metrópole, 
mas se a compararmos com outras metrópoles nordestinas, verifica-se 
já a elaboração de paisagens e formas de organização do espaço bem 
definidas em outros setores regionais - zona de Batalha, por exemplo, 
- diferentes daquêles tradicionais como a zona da Mata, e cujos pro
dutos destinam-se aos mercados nacional e regional. 
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c) O papel dirigente de Fortaleza 

A atuação dirigente da capital cearense se faz através de 1 938 
assalariados externos distribuídos em 39 estabelecimentos, localizados, 
sobretudo, em dois setores regionais, o Litoral que concentra 47,0% do 
pessoal, e o Sertão cearense, que abriga 46,5 7i:> do total de assalaria
dos externos. A essa concentração espacial da atuação dirigente de 
Fortaleza, verifica-se outra relativa aos tipos de atividades dirigidas 
pela capital cearense, pois a maior parte dos assalariados externos tra
balham em estabelecimentos que elaboram, preparam e transformam 
matérias-pr:iinas provenientes da cultura algodoeira, apesar da exis
tência também de outras matérias-primas como o sal marinho e a 
mamona. 

Essa concentração aparece na existência de um único estabeleci
mento têxtil em Aracati (Cotoníficio Leite Barbosa S . A.), que con
centra 28,6 % dos assalariados externos, mas também na presença de 
2 estabelecimentos que produzem óleos vegetais em Sobral e Iguatu, 
ambos da Companhia Industrial de Algodão e óleos, que abrigam 27,5% 
dos assalariados externos. O setor de beneficiamento de algodão, ao 
contrário, abrange 20,5% do pessoal, achando-se bem distribuído no 
sertão caerense: Quíxadá e Jaguaruana (Costa Lima Myrtil S.A.), 
Senador Pompeu e Crateús (Companhia P. Machado Exportação e Im
portação), Cariús e Assaré (Montenegro e Companhia), como exemplos. 
:t!::sses dois últimos setores de atividades estão relacionados tanto ao 
mercado externo como também ao mercado nacional, depois de uma 
fase onde se destinavam sobretudo a exportação. 
-A extração de sal é realizada no Litoral e concentra 18,4% dos 
assalariados externos, destacando-se o município de .Aiacati, onde, en
tre outras emprêsas, aparecem a Exportadora de Sal Ltda., e a Fran
cisco Ferreira Sou to Filho. 
· ~ · Assim, a atuação dirigente da · capital ceareilse, se faz, sobretudo, 
em função da preparação e elaboração de poucas matérias-primas que 
se destinam ao mercado externo e nacional, sendo bem pouco signifi
cativa a atuação dirigente de Fortaleza visando o mercado regional. 
Essa atuação da metrópole cearense se faz, sobretudo, em dois setores 
regionais, de modo especial no Sertão, amplo setor homogêneo, onde 
Fortaleza beneficia certos pontos chaves como Sobral e Iguatu, que pas
sam assim a desempenhar a primeira etapa da função de drenagem de 
matérias-primas que a capital cearense realiza no Sertão. 

d) O papel dirigente de Belém 

Como no caso de Fortaleza a atuação dirigente de Belém é fraca 
em têrmos de assalariados externos e estabelecimentos-filiais: 1237 
pessoas e 22 unidades. ~sses assalariados externos estão distribuídos na 
zona Bragantina (37 ,5%) , na zona de Marajó e Ilhas (27 ,5 ~t· ), na zona 
Guajarina (14,0 %), quer dizer, nas zonas próximas à metrópole estão 
localizadas 79% dos assalariados externos regionais. O médio vale do 
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Amazonas conta com 9,0% do total, enquanto o alto vale do Madeira 
com 6,0% o norte goiano com 4% e o Amapã com 2%. A essa relativa 
concentração espacial de seus assalariados externos, verifica-se outra 
concentração no que diz respeito às atividades comandadas por Belém. 
Assim, a capital paraense dirige um estabelecimento de produção de 
cimento em Capanema, na zona Bragantina (Cimento do Brasil S.A.) , 
unidade que concentra 34,0% do pessoal. Segue-se a indústria madei
reira que abriga 28% do pessoal, e onde se destacam as emprêsas Com
panhia Amazonas, em Portei e a Francisco Maria Bordallo em currali
nho, ambos os municípios na zona de Marajó e Ilhas. 

No Médio Amazonas a atuação dirigente da metrópole guajarina 
está. voltada para o beneficiamento de juta (9,0% do pessoal), enquanto 
em Pôrto Velho destaca-se o beneficiamento de borracha (Companhia 
Guaporé Industrial e Agrícola). A indústria alimentar dirigida por Be
lém, inclui vários beneficiamentos de arroz e um matadouro (Char
queada Santa Maria do Araguaia) no norte goiano. 

Assim, como se vê, a metrópole da Amazônia comanda sobretudo 
atividades ligadas à produção e beneficiamento de matérias-primas da 
economia agrária que são transformadas exteriormente. Verifica-se tam
bém o comando de atividades voltadas para o mercado regional -
cimento, beneficiamento de arroz, preparação de carnes, que repre
sentam percentual elevado devido à importância relativa da indústria 
de cimento numa região desprovida de indústrias. A atuação da ca
pital paraense se faz em setores homogêneos bem düerenciados entre 
si, conferindo a centros como Pôrto Velo e Parintins, o papel de pri
meira etapa da drenagem de produtos da economia agrária. 

Assim, pois, as metrópoles mercantis do Nordeste e da Amazônia, 
apresentam-se, como suas respectivas regiões, menos integradas aos 
centros motores do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, do que as 
metrópoles regionais do Centro-Sul. No entanto veriflca~se que um pro
cesso de integração começa a aparecer, traduzindo-se já em especia
lizações regionais visando ao mercado consumidor nacional - charu
tos e cigarrilhas, conservas alimentares, fibra e óleo de algodão, como 
exemplos - que são produzidos e preparados sob a direção de em~ 
prêsas sediadas nas metrópoles do Nordeste e da Amazônia. Ao con
trário também das metrópoles do Centro-Sul, nas regiões nordestinas 
e amazônica, as respectivas metrópoles têm sido incapazes de organizar 
e estruturar suas respectivas áreas de influência comercial. 

CONSIDERAÇõES FINAIS 
Como se viu as metrópoles brasileiras atuam de modo e intensi· 

dade diferentes em suas respectivas regiões e no país no caso de São 
Paulo e Rio de Janeiro. ~se diferente modo e intensidade de atuação 
dirigente vai se refletir diferentemente na organização dos respectivos 
espaços onde essas metrópoles distribuem bens e serviços, como irá indi
car também diversos graus e modalidades de integração das metrópoles 
e suas respectivas regiões com os centros maiores da economia nacional: 
São Paulo e Rio de Janeiro. 
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Essa diferença do poder de direção de cada tipo de metrópole revela 
bem a variedade e os tipos de regiões existentes no país, mostrando a 
coexistência, num mesmo espaço econômico, de regiões elaboradas de 
modo diferente, segundo necessidades e épocas distintas. 

ANEXO 

QUADRO IV 

Di8tribuiçáo dos assalariados externos de São Paulo e Rio de Janeiro 
segundo as atividades industriais 

ATIVIDADES 

TéniL ..... . ...... . ...... . . ........ . .... ....... .... . ... ... .. . 
Bebida:! . . ......... . . . .. . . . .... . ... .. .. .... .. .. . ......... · •••• 
Aç(J.ca.r .............. . ............ . ........ .. .. . ....... . .... . . 

if!f~ ·e··~~biliiri~: :::::: : :. ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Meellnica . . . ... . .... . .......... . ............. .... ..... .... . .. . 
Nlo meUlicos . . . . . . ... . .. ........ . .. .... . ... .... .. .......... . 
Produto& atimentareo• . .. .. .. . .. . .. . . .. • .. . . . . ..... . .. ....... . 
Metk!uJ'Cia.. . . • • • • . . • • . • . . . . . • . • . . . . . . . . . • . . . . . . . •......•••.. 
Qulmiea .......... . . . ....... ... ... . . .. . ...... ... . . .... .... .. .. . 
Mlneraçlo . ... . .. . .... .. ...... ........ ... .... .... .. .... . . . . . . . 
Fumo . . ... .... ... . ...... .. .. .. .. .......... ....... .......... .. 
M&teriel elétrico . . .. ..... . .. ..... . .. ............. .. . ... . .. . . . . 

~~~~.~~-~~::·:::::::::::::::::::::::: : :::::·.::: : ::: 
Ootroe: .••••• ••• • • •• . ... . ..•..•.••• . . •. .••• . .....• • .......•.•. 

TOTAI . ........................ . ....... . .... .... . ...... . 

Sio Paulo 

311 390 
6 294 
6-469 
6 92fl 
3 906 
4 633 

13 765 
17 177 
8 723 
82.W 
3 724 

192 
a 919 
1 931 
l 869 
8 G27 

t 33 2811 

Rio de Janeíro 

17 135 
3 472 
3 621 
2 0.5 
1 784 
1 983 
3 271 
1 546 

23 641 
12 -l52 
o 2 14 
4 621 
45S5 
s 744 
2 692 
3 207 

99 013 . 

• t nobu fricorifieoa. 61- vqetaia, moinh<ls de triJP>, conserYao alimeat&les e latiol!Üo$. 
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Introdução 

, 
Areas de pesquisa 
para determinação 

de áreas metropolitanas 

"Estudo e aplicação de critérios para identifica
ção e delimitação de áreas de pesquisa, sôbre as 
quais deverá ser feito um levantamento estatís
tico especial no Censo de 1970, para fins de de
terminação das áreas metropolitanas do País." 

GRUPO 
DE AREAS METROPOLITANAS* 

Marflia Velloso Galvão 
Speridião Faissol 
Olga Maria Buarque de lima 
Elisa Maria José Mendes de Almeida 

Q PRESENTE documento pretende discutir alguns 
dos problemas básicos em pesquisa de grandes aglomerações urbanas, 
partindo da premissa de que, sendo um campo ao mesmo tempo vasto 
e pouco explorado, um dos seus aspectos fundamentais é a imprecisão 
de alguns conceitos. Daí a tentativa de se definir, em têrmos teóricos 
e brasileiros, alguns dêstes conceitos ligados às grandes aglomerações 
metropolitanas. 

• Colaboraram neste estudo as estagiárias Marta do Socorro Dlnlz e Neuza sanes Carneiro. 
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A concentração de população, em quantidades crescentes em certas 
regiões, é um processo tão fundamental que tem implicações próximas 
e remotas com o conjunto da ordem política social e econômica. As 
implicações do continuo processo de crescimento urbano são, de modo 
particular, importantes no Brasil, pois que é especificamente nos países 
que se encontram nos primeiros estágios de industrialização, que ocor
rem as mais altas taxas de urbanização e conseqüentemente maior mi
gração rural - urbana. Um estudo prospectivo elaborado sôbre a urba
nização na tndia, indica que cêrca de 150 m1lhões de habitantes estarão 
migrando para as cidades de mais de 20 mil habitantes, entre 1950 e o 
ano 2000. Por outro lado as grandes cidades estão tendendo a se tontar 
maiores, prevendo-se, no estudo mencionado, para a tndia, que a maior 
cidade terá uma população entre 36 e 66 milhões de hab~tantes no ano 
2000. 

Este tremendo crescimento já está, hoje, produzindo quase que in
contornáveis problemas de congestão do tráfego, poluição do ar, falta 
de água ou de espaço, em escala nunca antes imaginada. 

No Brasil o problema está se ltomando, também, consciente a tal 
ponto que já se atingiu, de um lado, a compreensão da necessidade de 
instituições que possam atender aos problemas comuns de unidades 
administrativas, abarcadas pelo processo de metropolização, e de outro 
sente-se a necessidade do estudo do papel destas metrópoles no país, na 
sua área de influência e na sua área e região metropolitana, uma vez 
que elas constituem centros de decisão da vida nacional, nos seus vários 
aspectos. 

O crescimento da população metropolitana em nosso país tem sido 
grande, uma vez que representava 17% da população nacional em 1950, 
21% em 1960 e atingirá cêrca de 25% em 1970, para quando está pre
visto uma população de quase 24 milhões de habitantes. 

o Departamento de Geografia, ao instituir um grupo de trabalho 
para estudar as áreas metropolitanas do Brasil, tinha em mente dois 
conjuntos de objetivos: 

1 - Definir preliminarmente uma área de pesquisa, para que no 
Censo de 1970 pudessem ser feitas tabulações especiais, que 
revelassem a verdadeira natureza dos processos e problemas 
que a expansão metropolitana cria. Para êste objetivo toma
va-se necessário estabelecer um conjunto de critérios que de
finissem esta área, em têrmos conceituais e em têrmos práti
cos, em função de dados existentes. 

2 - Realizar pesquisas nas áreas definidas, procurando interpre
tar os problemas que a expansão metropolitana vai criando e 
buscando uma compreensão do processo de . metropolização, 
tanto em têrmos nacionais como em têrmos regionais. Ao 
tentar definir o processo e seus estágios eventuais, procurar
-se-á identificar a natureza atual e prospectiva dos problemas 
comuns dentro de cada área, conceituando, de forma precisa, 
o que se vier a entender por têrmos como metrópole, área 
metropolitana e região metropolitana, embora esteja impU
cita a natureza preliminar desta conceituação. 
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O processo de metropolização 

Entendido o têrmo processo como a descrição de uma sucessão de 
eventos e fenômenos interligados por mútuas relações de causa e efeito, 
cabe antes definir o que se entende por metropolização. 

Inicialmente admitimos que o processo de metropolização esteja 
vinculado à existência de uma metrópole. 

Uma metrópole é, antes de mais nada, uma grande cidade, em têr
mos de volume populacional. Neste documento tomamos êste volume 
como sendo da ordem de 400 000 habitantes. Uma metrópole é também 
uma cidade grande, por suas funções urbanas bastante diversificadas e 
especializadas. 

O volume de população nela concentrado dá margem a uma grande 
divisão de trabalho e conseqüentemente a produção de bens e serviços 
variados, que lhe permitem alcançar uma vasta área de influência, a 
qual, por sua vez, contribui para o desenvolvimento de suas funções 
urbanas pelo mercado que representa. 

Os critérios adotados pelo Bureau do Censo dos Estados Unidos, 
de considerar apenas a necessidade de um núcleo central de 50 mil 
habitantes para a definição de uma área metropolitana, parecem indi
car uma preocupação mais com a estrutura ocupacional e sistema de 
integração de populações ocupadas em atividades não agrícolas, do que 
com a noção de um sistema de metrópoles propriamente ditas. O núme
ro de população exigido para definir cidade central, tem variado muito 
conforme as características dos países que se procura estudar. O Grupo 
BERKLEY adotou para as áreas metropolitanas de todo o mundo um 
valor de 100 mil habitantes. nuNCAN, em seu trabalho "Region and Me
tropolis" considera a necessidade de um núcleo de pelo menos 300 mil 
habitantes para emergência de características metropolitanas, exata
mente pela diversificação funcional que tal contingente demográfico 
proporcionaria, enquanto que abaixo dêste limite as cidades seriam 
ainda centros especializados. No Brasil, onde o crescimento urbano acen
tuado é muitas vêzes associado ao simples fato de repulsão do meio 
rural e atração da cidade como um local de condições físicas de vida 
mais adequadas, sem a oferta de empregos correspondentes, as cidades 
apresentam-se, muitas vêzes, como cidades "inchadas" com alta percen
tagem de população marginalizada e subempregada. Dadas estas carac
terísticas do crescimento demográfico das cidades, observa-se que aquê
Ie nível mencionado por DUNCAN, no caso brasileiro, precisaria ser maior, 
para realmente produzir a necessária diversificação funcional que dife
renciaria a metrópole do núcleo urbano não metrópole. 

A eventual comparabilidade que precisa haver não é entre o tama
nho das cidades das áreas metropolitanas, mas entre o volume popula
cional exigido para se adquirir o "treshold" necessário a funções metro
politanas bem definidas. 

1!!ste "treshold" em um país de elevado índice de desenvolvimento 
pode ocorrer em cidadfs de menor volume populacional, dada a acessi
bilidade a uma variada gama de serviços e bens, nestas cidades ou a 
curta distância delas, em têrmos de custo e tempo, fato que não ocorre 
em países de índice de desenvolvimento mais baixo. 

Em conseqüência das concepções até aqui expostas, uma área me
tropolitana seria um conjunto de municípios integrados econômica e 
:socialmente a uma metrópole, principalmente por dividirem com ela 
uma estrutura ocupacional e uma forma de organização do espaço 
característica e por representarem, no desenvolvimento do processo, a 
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sua área de expansão próxima ou remota. Um conjunto · de problemas 
de interêsse comum, principalmente os de infra-estrutura econômica e 
social, criam as motivações para a organização de instituições que pro
curem resolver ou orientar a solução dos problemas que tal concentra
ção populacional pode criar. 

Caracterizada assim a necessidade de uma metrópole para, em 
tôrno dela, se organizar um espaço - a ãrea metropolitana - vemos 
qu~ um aglomerado urbano dêste tamanho precisa ser analisado, do 
ponto·de vista de suas relações econômicas e funcionais, sob dois ângulos 
distintos: 

1 - o das relações da cidade com a vida nacional ou regional, 
bàsicamente do ponto de vista funcional e econômico. São as 
relações externas da comunidade. ~te processo é dinâmico, 
reflete a capacidade de crescimento da metrópole e envolve a 
compreensão do sistema de fôrças que nela opera, identifi
cando seus fatôres de crescimento e de sua projeção através 
do tempo e no espaço. 

2 - O das relações internas dentro do quadro metropolitano, da 
organização de seu espaço interno e de sua estrutura institu
cional e ocupacional. Em têrmos espaciais esta análise pre
cisa refletir os problemas dos locais onde é obtida a renda e 
onde é realizada a despesa de uma apreciável massa de habi
tantes, assim ccnsiderados metropolitanos. 

A análise de uma metrópole sob êstes dois ângulos tem uma signi
ficação especial, principalmente considerando que a área de mercado 
desta metrópole pode variar desde uma pequena localidade periférica, 
até tôda a extensão do pais, conforme o bem ou serviço considerado. 
Por outro lado, a fôrça de trabalho, para a maior parte das indústrias 
locais, é drenada a partir de uma distância que torna os deslocamentos 
diários do local de residência para o local de trabalho, viáveis em· têr
mos de custo e tempo, portanto estritamente intrametropolltanos. Em 
têrmos econômicos êstes dois ângulos expressam um a demanda, repre
sentada pela sua ãrea de mercado e o outro a oferta, através da rela-
tiva imobilidade da fôrça de trabalho em relação ao capital. . 

·· Em relação ao primeiro ângulo de análise do papel da metrópole no 
conjunto de suas relações externas, quer dizer o da análise de suas 
relações com o conjunto de sua área de influência, a metodologia geral
mente utilizada baseia-se nos conceitos de atividades básicas e não 
básicas. Segundo êste conceito, certo número de indústrias ou servi
ços são produzidos para consumo fora da economia local, enquanto que 
os outros o são para consumo local. As primeiras produzem um fluxo de 
recursos financeiros que alimentam a importação de bens, serviços e 
matérias-primas para consumo da economia local. Neste sentido estas 
atividades são básicas, porque carreiam recursos de fora para dentro, 
produzindo uma espécie de efeito multiplicador, às vêzes associado tanto 
às noções Keynesianas de economia, como às formulações de desenvol-
vimento econômico do tipo Pólo de Desenvolvimento. · 

Estas concepções são válidas apenas para uma· rêde urbana em 
geral, pois, como observa THOMPSON, a base econômica de uma grande 
metrópOle é a sua capaéidade de inventar e inovar e assim adquirir, 
ao longo do ciclo econômico, novas bases econômicas que sustentam o 
seu desenvolvimento, que às vêzes é menos rápido que o de certas cida
des com predominância de indústrias de acentuado ritmo de crescimen-
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to, mas é mais estável em função daquela capacidade inovadora. Daí a 
predominância, na metrópole, de seu conjunto de infra-estrutura eco
nômica, social e cultural, sôbre as indústrias de exportação. 

Esta distinção entre a base econômica da metrópole e a de cidades 
menores é crucial, inclusive porque aquela capacidade inovadora cria 
constantemente novas indústrias, que pagam salários mais altos e, por
tanto, vão afastando, lentamente, indústrias com necessidade de mão-de
-obra mais barata. 1!:ste fenômeno é bem observado nos Estados Unidos, 
com a transferência de indústrias têxteis para o Sul, o que constitui um 
verdadeiro processo de relocalização industrial (filtering down theory 
of industrial location introduzida por THOMPSON). Por estas considera
ções pode-se inferir a enorme importância dos estudos de áreas metro
politanas especificamente em seu contexto extrametropolitano, vale di
zer em seu papel na economia nacional ou regional. No caso brasileiro 
não se pode compreender o processo econômico nacional sem uma boa 
concepção do papel das duas grandes metrópoles - São Paulo e Rio -
nesta economia. Igualmente não se pode compreender bem o mecanis
mo da economia nordestina sem uma compreensão clara da importância 
das três metrópoles regionais - Recife, Salvador e Fortaleza - especial
mente a primeira que é a verdadeira metrópole regional do Nordeste. 

Do ponto de vista do planejamento do desenvolvimento econômico, 
a função das metrópoles também é extremamente importante, pois elas 
comandam todo o sistema econômico nacional, e é através delas que 
se pode inferir o efeito de uma política de intervenção que leve à maior 
concentração ou à desconcentração, à maior eficiência do sistema ou à 
maior eqüidade inter ou intra-regional. 

o segundo ângulo pelo qual se deve analisar o processo de metro
polização é o conjunto das relações intrametropolitanas. 

Isto implica na análise dos problemas físicos de deslocamentos diá
rios, entre local de residência e local de trabalho, de um lado, e de outro 
nos problemas econômicos e sociais de um espaço, no qual vive uma 
população freqüentemente em uma unidade político-administrativa di
ferente daquela em que o chefe de família obtém a sua receita. t:ste é 
bàsicamente o binômio gerador dos chamados problemas de interêsse 
comum e motivador da idéia de combinação de esforços administrativos 
tendentes a dar-lhes solução adequada. Como a solução de muitos dês
tes problemas é objetivada no sentido de bem-estar da comunidade, o 
fato de, nas metrópoles, os conceitos de eqüidade sócio-econômica serem 
mais desenvolvidos, dá ao problema uma dimensão diferente, inclusive 
de natureza política. 

Neste contexto intrametropolitano estas características tomam uma 
conotação prospectiva bem nítida. Daí a necessidade de se fazer sem
pre uma análise longitudinal da metrópole, com suas tendências, bem 
como uma seção transversal momentânea, para compreender os pr~ 
blemas do presente. 

A análise do ponto de vista longitudinal é de particular importân
cia, porque boa parte das motivações para estudo das áreas metro
politanas vem do fato de se ter necessidade de uma visão prospectiva 
da evolução dos problemas, das tendências de crescimE::nto e suas dire
ções, com o propósito, seja do setor público ou privado, de se antecipar 
servindo melhor ou servindo-se melhor, caso seja um ou outro setor. 

Esta análise longitudinal implica na necessidade de se conceituar 
a noção de uma área "que é" e de outra "que tende a ser metropolitana". 
Procuramos dar a estas duas noções a concepção de uma área metro
politana, propriamente dita, e de uma região metropolitana que inclui 
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além da primeira, uma faixa periférica que tende a ser metropolitana 
dentro de uma ou duas décadas. Do ponto de vista estritamente gover
namental, portanto com o objetivo de prever a necessidade de serviços 
comuns, a noção de região metropolitana, assim definida, parece mais 
própria. É claro que a área metropolitana, definida como um espaço 
com certas características comuns em têrmos dos critérios estabelecidos, 
é também uma região do ponto de vista conceitual. 1!: que as duas ex
pressões são usadas e procuramos apenas estabelecer um signüicado 
para cada uma. 

Esta análise longitudinal implica, também, no entendimento da 
evolução do processo de metropolização. A expansão das atividades ur
banas vai modelando a paisagem urbana de tal maneira, que muitas 
indústrias começam a ter problemas de ordem locacional para expan
são, o que as leva a procurar localização periférica; fenômeno seme
lhante ocorre com uma parte da população, em geral migrante e com 
nível de renda mais baixo, que procura residência fora da área urba
nizada propriamente dita. Isto cria, de um lado, âreas de expansão in
dustrial -até mesmo distritos industriais especialmente planejados - e, 
de outro lado, áreas residenciais - até mesmo pequenos núcleos resi
denciais especialmente planejados, ao mesmo tempo que desenvolve ou 
cria pequenos subcentros locais para atender ao processo de expansão 
da metrópole. 

Com a crescente variedade de atividade e modos de vida repre
sentados em uma grande metrópole, observa-se uma maior divisão de 
trabalho e especialização de funções. De um lado êste pl'OCesso produz 
uma grande heterogeneidade da função produtiva e de outro tende a 
produzir uma certa homogeneidade nos agrupamentos residenciais, às . 
vêzes com certas características de uma seleção residencial espontânea. 

Um dos efeitos desta reorganização do espaço, na metrópole e sua 
área, é a diminuição do ritmo de crescimento demográfico da metró
pole, em benefício da área periférica, e com sensível aumento da inter
ação entre ,elas, traduzido principalmente pE'lo movimento pendular. 
Nos Estados Unidos, entre 1950 e 1960, as áreas metropolitanas tiveram 
um crescimento de 26%; as cidades centrais de quase 11%; as outras 
cidades das áreas metropolitanas tiveram um crescimento de 48%. No 
Brasil, São Paulo cresceu 74%, Santo André 91%, Suzano 136%. Recife 
cresceu 52%; Jaboatão 84%; Olinda 76% e assim por diante. 

A seção transversal pode ser considerada apenas uma etapa da 
análise longitudinal, mas na realidade ela precisa se revestir de uma 
profundidade maior, inclusive porque teria caráter comparativo e de 
certa forma classificatório, em têrmos seja de continuum ou de está
gios do processo de metropolização. 

No conjunto, a organização do espaço da área metropolitana pode 
ser considerada como uma competição pelo éspaço em têrmos de custo 
de localização. :S:ste custo resulta da ação de uma multiplicidade de 
fatôres. Alguns dêstes fatos derivam das relações externas da cidade; 
outros da competição pelo espaço interno em função da distribuição es
pacial da demanda de bens e serviços e da eficiência da oferta dos mes
mos e, finalmente, outros resultam de decisões de utilidade pública. 

O aspecto fundamental da organização da área metropolitana diz 
respeito ao segundo grupo de fatôres, isto é, distribuição espacial da 
demanda e eficiência com a qual êstes bens e serviços são fornecidos. 

Em função disto e ainda do fato de a metrópole ser um grande 
centro de consumo especializado, observa-se, ao mesmo tempo, a concen
tração de certas atividades especializadas, em certos locais da metrópole, 
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em função da disputa pelo consumidor e a descentralização de muitas 
outras atividades em subcentros. 

O movimento de bens e pessoas está ao mesmo tempo ligado ao 
tipo de custo da terra e à infra-estrutura de transportes. 

Na área metropolitana todo o sistema viário é em função do trans
porte de passageiros (ao contrário do que se passa nas ligações com o 
resto do país, onde é a carga o fator essencial) e está diretamente ligado 
ao problema das áreas residenciais, por isso, infra-estrutura de trans
portes e áreas 1·esidenciais são dois problemas cruciais da análise trans
versal da área metropolitana. Como o estudo das condições internas da 
área metropolitana é muito associado a todos os problemas de ordem 
locacional, no sentido mais estrito, com a combinação dos dois ângulos 
de estudo, pode-se compreender o papel da metrópole como um centro 
de irradiação, exercendo uma verdadeira função de Pólo de Desenvol
vimento. 

Todo o processo de metropolização até aqui descrito nada mais é 
que o próprio processo de urbanização que, a partir de certo momento, 
atinge um estágio de maior complexidade, gerando graves problemas de 
integração entre o núcleo central da área e os municípios vizinhos. Pes
quisas de campo indicam que em tôrno de cidades não-metrópoles tais 
problemas também existem, porém em escala menor. É o caso das demais 
capitais estaduais, e mesmo outras cidades brasileiras não-capitais, que 
apresentam o fenômeno de integração com municípios vizinhos, gerando 
os mesmos problemas de transporte, habitação, favelização, etc. 

Todavia, como no estabelecimento do anteprojeto de Lei Comple
mentar um dos critérios se refere à importância macro-regional do nú
cleo central, nesta primeira etapa o GAM restringiu suas pesquisas as 
9 metrópoles consideradas no Plano Estratégico do Govêrno, além de 
Brasília, em função da recomendação da 1.0 CONFEGE, deixando para 
uma fase posterior o estudo das aglomerações urbanas em tôrno de 
cidades não-metrópoles, aglomerações estas que poderão ser denomina
das de A Grande Vitória, etc. e não área metropolitana propriamente 
dita. 

Os critérios utilizados 
para a caracterização 

de áreas metropolitanas 

A identificação e a delimitação de áreas metropolitanas no mundo 
inteiro segue sempre um conjunto de critérios, que muitas vêzes variam 
entre si na forma em que são apresentados, ou na ênfase que se atribui 
a uma determinada caracterfsttca, porém assemelham-se bastante uns 
aos outros na sua essência. 

Todos os autores concordam que uma área metropolitana caracte
riza-se por uma associação de processos econômicos, que se refletem 
nas características demográficas, na estrutura ocupacional e, portanto, 
de produção, e no sistema de conexão entre as unidades componentes 
da mesma, que a torna diferente de outras áreas vizinhas. 

As áreas atingidas pelo processo de metropolização caracterizam-se, 
simultâneamente, por um forte afluxo demográfico, por uma transfor
mação de estrutura ocupacional, que passa a apresentar acentuada pre-
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dominância dos setores secundário e terciário e por um sistema de inte
gração, que se traduz por um movimento alternado de pessoas entre as 
diferentes unidades, complementando e suplementando o mercado de 
trabalho. O processo se inicia, em geral, no núcleo urbano com função 
de capital regional, quando só êle funciona como mercado de trabalho. 
Por isso o crescimento urbano é inicialmente mais acentuado na cidade 
central. Depois êle se propaga para os municípios vizinhos que funcio
nam, ou como núcleos "dormitórios", para uma população que se desloca 
para o centro maior, a fim de se beneficiar das oportunidades de traba
lho, ou como áreas de expansão industrial, onde as condições favoráveis 
locais dão lugar à instalação de diferentes tipos de indústrias. 

Como êste processo é relativamente longo, no tempo, muitas das 
áreas em tôrno das 9 metrópoles brasileiras estão em diferentes etapas 
dêste caminho, as quais estão associadas ao processo de desenvolvimento 
nacional ou regional. Por exemplo: Recife é uma metrópole regional; 
embora tivesse seu crescimento urbano, já na década de 1950/1960, me
nor que o de alguns municípios de seus arredores, como Olinda ou Ja
boatão, foi somente depois da década de 1960 que começou a acelerar o 
seu processo de industrialização, apoiado no sistema de incentivos fis
cais. Em São Paulo, por outro lado, êste processo é bem anterior e já 
na décadà de 1950 muitos dos municípios vizinhos constituíam uma 
área de expansão industrial, como os municípios do ABC e, por isso 
mesmo, os percentuais de pessoal ocupado na Indústria dos municípios 
da área de São Paulo são superiores aos de Recife. 

Considerando estas diferenças de estágio no processo de metropoli
zação, foram adotados critérios que definissem o referido processo, sem
pre levando em conta estas diferenças. 

Os critérios adotados nesta fase em que se objetiva a delimitação 
de uma área, sôbre a qual se fará uma pesquisa especial no Censo de 
1970, com o objetivo de identificar e delimitar áreas metropolitanas, fo
ram de 3 categorias: 

1 - demográficos 

2 - estruturais 

3 -de integração 

O município que atender, integral ou parcialmente, a 2 das 3 cate
gorias acima mencionadas será incluído na área de pesquisa. 

I - Características demográficas 

1 - A cidade central deve ter uma população de pelo menos 
400 000 habitantes. 

2 - A densidade de população do distrito sede da cidade cen
tral deve ser de 500 habitantes ou mais por km2 • 

3 - A densidade de população dos municípios vizinhos deve 
ser no mínimo de 60 habitantes por km2 • Quando o mu
nicípio não possuir tal densidade deverá apresentá-la 
pelo menos em um distrito que seja contíguo a outro 
município da área. 

4 - A variação da população no período 1950/1960 deve ser 
no mínimo de 45%, no município ou em um distrito con
tíguo, conforme mencionado no item anterior. 
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II - Características estruturais 

Um município será incluído na área de pesquisa: 

1 - Quando tiver pelo menos 10% de sua população poten
cialmente ativa ocupada em atividades industriais. 

2 - No caso dos chamados núcleos "dormitórios" esta per
centagem é substituída por um índice de movimento 
pendular, igual ou superior a 20% da população, deslo
cando-se diàriamente para qualquer ponto da área. 

3 - Quando o valor da produção industrial fôr 3 vêzes maior 
que o da agrícola. 

III - Características de integração 

Um município será incluído na área de pesquisa: 

1 - Quando tiver pelo menos 10% de sua população total 
deslocando-se diàriamente, em viagens intermunicipais, 
para o município que contém a cidade central ou outros 
municípios da área. O critério poderá ser aplicado ape
nas ·à população urbana do distrito sede ou distrito con
tíguo a outro município da área. 

2 - Quando tiver um índice de ligações telefônicas para a 
cidade central superior a 80, por aparelho, durante um 
ano. 

No que diz respeito aos critérios usados para definir a cidade cen
tral foi adotada como característica populacional, apenas um contin
gente demográfico elevado- no caso 400 000 habitantes- para carac
terizar os fenômenos urbanos de diversificação de atividades e de espe
cialização, capazes de definir o processo de metropolização. 

o estudo realizado pelo Departamento de Geografia sôbre a cen
tralidade das cidades brasileiras, através de seu equipamento urbano e 
de suas áreas de influência para distribuição de bens e serviços, ao iden
tificar nove cidades como metrópoles nacionais e regionais, indica niti
damente a maior diversificação funcional nelas existente, e esta diver
sificação funcional está sempre associada a um contingente populacional 
nunca inferior a 400 000 habitantes, que é a população de Belém e 
Curitiba, as duas metrópoles menos populosas do conjunto. 

O item 2 das Características Demográficas isto é, uma densidade 
de população de 500 habitantes por km2 para o distrito da cidade cen
tral, está estreitamente associado ao primeiro. Esta densidade define a 
existência de uma área urbanizada, mais ou menos extensa, existente em 
tôdas as 9 metrópoles. 

Para os municípios contíguos requer-se uma densidade de 60 habi
tantes por km2• Esta densidade está usualmente associada a uma certa 
predominância da população urbana sôbre a rural, e é o mesmo critério 
adotado pelo Bureau do Censo Americano. 

O fenômeno mais característico, entretanto, nos aspectos demográ
ficos de uma área metropolitana é seu incremento populacional, bem 
superior ao crescimento vegetativo, exatamente por efeito de migra
ções. Nas áreas em que o processo de metropolização é mais recente, o 
crescimento da cidade central ainda é o mais elevado, naquelas em que 
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o mesmo é mais antigo, os municípios contíguos já apresentam um cres· 
cimento relativo maior. Assim, observa-se que Belo Horizonte, CUritiba 
ou Belém crescem mais que os municípios contíguos, ao passo que em 
São Paulo, Guanabara ou mesmo Recife o crescimento relativo é maior 
nos municípios contíguos. A rigor o critério utilizado deveria ser o de 
crescimento populacional cêrca de duas vêzes maior que o crescimento 
vegetativo, fato que já ocorre nas 9 metrópoles brasileiras. Mas conside
rando que muitas delas só começaram a acelerar o seu desenvolvimento 
na década de 1950, os resultados censitários no período de 1950/1960 
ainda não mostram nitidamente os reflexos dêste processo. Dai ter sido 
adotado o percentual de 45%, que permite incluir as áreas mais recente
mente atingidas pelo processo de desenvolvimento, como é o caso de 
Belo Horizonte e Curitiba que, somente depois de 1950, passaram da 
fase de crescimento de cidade central para a de crescimento acentuado 
também dos municípios contíguos. 

O segundo grupo de características do processo de metropolização 
diz respeito à estrutura ocupacional. 

Os critérios tradicionalmente utilizados são os relativos à quanti
dade de pessoas ocupadas em atividades não-agrícolas. O Bureau do 
Censo Americano usou, no Censo de 1950, o valor de 75% da fôrça de 
trabalho utilizada em atividades não-agrícolas. Em tese poder-se-ía 
discutir se, para o caso brasileiro, o percentual mais adequado seria o 
de 75% ou o de 65%, como sugere o grupo do Instituto de Pesquisas 
Urbanas da Universidade da Califórnia. Entretanto, o Censo Demográ
fico de 1960 ainda não publicou, para a maioria dos estados, os dados 
referentes a pessoal ocupado por ramos de atividade, segundo os muni· 
cípios, e então foram utilizados dois outros dados em substituição. 

1 - A relação entre o valor da produção industrial e da produção 
agrícola; 

2 - O percentual do pessoal potencialmente ativo, ocupado em 
atividades industriais. 

No primeiro caso os dados, referentes a 1965, foram retirados do 
Registro Industrial e do Serviço de Estatística da Produção, ambos a 
nível de município. Embora reconhecendo que tais dados não têm muita 
comparabilidade, êles são os únicos valôres existentes, a nível de muni
cípio, capazes de permitir uma avaliação, embora indireta, da fôrça de 
trabalho nos dois tipos de atividade e de fornecer uma informação quan
titativa da estrutura ocupacional de cada município. 

No segundo caso, utilizou-se o dado de pessoal ocupado na indús
tria, também do Registro Industrial de 1965, e considerou-se, população 
potencialmente ativa, a população urbana e suburbana de mais de 14 
anos de idade no Censo Escolar de 1964. 

1!:stes dois dados, apesar de darem uma ênfase muito maior, no 
aspecto estrutural, ao processo de industrialização, são válidos, pois 
realmente é êste processo que comanda o de metropolização. Observa-se 
que, tanto na cidade central, como nos chamados núcleos "dormitórios", 
o percentual de pessoal ocupado na indústria é muito mais baixo, o 
que evidencia o incremento do setor terciário na cidade central e a 
função de fonte supridora de fôrça de trabalho dos núcleos "dormitó
rios", de que são exemplos Guarulhos, em São Paulo, ou Nilópolis, na 
Guanabara, que têm uma quantidade grande de população que sedes
loca para a cidade central e um pequeno contingente da mesma ocupada 
na indústria local. Fato semelhante ocorre em Olinda ou Jaboatão, na 
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área de Recife. Mas nas outras cidades contíguas a relação população 
ativa-pessoal ocupado na indústria é elevada, o que confirma a tese de 
que a primeira etapa do processo de metropolização é realmente o in
cremento na quantidade de pessoas ocupadas na indústria. Exemplos 
dêste tipo são as cidades do ABC em São Paulo, e Contagem em Belo 
Horizonte, entre outros. 

No que diz respeito às características de integração é preciso con
siderar, preliminarmente, a importância desta característica, de um lado, 
e a precariedade dos dados existentes, de outro. 

Atualmente os modernos conceitos, que se elaboram para definir as 
áreas metropolitanas, tendo em vista que o seu principal objetivo seria 

o de instituir um sistema de planejamento, de coord~ação e até mes
mo de administração intergovernamental no conjunto da área metro
politana, se apoiam quase exclusivamente no sistema de deslocame:nto 
de fôrça de trabalho da área de residência para a área de trabalho. É 
que êste sistema define, espacialmente, um sistema de geração de receita 
e de despesa no nível de cada familia, unindo em uma mesma área o 
local onde o chefe de família obtém o seu salário e aquêle em que sua 
família o despende, colocando no mesmo âmbito espacial a receita e a 
despesa da população e procurando, com isso, coordenar os esforços no 
sentido do bem-estar de tôda esta população. 

Se, de um lado, êsse conceito de integração se apresenta de forma 
tão crucial para a definição de áreas metropolitanas, de outro lado os 
dados disponíveis para mensurá-lo no Brasil são extremamente precários. 
Com efeito, o dado que, em geral se utiliza (que é uma relação percen
tual entre a fôrça de trabalho existente em uma determinada cidade e 
a quantidade que se desloca para a cidade central ou para outras da 
mesma área metropolitana), pràticamente inexiste em nosso país, e na 
falta do mesmo, utilizou-se, como informação a êle assemelhada, o 
movimento de passageiros em viagens intermunicipais, em relação à po
pulação total do município. 

::S:ste movimento de passageiro foi determinado a partir de dados 
da Campanha Estatística do IBE para 1967, ou seja por meio de infor
mações fornecidas ao mE pelas emprêsas de transporte rodoviário, se
diadas nos diferentes municípios. Alguns pontos devem ser ressaltados 
em relação aos dados utilizados. Em primeiro lugar, êles se referem ape
nas a transportes rodoviários, não sendo levados em conta, portanto, os 
deslocamentos por ferrovia, exceção feita à área. do Rio de Janeiro, onde 
o grau de integração dos diferentes municípios foi calculado a partir 
de dados levantados pelos agentes estatísticos locais, englobando as di
ferentes modalidades de transporte. Em segundo lugar, os dados obtidos 
englobam deslocamentos realizados ao longo de uma linha, em dois 
sentidos, ou seja, referem-se não apenas aos deslocamentos feitos a par
tir de um determinado núcleo, mas também àqueles que para êle con
vergem. Assim, o índice de deslocamentos tEnderá a ser alto no caso 
de núcleos industriais, por exemplo, já que foram computados não ape
nas as pessoas que dêle partem, mas também aquelas que para êle 
convergem, vindas do núcleo central e atraídas pelo mercado de traba
lho que o mesmo oferece. Ao lado disto, as estatísticas rodoviárias utili
zadas dão informações sôbre quantidade de passageiros transportados 
em uma linha, sem mencionar um aspecto, extremamente importante, 
que é o das paradas intermediárias obrigatórias. Assim, uma linha de 
Belo Horizonte a Lagoa Santa, que passe por Vespasiano, daria um 
dado global da linha, sem mencionar a quantidade que desce ou toma 
ônibus em Vespasiano, o que tende a obscurecer a significação dos cen
tros que ficam em meio de linhas. 
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Procurou-se corrigir o dado relativo à linha inteira, utilizando-se 
uma adaptação de modelos gravitacionais- "Intervining Opportunity" 
- com o intuito de distribuir o número de passageiros transportados, 
pelos pontos de paradas intermediários obrigatórios, através da fórmula: 

P X Pl 

1 = -------------------------------

P X Pl P X P2 PXPn 
--- + ---

D2 
+ ... 

Na qual: I = índice 

P = população da cidade central 

Pl, P2, Pn = população do diferentes núcleos, aos quais os pas
sageiros se destinam 

D3 = Quadrado da distância entre dois núcleos 

Comparações dêstes valôres com valôres reais darão o grau de ade
quação, tanto da utilização da população total, como um indicador de 
massa para comparação com o número de passageiros, como do uso do 
expoente 2 para coeficiente de atrito de distância. 

Esta mesma fórmula foi aplicada para cálculo de número de tele
fonemas entre pares de cidades, utilizando-se o número de telefones 
como medida de massa e a distância ao quadrado, como atrito. O Bu
reau do Censo Americano utiliza o valor de 50 telefonemas por ano, por 
assinante, como limite de integração, porém nas condições brasileiras 
de falta de telefones de forma generalizada, o que produz uma intensi
dade de utilização maior dos aparelhos, foi adotado o valor de 80 tele
fonemas por aparelho por ano. 

A aplicação dos critérios 
aos municípios em tôrno 

das 9 metrópoles. 

A aplicação dos critérios apresentou dificuldades em quase tôdas as 
áreas, não só pela inexistência de dados como também porque muitos 
muniçípios da periferia das cidades centrais não atendiam a tôdas as 
características estabelecidas. Dada a natureza substitutiva e precária 
dos dados, foi muito difícil estabelecer um sistema de pesos e pondera
ções para os düerentes critérios. De um modo geral, como o objetivo 
preliminar era o de se definir uma área na qual se deverá fazer uma 
pesquisa especial no Censo de 1970, optou-se sempre por um limite 
mais amplo, que poderá ser restringido após a pesquisa à base dos dados 
preliminares do Censo. 
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a) Belém 

A cidade de Belém ocupa uma posição de singular importância no 
conjunto da região amazônica, que lhe valeu um desenvolvimento con
tinuado, em função quase que exclusivamente do comércio dos produtos 
da região. Por isso mesmo, a quantidade de pessoas dedicadas ao co
mércio de mercadorias ( 17. 723) e a prestação de serviços (24. 705) , de 
acôrdo com os dados do Censo de 1960, constituía a parte mais subs
tancial da população potencialmente ativa de Belém. Apenas 8.773 se 
ocupavam na indústria de transformação. 

O contexto econômico regional é responsável por esta estrutura 
ocupacional, que dá a Belém a característica de metrópole regional, 
apenas pela sua função comercial de verdadeiro entreposto da Amazô
nia. Muito recentemente, a implantação do sistema de incentivos fiscais 
para a Amazônia começou a , produzir certo desenvolvimento indus
trial, mas ainda muito caracterizado pela implantação de indústrias de 
aproveitamento de matériS:s:-primas locais. Dos municípios em tôrno de 
Belém, apenas Ananindeua foi . incluído na área de pesquisa, por já 
apresentar alguns indícios de transformação na estrutura ocupacional, 
com indústrias novas instaladas por efeito do sistema de incentivos :fis
cais acima mencionado, evidenciando, assim, um início de processo de 
metropolização. Além do mais, cêrca de uma têrça parte da população 
de Ananindeua se desloca diàriamente para Belém. 

MUNICÍPIOS 

TABELA N.o 1- BELÉM 

CRITÉRIOS DE POPULAÇÃO 

o-idade D-idade Variaplo 
deaqráfiea diiii<JIIifica relattva 

1860 1967 de populap&< 
1~/60 

CRITÉRIOS 
ESTRUTURAIS 

Valor da 
produçlo 
iDdaatriAI 
oõbre • 
ocrleola 

%da 
po~ 

ooupada na 
iadúalria 

CRITF.JUOS DE 
INTEGRAÇÃO 

MoYilllent.o 
diário de Te.'elooau 
p-ellUt - -'~-~. 
OE/P cid6de ...-~;' 

central (aparelho 
(% aõbre /&DD) 
populaçllo 

t.olal) 
- · ··---- - --11- --lr--- - 1---1 ----'1- - - ·1---

AIWÜ!Ideua . ................. • 82,05 

Bel6m ........................ · 180,18 

27,84 

141.41 

64.00 

18.00 119 

10,9'1 

3.41 

NOTA: O 1rifo indica -.ai&. que atiqiraJD o l imita estabelecido dellW de aada llrithio para inclllllo d .. llliiiiÍclpÍOI Da 

a do~ 
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DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR DISTRITO 
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VARIAÇÃO RELATIVA DE POPULAÇÃO POR DISTRITO 
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PERCENTAGEM DO PESSOAL OCUPADO NA INDÚSTRIA - \ -EM RELAÇAO A POPULAÇAO ATIVA 
(POPULAÇÃO URSANA E SUBURBANA DE + DE 14 ANOS) 
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b) Fortaleza 

Fortaleza tem uma posição dominante no litoral Norte e desempe
penha importantes funções de metrópole regional de um extenso hin
terland que engloba, além do Estado do Ceará, os Estados de Maranhão 
e Piauí. Como a economia regional tem sido tradicionalmente produtora 
de artigos primários para exportação, Fortaleza se constitui num cen
tro de comercialização daqueles produtos, exportando-os e importando 
e redistribuindo para seu interior produtos manufaturados. 

Por isso o crescimento urbano de Fortaleza tem sido muito acen
tuado nas últimas décadas, tendo passado de 213 604 hab. em 1950, a 
456 124 hab. em 1964. O crescimento simultâneo do mercado regional 
fêz Fortaleza diversüicar suas atividades e em conseqüência começaram 
a surgir indústrias de transformação de produtos locais, como o algodão, 
carnaúba, etc. que, por sua vez, foram constituindo as primeiras ten
dências do processo de metropolização. 

Hoje, o município de Fortaleza, com uma população de 794 078 ha
bitantes, uma densidade de 2 363 hab. por km2 e acusando um cresci
mento demográfico de 90,55%, entre 1950/1960, apresenta tôdas as ca
racterísticas de cidade em fase inicial do processo de metropo:ização, 
com crescimento de população muito superior àqueles dos municípios 
vizinhos, onde os índices apenas atingem a 13% em Caucaia e 38% 
em Maranguape. O pessoal ocupado nos estabelecimentos industriais, 
conforme os dados do Censo de 1960, era de 8 345 pessoas, enquanto os 
serviços (5 500) e o comércio (10 000) somavam 15 500 pessoas, o que 
classifica Fortaleza, efetivamente, como importante centro de serviços e 
principal centro comercial da área setentrional do Nordeste. 

TABELA N.o 2- FORTALEZA 

-
CRITÉRIOS DE POPULAÇÃO CRITÉRIOS cr~tg:lh8E ESTRUTURAIS -

Movimento 
MUNICÍPIOS %da diário de Telefonemu 

O..idade Deuidade Voriaçlo Valor da população p-aeiml para cidade 
demográfica democráfica relativa produl)io ativa JE/P cidllde central 

1960 Ul67 de popuiaf1< industrial oçnpada na central (aparelho 
1950160 aôbre a indústria (% sôbre /ano) agrícola população 

total) 
~·--- ~ ·- . -

Cauoaia ....................... 32,92 34,30 12,53 • 11,10 85,0 -
Fortaleza ...................... 1 641,10 • 11611,811 90,66 40 4,76 - --
Maranguape ...............•.•. 61,18 6/1,88 3S,22 . ó,l7 117.0 -

• O valor da prcducAo agrícola superou o d"' industrial. 
NOTA: O vi!o indica valilrea que atingiram o limite estabelecido dentro de cada crit&io para incluaão doe munieípica na 6rea 

de paquisa. 

A aplicação dos critérios estabelecidos para identüicação do pro
cesso de metropolização, aos municípios da micro-região homogênea 
de Fortaleza, indicam que apenas Caucaia e Maranguape apresentam 
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indícios dêste processo. Nestes dois municípios a porcentagem de pes
soal ocupado na indústria, em relação à população potencialmente ativa, 
atinge a 11,20% e 5,17%, respectivamente, sendo que aí também o de
senvolvimento industrial ainda está essencialmente Itgado ao aprovei-
tamento de matérias-primas locais. 1 

No que concerne aos critérios de integração, Caucaia possui um 
movimento de passageiros, em direção à cidade central, de 35% e Maran
guape 37%, indicando a forte vinculação dêstes municípios com o mer
cado de trabalho de Fortaleza. 

Os demais municípios da micro-região de Fortaleza não possuem 
nem as características estruturais nem as demográficas, ou as de inte
gração, não evidenciando, assim, qualquer inicio do processo de metro
polização. Por isso êstes municípios não foram incluídos na área de 
pesquisa. 

R bras. G~ogr.. Rio tk ]an~iro, v. 60, n .1-2, jan.ltkz. 2006 



, 
AREA DE PESQUISA DE FORTALEZA 

1967 

--·LIMITE DA ÁREA DE PESQUISA 

5 O 5 10 20 30 km 
u•·~·u"~•--~·--~·--~~·--J-~1 

A~tl.f tk Pesquisa para tkterminação tk dretl.f metropolitantl.f 275 



276 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR DISTRITO 
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VARIAÇÃO RELATIVA DE POPULAÇÃO POR DISTRITO 
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PERCENTAGEM DO PESSOAL OCUPADO NA INDÚSTRIA 
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c) Recife 

Nestes últimos 25 anos a cidade de Recife vem sofrendo transfor
mações sensíveis por sua função, não só de localidade central de uma 
área de mercado mais imediata, que gravita em tômo dela, como de 
capital regional de um extenso interior. 

Estas duas funções têm originado transformações e modificações 
em sua paisagem urbana, ao mesmo tempo que têm promovido a orga
nização do espaço que a envolve, em função dos fluxos gerados pelo 
consumo de bens e serviços, entre êste espaço e a capital nordestina. 

O processo de metropolização de Recife tem características próprias, 
que estão associadas ao processo de desenvolvimento econômico da re
gião, de que ela é o principal centro. Recife apresentava uma população 
de 788 569 hab. em 1960, acusando, no município, um crescimento demo
gráfico de 51,94% entre os censos de 50 e 60, atingindo, pela estimativa 
feita para 1967, a uma densidade de 5 053,11 habitantes por km2• Entre
tanto, êste crescimento demográfico de Recife foi desproporcional à 
oferta de empregos, tanto no setor industrial quanto no setor de serviços, 
razão pela qual uma percentagem relativamente baixa de sua população 
ativa se ocupa nas atividades citadas, existindo grandes contingentes de 
população desempregada ou subempregada. 

O pessoal ocupado na indústria em relação à população ativa é da 
ordem de 6,40%, isto no entanto não significa que não venha sofrendo 
intensificação o crescimento industrial de Recife, o qual já se desloca 
para distritos industriais fora de seus limites urbanos, de que é exemplo 
típico o município de Cabo - distrito industrial de Recife. Inversa
mente, numerosa mão-de-obra, proveniente de seu hinterland, localiza-se 
nos núcleos "dormitórios" de Olinda e Jaboatão, vivendo em função do 
mercado de trabalho de Recife. 

TABELA N.o 3 - RECIFE 

CRITtRIOS DE POPULAÇÃO CRITÉRIOS CRITÉRIOS _DE 
ESTRUTURAIS INTEGRAÇAO 

Movimento 

MU:O.ICÍPIOS Valor da % da diário de · Telofooemu 
D011oidade Deoeidade Vadação produçiAI popuiaçlo p...aaeiroll swa cidade 

demográfica democráfica relativa industrial ativa DEjPeidado oeotral 
1960 1967 de populaçA< sabre a ocupoda oa oeotral (aparelho 

1950/60 agrfoola indústria (% aôbre /ano) 
popu:f" 

total 
- -·- - - · --·---- - ·- - - -- -- ---·-- -- - - ---·- - - - -- -·-
Cabo .......... ...... .. . ...... · 116,04 110,77 44,09 3 31,1111 14.0 -·-
Jaboa!Ao ... ................... 449,85 413.05 85,11 3 3,45 49.5 - · 
Olinda .............. .. ......... 3 791,48 3 9811,66 111,10 SI 2,76 69,8 -
Paulista .... .... .. .. .. .. ....... 160,71 11111./IJ 7,88 IJO 1l,49 8,7 -
Recife ... .. .. .. .. . .... ...... ... 3 814,61 6 063,11 61,94 114 6,40 - -
São Lourenço da Mata . .... .... J64,87 161,91 61,78 4 11,79 8,7 -

NOTA: O ~rifo indica \'&lôreo que atingiram o limite eotaboleeido dentro de cada critério para inrlusAo dos munir.ipiol na árra 
de pe~quila. 

Quanto às características estruturais, verifica-se que a percenta
gem de pessoal ocupado na indústria, nos municípios de Olinda e Ja
boatão é baixa, apenas atingindo a 2,76% em Olinda e 3,45% em Ja
boatão. 

~ste aspecto é contrabalançado pelo movimento de passageiros em 
direção a Recife, que atinge a 59,6% em Olinda e 49,3% em Jaboatão, 
indicando a forte integração dos 2 municípios à cidade central. 
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Nos demais municípios (São Lourenço da Mata, Cabo e Paulista), 
o desenvolvimento industrial e a diversificação das indústrias têm origi
nado um mercado de trabalho, que vem absorvendo a numerosa mão
-de-obra disponível. Nesses municípios os índices de crescimento demo
gráfico se igualam ao de Recife, atingindo a 51,78% em São Lourenço 
da Mata e 44,09% em Cabo e até mesmo superam o de Recife, se con
siderarmos o índice de crescimento nos 2 distritos contíguos: de Cama
ragibe, 96,1%, em São Lourenço da Mata e Ponte dos Carvalhos, 85,5%, 
em Cabo. 

O pessoal ocupado nas indústrias, em relação à população ativa, 
varia de 37,66% em Cabo, a 14,49% em Paulista e 12,79% em São Lou
renço da Mata. Em contrapartida, a integração dêstes municípios com 
a cidade central, em função do deslocamento de passageiros, apenas 
atinge a 8,74% em São Lourenço da Mata e 8,65% em Paulista. Cabo 
já apresenta situação diferente e a percentagem de passageiros trans
portados em direção à cidade central alcança a 24,0%, indicando maior 
grau de integração com Recife. · 

O valor da produção industrial em relação ao da produção agrícola 
é 30,2 vêzes maior em Paulista, 3,9 em São Lourenço da Mata e 3,4 em 
Cabo, e já se observa uma diversificação maior e não mais ligada ao 
binômio açúcar-têxtil, somente. 

Assim, a inclusão dos diferentes municípios na área de pesquisa se 
baseia em ênfase diferente dos critérios estabelecidos. 

Enquanto Olinda e Jaboatão são tipicamente núcleos "dormitórios" 
e se enquadram na área especialmente em função das características 
de integração, os municípios de São Lourenço da Mata, Paulista e Cabo 
são áreas de expansão industrial e sua inclusão na área está especifica
mente ligada às características estruturais. 

De acôrdo com os critérios inicialmente citados e adotados, o espa
ço exterior a Recife, a ser incluído na área de pesquisa, é constituído pe
los municípios de Olinda, Jaboatão, Paulista, São Lourenço da Mata e 
Cabo. Corresponde quase integralmente à micro-região homogênea de
finida pelo IBG, exceção feita ao município de Moreno. Neste municí
pio, uma variação de população entre 50/60, inferior ao crescimento 
vegetativo (28,63%); uma baixa relação do v.l.lor da produção indus
trial em relação à produção agrícola (apenas 1,4); uma alta percenta
gem da população ocupada em atividades agrícolas (64,87%) e um baixo 
índice de integração com a cidade central, definido através do movi
mento de passageiros (0,5%) indicam nitidamente que, tanto do ponto 
de vista dos critérios de população (exceção feita à densidade de popu
lação que apresenta valor alto 157,19 habitantes por km2 ) quanto aos 
critérios estruturais e de integração, o município não apresenta indícios 
de transformações típicos do processo de metropolização. 
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d) Salvador 

Salvador, núcleo de uma vasta região, exerce uma função de centro 
de comercialização da produção regional, seja o cacau ao sul ou açúcar 
e fumo do Recôncavo. 

O crescimento desta economia regional produziu um aumento de
mográfico no município de Salvador, de mais de 60%, entre 1950 e 1960, 
tendo a cidade atingido 630 878 habitantes em 1960 . 

O descobrimento e exploração de petróleo na área (inclusive a ins· 
talação de uma refinaria) criaram as condições para um surto de indus
trialização, que os incentivos criados pela SUDENE reforçaram; o re
sultado é uma intensificação do crescimento industrial, com as conse
qüentes implicações nos municípios vizinhos. 

A análise dos critérios demográficos, estruturais e de integração 
na micro-região homogênea de Salvador permitiram incluir na área de 
pesquisa os municípios de Candeias, Lauro de Freitas, Simões Filho e 
São Francisco do Conde, dela excluindo os de Catu, Mata de São João, 
Pojuca e Camaçari. 

Nestes municípios uma baixa densidade de população, respectiva
mente (45,06; 22,67; 30,41; e 23,60 hab. km2); um fraco '!rescimento 
demográfico entre 1950/ 1960 (exceção feita a Camaçari) ; uma alta 
percentagem de pessoal ocupado na atividade agrícola (em todos supe
rior a 85%) e um baixo índice de pessoal ocupado na indústria, indica
ram nitidamente a inexistência de indícios do processo de metropoli
zação. 

TABELA N.o 4- SALVADOR 

CRITÉRIOS DE POPULAÇÃO 

MUNICÍPIOS 
Deooidade Deooidade Variaçllo 

democráfica demov.ifica relativa 

1960 . 1967 de população 
1960/60 

----·-·- - ----
Candeias ... ... . ...•. .•.•.... .•. S.f.ll 88.11 
Lauro de Freitaa " ... .. ... .. ... /68,11 
Salvador ... . . ..•.....•. . .••..•. 1 ~9,1() I 1110,85 8/,69 
Slo FnncÍicil . . ...• . . .. . .•.• .•• 100.3() 111,70 86,61 
SimGeo FiJbo•• .•.•••... . .•. . . . · 81,-#1 

• O valor da P>oduçlo Al'lcol& superou o da Industrial. 

" Munieípioe criad01 depoil de 1960. 

CRITÉRIOS 
ESTRUTUR.US 

· Valor da % da 
produção populaç«o 
industrial ativa 
1ôbre a oeupada na 
agrícola iDdÚitria 

0,67 
li 11..18 

196 3,13 
61 116,00 
$4 .fB,.jlj 

CRIT:f:RIOS DE 
INTEGRAÇÃO 

Movimento 
diário de Telefonemaa 

p""""eiros para cidade 
DE/P cidade central 

centr&l (aparelho 
(% aõbre /ano) 
populaçlo 

total) 
·-- --

NOT.~ : O cri&> indica valôn~~~ que a&ill.v;iram o limite estabelecido dentro de cada critúio para iuclua!ID dos munidpioe na área 
de peequill&. 

Quanto aos muncípios da área de pesquisa, Candeias e São Fran
cisco do Conde acusam, respectivamente, uma densidade de 94,31 e 
100,30 hab.jkm2 em 1960; Lauro de Freitas e Simões Filho, 163,11 e 
61,47 hab./km2, respectivamente, em 1967, pois ainda pertenciam a Sal
vador em 1960. 
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No que se refere aos critérios estruturais, os mumc1p1os citados, 
com exceção de Candeias, apresentam o valor da produção industrial 
muito superior ao da agrícola, variando de 11,81 vêzes maior em Lauro 
de Freitas, a 33,78 em Simões Filho e 50,53 em São Francisco do Conde. 

A percentagem de pessoal ocupado na indústria, em relação ao total 
da população potencialmente ativa, variou de 11,46% em Lauro de Frei
tas, a 46,40% em Simões Filho e 116% em São Francisco do Conde. 

Assim, no que concerne a êste critério, apenas Candeias parece não 
atender aos valôres estabelecidos. Isto se deve ao fato de que a mão-de
-obra ligada à extração do petróleo é relativamente pequena, estando, 
no entanto, a sede do município muito ligada à. Mataripe, desempenhan
do a função de núcleo "dormitório". Candeias, município desmembrado 
de Salvador, integra a zona de indústria do petróleo, que constitui, na 
realidade, o verdadeiro elemento de propulsão da economia regional, de 
que o processo de metropolização da área de Salvador é uma resultante. 
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e) Belo Horizonte 

Urna das metrópoles do Centro-Sul, Belo Horizonte tem sua área 
de influência limitada pela atuação das duas metrópoles nacionais. Um 
nôvo surto de desenvolvimento, apoiado em processos de industriali
zação, vem se fazendo sentir na capital mineira e provocando modifica
ções em sua zona periférica. Tais transformações podem estar ligadas, 
seja à implantação de modernos estabelecimentos industriais, seja a 
urna expansão da função residencial paralela ao aumento do mercado 
de trabalho, e não deixam de refletir-se, também, num tipo de atividade 
agrícola que se vem processando na área: horticultura e fruticultura 
que visam ao abastecimento da metrópole. 

A taxa de crescimento do município de Belo Horizonte no período 
1950/1960 foi de 96,6%. Entre os municípios incluídos na área de pes
quisa, só um apresentou urna taxa superior a essa, o município de Con
tagem, zona de expansão mais imediata da metrópole, beneficiada pela 
localização dos modernos estabelecimentos industriais que se implan
tam na área, onde a variação atingiu 366,04%. Mas, tal índice cons
titui exceção, já que as taxas de crescimento, no período 1950/1960, 
mais tipicas na área em pauta, situam-se entre 40 e 50%. Também é 
grande a diferença entre a densidade demográfica do município central 
e aquela dos demais municípios que integram sua área. Assim, se o 
município de Belo Horizonte tinha, em 1960, uma densidade de 2 069,64 
hab./km2, nenhum outro atingia 200 hab./km2 e só Contagem, Sabará 
e Raposos ultrapassaram 100 hab.jkm2• :msses municípios, ao lado de 
Vespasiano (71,85) e Nova Lima (68,84), seriam os únicos que apre
sentavam, em 1960, uma densidade superior a 60 hab./km2• Tais traços 
indicam que o processo de metropolização, feito a partir de Belo Hori
zonte, é ainda recente. 

Incluindo-se o município central, a área de pesquisa para a delimi
tação da área metropolitana de Belo Horizonte compõe-se de 15 muni
cípios. No que concerne à micro-região homogênea de Belo Horizonte, 
foram excluídos da área de pesquisa 6 de seus municípios que não per
fizeram os critérios estabelecidos: Capim Branco, Esmeraldas, José de 
Melo, Matozinhos, Prudente de Morais e Taquaraçu de Minas. Por ou
tro lado, foi incluído um município que não figurava na micro-região: 
Igarapé. 

Entre os municípios que compõem a área de pesquisa de Belo Hori
zonte, pode-se distinguir um primeiro grupo composto por três municí
pios que preenchem integralmente as 3 ordens de critérios: Contagem, 
Sabará e Pedro Leopoldo. ~ste último não atinge os índices requeridos 
pelos critérios demográficos, a nível de município, contudo os ultrapassa 
no distrito-sede, que acusa um crescimento relativo, no período 1950/ 
/1960, de 53,7% e atingia, em 1960, uma densidade de 89,7 hab./km2• 

Cumpre, ainda, destacar os altos índices atingidos pelo município de 
Contagem, bem superiores àqueles alcançados pelos outros dois, não 
só no que se refere ao crescimento demográfico ou a densidade de habi
tantes, mas também quanto ao valor da produção industrial e ao número 
de pessoas ocupadas na indústria. 
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Seguem-se três municípios que satisfazem, também, às 3 ordens dos 
critérios aplicados, não preenchendo, contudo, a totalidade dos itens que 
os compõem: Santa Luzia, Vespasiano e Ibirité. O município de Santa 
Luzia deixa de preencher apenas um dos itens dos critérios demográfi
cos; apresentando um índice de 37,40 hab./km2, não atinge a densidade 
rnmima requerida. Vespasiano não preenche um dos itens dos critérios 
estruturais, o da relação entre valor da produção industrial e valor da 
produção agrícola, já que neste municipio o valor da segunda é superior 
ao da primeira. Pode-se dizer, contudo, que a atividade agrícola que nêle 
se desenvolve- horticultura- não deixa, de certo n;odo, de refletir as 
influências do processo de metropolização que se faz sentir sôbre a área. 
Ibirité deixa, igualmente, de preencher um dos itens dos critérios estru
turais, pois como em Vespasiano, também aqui o valor da produção 
agrícola supera o da industrial. Como Ibirité só foi elevado a município 
depois de 1960, para análise da variação relativa de população, ao longo 
do período 1950/60, considerou-se aquela apresentada pelo antigo dis
trito de Ibirité, pertencente ao município de Betim, que atingiu 75,4%. 

TABELA N.o 5 -BELO HORIZONTE 

CRITéRIOS DE PoPULAÇÃO 

MUNIClPIOS 
D01111idode Dentidad• Variar~• 

rolatin deJD<>IUáfiea demORl'áfica 
1960 1967 de populaç~r 

. 
Belo Hor'o1011u ................. ' 0119.64 3 159,61 
Betím ...................... ·• · ~1.75 57.41 
C~ .......................... I 26,59 41,50 
r.ont~qm ---·-····-·······--·· Jtl8J)Jj fR1.tl 
Ibiriú ........................ - 59,69 
Igarapé ....................... . - 27,0.~ 
Lagoa flanta ................... r 4t,2s 411,80 
Nova Lima .................... 68.84 1~.n 
Podro Leopoldo ................ 53.71 59,45 
Rapoooe ....................... 109.11 111.81 
Rio Acima ..................... 22.36 26.53 
Ribeirão dao Neve~~ ............. 40,71 «.94 I 
Babará ........................ 111.61 

1fl.tr.l I Saots Luzia ............. ........ 87.40 41.38 
Vespaaiano .................... 11.86 18.11 

• O valor da produção uríoola superou o da industrial. 
• • Muoielpioa criados depoit de 1960. 

19.'í0/60 

96.6 
64.6 
28.4 

$68,0 
--

49.4 
28,7 
42,0 
31,05 

-3.4 
41.8 
,f8.61 
61,1 
+84 

CRITfJnos 
ESTRUTURAIS 

Valor da %da 
pmduo:§o popu'açlo 
industrial ativa 
oôbre a ocupada na 
agrioo~ ind\ÍIItria 

608 uo 
2 6.!15 

•• 30.04 
91 m.:t9 

• IQ,tl . 11,61 
• 1,12 

399 4/,tr.l 

' 16.86 
8 11,67 

• 1s.tll . 5,16 
6 11,/$ 
I $0,/S • 16,91 

crr~~~ÃgE 

Movimento 
díório de Telefonema p31!8agt'ÍI'OO para cidade 

DE!Pcidade ""ntral rentra! (aparelho 
{o/,oôhre /IDO) 
população 

total) 

- -
18,04 -- -
IH1 -

7,71 -
1,69 -
6.43 -
7,57 -

H,tl -- -
1.58 -
9,18 -

1-f.,SI -
17,66 -
1~.9· -

NOTA: O &rifo indica valôru quo atingiram o limite estabelecido dentro d• oada oritério para iocluoio doa municípios na área 
de p~J~qui.._ 

Os demais municípios incluídos na área satisfazem apenas duas 
ordens de critérios, integralmente ou não. Podem ser divididos em 3 
grupos: um primeiro grupo é formado por municípios que preenchem 
um dos itens dos critérios demográficos e o critério de integração: La
goa Santa, Betim e Ribeirão das Neves. Em todos os três, o item demo
gráfico preenchido é aquêle referente ao da variação da população no 
decênio 1950/1960. 

Um segundo grupo é constituído por três municípios que preen
chem integral ou parcialmente os critérios demográficos e integralmen-
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te os critérios estruturais, mas não atingem o limite mínimo requerido 
pelo índice de integração. São êles: Nova Lima, Raposos e Caeté. 

Caeté satisfaz aos dois índices que compõem os critérios demográ
ficos, não ao nível de município, mas ao de distrito. O distrito-sede, 
contíguo ao município de Sabará, tinha, em 1960, uma densidade de 
146,2 hab./km2 e a variação de população nêle registrada no último 
período intercensitário foi de 84,0%. Já Nova Lima e Raposos satisfa
zem apenas, dentro do critério demográfico, o índice referente à densi-
dade demográfica. 

Um terceiro grupo é formado por dois municípios que preenchem 
um dos itens dos critérios estruturais e o critério de integração: Rio 
Acima e Igarapé. Em ambos, o índice alcançado dentro dos critérios 
estruturais é aquêle referente à percentagem de pessoal ocupado na in · 
dústria em relação à população ativa. 

No que concerne aos critérios de integração, além dos índices obti
dos por meio do método adotado no presente trabalho, analisou-se, tam
bém, na área de Belo Horizonte, dados fornecidos pelo DER, MG (1966) 
referentes aos lugares ofertados nas linhas de ônibus interurbanas. 
Neste segundo tipo de análise não foram levados em conta as paradas 
intermediárias que se fazem ao longo do percurso das diferentes linhas 
e os dados obtidos foram relacionados com a população das localidades 
servidas e não com aquela dos municípios. Assim, dos onze municípios, 
que dentro da área foram considerados como preenchendo o critério de 
integração, os índices obtidos pelo primeiro tipo de análise mencionado 
ultrapassaram 10 em Contagem, Sabará, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, 
Vespasiano, Betim. O índice alto (84) obtido para o município de Con
tagem justifica-se pelo fato dos dados utilizados não se referirem ape
nas aos deslocamentos feitos a partir de Contagem, mas incluírem, tam
bém, aquêles feitos em Belo Horizonte para êste município que, devido 
ao número de estabelecimentos industriais que concentra, representa 
um importante mercado de trabalho. Quanto aos outros municípios, sa
tisfizeram o critério por terem apresentado um índice igual ou superior 
a 10, pelo segundo processo de análise : Ibirité, Lagoa Santa, Ribeirão 
das Neves, Rio Acima e Igarapé. 
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f) Rio de Janeiro 

Com um contingente populacional da ordem dos 5 milhões de habi
tantes, o Rio de Janeiro representa o segundo aglomerado urbano do 
Brasil. 

Constitui com São Paulo, com o qual divide as funções de metró
le nacional, o aglomerado urbano em que o processo de metropolização 
se desenvolveu de forma clássica, no tempo e no espaço. No tempo, por
que foi passando de núcleo de um pequeno interior à capital do país e: 
hoje metrópole nacional. No espaço, porque o seu crescimento urbano e 
industrial foi se espraiando por núcleos dormitórios e outros de expan
são industrial, típicos das áreas metropolitanas do mundo inteiro. 

Quanto •às características demográficas, excluindo-se o estado da 
Guanabara, distinguem-se na área de pesquisa do Rio de Janeiro qua
tro municípios com densidade, em 1960, superior a 1 000 habitantes 
por km2 : Nilópolis, São João de Meriti, Niterói e São Gonçalo. Os altos 
índices atingidos refletem o caráter essencialmente urbano dos mesmos. 

Num segundo grupo, aparecem Duque de Caxias e Nova Iguaçu 
que possuíam, na mesma data, respectivamente, 551 e 463 habitantes por 
km2• tstes municípios, cuja extensão territorial é maior que a dos pre
cedentes, embora já intensamente integrados à metx:ópole carioca, con
servam ainda trechos não urbanizados, dedicados a atividades rurais. 

Com valôres compreendidos entre 60 e 100 habitantes por km2 , em 
1960, alinham-se: Magé, onde o processo de metropolização se faz sen
tir com intensidade diferente ao longo de seu território e Itaboraí e Ita
guaí, que só mais recentemente foram atingidos pelo processo de metro
polização. A êles pode-se acrescentar Paracambi, cuja densidade esti
mada em 1967 é da ordem de 100 hab. por km2 e comparável àquelas 
estimadas, na mesma ocasião, para Itaboraí, Itaguai e Magé. 

· Ainda com valôres superiores a 60 hab. por km2, em 1960, apare
cem: Petrópolis, Mendes e Engenheiro Paulo de Frontin. No caso dos 
dois últimos, deve-se salientar que a pequena extensão territorial con
tribui para o fato. Maricá, embora não atingisse o índice requerido em 
1960, segundo as estimativas feitas, o ultrapassa em 1967. Todos os 
municípios incluídos na área satisfariam, pois, a exigência de um míni
mo de 60 hab. por km2• 

No que concerne à variação relativa de população no período 1950/ 
/1960, preenchem a exigência do critério, registrando um crescimento 
demográfico superior a 45% no último período intercensitário, os se
guintes municípios: Duque de Caxias, São João de Meriti, Nova Iguaçu, 
Nilópolis, São Gonçalo, Magé e Itaguai. Note-se que, excetuando-se Ita
guai, em todos os outros os valôres são superiores a 60% (e mesll_lo neste 
último, em um distrito contíguo ao município de Nova Iguaçu, Sero
pédica, a variação foi de 94,57%), predominando, incJusive, índices su
periores a 100%. 

Embora sem atingir, a nível de município, a taxa requerida, Ita
boraf e Petrópolis satisfazem o critério, pois que a apresentam em um 
distrito contíguo a um município já integrado à área de pesquisa. As · 
sim, no primeiro, o crescimento demográfico no distrito-sede, contíguo 
a São Gonçalo, foi de 137%, no segundo, o distrito-sede, contíguo a 
.Magé e Duque de Caxias, atingiu a 48%. 

Predominam na área carioca, quando não a nível de município, 
pelo menos ao de d~trito, incrementos demográficos superiores ou vizi
nhos a 100%. 1!:stes altos índices contrastam com os valôres moderados 
registrados pelo estado da Guanabara e pelo município de Niterói, am
bos inferiores a 45 %. 1:ste fato reflete a maior maturidade do processo 
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de metropolização nesta área, onde os altos índices de crescimento rela
tivo já se fazem sentir fora dos dois núcleos centrais. 

Entre os municípios incluídos na área, além de Niterói, apenas Pa
racambí, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontin e Maricá não atingem 
o índice fixado. 

Quanto aos critérios estruturais, os municípios da área, que apre
sentam uma percentagem de pessoal ocupado em atividades industriais 
em relação à população ativa, superior a 10% são: Duque de Caxias 
com 11,36%; Itaboraí 38,69%; Itaguaí 20,49; Magé 34,27%; Paracambi 
33,45%; Petrópolis 17,54%; Engenheiro Paulo de Frontin 11,03%; Men
des 29,93% e Maricá 10,00%. As percentagens mais elevadas ocorrem, 
e,m geral, nos municípios mais recentemente atingidos pelo processo de 
metropolização, como Itaborai, Paracambi, Itaguaí, Petrópolis ou 
Mendes. 

Os municípios mais fortemente integrados à metrópole carioca: 
Nilópolis, São João de Meriti, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói e Du
que de Caxias, registram todos uma percentagem inferior a 15%, sendo 
que em Nilópolis, São João de Meriti e São Gonçalo os índices são muito 
baixos, inferiores a 5%, e apenas em Duque de Caxias, o índice ultra
passa os 10%. 

Mas, graças ao número de deslocamentos diários nêles registrados, 
êstes municípios preenchem os requisitos dêste item em seu caráter 
optativo. A relação entre deslocamentos diários e população total nos 
municípios de Nilópolis, São João de Meriti, São Gonçalo, Nova Iguaçu 
e Niterói é superior a 20%. 

TABELA N.o 6 - RIO DE JANEIRO 

CRITÉRIOS DE POPULAÇÃO 

-
MUNICÍPIOS 

Denaidade Denaidade Vari:.çlib 

deJD<llri,fica demográfica relativa 

1960 1967 de populaçil.o 
1950ili0 

-- ·--------- - ---- - ------ ------ - ---- -
Estado da Guanabara .... . . .. . .. i 814 ,11 s 441.60 38,04 
Duque de Caxias . ... .. .... . .. .. 661,17 701 ,30 163,49 
Engenheiro Paulo de Frontin 80,68 103,13 8,71 

i::~i:::: :·.:·. ::::: : ::::::::: 
79,Sõ 100,89 38,08 
69,66 8S,8l 50,55 

~:i~· ·.: ·:: ::::: : : ::: : : : : : : : : BI,JB 104,71 60,70 
57,43 7S,53 2,!9 

Mendes .... .. .. .. .. .. · . • ·· .... · 170,69 119,30 6,61 
Nilópolis . ..... .. .. .. .. .. .. .. . . . 9 655,30 5 591,00 108,06 
Niterói.. .. .......... ... .. .. .. . 1 888,11 I 171,71 31,75 
Nova Iguaçu .. ...... . .... . . . .. 488,10 698,86 146,73 
Paracambi .... ... . ... . . . .. . . .. . - 100,97 -
Petrópolis .. .. ........ .... . .. .. . 139,17 177,15 38,71 
São Gonçalo ... . . . ........ . . ... 1 086,84 1 384,11 94,66 
São J ol!o de Meriti .... . . ..•.... 5 689,14 7 177,61 150,76 

(I) Índice calculado em relação à sede municipal. 
• O valor da produção agrícola ouperou o d& industrial. 

•• Não há atividades agropecuárias. 

'"' Nl!o há referência a lavouras. 

CRITÉRIOS 
ESTRUTURAIS 

\'alor da %da 
produção populaçlo 
industrial at•va 
sôbre a ocupada na agricola indústria 

-- - ··---
- -

611 11,36 
5 11,0S 
2 89,69 . 119,49 

11 34,17 • 10,00 
/60 19,11$ .. 8 400 1,82 

1 BS4 8,62 
10 5,10 

156 SS,45 
41 17,54 
61 4,02 ... 1 850 1,60 

CRITÉRIOS _DE 
INTEGRAÇAO 

Movimento 
diário de Telefonema& 

paeeageiroa para cidade 
DE/Peidado centr..J 

central (aparelho 
(% sôbre /ano) 
população 

total) 
-

- -
18,71 -
6,39 -

67,61 -
(I) 11,71 --
(I) 19,0S -

7,62 --- --
(I) 43,51 -

41,51 --
1!7,5S -

(I) 4,33 -
(I) 4,47 -

63,1S -
16,68 -

NOTA: O grifo indica valôres que atingiram o limite estabelecido dentro de cada critério para incluslio dos mun;cípios na área 
de pesquisa. 

Um critério auxiliar -a percentagem do total de pesso.al ocupado 
em atividades agrícolas em relação ao total de pessoal ocupado no muni
cípio - revelou-se eficaz na área do Rio de Janeiro. Tomou-se como 
limite para êste critério a média estadual, ou seja a percentagem regis
trada pelo estado do Rio de Janeiro (57,73%). Excluindo-se Nilópolis, 
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que não apresenta pessoal ocupado em atividades agrícolas, aparecem 
com percentagem inferior a 10%: Niterói, São João de Meriti, Mendes, 
Guanabara (com uma percentagem mais alta que a dos primeiros, devido 
às atividades agrícolas registradas nos distritos de Jacarepaguá, Cam
po Grande-Guaratiba, Santa Cruz). Com percentagem inferior a 20%: 
São Gonçalo. Com percentagem inferior a 30%: Petrópolis, Magé, En
genheiro Paulo de Frontin, Duque de Caxias e Nova Iguaçu. Com per
centagem superior a 40%, mas inferior a média estadual: Piraí e Ita
gtiai, onde as·atividades agrícolas assumem já uma expressão bem maior 
que nos municípios precedentes. 

Assim, dentre os municípios incluídos na área de pesquisa, apenas 
Itaboraí e Maricá registram uma percentagem superior a média esta
dual. E, ao contrário, na zona periférica, apenas Piraí teria uma per
centagem inferior. 

Quanto à relação entre valor da produção industrial e valor da 
produção agrícola, apenas Itaboraí, Itaguaí e Maricá deixam de satis
fazer o critério, sendo que no primeiro o valor da produção industrial 
não chega a atingir o dôbro do da agrícola e nos dois últimos o valor 
da produção agrícola é superior. Em todos os demais municípios o valor 
da produção industrial é mais de 10 vêzes maior que o da agrícola, pre
dominando, inclusive, nesta relação, índices superiores a 100. 

No que diz respeito aos critérios de integração, os índices obtidos 
foram calculados a partir de dados levantados pelos agentes estatísti
cos locais. Em alguns casos êstes dados referem-se apenas à sede muni
cipal e não à totalidade do município. 

Com uma relação entre deslocamentos diários e população superior 
a 15%, aparecem: São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, Nilópolis, Nova Igua
çu, São João de Meriti e Magé. Traduzindo o grau de integração já ele
vado atingido por êstes municípios, deve-se ressaltar que nos seis primei
ros o índice de relação é superior a 20 % e no último é da ordem de 19%. 
Em Duque de Caxias e Itaguaí, os valôres são, respectivamente, 14% e 
12%. Deve-se mencionar no caso de Niterói que, além dos deslocamen
tos efetuados pela população local, concorre, também, para o alto índice 
registrado, o movimento de pessoas residentes em municípios vizinhos 
especialmente São Gonçalo- que para lá se dirigem a fim de tomar a 
barca. 

O índice de deslocamentos diários registrados em Paracambi equi
vale a cêrca de 17% da população da cidade. Mas, como observa o agente 
estatístico local, 75 % dos que chegam e partem da cidade são baldean
tes que se utilizam, principalmente, do ramal suburbano da Estrada de 
Ferro Central do Brasil, que tem seu ponto final nessa cidade, prosse
guindo de ônibus para Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Vassouras 
e Barra do Pirai, ou vice-versa, o que reduz o movimento que diz respeito 
propriamente à cidade de Paracambi a cêrca de 4% de sua população . 
~ste índice é da mesma ordem daquele obtido para a cidade de Petrópo
lis; nenhum dos dois municípios atingem assim, o limite mínimo re
querido pelo critério. A intensidade de integração dêstes dois municí
pios é, pois, bem menor do que aquela registrada pelos primeiros muni
cípio$ citados. Também com índices de deslocamentos diários inferiores 
a 10%, aparecem Maricá e Engenheiro Paulo de Frontin. 

Dentro da área do Rio de Janeiro, pode-se reconhecer, pois, alguns 
municípios, onde o processo de metropolização, feito a partir do Rio de 
Janeiro, já é antigo e que se acham, por isso, mais fortemente integrados 
à metrópole carioca. Em outros, sôbre os quais só mais recentemente se 
fizeram sentir as transformações decorrentes do avanço da metrópole, 
a integração é ainda frouxa. 
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g) São Paulo 

São Paulo constitui a área metropolitana mais típica do Brasil, 
juntamente com a do Rio de Janeiro. De um lado, porque São Paulo 
passou por todos os estágios característicos do processo de metropoli
zação, desde as modestas funções de pequeno núcleo, até às de capital 
regional e, finalmente, metrópole regional e nacional, com uma área de 
influência no setor econômico maior e mais extensa que a do Rio de 
Janeiro. Com esta função tornou-se o centro propulsor da própria eco
nomia brasileira, na medida em que concentra a quase totalidade de 
certos seto~·es industriais, como o de automóveis e constitui mais da 
metade de tôda a produção industrial brasileira, excluídos os setores 
têxtil e alimentar. É ainda o conjunto industrial de maior eficiência, 
pois as suas principais indústrias não só tem valor adicionado ao pro
duto industrial, por operário, superior ao de qualquer outra área indus
trial do país, como tem também uma relação capital/produto igual -à 
dos países desenvolvidos, o que indica o alto grau de absorção da tec
nologia moderna pelos industriais de São Paulo. É também, na área de 
São Paulo, que se observa o desenvolvimento de conurbações na direção 
dos principais eixos rodoviários e ferroviários do Estado, ao longo das 
rodovias que vão de São Paulo ao Rio, Campinas, Santos e Curitiba. 

Os critérios adotados na caracterização de municípios a serem in
cluídos na área de pesquisa aplicados ao "Grande São Paulo" não per
mitem incluir todos os municípios, uma vez que a Grande São Paulo 
foi delimitada segundo critérios gerais, enquadrados em um contexto de 
divisão regional do Estado; desta forma, alguns municípios da perife
ria foram excluídos, tais como Biritiba-Mirim, Mairiporã, Guararema, 
Salesópolis, Juquitiba e Santa Isabel. Mairiporã, Salesópolis, Santa Isa
bel e Guararema por não atenderem aos critérios estabelecidos. Biritiba
Mirim e Juquitiba, são municípios novos e só possuíam dados de densi
dade de população, aliás muito baixa, ou em Juquitiba dados de movi
mento de passageiros que indicavam uma integração muito fraca. 

Por outro lado, municípios novos para os quais não se dispunham de 
dados, foram incluídos: são exemplos os municípios de Rio Grande da 
Serra e Embu Guaçu, êste último contíguo ao próprio município de 
São Paulo. Uma dúvida maior existiu em relação ao Município de Fran
cisco Morato, que está na periferia da área, é nôvo e para o qual não se 
possuem dados a não ser o de densidade, que é superior a 100 hab. por 
km2• Como êle está no eixo São Paulo-Campinas, próximo a Jundiaí, e é 
a partir dêle que as densidades começam a diminuir para aumentar 
depois na área de Jundiaí·Campinas, parece que o município precisa ser 
pesquisado, exatamente com o propósito de identificar a extensão espa
cial do processo de metropolização de São Paulo. 

Observando-se o conjunto de dados sôbre os diferentes municípios 
que integram a área de pesquisa de São Paulo, verifica-se, quanto às 
características demográficas, que existe tima faixa de municípios em tôr
no de São Paulo, com densidades verdadeiramente urbanas, superiores a 
dois mil habitantes e numerosos outros municípios com densidades su
periores a 200 hab., como São Bernardo, Guarulhos, Barueri, Poá, Fer
raz de Vasconcelos, estendendo se na direção dos eixos para Rio, Santos, 
Campinas e Curitiba, quase que em forma de estrêla. A esta faixa suce
de-se outra com densidades ainda elevadas, acima dos 60 hab. km2 , 
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desde Mogi das Cruzes e Itaquaquecetuba na direção da Rio - São 
Paulo; Caieiras e Franco da Rocha no eixo para Campinas; Taboão da 
Serra e Itapevi no eixo para Curitiba, e Ribeirão Pires na direção de 
Santos. 

No que diz respeito ao crescimento populacional entre 1950/60, veri
fica-se que êle foi menor na cidade central (74%), em comparação com 
Guarulhos (191%), Suzano (136%), Barueri (202%), etc. 

Observando-se os dados do Censo de 1940, 1950 e 1960, verifica-se 
que, no período 1940 e 1950, o crescimento maior ocorreu no muni
cípio de São Paulo e jâ no período, 1950/ 1960 as taxas maiores foram 
nos municípios contiguos. 

TABELA N.o 7 - SÃO PAULO 

ORITF.RIOS DE POPULAÇÃO 

MUNICÍPIOS Variação 
D0111idade Densidade re!atin 

demográfica demoiiJifica de populaçlo 
1V60 1967 1950/60 

CRITÉRIOS 
ESTRUTURAIS 

Valor da 
produçAo 
indUBtrial 
sôbre a 
aerfoola 

%da 
populaçA o 

ativa 
ocupada na 

indústria 

CRITÉRIOS _DE 
INTEGRAÇAO 

Movimento 
diário de 

pusageiros 
DP.tP cidade 

central 
(% aôbre 
população 

total) 

TelefonOIDIII 
para cidade 

central 
(aparelho 

/&DO) 

---- -- - ---(- - ---1----11----1----- ----------

Arujá ... . .... ...... ..... . 
Barueri. .. . .....•.........•.... 
Caieiraa . .. .... ... ....... . .. .. • 
Cajamar ..... . ..... . 
Carapicuíba .. ................ . 
Cotia ...... ................•... 
Diadema . . ........• ......•. ... . 
Embu ....•••..•.•.....•.•.•... 
Embu-Gu.açu " •• . ... ....•.•... 
Ferraz de Yasconceloo .. .. . ... . . 
Francisoo Morato •• ......... .. . 
Franco da Rocha ...... ........ . 
Guarulhoo .••.•. . .. 
Itapecerica da Sma ........ . .. . 
It.apevi ....................... . 
Itaquaquecetuba ............... . 
Jandõr. .. . . .. .............. . . 
Ma.ná ........ .. .. .. .. . ....... . 
Mogi das Crwa .... ...... .... . 
Osaseo .. ........... . ........ . 
Pirapora do Dom J .. \11 ..... ... . 

Poá .......................... . 
Ribeirão Pirea ........ ..... . ... . 
R!o Grande da Serra .. ...... .. 
Santana da Parnaíba ... ....... . 
Santo André.. .... ............ . 
Slo Bernardo do Campo ....... . 
8ão C &etano do Sul.. ..... .... . 
São Paulo .......... .......... . 
Susaoo .. .. ............. ...... . 
Tabooo da Serra .... .. ...... .. . 

10,11 
460,89 
88,1$ 
46,32 

41,07 
#ó,85 
118.~ 

598,()(1 

161,79 
196,99 

:l2,71 
1~,90 
110,16 

$70,81 
88,76 

27,67 
460,86 
171,01 

28,81 
I 119,64 

196,88 
• 767,64 
• $68,41 

167,68 
IT4,95 

• Não há atividad,. agropecuáriu. 
" Munieípioll criados drpoia de lVOO. 

76,87 
$81),88 

/17,81 
54,16 

4$3,51 
40,91 

661,6$ 
68,11 
26,85 

618,46 
101,$1 
188,4$ 
3$7,61 
46,87 

116,$9 
119,6$ 
94 ,80 

415,$8 
141.80 

I 608,.10 
40,93 

1 $$9,14 
166,67 
1#,60 
36,81 

1 767.~6 
19f.6+ 

6 400..46 
$605,111 

166.41 
S6(},70 

60,66 
101,11 
497.JXI 

14,08 
191,99 

91,13 • 
14,08 

1tJ8,01 

8 
1$8 
lt1 
169 

17 
• 18 000 

l OS 

10 

8 
409 

6 

10 

176 
17 

8 
71 

104 

6 
10 51+ 
6 691 

$1$ 000 
1 014 

140 
106 

13,54 
18,09 

158,111 
68,41 

59,88 
16,55 
68,S1 

6,08 

2,68 
$1,55 
·~,$1 
18,9$ 
14,15 

58,8$ 
16,98 
16.10 
$8,~9 
8,76 

$+,1)9 

41.+1 
17,16 

107,$8 
19,U 
13,10 
3$,88 
11,67 

8,94 
11,11 

14,60 
16,19 
10,14 
9,.24 
10,90 
11,16 
$0,88 

15,$7 
$6,$9 
60,1$ 

J$,..18 
7,17 

61,98 
54,811 
t9,91 

19,61 

17,16 
17,$9 
$+,69 

85,71 

NOTA: O !llifo indica valOr,. que atingiram o limite eatabelecido dentro de esda arit&io para inelua«o dos munie!pioe na área 
de peoquila. 

Quanto às características estruturais, uma primeira observação é 
relativa aos três municípios do ABC e o de São Paulo propriamente dito. 
A relação produção industrial-produção agrícola é muito superior nos 
municípios do ABC do que no de São Paulo, fato ligado, de um lado, à 
alta taxa de modernização da indústria do ABC e, do outro, ao grande 
volume da produção altamente diversificada no município de São Paulo, 
que inclui algumas das indústrias tradicionais paulistas, têxteis e ali
mentares, de baixo rendimento. · 
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Muitos dos municípios próximos a São Paulo têm uma relação va
lor da produção industrial/produção agrícola também bastante grande, 
como Guarulhos ( 409), Mauá (374), Taboão da Serra (205), Embu 
(103), enquanto que nos municípios periféricos esta relação baixa para 
19 em Itaquaquecetuba, 10 em Ferraz de Vasconcelos, 7,8 em Franco 
da Rocha, e apenas 3 em Santana do Parnaíba. 

Um outro elemento utilizado para caracterizar a estrutura indus
trial da área é a percentagem do pessoal potencialmente ativo ocupado 
na indústria. Neste caso, observa-se que, ao lado dos valôres relativa
mente elevados nos grandes núcleos urbanos (valôres êstes muito supe
riores aos de outras aglomerações metropolitanas), os pequenos núcleos 
de expansão industrial dos arredores têm percentuais também muito 
altos. Um exemplo diferente é o do município de São Bernardo, sede da 
indústria automobilística, que absorve uma numerosa mão-de-obra dos 
municípios vizinhos, inclusive do de São Paulo, dando como resultado 
uma porcentagem de pessoal ocupado na indústria superior à sua popu
lação potencialmente ativa. Cidades tradicionalmente industriais, como 
Mogi das Cruzes, por exemplo, têm um percentual (17%) relativamente 
baixo por serem centros urbanos mais desenvolvidos e com maior capa
cidade de prestação de serviços e distribuição de bens, com verdadeiras 
características de subcentros no complexo urbano da área de São Paulo. 

Por outro lado, pequenos núcleos como Mauá, Embu, Cajamar, têm, 
respectivamente, 58%, 68% e 68% de mão-de-obra ocupada na indústria. 

No que diz respeito às características de integração, existem dois 
grupos de valôres diferentes: os dos chamados núcleos "dormitórios", 
que se desenvolveram em função das necessidades de residência da popu
lação que trabalhava no setor industrial e de serviços de São Paulo, 
de que Guarulhos é um exemplo típico, sem prejuízo de seu apreciável 
desenvolvimento industrial; Guarulhos tem 36% de sua população des
locando-se para São Paulo, não computados os que trabalham fora de 
São Paulo. Ao lado dês te município, Taboão da Serra tem 65% e rta
pecerica da Serra, Ferraz de Vasconcelos e Poá têm 30%. O mais alto 
índice, no entanto, é o de Pirapora do Bom Jesus, fato êste ligado ao 
intenso movimento de peregrinos, obviamente não associado ao proces
so de metropolização. Outro grupo de valôres é dos municípios que cons
tituem a área de expansão industrial de São Paulo, como o do ABC que 
têm índices menores, uma vez que o seu desenvolvimento industrial 
absorve a maior parte da população local potencialmente ativa. Nesse 
caso também se incluem os núcleos industriais antigos, como Mogi das 
Cruzes, que tem um baixo índice de deslocamento, o que confirma a 
sua característica de centro urbano com alguma influência regional. 
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h) Curitiba 

Curitiba, metrópole regional, comanda uma zona que se estende até 
o Estado de Santa Catarina. Sua atuação se exerce sobretudo através da 
importância de seu setor terciário. 

A cidade, que possuía, em 1964, 395 092 habitantes, apresentou, na 
década de 1950/ 1960, um grande aumento populacional, superando o 
de 1940/ 1950. Os benefícios trazidos pela rodovia do café continuam a 
se fazer sentir, mas o progresso é também devido à convergência de 
novas rodovias para a capital e mais ainda ao surto industrial recente. 
o valor da produção industrial (segundo os dados para 1965) é 33 
vêzes superior ao da agrícola. A cidade ainda está transpondo as pri
meiras etapas do processo de metropolização, na qual o ritmo de cresci
mento populacional da área mais imediata ainda é inferior ao da cidade 
central e se processa com intensidade diferente nos diversos municípios, 
sendo, no entanto, a variação da população urbana, em alguns, supe
rior a 100%. 

A micro-região de Curitiba é constituída pelos municípios de: Al
mirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campi
na Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Contenda, Mandirituba, Pi
raquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais. 

MUNICÍPIOS 

Almir.,te Tamandoré . ..... ..... 
Araucária . . .. ... . ..... . ........ 
Rocaiú v a do Sul ............. . 
Campo Largo . .. .... 
Colombo ...... . . - . . . . . . . . . . . 
Contenda . .... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Curitiba . .. ... .. .. 0 4 00 

Piraquaro . . . . ... .... . .. ..... 
Sl!o José dos Pinbais .... , .. .. . 

TABELA N.o 8- CURITIBA 

CRITÉRIOS DE POPULAÇÃO 

Densidade o-idade Variaçiio 
demográfiea clemolrâfica relativa 

1900 1967 de população 
1950/60 

20,65 32,01 15.0.~ 
37,07 112,67 43,61 
6,41 10,i2 

20,43 34,77 22,40 
55,18 84,66 37,72 
22,84 31,t4 

833,SO I 836,17 100,0.9 
32,RO 48,36 fJ7,S:; 
20,53 32,6Z 20,07 

CRITÉRIOS 
ESTRUT URAIS 

Valor da 
produção 
industrid 
sôbre a 
agrloola 

.~ 
1 

3.J 

% da 
popu~ 

ativa 
ocupada na 

indúatria 

16,$3 
18,7~ 
18,~-l 

88/Jt 
60,SIJ 
10,16 
8,14 
4,73 

18, i3 

• O valor da produção agríoola superou o da industrial. 

Mo\·imento 
1 

d iário de Telefonemas 
paaugeiroa idad 

;)E_IP cidade ~~ e 
central (aparelho 

(% eôbre /ano) 
população 
da sede) 

llt,liJ 
I/I 

46,81 
10,1.> 306 
/I,! I 

3i7 

3,2.1 161 
18~ 

NOTA: O &rifo ind ica valôres que atingiram o limite estabolecido dentro de cada critério para inclusão dos municípios na área 
de pesquisa. 

Dêstes, Almirante Tamandaré, Araucária, Campos Largo, Colombo, 
Piraquara, São José dos Pinhais, Contenda e Bocaiúva do Sul foram 
incluídos na área de pesquisa pelas razões que se seguem. 

No que concerne aos critérios demográficos, o município de Arau
cária apresentou, no período 1950/ 1960, uma variação total de apenas 
43 %; no entanto, o distrito-sede contíguo ao município de Curitiba 
atingiu a 46% e apresentou um crescimento urbano muito alto: 233 %. 
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:No município de Colombo o crescimento da população total não 
atingiu os 45 %, mas sua densidade foi de 84 hab./ km2 em 1967 e a va
riação de sua população urbana, 222 % no período 1950/ 1960. 

Quanto ao município de Piraquara, distingue-se pelo elevado cres
cimento de população apresentado no período 1950/ 1960, (67%). 

Os municípios de Campo Largo e São José dos Pinhais, se não 
apresentam as características demográficas requeridas, possuem, entre
tanto, elevados índices de crescimento urbano, mais localizado nos dis
tritos-sedes respectivos. 

Dentro dos critérios estruturais, Araucária apresenta 26% da po· 
pulação potencialmente ativa ocupada na indústria. Os municípios de 
Colombo, São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, Contenda e Bo
caiúva do Sul possuem, respectivamente, 50,83%, 16,53%, 25,43%, 
10,16% e 18,03%, e Campo Largo corresponde, integralmente, às carac
terísticas estruturais requeridas, com 38% de sua população, potencial
mente ativa, trabalhando na indústria e o valor da produção industrial 
3 vêzes superior ao da agrícola. 

O critério de integração analisado pelo número de chamadas tele
fônicas dêstes municípios para a cidade central, indica que, com exce
ção de Colombo, Almirante Tamandarê e Bocaiúva do Sul, para os 
quais não há dados, o número de chamadas por aparelho durante o 
ano é superior a 200. 

Quanto ao movimento de passageiros, os municípios de Almiran
te . Tamandaré, Campo Largo, Colombo e Bocaiúva do Sul apresentam, 
respectivamente: 13,20%, 20,15%, 12,24% e 46,82% da população de 
sua sede d~slocando-se diàriamente para Curitiba. 

R bras. Geogr., Rio de Jan~íro, v. 60, n . 1-2, jan.ldez. 2006 
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i) Pôrto Alegre 

A variedade de funções e atividades da cidade de Pôrto Alegre, em 
relação não só ao Estado do Rio Grande do Sul, mas, também, a parte 
de Santa Catarina, é bem conhecida. O fato de ser o Rio Grande do Sul 
um Estado fronteiriço concorreu para que todo o Estado convergisse 
para Pôrto Alegre e isso reforçou muito a função de capital e metrópo~e 
regional da mesma. Como o processo vem se desenvolvendo desde mui
to tempo, embora em proporções não muito acentuadas, isto contribuiu 
para que Pôrto Alegre, tendo passado jâ pelas fases iniciais do processo 
de metropolização, encontre-se hoje na etapa de espraiar o seu cresci
mento demogrâfico e industrial para os municípios vizinhos. Por ou
tro lado, o processo de conurbação, que se observa entre Pôrto Alegre e 
São Leopoldo-Nôvo Hamburgo, mostra bem o mecanismo de integração, 
de antigos núcleos urbano-industriais dos arredores, à metrópole. O 
sistema de hierarquização dos centros urbanos da ârea, direta ou indi
retamente (através de Nôvo Hamburgo) ligados a Pôrto Alegre, é niti
damente indicado pelo sistema de ligações telefônicas na rêde centrada 
em Pôrto Alegre. 

TABELA N.o 9 - PóRTO ALEGRE 

CRITÉRIOS DE POPULAÇÃO 

Densidade DeDSidade Variação 
demográfica democrática relattva 

1960 1967 de populaçi!r 
' l!ISO,'Cl() 

MUNICiPIOS 

Alvorsda •• ...... . ............ 196,11 
Caeboeirinha ....... .............. /93,96 
Campo Bom : ... .... .......... . ISB,St SIO:S,l:S 
Canoas .. .. · ······ · ·· ·•······· :SSS,09 387,74 181,78 
Estâoria Velha ..... .. ... ... ... 58,05 84,10 
Esteio ......... . ..... ...... .. . 556,43 8t.f,90 108,4 
Gravataí . .. ·· ·· ··· · ··· 54,25 50,59 88,11 
Gualba ... .. ... .. .. .. .. . .... ... 14,37 18,17 I 
Nôvo Hamburgo .. ........ .. .. . 155,53 t7f,05 I Pôrto Alepe .. .. ..... . .. . ..... 1 190,09 1 789,15 6$,61 
Slo Leopoldo .. . .... .. ......... 190,68 891,40 
Sapiranga .... .. ......... ······ 6~.07 

76,08 1 Bapucai& do Sul •• ..... ... . .. 817,61 
Viamão . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,05 21,83 143.45 

• O valor da produção agríoola superou o da induatrial • 
.. Munielpios eriadoe depois de 1960. 

CRITÉRIOS 
ESTRUTURAIS 

Valor da 
produção 
iodll!kial 
sôbre a 
&~Uicola 

I! 
~7 
39 

191 
1 
2 

64 
106 
t07 

5 
6SI 

Movimento 

%da p=e~s 
popu_laçilo DE/P idad atJVa c e 

ocupada na central 
indústria (% sôbre 

85,03 
7,29 

18,90 
16,48 
15,49 
19,14 
4$,71 
11.04 
!5,13 
48,11 
74.04 
4,28 

população 
total) 

55 

14 
16 

17 

18 

Telefonemas 
para cidade 

central 
(aparelho 

/ano) 

9/ 
4-ID 

71 
t07 
S31J 
349 

78 

141 
1-ID 

144 

NOTA: O arifo indica valõres que atingiram o limite estabelecido dentro t.le cada critério para inelusão dos municípios na áre 
de peaquioa. 

Partindo da Micro-Região Homogênea de Pôrto Alegre, que é cons
tituída de 16 municípios, verifica-se que dois dêles - Barra do Ribeiro 
e Portão - através da anâlise dos critérios estabelecidos, não apre
sentam caracteristicas do processo de metropolização. 

Quanto ·às características demogrâficas, verifica-se que a cidade 
central tinha uma população de 617 629 habitantes em 1960 e o muni
cípio de Pôrto Alegre tem uma densidade muito superior a 500 hab. 
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por km2• Os outros municípios têm densidade superior a 60 hab. por 
km2

, sendo que Viamão, Guaíba e Gravataí, em pelo menos, um distrito 
contíguo, apresentam aquela densidade. Quanto ao crescimento da po
pulação, êle foi muito grande no período entre 1950 e 1960, variando 
desde pouco mais de 70% em distritos 1 como Sapiranga ou Estância 
Velha, a mais de 100% em municípios como Viamão, Esteio e Canoas, 
todos superiores ao crescimento de Pôrto Alegre, que foi de 62%. Por 
aí se verifica bem o crescimento maior na periferia de Pôrto Alegre, 
havendo diminuição dêste crescimento a partir do município imedia
tamente contíguo, que é Canoas. A partir de Nôvo Hamburgo o ritmo 
de crescimento diminui novamente em função de menor influência da 
metrópole. 

No que diz respeito às características estruturais, a relação valor 
da produção industrial-produção agrícola é bem representativa, prin
cipalmente nos municípios mais próximos a Pôrto Alegre, como Es
teio, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Em Canoas, o valor não tão alto, 
embora elevado, está ligado ao fato de ser êste núcleo pràticamente 
uma continuação urbana de Pôrto Alegre, funcionando como núcleo 
"dormitório". · 

Nôvo Hamburgo tem aquela relação bastante alta, mas nitida
mente diferente dos municípios mais industrializados da periferia de 
Pôrto Alegre. Nos outros municípios da área os índices relativos às 
características estruturais, como percentagem da população potencial
mente ativa ocupada na indústria, confirmam a existência do proces
so de metropolização dos referidos municípios. 

Finalmente no que se relaciona ao sistema de integração dêstes 
municípios, tanto no que diz respeito aos passageiros transportados 
em linhas intermunicipais, como no relativo ao número de telefone
mas por aparelho, da sede do município para a cidade central, os índi
ces confirmam a inclusão dos municípios citados, exceção feita a Es
tância Velha, cujo enquadramento na . área metropolitana de Pôrto 
Alegre é devido aos critérios demográficos e estruturais. 

Os municípios de Cachoeirinha e Alvorada são de criação recente 
e para êles não se dispõe dos dados necessários. Todavia, foram inclui
dos na área de pesquisa por terem sido desmembrados de municípios 
que nela estão incluídos e por apresentarem densidade demográfica 
superior a 100 habitantes por km2, o que na área de Pôrto Alegre é ca
racterístico do espaço imediatamente periférico à cidade central. 

1 Em virtude dos numerosos desm eml:ramento3 ocorridos na área, nem sempre foi posslvel 
determinar o lndlce correspondente ao munlclplo . 
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RELAÇAO DOS MUNICíPIOS INCLUíDOS NAS AREAS DE 
PESQUISA 

1 - Belém: Ananindeua, Be
lém. 

2 - Fortaleza: Caucaia, For
taleza, Maranguape. 

3 - Recife: Cabo, Jaboatão, 
Olinda, Paulista, Recife e São Lou
renço da Mata. 

4- Salvador: Candeias, Lau
ro de Freitas, Salvador, São Fran
cisco de Conde e Simões Filho. 

5- Belo Horizonte: Belo Ho
rizonte, Betim, Caeté, Contagem, 
Ibirité, Igarapé, Lagoa Santa, No
va Lima, Pedro Leopoldo, Raposos, 
Rio Acima, Ribeirão das Neves, Sa
bará, Santa Luzia e Vespasiano. 

6- Rio de Janeiro: Estado da 
Guanabara, Duque de Caxias, Ita
borai, Itaguai, Magé, Maricá, Men
des, Nilópolis, Niterói, Nova Igua
çu, Eng.0 Paulo de Frontin, Para
cambi, Petrópolis, São Gonçalo e 
São João de Meriti. 

7- São Paulo: Arujá, Barue
ri, Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, 
Cotía, Diadema, Embu, Embu
Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, 
Francisco Morato, Franco da Ro
cha, Guarulhos, Itapevi, Itaqua
quecetuba, Itapecerica da Se:rra, 
Jandira, Mauá, Mogi das Cruzes, 
Osasco, Pirapora do Bom Jesu1'?, 
Poá, Ribeirão Pires, Rio Grande da 
Serra, Santana de Parnaíba, San
to André, São Bernardo do Campo, 
São Caetano do Sul, São Paulo, 
Suzana e Taboão da Serra. 

8 - Curitiba: Almirante Ta
mandaré, Araucária, Bocaiúva do 
Sul, Campo Largo, Colombo, Con
tenda, Curitiba, Piraquara e São 
José dos Pinhais. 

9 - Pôrto Alegre: Alvorada, 
Cachoeirinha, Campo Bom, Ca
noas, Estância Velha, Esteio, Gra
vataí Guaíba, Nôvo Hamburgo, 
Pôrto Alegre, São Leopoldo, Sapi
ranga, Sapucaia do Sul e Viamão. 
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SUMMARY 

The great extenslon reacbed by some bras1lian towns and the lntense rbythm verlfled In tbe 
urban populatlon growth, has become clear the necesslty to dlrect thls urban growth, malnly 
In determlned areas, almlng to g!ve the adequate solutlon to tbe problema that tbe d!sordered 
urbanlzatlon !s br!nglng about. These problema are so evldent and the process related to 
urbanlzatlon of the metropolls are In the common consclence, so that the Constltutlon of 
1967 has establ!shed the so called metropolltan reglons, authortty whlch w111 plan and control 
ali the actlvltles wlth thls purpose. 

The present work was carrled out In order to study the process of urban expanslon of the 
bras111an metropolls. It seeks, lnltlally, to define the areas around the metropolls on whtch 
should be made an especial search In the 1970 Census. For such study was chosen nine urban 
nucleus whlch exceeded from the others by thelr denslty o! populatlon, by the charactertstlcs 
o! dlverslflcatlon o! actlvltles and by the posltton whlch take up In the hlerarchlc system of 
the braslllan urtan nucleus. To these nine metropol!s was added, yet, Brasllla. 

It was dlvlded In two parts: 1 - detlnltlon ot concepts related to the great metropoUtan 
agglomeratlons; 2 - Analysts ot the rules and lts appllcatlon In the del!mltatlon of research 
areas on whlch should be made an especial statistlcal survey In the 1970 Census, wlth a 
vlew to determine the metropolltan areas In the country. 

The areas understood by the process of metropol1tan growth are characterized by ~tron!!( 

demographlc aftlux, by the transformatlon of occupatlonal structure, whtch presenta evldent 
predominance in the secondacy and tertiary sectors and by an tntegration system expressed by 
an altemate movement ot people among the dltferent unttles . 

Thus the crlterls adopted to delimita te the research areas were of three categorles: 1 
demographic; 2 - structural; and 3 - of integratlon, being tncluded in such areas ali tbe 
municlpalltles which tul!llied, Integral ou partlally, two of the three categorles o! crlterta. 

1 - Tbe ãemographfc characterfstfcs consist of the !ollowlng ttems: a) the matn town 
sbould have, at least, 400,000 lnhabltants; b) the denslty o! populatlon of the dlstrlct seat of 
t.he maln town should be of 500 inhabitants or more per square kllometers; c) the denslty of 
populatlon of the borderlng muntclpalitles should be, In mlntmum, ot 60 lnhabltants per 
Sq. Km . - when lt doesn't comprlse such a denstty lt should be presented, at least, In a 
dlstrlct closc to other muntclpallty lncluded In the area; d) the populatlonal growth In the 
perlod o! 1950/60 should be, In mtnimum, of 45% In the munlclpallty or tn a contlguos dlstrlct, 
as mentloned. 

2 - As regard to tbe structural charactemtfcs, a munlclpalitl' wlll be tncluded In the 
research area Vlhen : a) lt bad, at least, 10% of its populatlon occupled In industrial activltles; 
ll) the Industrial productlon value were three times as large tban tbe agrtcole one . 

3 - According to the integratlon characterlstfcs a munictpality wlll be tncluded in the 
reseanh area when; a) lt had, at least, 10% of its total populatlon movlng daUy In travels 
from it to tbat one where is the (.'anter town, or to other munlclpalltles of the area; b) lt 
had a telephone-call rate to center town UP!'er than 80 per telephone durtng the year . 

The appllcattons of theese r-.lles to munlclpallttes around the nine metropol!s made po88lble 
the dellmltat!on of the research areas In whlch the number of municlpallttes vary as follow: 
research area of Belem, 2; Fortaleza, 3; Recite, 6· Salva:1or, 5; Belo Horizonte, 15; Rio de 
Janeiro, besides Guanabara State, 14; São Paulo, 31; Curitiba, 9; and Porto Alegre, 14. 

Versão de Joaquim Quadlos Franca 
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RÉSUMÉ 

La dimension de certaines V!lles bréslliennes, le rythm·~ !ntense de l'augmentat!on de la 
population urbaine, démontrent la néeessité d'orienter la crolssance urbalne, et de résoudre 
les p1·oblems soulevés par une urbanisation désordonnée. Les problémes llés aux procês de 
métropollsat!on sont devenus tellement évideuts que la constltution de 1267 institua les l'églons 
métropoliaines comme moyen d'ortener et de contrôler tous les services d'intêret commun. 

Considérant ces problêmes eb d'accord avec la recommandation du I CONFEOE, l'IBO a 
entreprls avec Je groupe (de Areas Metropolitanas) du DEOEO une étude sur le procés de 
métropollsatlon au Brésll. Son premier but a été de définlr des zones, autour des métropole3 
bréslllennes, dans lesquelle3 le Recensement de 1970 devra faire une enquête spéciale. On 
sêlectionna, alors, neuf centres urbalns qui se détachent par leur dlmension populationelle 
par la dlverslflcatlon de leurs activltés et par Ia posltlon qu'lls occupent dans le systême 
d'hiérarchisatlon des centres urbalns bréslliens. A ces neuf métropoles on incorpora Brasilla . 

L'étude comprend deux partles: 1 - déf!nlt!on des concepts !lés aux grandes agglomératlons 
métropolltaines, 2 - anaJyse des crltêres et leur app!lcation dana la délimltatlon des zones 
de recherches dans lesquelles clevra être !alt un dénombrement statistlque spéclal, au recense
ment de 1970, dont l'obejctlf est la détermtnation des zones métropolitaines du Pays. 

Les zones attelntes par le procés de métropolisatton se caractérlsent par un grand accroisse
ment démographique, par une transformatlon de la structure occupationelle avec une import.ance 
grand.issante des secteurs secondaires et terciaire et par un systéme d'intêgration qui se 
tradult par une mlgratlon altemante de personnes entre les dl!férentes unltés. 

Dans la dé!lmltatlon des zones de recherches, on a employé 3 catégories de crltêres : 1 
Démographlques; 2 - Structuraux et 3 d'Intégration. Tous les muntcipes qui correspondent 
d'une manlêre tntégrale ou partlelle à 2 des 3 catégories de crltêres ont été tnclus dans les 
zones de recherches. 

I - Les caractésistíques ãémograpltíques sont constltuées par les ltems sutvants : a) la 
population de la vllle centrale dolt attelndre au molns 400 000 hablants; b) la densité de 
population du dlstrlct-slêge de la vllle centrale doit être au moins de 500 habitante par km2; 
c) la denslté da populatlon des munlclpes volsins dolt avolr un mtnlmum de 60 habltants 
par km• - si un munlcipe n'attelnt pas une tel!e denstté 11 faut qu'au molns elle soit 
rcncontrée dans un district contlgu appartemant à un munlclpe déjà lnclu dans la zone; 
d) la varialon de la populatlon pendant la pérlode de 1950/1960, dolt avolr été d'un minimum 
de 45% dans le munlclpe ou dans le district conttgu d'accord avec !'Item antérleur. 

2 - Par rapport aux cara.ctérlstiques structurales, un munlclpe sera lnclu dans la zone 
de recherche : a.) quand il aura au molns 10% de sa popula.tlon potentlellement active, 
engagée dans des activitlés lndustrielles - dans le cas particulier des centres dénomlnés 
"dortolrs" ce pourcentage est substitué par un lndice de mouvement pendulaire; b) quand 
la valeur de la productlon lndustrielle sera 3 f ois plus grande que celle de l'agriculture. 

3 - D'aprês les caractéristiques d'intégration, un municipe sera lncht dans la zone de 
recherche: a) du moment qu'au molns 10% de sa population totale se déplace journellement · 
en voyages intermunicipaux vers le muntclpe ou se trouve la ville centra.le ou vers d'autres 
munlcipes de la zone - ce crltêre pourra aussl être app!lqué à. la populatlon urbaine du 
distrlct-slége ou à. celle du d.istrict contlgu à. un autre muntcipe de la zone; b ) quand le nombre 
d'appels téléphonlques, pour la vllle centrale, sera supérteur à 80, par aparei!, pendant un an. 

En s'utlllsant de ces crlteres dans les munlcipes autour des neu! métropoles, on arriva à. 
délimiter des zones de recherches dont le nombre de municipes varie de la mantere sulvante: 
zone de Belém, 2; de Fortaleza, 3; de Recife, 6; de Salvador, 5; de Belo Horizonte, 15; de Rlo 
de Janeiro, en plus de l'Etat de Guanabara, 14; de São Paulo, 31; de Curitiba, 9; et de Pôrto 
.\legre. 14. 

Versão de Olga Buarque de Lima 
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Pólos de Desenvolvimento no Brasil: 
uma Metodologia Quantitativa e 

uma Exemplificação Empírica 

SPERIOIÃO FAISSOL 

1 - Introdução 

Um dos conceitos teóricos que mais vem alcançando acei
tação generalizada entre administradores e planejadores 
é, sem dúvida, o relativo a ·pólos de desenvolvimento. 

No Brasil chegou mesmo a haver uma certa disputa pela fixação de pólos 
de desenvolvimento, nas mais diferentes áreas e com os mais diferentes 
objetivos específicos. Certamente a razão principal desta aceitação foi 
a de que num país subdesenvolvido, um pólo de desenvolvimento seria 
o instrumento ideal e necessário a gerar uma reversão de expectativas 
e desencadear um processo de aceleração do desenvolvimento econô
mico. 

Uma das premissas implícitas nesta aceitação era a de que o pólo 
seria uma localização pré-escolhida, com bases em decisões de natureza 
político-administrativa, no qual seriam criadas condições especiais de 
facilitação da localização de empreendimentos de elevados efeitos multi
plicadores e que por sua vez gerariam demandas para matérias-primas 
e para novas indústrias, que acabassem por desencadear um mecanis
mo de auto-sustentação. Como um processo como o acima descrito pode, 
efetivamente, ser produzido por decisões de natureza político-adminis
trativa, sem a devida observação dos custos imediatos e mediatos do 
mesmo, ou sem a comparação com alternativas de menor custo e até 
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mesmo de igual efeito, houve muita discussão do problema, tanto na 
área técnica propriamente dito., como na área político-administrativa. 

Na área técnica propriamente dita a discussão ficou restrita (e 
isto não significa que não tenha sido uma polêmica mais ou menos in
terminável) ao problema de eficiência versus eqüidade. 

Não caberia nos limites do presente trabalho, de natureza essen
cialmente metodológica, discutir o problema de eficiência versus equi
dade; entretanto, mesmo que haja uma opção por uma política de equi
dade, o problema de eficiência não se afasta de todo, umà vez que se 
considere o problema da equidade a nível macrorregional, o problema da 
eficiência no âmbito macrorregional estaria sempre sendo proposto. 

Brian Berry *, no artigo que abaixo mencionamos, parte de um 
livro sobre Urbanização e Desenvolvimento Nacional; discute ampla
mente o problema de relações entre tamanho das cidades e nível de de
senvolvimento do país, "separado em dois grupos de urbanistas e pla
nejadores, os "modernizadores" e os "tradicionalistas", pp. 111. 

Os modernizadores, diz ele, "argumentam que a continuidade da 
concentração de crescimento econômico em grandes cidades é neces
sário para capturar economia$ de escala e acumular externalidades, sob 
a forma de custos sociais e econômicos ( overhead) e infra-estrutura, 
porque estes, por sua vez, são os pré-requisitos de crescimento conti
nuado, necessário para prover recursos adequados a sobrepujar as ina
dequações societais". 

Os tradicionalistas, diz ele, "que contestam os modernizadores, ar
gumentam que as inadequações são um produto de severas desecono
mias de escala, da concentração de crescimento e desenvolvimento em 
umas poucas cidades em densidades demográficas suficientemente altas, 
que primacy de grandes cidades refletem ""superurbanização", que leva 
à drenagem "parasítica" da vitalidade da sociedade, de um modo geral, 
e gera um estado contínuo de "hiperurbanização", que pode ser com
batido somente por estratégias de descentralização deliberada": pp. 12. 

Ao analisar as implicações do debate em torno do problema, Brian 
Berry encontra uma ponta de ironia no fa~ de que, na análise do 
problema "primacy", os modernizadores são conservadores e os tradi
cionalistas são radicais. Os primeiros consideram que políticas dirigi
das para crescimento nacional eficiente será suficiente, porque, em úl
tima instância, a estrutura urbano-regional acompanhará o crescimen
to nacional e atingirá uma posição harmônica de "quase-equilíbrio". 
Embora admitindo intensificação dos desequilíbrios nos estágios iniciais, 
uma tendência para igualização se produzirá quando a economia atin
gir uma fase de maturidade. Os segundos, sendo radicais, acham que, 
uma vez implantando um sistema primacy no conjunto urbano e, por 
via dele ou por causa dele, no desenvolvimento econômico, só uma mu
dança radical inverteria o mecanismo; em outras palavras o processo 
é o que às vêzes se denomina Deviation amplifying process. Por outro 
lado o mundo moderno comunicou, com seus efeitos de demonstração, 
os hábitos de consumo para todos, mesmo onde não existem, nem pode 

• BERRY J. L. BRIAN - Clty Slze and Economic Development: Conceptual Syntbesls 
and pollcy problema, wtth special reference to Soutb and Boutheast Asla, In Urbant
zat!on and Nattonal Development, Beverly H1lls, Sage PUbllcatlons, 1971, Ed. po, Leo 
JakobSon e Ved Prakash eds. 
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existir, os mesmos hábitos de poupança ou renda per capita. O efeito 
de demonstração, dizem eles, é por necessidade, assimétrico, quer dizer, 
aplica-se a consumo, mas não a investimento. 

Daí a idéia de descentralização, com a criação de novos centros de 
crescimento, argumentando inclusive com a idéia de que padrões des
centralizados de urbanização, com ênfase em centros de tamanho médio, 
provavelmente custarão menos "em investimentos infra-estruturais ao 
lado de se evitar os perigos sociais de gigantismo", pp. 143. 

Ao mesmo tempo, argumentam os defensores de criação de novos 
centros de crescimento: estes centros, ao se constituírem em verdadei
ros simuladores artificiais dos mecanismos de "filtrar" para núcleos 
menores indústrias que vão perdendo capacidade competitiva vis-a-vis 
salários mais altos das grandes metrópoles, usam recursos novos no 
processo de desenvolvimento, portanto acrescentam algo mais ao pro
duto bruto. 

Tanto modernizadores como tradicionalistas, diz Berry, parecem 
ter concordado com estes argumentos, cujo ponto, como salientamos 
desde logo, é também atrativo a políticos e administradores. Assim, 
conlcui Berry, "pólos de crescimento" com "política de descentraliza
ção" parecem ter atingido status de a última "moda" em planeja:J;Ilen
to". Como todas estas últimas "modas", uma avaliação precisa, agora, 
esperar o teste do tempo e da prática". pp. 143. 

O objetivo particular deste estudo é o de apresentar uma metodo
logia quantitativa de identificação de pólos, aqui entendidos con:to um 
ponto cuja origem seria considerada ótima num determinado sistema 
de cidade. É clara a conotação eficiência num conceito deste tipo, mas 
o processo analítico pode ser aplicado a nível nacional e a nível ma
crorregional, como o fizemos, o que torna possível identificar aqueles 
pólos que têm uma significação nacional, maior ou menor, bem como 
os que têm significação apenas regional. 

Por isso mesmo trataremos, em seguida, do conceito de pólo e sua 
medida de magnitude, que é um dado exógeno ao método analítico ado
tado, para que os resultados apresentados possam ser avaliados no con
texto de tal conceituação; segue-se uma apresentação da metodologia 
adotada, discutindo-se o·problema da distância que é o dado mais im
portante no processo de análise. A exemplificação empírica adotada é 
constituída de análises feitas do sistema urbano brasileiro, uma do sis
tema urbano de forma geral, outra de sua estrutura industrial. Ambos 
os casos foram divididos, para efeito de análise, em um sistema nacio
nal e uma subdivisão entre Centro-Sul e Norte-Nordeste, com o propó
sito de identificar significações nacionais e regionais. 

A título de conclusão faz-se uma comparação dos pólos identifica~ 
dos a nível nacional e regional, tanto pelas suas funções de um modo 
geral, como pela sua função industrial. 

2 - O conceito de pólo de desenvolvimento 
e sua medida de magnitude 

Em geral os estudiosos do problema da urbanização admitem dois 
tipos de efeito de uma cidade sobre sua região complementar: 

1 - Um efeito polarizador, no qual o sentido fundamental das tro
cas é na direção da cidade, que drena a produção de sua área 
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de influência, sem exercer um papel dínamizador sobre a 
mesma. É típica de situações como estas uma cidade-porto, 
que exporta os produtos da região e beneficia-se dos resulta
dos desta exportação no seu desenvolvimento urbano. Seria 
caracteristicamente uma economia colonial e que freqüente
mente culmina em uma organização urbana do tipo primaz. 

2 - Um efeito fluente (trickling down), no qual embora haja um 
sentido de trocas na direção da cidade, ela influi fortemente 
na organização de seu hinterland, dinamizando o seu proces
so produtivo através de todo um sistema de inovações, crian
do um sistema urbano articulado e hierarquicamente orga
nizado. 

FRIEDMAN em um de seus mais recentes artigos analisa o processo 
de urbanização, * que ele descreve como definido por funções distintas: 

1 - Urbanização - que ele define como a concentração de po
pulação em atividades não agrícolas, em um meio urbano de 
tamanho e formas diferentes; 

2 - Urbanização - que ele define como a difusão espacial de 
valores, comportamento, organização e instituições urbanas. 

No primeiro caso a cidade primaz tem um tamanho desproporcio
nalmente grande em relação a todos os outros núcleos urbanos exis
tentes, ao mesmo tempo que concentra a autoridade, os serviços, as in
dústrias e todas as atividades de nível econômica e culturalmente mais 
elevadas. Isto ocorre quase que na mesma medida em que, em um sis
tema deste tipo, uma pequena fração da população controla o sistema 
econômico e o restante trabalha por uma subsistência quase que pri
mitiva. 

No segundo caso a maior cidade do sistema desenvolve atividades 
que exigem uma a.znplitude de mercado bastante grande, inclusive ser
viços ultra-especializados, para os quais só uma metrópole ofereceria as 
condições próprias. Entretanto, um conjunto de cidades menores se de
senvolve, para o qual a distribuçião espacial de núcleos de diferentes 
tamanhos é bem mais regular, portanto muito relacionada com a dis
tância entre os núcleos de diferentes tamanhos. Muitos autores têm de
fendido a idéia de que um modelo gravitacional representaria uma 
forma de equilíbrio espacial, entre os mecanismos do processo de de
senvolvimento e os efeitos de localização espacial. Até mesmo analogias 
com os postulados da lei da alometria * * têm sido aplicadas associadas 
a concepções sistêmicas. 

Os mecanismos de transmissão dos impulsos de crescimento por 
via de transformações econômicas se fazem, segundo Berry, em três 
planos: 

1 .:._ Das metrópoles do núcleo central para as metrópoles re
gionais; 

2 - De centro.s de maior hierarquia para centros de menor hie
rarquia num processo de difusão hierãrquica; 

• FRIEDMAN. John - Urbanlzatlon anã NatlO'D.al Development: a comparatlve analysls, 
MUneografado, June 1970. 

•• BERRY, J.L. Brian - Clties as systems Within systems ot clties 

R. bras. Geogr., /Uo de ]aneirD, t1. 60, n .1-2, jan.lán;. 2006 



3- Dos centros urbanos para suas áreas de influência. *** 
A ação de uma cidade, em qualquer dos três planos acima mencio

nados, é facilitada ou dificultada por uma série de fatores, um dos 
quais é a distância, seja ela física, ou representando o custo do mo
vimento. A distância é, assim, um fator essencial na análise do papel 
das cidades, no comando do processo de desenvolvimento de uma região. 

Em todos os estudos urbanos, o tamanho tem sido uma dimensão 
básica de diferenciação entre os mesmos e é desnecessário enfatizar a 
sua significação, * bastando apenas relembrar o fato de que o tamanho 
de uma cidade acaba por criar uma diversificação produtiva de tal na
tureza que resulta em um mecanismo de auto-sustentação de seu cres
cimento.** 

o tamanho de um núcleo urbano, tomado em uma dimensão agre
gada, é uma noção essencial à compreensão de seu papel no sistema 
urbano e este tamanho é, em última análise, a sua posição na hierar
quia de cidades . Em geral, costuma-se analisar o sistema de cidades 
pelo ângulo de seu tamanho, segundo dois tempos distintos: 

1 - No que diz respeito ao sistema urbano como um todo; 

2 - No que diz respeito à distribuição espacial dos centros, em 
termos, tamanhos düerentes e espaçamento entre os mesmos. 

Em um exame das relações entre tamanho e hierarquia de cidades, 
Berry ***argumenta sobre um estado de quase equilíbrio (steady state) 
do sistema urbano, representado pelo conceito desenvolvido por Zipf ***"' 
quando o tamanho das cidades em todo o sistema vai decrescendo se
gundo uma determinada constante. 

É claro que não caberia nos limites do presente trabalho a dis
cussão de problemas implícitos na idéia de regularidade de uma rede 
urbana, tanto no sentido de sua distribuição global em termos de ta
manho, como de sua distribuição espacial, em termos de tamanho e 
espaçamento. 

As diferentes concepções de modelos de equilibrio do tipo das de
senvolvidas por MYRDALL ou Hl:RSCHMAN ou de desenvolvimento polari
zado, desenvolvida por FRIEDMAN, são suficientemente conhecidas tan
to em seus pontos de contato como em seus pontos de divergência, para 
tornar necessário uma discussão das mesmas. Entretanto, estas teo
rias ou analisam o sistema econômico (e o sistema urbano refletiria o 
mesmo) como um todo e o seu equilíbrio seria global, ou analisam o 
comportamento espacial da economia e nesse caso resulta a concepção 
de um sistema de cidades composto de um conjunto de localidades 

••• BERRY, J. L. Brian - C!ty Size and Economic development: Conceptual Synthesis 
and pol!cy problems, with special reference to E<::>Uth and Southeast Asia, manuscrito 
Ulédito, 1970. · 

• FAISSOL, Spertdlão - As grandes cidades brasileiras: dlmenaoes básicas de diferen· 
claçi!.o e relações com o desenvolvimento econômico, in Revita Brasileira de Geogrt~/14, 
Ano 32, n .• 4. 

* • THOMPSON, Wilbur - Pretace to Urban Economics. 

* * * BERRY, J .L. Brian - l"rontiers of Urban Researcb, in St1ld1/ oj Urbanizatkm, Ed. 
POT Léo Scbnore. 

"• * • ZlPP, G. ·K. - Human bebaviour anã the principie of lest ef!ort, 1949. 
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centrais, cujos tamanhos e espaçamentos seria proporcionais às suas 
áreas de mercado. A base teórica de uma concepção deste tipo é a de 
que o consumidor tem um comportamento racional e que procurará 
a mínima distância econômica para obter os bens e serviços de que 
necessita; por outro lado o produtor também tem um comportamento 
racional e como cada bem ou serviço tem um tamanho de mercado 
mínimo (treshold), resulta do intercâmbio entre estas duas forças uma 
distribuição de cidades descrita por CHISTALLER ***** como um siste
ma hexagonal. 

Estas considerações pretenderam apenas destacar que o tamanho 
funcional de uma cidade, na medida em que ela reflete seu poder eco
nômico agregado **, tem, evidentemente, uma ampla conotação com a 
idéia de pólo. 

Entretanto, a idéia de pólo implica, também e especialmente, em 
uma atuação dinâmica, do tipo daquela definida como o segundo tipo 
de urbanização por FRIEDMAN e anteriormente mencionada; o que isto 
signüica é que uma cidade de tamanho funcional elevado, mas com 
baixo poder de difusão, certamente exercerá um papel dinâmico muito 
fraco em relação à sua área de influência. Comparando alguns exem
plos brasileiros, até mesmo no âmbito das metrópoles, se procurarmos 
avaliar subjetivamente o papel de Curitiba e de Fortaleza, duas me
trópoles de tamanhos não muito diferenciados, veremos que Curitiba 
exerce uma ação bem mais dinâmica, no sentido de alterações de es~ 
truturas socioeconômicas, do que Fortaleza; esta última conforma 
com o status regional e tem uma força de drenagem sobre a economia 
regional muito poderosa, sem irrigá-la com inovações significativas para 
as alterações estruturais desejáveis no processo de produção. O sim
ples fato de Fortaleza polarizar uma extensão territorial maior é uma 
confirmação da mesma idéia, inclusive porque esta extensão territorial 
maior representa uma área de mercado de menor poder econômico e 
de, obviamente, menor capacidade aquisitiva. 

Por outro lado, é indiscutível_ que o setor industrial exerce a maior 
parte da ação dinâmica positiva (uma vez que a própria distinção de 
ação polarizadora, no sentido de drenagem, é apoiada essencialmente 
na função comercial e a ação fluente, no sentido de difusão de inova
ções, é baseada no papel de indústria motriz). Neste setor industrial 
a capacidade de gerar relações industriais espaciais seria de fundamen
tal importância, -desde que especificamente medida, o que seria tecni
camente viável através de análises de insumo-produto, cuja desagrega
ção a nivel regional é, sabidamente, extremamente difícil. 

No contexto da teoria tradicional de pólo, na forma desenvolvida 
por Perroux, ** esta idéia era essencial; Perroux considerava a existên
cia de certas indústrias motrizes capazes de gerar relações interseto· 
riais na indústria, com elevados efeitos multiplicadores sobre o con· 
junto do setor e por esta via produzir crescimento econômico. Neste 
contexto e por isso mesmo, o principal problema é o de transformar 
um espaço econômico abstrato em um espaço geográfico concreto. Esta 
dificuldade, na realidade, significa que se necessita de uma forma de es-

• BERRY, J. L. Brian - City Olas8ification Handbook: methods anã appJications, John 
W!ley & Sons, 1972 _ 

** PERROUX, François - L' eçonomie 
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tabelecer os sistemas de fricção de um determinado espaço geográfico, 
sobre um sistema de relações intersetoriais; esta fricção é aí entendida 
ao mesmo tempo como resistência ou aceleração (a existência ou pro
ximidade de recursos naturais para determinados tipos de indústria 
seriam fricções aceleradoras) aos contatos e conseqüentes mecanismos 
de interação . 

3 - A metodologia usada 
e as implicações teóricas 

adotadas 

A metodologia utilizada, embora simples, é bastante laboriosa e 
baseia-se em uma técnica analítica conhecida (Trend Surface Analysis), 
aplicada a partir de um programa de computador elaborado na Univer
sidade de Ohio, Estados Unidos, e apresentado pelo Prof. Howard Gau
thier na Reunião da Comissão de Métodos Quantitativos da União Geo
gráfica Internacional, realizada em abril de 1971, no Rio de Janeiro e 
sob o patrocínio do Instituto Brasileiro de Geografia da Fundação 
IBGE. 

O programa utiliza essencialmente um sistema de coordenadas, 
duas das quais planimétricas, que localizam o ponto no espaço, e a par
tir desta localização pode medir a distância entre as mesmas por um 
processo geométrico fácil, baseado nas propriedades do triângulo retân
gulo; a terceira coordenada representa a magnitude do lugar e está 
estreitamente associada ao conceito de pólo, conforme discutido no ca
pítulo anterior. Isto equivale a dizer que esta magnitude deverá repre
sentar a capacidade do ponto, de gerar o tipo de interações com um 
sistema espacial que ele comandar, capaz de, por sua vez, produzir as 
transformações socioeconômica.s que uma política de pólos deverá, erh 
última análise, visar. Por isso mesmo esta magnitude deverá espelhar, 
simultaneamente, um tamanho absoluto do lugar e uma combinação 
de sua estrutura econômica, social e política, que indique a extensão 
e a profundidade da ação do núcleo urbano considerado sobre o es
paço geográfico determinado. 

Dadas estas características particulares desta terceira coordenada 
de cada lugar, ela é sempre, como de resto as duas outras, um dado 
exógeno ao método analítico, e produzida especificamente com o pro
pósito de ser utilizada para os fins de identificação de pólos. 

As duas coordenadas de localização definidoras das distâncias cons
tituem o elemento essencial para a demonstração da projeção espacial 
de cada lugar, desde que ele tenha as características próprias que o 
definem como um pólo. 

Antes de examinar algumas das premissas teóricas implícitas na 
metodologia utilizada, vamos descrever rapidamente a seqüência ado
tada no programa para melhor compreendê-las. Duas sub-rotinas aco
pladas ao programa identificam quatro coordenadas, a maior no eixo 
do "X" e a maior no eixo do "Y", bem como a menor nos dois eixos. 
Com estas quatro coordenadas fica estabelecido um retângulo que con
tém todas as cidades utilizadas na análise. Este retângulo é dividido em 
15 partes iguais, de norte para sul e de leste para oeste, o que permite 
a identificação de pontos de referência, na interseção de cada linha 

PóloJ de DemiVolvimmto no BrmiL· uma rneto<Ú>/ogUt qruzntitativa e uma exnnp/ificafão nnplrica 337 



338 

com cada coluna, nos dois eixos de X e Y, respectivamente. A seguir 
são calculadas as distâncias de cada lugar para cada ponto de referência, 
seguindo a fórmula da hipotenusa, no triângulo retângulo. 

Estas distâncias são a seguir transformadas e normalizadas para 
melhor distribuí-las. Ao lado disso, o processo de transformação dos 
valores das distâncias foi o da recíproca da raiz quadrada da distância, 
mais uma constante 0,10. O objetivo desta transformção foi o de pri
meiro produzir-se uma transformação que atenuasse o efeito das dis
tâncias muito grandes de um lado, o que era obtido pela raiz quadrada 
da mesma e, de outro lado, não minimizar demais o efeito das distân
cias pequenas, o que se obtém com a constante 0,10 somada a todas as 
distâncias indistintamente: O efeito pretendido com a normalização 
dos valores das distâncias é apenas obter-se uma distribuição mais nor
mal dos dados, sem prejuízo das diferenças relativas, que são utilizadas 
na correlação . 

Observe-se, a este respeito, que os valores de magnitude passam 
pelo mesmo processo de normalização, o que torna ambos os dados 
perfeitamente comparáveis. 

A etapa subsequente do programa é a de estabelecer uma corre
lação entre os valores de magnitude de cada lugar com as distâncias 
de cada lugar e cada ponto de referência no reticulado de 15 x 15, 
já mencionado, identificando o ponto de referência em que esta cor
relação seja a maior. As diagonais a partir deste ponto de referência, 
(para N.W. N.E., S.W. e S.E.) fornecem quatro novos pontos para es
tabelecer um segundo reticulado, dividido em 10 partes, para o qual 
todo o procedimento anterior é repetido, produzindo-se um terceiro e 
final reticulado, agora dividido em 8 partes iguais, no qual ainda uma 
vez se repete o processo anterior, produzindo-se, assim, coeficientes de 
correlação cada vez mais apurados. 

Esta é uma etapa essencial do programa, porque parte do princí
pio de que há um sistema espacial, com centros urbanos de magnitu
des diferentes e de capacidades polarizadoras diferentes, cujos tama
nho e capacidade polorizadora diminuem com a distância. Essen
cialmente a distância é calculada a partir das coordenadas do ponto, 
portanto constitui uma distância em linha reta. As transformações 
feitas têm o propósito de normalizar a distribuição dos valores, porém 
nesta última fase de utilização da distância na regressão, ela tem o 
propósito de testar a validade de uma hipótese (como a de que função 
decrescente da distância é o seu quadrado, como num modelo gravi
tacional clássico), ou outra transformação qualquer que atenda às 
necesidades da pesquisa. 

Com a distância assim transformada, faz-se, então, uma regressão 
utilizando-se as magnitudes dos lugares como variável dependente e as 
distâncias a partir do lugar definido como de maior correlação no sis
tema de magnitudes e distâncias, como variável independente. 

A implicação teórica desta regressão é a de que os valores acima 
de zero, ali estimados representam centros urbanos na mesma tendên
cia regional (TREND) do centro principal, e portanto polarizados por · 
ele, em intensidades variáveis segundo os valores: mais próximos do 
valor estimado para o centro (polarização mais forte), mais próximos 
do valor zero (polarização mais fraca). Estes valores podem ser lança
dos em um mapa, constituindo-se em verdadeiros potenciais de atração, 
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um pouco, conforme os conceitos de potencial de população utilizados 
no contexto de modelos gravitacionais. 

Na mesma medida em que os centros urbanos de valores estima
dos acima de zero constituem áreas de atração do centro principal, os 
valores que se distanciam do zero, mas com valores negativos, repre
sentam núcleos mais e mais independentes do centro principal, a me
dida que vão ficando cada vez mais distantes. Como em qualquer tipo 
de regressão, os resíduos constituem a parte não explicada pela primeira 
regressão, êles constituem valores baixos para os lugares que foram 
total ou parcialmente explicados pelo pólo e valores mais elevados para 
os centros independentes. Como estes centros independentes, obviamen
te, têm valor elevado abaixo de zero, estes valores são adicionados ao 
seu valor inicial, no procedimento comum da regressão. 

Os resíduos são a seguir utilizados como magnitudes (na realidade 
eles constituem a parte da magnitude não explicada pela regressão), 
em uma nova iteração do programa inteiro, correlacionados com as dis
tâncias em reticulados de 15, 10 e 8 partes e identificação do novo pon
to de mais alta correlação. De novo, este segundo pólo é usado para a 
regressão magnitude/distância, seguindo-se o mesmo procedimento. 

O processo iterativo de utilização de resíduos da regerssão para 
uma nova análise termina, em princípio, quando a distribuição dos 
resíduos se torna aleatória e isto é, em geral, determinado quando a 
variação explicada pelo último pólo identificado é inferior a 5%. En
tretanto, pode ser aconselhável reduzir bastante esta margem de ex
plicação em análises que abranjam o conjunto do país, pois se centros 
como São Paulo e Rio de Janeiro, ou mesmo as principais metrópoles 
certamente têm um poder de explicação do sistema de ordem superior 
a 5%, centros regionais ou secundários têm poder de explicação menor 
e nem por isso se torna desinteressante a sua identificação. Por isso 
adotou-se um limite de 0,5 % para interromper a iteração, sem prejuízo 
de ter-se sempre a medida do poder de explicação de cada centro iden
tificado. 

Este comentário vem a propósito de uma terceira implicação teó
rica fundamental. 

Os centros escolhidos para a análise devem constituir, como hipó
tese ou por definição, o sistema espacial dentro do qual pólos vão ser 
identificados. Por isso análises devem ser feitas, pelo menos a título de 
primeira hipótese de pesquisa, a nível nacional e nela incluídos todos 
os centros considerados capazes de exercer uma função polarizadora re
levante. Subseqüentemente subsistemas menores devem ser escolhidos, 
utilizando-se os mesmos em novas análises que possam indicar a signi
ficação nacional e regional de determinados pólos . Esta dicotomização 
da função nacional e regional de um ou mais pólos é importante, por
que é óbvio que o tipo de ação que um pólo como São Paulo exerce 
sobre o "hinterland" paulista, por exemplo, é bem diferente da que ele 
exerce sobre o Nordeste ou sobre o Planalto Central. 

4 - A aplicação da metodologia 
a exemplos brasileiros 

Esta metodologia foi• aplicada a dois conjuntos de cidades brasilei
ras: o primeiro foi composto de noventa e nove cidades, escolhidas se-
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gundo critério demográfico * e objetivou definir as dimensões básicas 
da estrutura urbana brasileira em termos das funções principais das 
cidades e segundo concepção centro-periferia das estruturas das mes
mas; o segundo foi composto de 152 cidades, escolhidas entre os cen
tros industriais mais importantes** e objetivou um exame da estru
tura industrial brasileira, segundo as suas dimensões básicas de va
riação. 

Em ambos os casos os dados foram submetidos à análise fatorial, 
e corno os dois estudos tomaram como hipótese que o tamanho funcio
nal agregado era uma das medidas básicas de diferenciação entre os 
núcleos urbanos e industriais, ao mesmo tempo, um fator que descre
via e media o tamanho funcional dos núcleos urbanos apareceu como 
o fator mais importante da análise feita. E este fator tamap.ho fun
cional foi utilizado corno medida de magnitude, isoladamente, no caso 
das noventa e nove cidades. Isoladamente neste caso, porque entre as 
variáveis utilizadas para a definição do tamanho funcional e por isso 
altamente correlacionada no fator respectivo, estava a de número de 
veículos e número de grandes empresas, o que de certa forma já ex
plicitava que este tamanho estava ponderado por uma variável que 
também representava um pouco do status socioeconômico do núcleo, 
e que era o número de veículos e numa certa medida o número de 
grandes empresas. 

No caso das cidades utilizadas na análise da estrutura industrial, 
a hipótese básica era a de que os núcleos industriais se diferenciavam 
não só pelo tamanho industrial, mas também pela eficiência operacio
nal, medida por algumas variáveis do tipo valor da transformação in
dustrial por pessoa ocupada e salários pagos por pessoal ocupado, para 
cada grupo de indústrias. Neste caso, como a ação de um pólo indus
trial tem muito a ver, também, com a eficiência industrial capaz de 
gerar uma maior variedade de ligações tanto de insumos recebidos 
como fornecidos, adotou-se a forma de adicionar as medidas de eficiên
cia ao tamanho funcional agregado, aumentando-o nas áreas de maior 
eficiência e diminuindo nas áreas de menor eficiência. 

A título de precaução quanto aos resultados obtidos com estes dois 
exemplos, é importante esclarecer que nenhuma das duas análises foi 
f~ita, especificamente, com o propósito de serem utilizadas na defini
ção dos pólos urbanos ou industriais. As análises foram realizadas para 
o estudo da estrutura urbana, tipologia de cidades e suas relações com 
o desenvolvimento econômico (e por esta via testar a validade da con
cepção centro-periferia para o Brasil) e estrutura industrial, no caso 
das 152 cidades. Por isso mesmo, voltamos a insistir, os resultados 
apresentados têm um caráter fundamentalmente exploratório e preli
minar, e tiveram, mais precipuamente, a função de apresentar uma 
metodologia já utilizada na literatura corrente sobre o assunto. 

a) A análise das noventa e nove cidades 
A primeira análise realizada com as 99 cidades como um todo, que 

seria a análise da rede urbana brasileira, indicou dois pólos nacionais, 

• FAISOOL, Speridi6o - T1polog1a de cidades e regionalizaçio do desenvolvimento eco
nômico: um modelo de organização espacial do :SrasU, in Boletim Geográfico, n.o 223, 
Ano 30, 1971. 

* * FAISSOL, Spertdião e GEIGER, Pedro Pinchas - Aspectos da estrutura industrial bra
sileira: uma anáUse fatorial (em preparação). 
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capazes de cada um deles explicar uma parcela importante do processo 
de polarização nacional, portanto as metrópoles nacionais. O primeiro 
pólo foi naturamente São Paulo, que apresentou uma correlação com 
o sistema de tamanhos e distâncias de 0,31, o que equivale dizer que a 
variação explicada pelo pólo São Paulo é da ordem de 10% da varia
ção total (recorde-se que a medida de variação é obtida pelo quadrado 
da correlação) . Observe-se ainda que em termos de uma correlação o 
valor aparece baixo, mas ele precisa ser interpretado de uma forma 
um pouco diferente da correlação entre du.as variáveis que visem de
finir um processo, como o de relações entre população urbanà e pes
soal ocupado na indústria, por exemplo. Se considerarmos que São Pau
lo, com esta correlação, explica cerca de 10% da variação entre tama
nho dos núcleos urbanos e as distâncias dos mesmos entre si, vere
mos que é um percentual relativamente elevado para uma cidade de 
um conjunto de 100. A implicação teórica de uma observação deste tipo 
é que, embora o sistema urbano brasileiro não seja articulado de forma 
equilibrada em torno de São Paulo, do qual resultasse uma correlação 
mais alta, de qualquer forma a polarização exercida por São 
Paulo é elevada, pois só ele representa 10% do variança explicada. 

Outro aspecto importante a salientar é de que o tamanho funcio
nal de São Paulo apresent-ou um valor estimado de apenas 12,0, en
quanto que o tamanho funcional observado (o que aqui chamamos de 
valor observado é o resultado da análise fatorial feita e que produziu 
os dados introduzidos no programa) foi de 88,0. Ainda ai a implicação 
teórica desta discrepância é o de um enorme gigantismo da metrópole 
paulista em relação ao sistema urbano brasileiro, do qual resulta aque
la concentração de polarização em São Paulo, mencionada anterior
mente. 

As cidades que apresentam valores positivos, portanto imediatamen
te associados à mesma tendência de São Paulo são, além das cidades 
da área metropolitana, do tipo Santo André, São Bernardo e São Cae
tano, ainda Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Taubaté, São José dos Cam
pos, Limeira, Rio Claro e Piracicaba. Numa periferia imediata de po
larização menos acentuada, com valores abaixo de zero, aparecem ci
dades do tipo Ribeirão Preto, Araraquara, Bauru e mesmo Volta Re
donda e Barra Mansa, que vão aparecer, posteriormente, na faixa de 
transição entre_São Paulo e Rio de Janeiro, conforme era de se esperar. 
A tabela I mostra os valores de cidades selecionadas, tirados da regres
são baseada em São Paulo. 

o segundo pólo identificado, também conforme se poderia esperar, 
foi o do Rio de Janeiro, com_ as mesmas características do pólo São 
Paulo. Em primeiro lugar com uma correlação semelhante (0,30) e ex
plicando, por isso, 9% dos resíduos; como estes resíduos explicavam 
somente 90%, pois 10% já tinham sido retirados com a explicação do 
pólo São Paulo, 9% de 90% equivale a dizer 8,1% da explicação total, 
em termos de sistema urbano nacional. A diferença essencial, entre
tanto, é que o tamanho funcional do Rio de Janeiro é de 53,0, derivado 
da análise fatorial do sistema urbano de 99 cidades, e o seu valor esti
mado na regressão foi de 18,0, descontado como foi o efeito de São 
Paulo, que diminuiu o tamanho dos núcleos próximos e aumentou re
lativamente o dos núcleos distantes. Esta modificação é, em parte, res
ponsável por um tamanho, estimado para o Rio de Janeiro, maior que 
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o de São Paulo. Por outro lado, todas as interpretações do sistema ur
bano brasileiro feitas em estudos anteriores "' mostram uma primazia 
progressivamente crescente de São Paulo sobre o Rio que, se for levado 
a limites desordenados, pode produzir o que BERRY costuma chamar 
de "deviation amplifying process" tendendo até a ressurgir um sistema 
primaz na rede urbana brasileira, típico de ecom>mias duais. 

Observando-se os valores positivos da regressão, para o pólo Rio 
de Janeiro, verüica-se que além dos núcleos da área metropolitana do 
tipo Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de 
Meriti, etc., aparecem ainP.a Petrópolis, Nova Friburgo, Juiz de Fora, 
Volta Redonda e Barra Mansa. Estes dois últimos aparecem com va
lores positivos, porém próximos de zero, voltados para a área do Rio 
de Janeiro, ao passo que em referência a São Paulo aparecem com 
valores inferiores a zero, porém próximos dele, ·o que os coloca numa 
faixa obviamente transicional, embora pendendo mais para o Rio de 
Janeiro. É importante assinalar que tal tendência se mostra assim 
definida para o centro urbano, em sua natureza multivariada, (o mes
mo aliás ocorre em relação aos centros industriais), uma vez que não 
se dispõe de dados que indiquem a natureza do sistema de relações 
para também compor a medida de magnitude do lugar. 

Na análise das cidades do Centro Sul, em número de 75, utilizan
do os mesmos dados da análise das 99 cidades (apenas retiramos 75 
cidades localizadas no Centro Sul), algumas diferenciações importan
tes se fizeram notar, em relação a estas duas metrópoles nacionais. Re
duzido o número de cidades a 75, e por esta via reduzido o sistema ao 
Centro Sul, o que se pretendia examinar com isso era a significação 
regional de cada uma destas duas metrópoles nacionais. Em outras 
palavras pretendia-se obter as duas perspectivas, nacional e regional, 
para os dois núcleos urbanos mais importantes do Brasil. 

A primeira observação significativa é a de que são Paulo explicou 
60% da variação, a correlação verficada foi de 0,78, comparada com 
10% e 0,30 de correlação, no sistema nacional. A conotação desta di
ferenciação, assim tão grande, é a de que a integração de São Paulo 
ao sistema espacial do Centro Sul é muito maior do que no sistema 
nacional. Por outro lado, para um mesmo tamanho inicial de 88,0, 
a regressão indicava um tamanho estimado de 76,0, conforme com a 
correlação acima e magnitude da explicação fornecida pela mesma re
gressão. A implicação óbvia desta elevada diferenciação, entre o grau 
de integração no sistema nacional e do sistema Centro Sul, é de que 
São Paulo, realmente, mantém um sistema articulado muito mais coe
so em relação ao Centro Sul do que em relação ao pais como um todo. 
Ao mesmo tempo reforça aquela noção, antes mencionada de um acen
tuado gigantismo de São Paulo, fortemente acentuado no plano na
cional e muito mais atenuado no plano regional~ 

No que diz respeito ao Rio de Janeiro, também identificado como 
0 segundo pólo do Centro Sul, a correlação verificada com o sistema 
foi de 0,66, que embora bastflllte significativa _é inferior à verif~cada 
para São Paulo. É claro que o poder de explicaçao de 44% dos res1duos 
passa a ser, na realidade, de cerca de 16%. Por outro lado, para um 

• PAISSOL, Speridlão - Além do estudo das 99 cidades, veja-se .. As grandes cidades 
brasileiras: dimensões bâstcas ele cllterenclaçl!.o e relações com o desenvolvimento eco
n0m1eo". RBG - Ano 32 n.o 4. 
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valor de magnitude observado de 53,0, o valor estimado pela regressão 
foi de 30,0, o que representa uma diferença relativa bem maior que a 
observada para São Paulo. Estes valores indicam, simultaneamente, 
uma menor integração do pólo Rio de Janeiro no sistema regional 
Centro-Sul, e um maior gigantismo do Rio de Janeiro no plano regional 
do que no plano nacional. A implicação é a de que São Paulo, mesmo 
sendo uma metrópole nacional de maior expressão do que Rio de Janeiro, 
a sua expressão regional é muito mais significativa que a do Rio de 
Janeiro. Não estaria longe da realidade dizer-se que talvez Rio de Ja
neiro tenha evoluído muito mais como metrópole nacional do que como 
metrópole regional, dada a sua longa tradição de capital e centro cul
tural e político do país; São Paulo, ao contrário, foi crescendo como 
centro regional e conquistou a posição de metrópole nacional através de 
um processo de integração da economia regional, ao longo das transfor
mações estruturais por que foi passando a economia do Centro Sul. Daí 
a sua maior integração espacial no sistema regional. 

Voltando agora ao sistema nacional de cidades, verifica-se que as 
diferenças entre as metrópoles nacionais e regionais é substancial, o 
que evidentemente conforma-se com os resultados das análises feitas 
com o objetivo de definir e medir as dimensões básicas do sistema. 
Poder-se-ia argumentar uma certa circularidade do teste, no caso de 
se interpretar a evidência da análise do processo de polarização com a 
da hierarquia do sistema urbano, uma vez que os dados resultantes da 
análiSe fatorial serviram de base à análise do processo de polarização. 
Entretanto, o processo analítico é düerente e a correlação com o sis
tema de distância é uma medida inteiramente independente das mag
nitudes de cada lugar. 

O terceiro pólo, em importância medida pelo seu poder de expli
cação, emergiu como sendo Porto Alegre; a sua correlação com o sis
tema de distância foi de 0,34 e seu poder de explicação dos resíduos 
foi de 11 %, o que equivale a uma explicação pouco superior a 2,5% 
do total da variança existente em todo o sistema. É curioso assinalar 
que no sistema urbano nacional a diferença entre a área metropolitana 
do Rio de Janeiro e a de Porto Alegre era, de certa forma, menor que 
a existente entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em termos do processo 
de polarização esta diferenciação não ocorre a nível nacional, mas 
ocorre a nível regional, uma vez que, como vimos a polarização nacio
nal de São Paulo e Rio de Janeiro explicam. lO e 8%, respectivamente, 
enquanto que Porto Alegre explica muito menos . . 

Entretanto, no plano regional, em que São Paulo explica 60% e 
Rio de Janeiro apenas por volta de 15%, a explicação para Porto Ale
gre, com os seus 2,5% aproxima-se mais do Rio de Janeiro que Rio de 
Janeiro de São Paulo. Esta é mais uma indicação da posição regional
mente fraca do Rio de Janeiro, comparada com São Paulo, enquanto 
sua posição de metrópole nacional gerada ao longo de um período his
tórico de liderança político-administrativa foi-se consolidando. 

Recobertos pela mesma tendência regional de Porto Alegre apa
recem centros de sua área metropolitana como Novo Hamburgo, São 
Leopoldo, Esteio, Canoas etc. bem como a sua extensão industrial que 
é Caxias do Sul. A periferia imediata a esta área, com valores estima
dos abaixo de zero, é constituída por centros como Santa Maria, Passo 
Fundo, Pelotas e Rio Grande. 
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Belo Horizonte aparece como o centro seguinte em nível de ex
plicação (7% dos resíduos, ou seja menos de 2% do total), com uma 
correlação com o sistema de distâncias de 0,27. Os centros que apa
recem recobertos pela mesma tendência regional de Belo Horizonte são 
Contagem e Divinópolis, verdadeiras extensões do processo de expansão 
industrial de Belo Horizonte; apenas Barbacena, do grupo de cidades 
utilizado na análise, aparece recoberto pela mesma tendência de Belo 
Horizonte, sendo que Juiz de Fora e Governador Valadares aparecem 
com valores negativos baixos, bem como Barra Mansa e Volta Redonda. 

No caso de Juiz de Fora, recorde-se que a cidade é recoberta pela 
tendência regional do Rio de Janeiro, em relação a cujo pólo apresenta 
valor positivo. No caso de Volta Redonda e Barra Mansa, que apresen
tam valores positivos, em relação ao pólo Rio de Janeiro, os seus valo
res, tanto para São Paulo como Belo Horizonte são relativamente bai
xos. É claro que, em circunstâncias semelhantes, principalmente le
vando em conta que os dados utilizados não foram explicitamente de
terminados para os fins de se medir o alcance da polarização de cada 
centro, esta parcial superposição precisaria ser analisada de forma mais 
específica; de qualquer maneira, o fato de Volta Redonda estar simul
taneamente associada a São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, 
em termos de polarização urbana, não parece uma constatação despro
positada, principalmente se considerarmos que a maior vinculação com 
Rio de Janeiro se liga ao fato de que até a pouco tempo a direção da 
empresa siderúrgica se localizava no Rio de Janeiro e a distância é 
muito menor para o Rio. 

Finalmente, aparece Curitiba, com o menor poder de explicação 
das metrópoles do Centro Sul, com uma correlação de 0,18 e com poder 
de explicação na casa de 1%, o que é realmente um valor baixo. Entre
tanto, Curitiba recobre centros como Ponta Grossa, Blumenau, Join
ville e Florianópolis. É importante salientar, a esta altura, que do pon
to-de-vista da ação do centro urbano, como um todo, Curitiba recobre 
uma cidade como Joinville, o que não acontece, como veremos mais 
tarde, ao se analisar as funções industriais, quando a situação se in
verte. Resultados deste tipo, muito de acordo com as expectativas, pa
recem dar um alto índice de validade não só à metodologia usada, como 
até, de certa forma, aos valores de magnitude empregados, pois signi
ficam resultados muito consistentes com os fatos conhecidos. 

A primeira cidade não metrópole que emergiu da presente aná
lise, com um poder de explicação superior a 1,0% dos resíduos e por
tanto na casa dos 0,5 da variança total, foi Ribeirão Preto. É impor
tante assinalar, em função das premissas do sistema analítico adotado, 
que centros como Campinas, por exemplo, na área de São Paulo ou Juiz 
de Fora na área do Rio de Janeiro, tendo sido quase que totalmente 
explicados pela mesma tendência regional de São Paulo ou d.o Rio, pra
ticamente desaparecem do contexto da análise; simultaneamente, um 
centro como Ribeirão Preto que teve valor estimado inferior a zero, o 
que define uma certa independência de São Paulo, teve seu valor obser
vado acrescido em valor igual ao seu valor estimado negativo em rela
ção à regressão a partir de São Paulo e mesmo de outros centros, e por 
esta forma a sua posição de independência foi sendo destacada. Na ver
dade não seria contrário à realidade afirmar-se que Ribeirão Preto 
ocupa uma posição de maior independência no sistema urbano coman-
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dado por São Paulo e que por isso exerce, graças aos seus requisitos 
estruturais e de equipamento, uma função de comando regional indis
cutível. A definição de Ribeirão Preto como centro regional mais im
portante do Centro Sul, depois das metrópoles, não parece, por isso 
mesmo, urna definição que não se conforme com uma realidade objeti
va. Ainda a título de confirmação desta condição, embora em posição 
relativa diferente, Ribeirão Preto também é identificada no sistema de 
polarização industrial. 

Aparecem explicados por Ribeirão Preto centros como Araraquara, 
Barretos, Franca, São Carlos, Rio Claro, Limeira e Uberaba, não expli
cados por nenhum outro centro, no sistema Centro Sul bem· entendido, 
e mais Campinas e Piracicaba, já englobados na área de São Paulo e 
quase totalmente explicados por aquela metrópole. Neste caso, repe
te-se aquele problema de que a parte de Campinas e Piracicaba, expli
cada por Ribeirão Preto é uma parcela substancialmente pequena de 
seu tamanho global e não o tamanho da cidade como um todo. 

A implicação teórica destas superposições é a de que nenhuma 
cidade explica o tamanho da outra de forma total, a não ser os nú
cleos estreitamente integrados das áreas metropolitanas e assim mes
mo de áreas desenvolvidas como a de São Paulo; no mais sempre exis
tem relações com o resto do sistema, por muito fracas e difusas que 
elas possam ser. 

Conforme foi indicado na descrição do processo analítico, quando 
a explicação dos resíduos é inferior a 0,5% a análise é interrompida, 
pois os centros que daí por diante viessem a ser identificados não te
riam nenhuma significação. Na realidade, de um ponto de vista de 
ortodoxia estatística, valores já abaixo de 5% de explicação dos resí
duos caracterizariam uma distribuição quase que aleatória dos resíduos, 
portanto sem mais nenhum poder de explicação. Entretanto, conside
rando as grandes disparidades nos valores de magnitudes, resultantes 
de fortes desequilíbrios no sistema urbano brasileiro, ainda caracteriza
do por índices significativos de macrocefalia urbana e industrial, e 
considerando que a cada iteração do programa o nível de . explicação 
é calculado e impresso, mesmo identificando os centros com baixos va.:;. 
lores de explicação, tem-se, sempre, a exata medida desta ·explicação, 
e as conclusões dela derivadas passam a sofrer as restrições conse-
qentes. -

O último centro identificado foi Goiânia, ·com uma correlação bai
:xíssima (0,06) e com um poder de explicação de 0,3% dos resíduos, 
portanto menos que isso em relação à explicação total. Não só por esta 
razão mas também pela ausência de núcleos urbanos incluídos na aná
lise, nos arredores de Goiânia, apenas Anápolis aparece em sua área 
regional, e Uberlândia com valor inferior a zero, ainda assim mais pró
xima de Ribeirão Preto que de Goiânia. 

O fato de · que Brasília não foi incluída nesta análise, por razões 
expostas na análise fatorial de que resultaram os dados utilizados nes
ta análise, · certamente deslocou para Goiânia a posição que seria cer
tamente assumida por Brasília. A inferência é tanto mais lógica que 
na análise dos centros industriais, no qual · BrasUia foi incluída. O úl
timo núcleo de polarização do Centro Sul foi definido como sendo Bra
sília e não Goiânia. 

Pólos áe Dnmvo/vimn~to no Brasil: uma metodologia IJWlntitatitNt e uma ~p/ifiCIZfiúJ nnplrica 345 



346 

De qualquer forma a análise indica o eixo Goiânia-Brasília, aliás 
já definido na divisão em regiões. funcionais urbanas, * como sendo de 
natureza hierarquicamente superior ao de Uberlândia, muitas vezes 
considerado como função regional de nível hierárquico superior ao de 
Goiânia. Antes da fundação ~a nova capital e ainda em pleno pro
cesso de desenvolvimento da área de Mato Grosso de Goiás e cons
trução da Belém-Brasília, esta ascendência talvez tivesse sido efetiva; 
entretanto os desenvolvimentos que vão surgindo com a presen
ça do Governo Federal em Brasília e a ativação do crescimento do 
Norte de Goiás por efeito da rodovia norte-sul, está fazendo pender, 
de forma irreversível, o comando daquela vasta hinterlândia pelo eixo 
Goiânia-Brasilia. 

Do total de 99 cidades utilizadas no estudo de que se derivaram 
os dados para a análise da polarização, apenas 24 se situam no Nor
deste e Norte. E ainda assim estas cidades se distribuem desde Ilhéus
Itabuna ou Vitória da Conquista, até Manaus, ou Belém, Fortaleza, 
etc., com enormes distâncias entre umas e outras. 

Não só o número de cidades é, efetivamente, pouco representativo 
do processo de urbanização desta vasta extensão do território brasileiro, 
como a distribuição das distâncias, mesmo normalizadas, dificilmente 
assume uma distribuição normal. Assim os resultados desta parte da 
análise são, a rigor, mais representativos do que não se deve fazer em 
matéria de utilização de métodos analíticos de base estatística, do que 
de uma exemplificação da identificação de pólos numa região tão vasta 
como esta parte do Brasil. 

Ainda assim Recife emerge desta análise como o principal pólo 
do Nordeste, seguido de Salvador, Fortaleza e Belém. 

Embora Salvador seja o primeiro ponto identificado, a correlação 
verificada foi de 0,45 e por via dela o seu poder de explicação foi de 
20,5%. O tamanho observado era de 8,44 e o estimado pela regressão 
foi de 7,86. Em seguida identifica-se Belém, com uma correlação de 
0,23 e um poder de explicação de 5,6 dos resíduos, o que equivale a 
dizer pouco mais de 4% do total. O terceiro pólo foi Recife, mas já 
com uma correlação de 0,70 e por conseguinte um poder de explica
ção de 50,2% dos resíduos, ou seja cerca de 38% da explicação total, 
o que· faz de Recife o pólo mais significativo do sistema urbano do Nor
deste. 

Em relação aos centros cobertos pela tendência regional de caqa um 
dos pólos mencionados acima, observa-se que para Recife, apenas Olin
da e Jaboatão aparecem com valores positivos, ao passo que Caruaru 
de um lado, e João Pessoa e Santa Rita de outro lado, aparecem com 
valores muito próximos de zero, embora negativos. Maceió e Campina 
Grande aparecem com valores negativos um pouco mais altos, indi
cando maior independência. 

No que diz respeito a Salvador, apenas Feira de Santana e Ilhéus 
aparecem com valores positivos, o segundo, entretanto, com valor 0,02, 
portanto quase na linha do zero, enquanto que um centro como !tabu
na apresenta um valor estimado de -0,01, praticamente igual ao de 
Ilhéus. Aracaju para o norte e Vitória da Conquista para o sul são os 
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centros que apresentam valores relativamente próximos de zero (0,17 
e 0,21 respectivamente) colocando-se, assim, na periferia da área de in
fluência imediata de Salvador. 

Belém não recobre nenhum núcleo dentre os 24 da amostra usa
da na análise e o mesmo acontece com Fortaleza que é o pólo seguinte, 
mas com um poder de explicação maior que o de Belém, pois com uma 
correlação de 0,52 com os resíduos, explica 27,8% dos mesmos, ou seja 
cerca de 88% do total. Os centros com valores mais próximos, embora 
negativos, são os de Parnaíba, Juazeiro e Crato. 

Estes quatro centros explicam, em seu conjunto, 70% da varia
ção contida no conjunto de cidades, o que indica o grau de concentra
ção de efeitos de polarização nestes centros. Daí por diante os resíduos, 
com exceção da parte não explicada do tamanho das próprias metrópo
les, fica praticamente distribuído de forma aleatória, com valores os
cilando pouco de uma análise para outra, uma vez que os valores já 
estimados para o pólo de Fortaleza variam de -0,15 a -0,32 o que faz 
com que os resíduos praticamente repitam os valores iniciais. Dai por 
diante, qualquer identificação de pólo passa a ser não significativa, 
inclusive porque esta identificação apenas reitera os pólos anteriormente 
definidos. Apenas identifica, também, - ao lado da reiteração dos pólos 
anteriores ou da identificação de outros com baixíssimo poder de expli
cação, como Natal, Maceió e Campina Grande - a área de Parnaíba, 
como a única apresentando valores negativos, todos os outros centros 
passando a ter valores positivos, embora muito baixos. 

b) A análise das 152 cidades industriais 

Aproveitando os dados de uma análise fatorial feita para 153 ci
dades industriais * com o objetivo de identificar as principais dimensões 
de variação na estrutura industrial brasileira, e derivada a magnitude 
de cada centro segundo foi descrito anteriormente, realizamos nova aná
lise para identificação de pólos de natureza industrial. 

O primeiro resultado indicou São Paulo, ainda uma vez, como o 
principal pólo industrial do país, com uma correlação verificada de 
0,69 e com um poder de explicação correspondente de 47,5%. O valor 
observado da magnitude de São Paulo, derivado da análise fatorial aci
ma mencionada foi de 1. 000,8, para um valor estimado de 426,99, um 
pouco menos da metade do valor observado. Embora a análise compa~ 
rada dos dois resultados seja o objeto de um outro capitulo, é impor
tante assinalar, desde logo, um gigantismo muito menor de São Pau
lo no plano nacional, e considerando sua função industrial, sem prejuízo 
de um tamanho maior. É que tanto a correlação, como por via dela, 
o poder de explicação nacional de São Paulo é maior no âmbito de sua 
função industrial que de sua função urbana propriamente dita. 

O pólo do Rio de Janeiro, muito diferentemente, apresenta uma 
correlação de 0,32 (curiosamente, na prática, igual à correlação em 
relação ao tamanho funcional) e por via dela um poder de explicação 
de 10% dos resíduos, o que equivale a dizer, explicando apenas 5% da 
variação, deduzida a explicação já contribuída por São Paulo. Realmen
te a diferença entre São Paulo e Rio é enorme, embora dentro das ex
pectativas. São Paulo explica 47,5% e Rio de Janeiro apenas 5% da 
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variação total do sistema de magnitudes industriais do país. Obser
ve-se ainda que o tamanho observado para o Rio de Janeiro foi de 
428,61, enquanto que seu tamanho estimado pela regressão foi de ... 
196,14, portanto sensivelmente igual à diferença observada para São 
Paulo. 

Tendo sido utilizadas 152 cidades, é claro que o número de cen
tros urbanos que constituem a área polarizada por cada um seria 
maior. Começando por São Paulo, observamos que além dos centros 
da área metropolitana do tipo Santo André e São Bernardo, Guarulhos, 
Diadema, Mogi das Cruzes, etc., aparecem na área polarizada por São 
Paulo mais as cidades de Campinas, Jundiaí, Sorocaba, Piracicaba, Tau
baté, São José dos Campos, Guaratinguetá, Jaú, Itajubá, Botucatu, 
Araras, que não apareceram na análise dos centros urbanos propria
mente ditos. A polarização industrial exercida por São Paulo aparece 
mais espacialmente difundida que a polarização global, embora em ne
nhum dos dois casos abranja centros como Ribeirão Preto ou Bauru. 
É claro que o processo de polarização, sendo uma função decrescente 
em relação à distância, se faz sentir mesmo sobre aqueles núcleos cujos 
valores são abaixo de zero, mas com intensidade decrescente. 

Já no Rio de Janeiro aparecem, evidentemente, os centros da área 
metropolitana do tipo Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, etc., mais 
Petrópolis, Nova Friburgo, Juiz de Fora, Volta Redonda e Barra Man
sa, que já haviam aparecido na área polarizada pelo Rio, em termos de 
seu tamanho funcional. Na função industrial apareceram ainda, com 
valores acima de zero, os centros de Campos, Barbacena e mesmo cen
tros como Belo Horizonte e outros de sua área metropolitana, embora 
com valores quase iguais a zero; por outro lado, recobriu a área de 
São Paulo, abrangendo centros como Guaratinguetá, Itajubá, ou mesmo 
com valores quase iguais a zero, centros da área metropolitana de São 
Paulo como Mogi das Cruzes e, obviamente, recobrtndo a área de Belo 
Horizonte em centros como Cataguazes ou São João Del Rei ou Con
selheiro Lafaiete. 

É preciso ressaltar aspecto importante de natureza metodológica, 
relativo ao fato de que sendo os pólos subseqüentes ao primeiro, iden
tificados pela utilização dos resíduos da primeira regressão, os valores 
de magnitude dos centros mais próximos ao primeiro pólo tomam-se 
próximos de zero ou muito baixos. Por outro lado, os centros urbanos 
distantes situam-se abaixo da linha de zero, o que faz com que seus 
valores de magnitude fiquem acrescidos do valor para menos que lhes 
foi estimado na regressão. Isto equivale dizer que esta distância (em 
número negativo) do zero é, de certa forma, uma medida da indepen
dência do centro, da mesma forma em que a proximidade do valor es
timado para o pólo é uma medida da dependência. Assim, lugares como 
os das proximidades de São Paulo, por exemplo Santo André, tiveram 
um valor estimado de 294,96, para um valor observado de 294,98, dei
xando como resíduo um valor de apenas 0,2. Apenas esta proporção do 
tamanho global de Santo André é computada no sistema espacial co
mandado pelo Rio de Janeiro. Um centro como Mogi das Cruzes, cujo 
tamanho original era de 125,88, teve seu valor estimado em 110,34, 
restando apenas 15,54 de resíduo. Esta parte do tamanho global de 
Mogi das Cruzes foi explicada pelo Rio de Janeiro em uma proporção 
insignificante, pois o valor estimado para Mogi das Cruzes foi de apenas 
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1,0, o que comparado com o valor estimado na regressão referente a 
São Paulo constitui um valor irrisório. 

Antes de examinar os demais pólos identificados nesta análise do 
sistema nacional, vale examinar as duas metrópoles nacionais, São 
Paulo e Rio de Janeiro, em seu contexto Centro Sul, pois também aí 
elas apresentam algumas diferenciações significativas. 

É claro que São Paulo emergiu desta análise como sendo o prin
cipal pólo industrial da região e sua área de polarização imediata (com 
valores estimados acima de zero) inclui basicamente os mesmos lugares 
incluídos na análise do sistema nacional, excluídos apenas os de valo
res mais próximos de zero, como Araraquara, São Carlos, Botucatu e 
Cruzeiro, que formam o primeiro anel periférico em torno da área mais 
diretamente polarizada por São Paulo. É claro que este encurtamento 
da área de polarização de São Paulo está subordinada ao fato de, tendo 
diminuído o número de lugares e considerando-se que todos estão mais 
próximos uns dos. outros no sistema regional do que no nacional, o 
ângulo da reta de regressão tornou-se mais acentuado, o valor zero 
ficou a uma distância menor e o conceito de independência fica asso
ciado a uma proporcionalidade entre. os dois sistemas. 

Ainda em relação a São Paulo verifica-se que a correlação medida 
é de 0,57, relativamente bem menor que a da análise do sistema na
cional que foi de 0,69 . Conseqüentemente o grau de explicação da va
riação foi de 32,9%, também bem menor. Ainda ligado ao mesmo tipo 
de relações, o valor estimado foi de 234, para um valor observado de 
980 (a diferença entre o valor observado na análise do Centro:-Sul . e 
na do Brasil como um todo deve-se ao fato de que os valores de magni
tude são normalizados e esta normalização para 152 números produz 
valores pouco diferentes da normalização para 116 números). 

O fato importante a ressaltar nesta diferenciação é o de. que, no 
caso da função industrial, a projeção nacional de São Paulo aparece 
maior e mais profunda que a projeção regional, em termos da mesma 
função, diferentemente do que ocorre em relação à função urbana de 
forma genérica. Esta diferenciação parece, também, muito conforme 
com as expectativas, uma vez que é sabidamente a função industrial 
que comanda a expansão da influência da metrópole paulista. Na rea
lidade, é esta função industrial do complexo metropolitano paulista que 
está produzindo as mais importantes transformações estruturais na 
economia do Centro-Sul e mesmo do Brasil. O seu poder de geração 
de recursos e de crescimento auto-sustentado constitui a principal base 
de sustentação do sistema econômico-brasileiro. 

No conjunto, para o restante do sistema nacional são identifica
dos os seguintes pólos industriais, por importância de seu poder de 
explicação: · 

1) Area de Porto AlegTe, destacanda-se Caxias do Sul como ponto 
de maior correlação e com um poder de explicação maior. 

2) Ãrea de Belo Horizonte, destacando-se Contagem como o pon
to de mais alta correlação e com maior poder de explicação, 
depois de Caxias do Sul. 

3) área de Recife, com Recife sendo o ponto de mais alta cor
relação e com maior poder de explicação, logo abaixo de Con
tagem. 
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4) Ribeirão Preto, que é a primeira cidade não metrópole ou não 
vinculada essencialmente a uma área metropolitana, como é 
o caso de Caxias do Sul e de Contagem. Na realidade o seu 
poder de explicação é virtualmente igual ao de Recife. 

5) Joinville, que tem um valor bastante baixo, mas ainda assim 
acima do limite de 0,5% de explicação estabelecido como pon-
to de interrupção da análise. . 

De outro lado, aparecem correlações negativas que formalmente 
significam que o processo de polarização cresce com a distância ao invés 
de decrescer. Por vezes esta função negativa deve ser interpretada 
como apenas o divisor entre uma área e outra, o que seria lógico de 
se esperar. Outras vezes esta correlação negativa pode indicar uma 
área onde o processo industrial apresente, realmente, características de 
estagnação, inexistência mesmo. A primeira dessas áreas é assinalada 
como sendo a de Bragança Paulista, que no caso tem o significado de 
uma área onde o processo industrial pouco penetrou, fora que está dos 
eixos principais de expansão do crescimento de São Paulo. A segunda 
foi observada e identificada na área de Santa Maria, no Rio Grande 
do Sul, e corresponde ao centro de uma área cujo processo de pola
rização industrial está concentrado no eixo Porto Alegre-Caxias, e 
Santa Maria é totalmente excêntrica em relação a este eixo. O tercei
ro ponto de correlação negativa foi identificado como sendo Itajubá, 
que embora não· possuindo um elevado dinamismo industrial, parece 
estar correlacionado negativamente apenas por sua posição quase que 
equidistante dos três grandes conjuntos industriais de São Paulo, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte. 

Finalmente, o último ponto de correlação negativa é identificado 
como sendo Teófilo Otôni, no norte de Minas Gerais; esta localização 
parece estar simultaneamente associada a· uma posição mais ou menos 
equidistante dos centros industriais do Centro Sul e Recife, e ao fato 
de tratar-se de uma área realmente estagnada, inclusive porque se co
loca na área dos incentivos fiscais da SUDENE e não tem encontrado, 
ainda, fortes motivos locacionais que lhe dê qualquer impulso indus
trial. É óbvio que, ao mesmo tempo, constitui um lugar de muito bai
xa ace.Ssibilidade, condição evidentemente essencial para um desenvol
vimento industrial. 

As cinco cidades que apareceram identificadas como pólos entre 
as cidades do conjunto de 152, e ainda Caxias do Sul na área de Porto 
Alegre e Contagem na área de Belo Horizonte, são os pólos industriais, 
acentuadamente de acordo com as concepções de metrópoles como cen
tros de serviços e centros na sua periferia como os verdadeiros pólos 
industriais, valendo-se das economias de escala da aglomeração metro
politana, mas levemente descentralizados em relação ao núcleo urbano 
propriamente. dito. O problema está naturalmente ligado à forma de 
agregar ou desagregar os dados, pois certamente uma análise dos va
lores agregados para a área metropolitana, mesmo não incluindo Ca
xias do Sul no caso da área de Porto Alegre, indicaria a polarização que 
Porto Alegre exerceria, diretamente ou associada a Caxias do Sul. 

No caso de Recife, identificada como pólo, o problema é essen
cialmente o mesmo. Em primeiro lugar, o processo de descentraliza
ção industrial é ainda mais nítido nesta área do que em ~utras, porém, 
muito mais recente para mudar uma estrutura tradicionalmente im
plantada. Em segundo lugar, Paulista foi omitida da análise por ha-
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ver dúvidas em algumas medidas obtidas, mas o fato é que a magni
tude de Paulista seria superior à de Recife, não em termos de pro
dução industrial, como é o caso de Contagem, mas pela eficiência de 
certos empreendimentos industriais novos que se estão implantando no 
distrito industrial de Paulista . 

Ribeirão Preto aparece, em seguida, como o pólo industrial mais 
importante, depois das metrópoles de Porto Alegre e Belo Horizonte 
no Centro-Sul e Recife no Nordeste e com um poder de explicação pró
ximo ao daquela metrópole nordestina, conforme foi indicado. 

Depois de Ribeirão Preto o núcleo seguinte é o de Joinville, di
ferentemente do que ocorreu, conforme salientamos antes, em relação 
ao sistema urbano e suas funções centrais, em que Joinvllle apareceu 
explicada pela metrópole de Curitiba. Em relação à função industrial 
o panorama se inverte e Joinville passa a desempenhar um papel rele
vante que lhe vale a posição indicada na análise. E aí centros como 
Curitiba, de um lado e Blumenau e Florianópolis de outro, passam a 
ser recobertos pela mesma tendência regional de Joinville. 

No conjunto da região Centro Sul, além de São Paulo e Rio de 
Janeiro, aparecem também os seguintes pólos e pontos de correlação 
negativa: 

1) Porto Alegre propriamente dito, com um poder de explicação 
de 3,3 % dos resíduos. Observe-se que na análise do sistema 
nacional, Caxias do Sul aparecia com uma correlação mais 
elevada e identificada como pólo e não Porto Alegre. 

2) Contagem~ novamente, na área metropolitana de Belo Horizon
te, com um poder de explicação de 2,9%, quase igual ao de 
Porto Alegre. É claro que num caso e noutro o que se identi
fica em Contagem, é a expansão da área industrial em torno 
de Belo Horizonte, que vai se tornando, como todas as metró
poles, mais um centro de prestação de serviços do. que de 
elevada concentração industrial. · · 

3) Com menores capacidades de explicação, todas abaixo de 1%, 
aparecem ainda Caxias do Sul, propriamente dita, dissociada 
de Porto Alegre, Joinville e mais Vitória. O último ponto iden
tificado com valor inferior a 0,4% foi BrasUia. 

É curioso observar que Ribeirão Preto não apareceu nesta análise 
do sistema regional Centro·Sul, embora aparecesse no sistema nacio
nal, da mesma forma que aparecia no sistema regional Centro Sul para 
os núcleos urbanos de um modo geral. 

Da mesma forma que na análise do sistema nacional apareceram 
Teófilo Otôni e Itajubá. como pontos de correlação negativa, nesta aná
lise do sistema Centro Sul, o mesmo fenômeno se repete, provavelmente 
associados aos mesmos motivos já enumerados. No sul do Brasil, ao 
invés de Santa Maria aparece Bagé como o ponto de mais alta correla
ção negativa, o que certamente tem um significado aditivo, isto é, signi
fica que o processo de polarização industrial tem uma função decres
cente tanto na direção do oeste como do sul, o que está perfeitamente 
conforme com as expectativas . 

A análise das 36 cidades industriais do Nordeste e Norte oferece, 
também alguns tópicos importantes a discutir. 

Ê claro que Recife surge como o principal pólo industrial do Nor
deste, com uma correlação de 0,50 e com um poder de explicação de 21% 
da variação observada. 
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O curioso, entretanto, é que em relação a estas 36 cidades do Nor
deste, a primeira correlação identificada é negativa e localiza-se na área 
de Rio Tinto, na Paraíba, como a identificar o Nordeste, através deste 
conjunto de cidades, como uma região de estagnação industrial. Este 
centro com valores negativos está situado na área de Rio Tinto (-65,27) 
Cabedelo, Bayeux, Santa Rita e mesmo João Pessoa, crescendo na dire
ção tanto do sul como para oeste, com um poder de explicação de 16% 
do total. 

Em seguida Recife aparece com uma correlação de 0,50 e um poder 
de explicação de 21% do total, o que representa uma correlação igual, 
mas uma capacidade de explicação bem menor do que o observado nos 
dados da análise das 24 cidades do Nordeste e relativas às suas funções 
urbanas de carãter genérico. Também muito semelhantemente aquela 
análise citada, os únicos pontos que aparecem com valores positivos, 
portanto recobertos pela mesma tendência regional de Recife são os 
de sua área metropolitana, mas já incluindo-se Cabo, São Lourenço da 
Mata, Igaraçu e Olinda. Fora disso apenas Timbaúba aparece com 
valor positivo (1,82), mas Caruaru aparece com valor quase zero 
(-0,05) e João Pessoa e Bayeux muito próximos também. 

o pólo significativamente mais importante que se segue é Salva
dor, com uma correlação de 0,32 e um poder de explicação global de 
cerca de 6%, portanto substancialmente menor que o de Recüe. Reco
bertos pela tendência regional de Salvador aparecem centros de Feira 
de Santana, Alagolnhas, Jequié, Jtabuna, e mais Aracaju, o que deixa 
Maceió fora da órbita, tanto de Recife como de Salvador, 

Fortaleza tem um poder de explicação muito baixo, da ordem de 
1% aproximadamente, e tem apenas centros como Sobral ou Moçor6; 
Natal e João Pessoa, núcleos não metropolitanos, têm um poder de ex
plicação superior a Fortaleza, ambos na casa dos 2%, sendo que Natal 
a nível mais importante que João Pessoa, com cerca de 2,5% de ex
plicação. O que foi assinalado logo de inicio, em relação aos centros 
industriais do Nordeste, isto é, ter aparecido primeiro uma correlação 
negativa como se estivesse indicando basicamente estagnação, aparece 
ao longo de todas as interações realizadas, pois correlações negativas são 
verificadas quase que a cada correlação positiva. Pode-se, talvez, avan
çar uma sugestão de que, na realidade, a cada centro industrial no Nor
deste corresponde uma área estagnada, não afetada por este centro, 
nem mesmo quando se trata das metrópoles. Pelo menos isto indicaria 
uma capacidade de geração de relações industriais extremamente baixa 
por parte dos núcleos industriais da região, o que parece bastante con
forme com a realúiade. 

Vale ressaltar, embora de forma rápida, que em relação às cidades 
industriais do Centro-Sul, além das já mencionadas para o conjunto 
do Brasil, aparecem indicados dois núcleos diferentes (além de não ter 
aparecido Ribeirão Preto, conforme !oi salientado) e que são Vitória e 
Brasília, este último, também conforme foi salientado, . com um poder 
de explicação inferior a 0,5%. 

No caso de Vitória a explicação certamente se deve aos novos bn
pulsos industriais que se vem verificando na área, desde a siderurgia 
até o beneficiamento de "pelets"' para exportação. A posição estratégi~ 
ca de Vitória no contexto do plano siderúrgico brasileiro já. começa a 
ter indicações muito preliminares de uma polarização que, ao que tudo 
indica, irá crescendo rapidamente. 
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c) A análise comparada dos dois sistemas 
Comparando-se os resultados das duas análises, do sistema de pó

los baseados nas características das cidades, com o outro baseado nas 
características industriais, observam-se algumas diferenças sígnüica
tivas. 

Conforme foi assinalado na primeira análise, o pólo São Paulo ex
plicava 10% da variação observada no sistema nacional e 60% no sis
tema regional, definindo um conjunto mais articulado no Centro-Sul e 
elevada polarização e gigantismo no plano nacional. Entretanto a si
tuação apresentou-se diferente no que diz respeito ao processo de po
larização industriaL Para o conjunto de 152 cidades São Paulo expli
cou 47% do total da variação contida, ao passo que para as 116 cida
des do Centro-Sul a explicação foi inferior, de 32,9%. 

Interpretados os dois valores de magnitude como significativas de 
suas funções urbanas (de forma ampla) e de suas funções industriais, 
a disparidade de valores e inversão de posições parece indicar claramen
te que a função industrial de São Paulo, associada à sua área metro
politana, excede, em importância, à sua função urbana genérica. Ao 
mesmo tempo a maior importância de São Paulo, como função indus
trial, no plano nacional em relação ao plano regional, está ligada ao 
fato de que o processo de industrialização que se vai difundindo para 
fora da área metropolitana de São Paulo diminuí a importância rela· 
tiva regional; inversamente, em relação à função urbana genérica, de 
centro de prestação de serviços, numerosas cidades com importantes 
funcões centrais diminuem a importância relativa de São Paulo, ao 
passo que no plano regional uma acessibilidade muito maior integra 
São Paulo ao seu sistema regional com muito mais intensidade. 

Esta interpretação parece tanto mais lógica quando se compreen
de que ela corresponde ao que se sabe ser o processo de industrialização 
fortemente concentrado em São Paulo, sua área metropolitana aí in
cluída e em franca expansão para o sistema urbano da periferia ime
diata da metrópole paulista. 

O segundo pólo nacional, Rio de Janeiro, explicou na análise do 
sistema urbano nacional 8%, o que a coloca numa posição pouco in
ferior a São Paulo; entretanto a sua importância regional é muitíssimo 
menor que a de São Paulo, explicando apenas 15%, enquanto que São 
Paulo, conforme foi salientando, explica 60%, evidenciando uma dife
rença substancial. Na Divisão Regional do Brasil em Regiões Funcio
nais Urbanas esta diferença, . muito grande entre a posição de metró
pole nacional e regional do Rio Janeiro, comparada com São Paulo foi, 
também, claramente evidenciada com as medidas de fluxos utilizadas 
para a referida divisão. 

Enquanto São Paulo, segundo o citado trabalho • "tem atuação em 
uma área de 1 milhão 340 mil quilômetros quadrados, com população 
de quase vinte milhões de habitantes, comandando uma rede de 164 
centros, o Rio de Janeiro tem uma área de influência metropolitana de 
apenas · 120.000 quilômetros quadrados, com população de 7 milhões e 
700 mil habitantes e uma rede de 52 centros". 

Embora não tenham sido publicados, ** no trabalho elaborado pela 
Prof.a Elza Keller, o número de relacionamentos de São Paulo e Rio 
de Janeiro, medidos no interior de sua área de influência especificada e 

• KELI..ER. :Ela Coelho de eouza, op. olt. pp. 11. 

• • KELLER. Elza Coelho de SOUza - Sf.o Paulo tem 8 . 896 relaelonamento$ naetonals, 
dos qua!s 5.231 n a área de tnflllêno1a.. O Rio tem 3.111 no Brasil, dos quals 1.154 na 
sua área. de Influência . 
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no âmbito nacional, eles reiteram a mesma diferenciação entre estas 
duas metrópoles. Já foi mencionado o fato de que, muito provavelmen~ 
te, ela está associada ao fato de uma longa tradição de capital políti~ 
c~administrativa ter sempre contribuído para manter um nível alto de 
relações nacionais na direção do Rio de Janeiro. 

O fato de que isto ocorre de forma muito mais acentuada no que 
diz respeito às funções industriais do que no conjunto das funções ur~ 
banas, mostra precisamente o caráter recente desta inversão de posi
ções, já de certa forma aparente nos próprios resultados do Censo de 
1970, em que São Paulo aparece nitidamente distanciado do Rio, em 
termos de população urbana. 

A comparação das duas análises ainda oferece algumas diferencia
ções significativas e numerosas outras que não justificam menção es~ 
pecial. Dois casos, entretanto, marcam uma análise particular. A pri
meira refere-se a posição de Curitiba e Joinville. Na análise do siste
ma urbano, Curitiba destaca-se, como foi acentuado, como um dos pó
los do sistema urbano do Centro Sul, recobrindo com sua tendência re
gional numerosos centros da área, inclusive Joinvllle. Entretanto, no 
que diz respeito à análise dos pólos industriais, Joinville destaca-se 
como o pólo daquela região, recobrindo com sua tendência regional nú
cleos abrangidos pela área de Curitiba, em suas funções urbanas. Tal 
inversão de posições, entre Curitiba e Joinville, também parece corres
ponder ao desenvolvimento industrial e bastante acentuado de Joinville 
e ao fato de que a metrópole paranaense é nitidamente um centro de 
serviços, muito de acordo com a evolução do processo de metropoliza
ção no Brasil. 

O segundo ponto importante e merecedor de um. destaque, refe
re-se à comparação entre Natal e Fortaleza. Fortaleza aparece, como 
seria de esperar, como um núcleo de polarização mais acentuada que 
Natal, no conjunto de cidades do Nordeste, entretanto, analisadas as 
funções industriais, observa...se que Natal, embora explicando uma par
cela muito pequena da variação existente· no sistema de cidades do 
Nordeste, explica um pouco mais que Fortaleza. 

Ao lado destes dois casos que constituem inversão de posições de 
cidades, na comparação das duas análises, dois outros casos são signi
ficativos, também, por reiteração de posições nas duas análises, não 
consideradas as grandes áreas metropolitanas de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte. 

O primeiro refere-se à cidade de Ribeirão Preto, que é identifica
da como pólo de funções urbanas genéricas no plano regional, confor
me às expectativas, uma vez que Ribeirão Preto ocupa posição de par
ticular importância no sistema urbano comandado por São Paulo. Ri
beirão Preto está suficientemente pet:to de São Paulo e associado a uma 
ãrea que vai evoluindo de uma estrutura agrária tradicional para uma 
economia moderna agrário industrial, a fim de se beneficiar da pro~ 
ximídade e da associação mencionadas. Mas está suficientemente lon
ge de São Paulo para ter-se constituído em um centro de razoável in
dependência, para atrair sobre ela uma constelação de cidades de vá
rios tamanhos, que transcende os limites do Estado de São Paulo, avan
çando pelo Triângulo Mineiro, Goiás e Mato Grosso. Como centro in
dustrial Ribeirão Pr~to destaca-se na análise do conjunto de cidades 
brasileiras, ·embora não tenha aparecido no sistema Centro-sul por
que naturalmente a maior significação industrial do sistema de cidade$ 
em torno de São Paulo diminui a importância relativa; fenômenos se-. 

R. lmu. Geogr.. Rio de janeiro, v. 60, " .1-2, jan.ldez. 2006 



melhantes ocorreram, aliás, com a própria metrópole paulista, que tem 
importância industrial em âmbito nacional maior que a regional e ur~ 
bana regional maior que a nacional, exatamente como Ribeirão Preto. 

o segundo caso de reiteração de posições, nas duas análises, refe~ 
re-se à cidade de Parnaíba, Piauí. Tanto na análise das cidades do Nor
deste como na dos centros industriais, Parnaíba aparece identificada 
como um centro de polarização negativa, quer dizer a sua correlação 
magnitude-distâncias é negativa, o que indica polarização crescente a 
partir de Parnaíba, na direção de outros centros, tanto na direção de 
São Luís - Belém, como na de Fortaleza. 

Já salientamos anteriormente o fato de que às vezes é difícil po
der~se interpretar os valores negativos como um processo de estagna
ção econômica, mas tal interpretação não parece ser de todo despropo
sitada no caso de Parnaíba, excêntrica até mesmo em relação ao eixo 
de desenvolvimento no próprio Estado do Piauí. 

5 - Conclusões 

o objetivo deste trabalho foi mais de natureza metodológica e não 
visou, com profundidade (pela própria característica dos dados, não 
especüicamente destinados a medir a magnitude de pólos), a uma aná
lise do sistema de polarização nacional ou regional. Nem por isso os 
resultados obtidos parecem divergir de algumas concepções já firmadas 
sobre a rede urbana brasileira. 

Por exemplo parece indiscutível que, dentre as duas metrópoles na
cionais, São Paulo tem uma penetração industrial muito maior, pro
porcionalmente, que em relação a sua função urbana propriamente dita. 
O fato de que a função regional do Rio de Janeiro é de muito menor 
significação do que sua função nacional e que a rede urbana comandada 
pelo Rio tem um grau de articulação muito menor, também parece não 
sofrer nenhuma contestação. 

Entretanto, aparecem muitas outras indicações importantes, que 
confirmam hipóteses já formuladas a respeito da concepção centro-pe
riferia do sistema urbano brasileiro, destacando Porto Alegre como um 
subcentro do núcleo central e Recife como o centro de um núcleo se
cundário. 

Outro fato importante obviado na análise é que as metrópoles, de 
um modo geral, e excetuando apenas São Paulo, já vão cedendo lugar na 
sua posição de principais centros industriais. Mesmo em São Paulo, que 
recobre os centros de sua área metropolitana, aparecem os centros in
dustriais de maior tamanho no país, depois do Rio de Janeiro e que são 
os do ABC e mais Diadema, Guarulhos etc. A identificação de núcleos 
como Caxias do Sul, Joinville, Contagem e mesmo Ribeirão Preto, mostra 
claramente a difusão do processo industrial para fora das metrópoles, 
mas circunscrito ao núcleo central brasileiro e ao seu subnúcleo de 
Porto Alegre. 

Apêndice 

No presente apêndice são apres~ntadas apenas duas tabelas exem
plificativas, referentes aos centr.os que têm tendência regional coman
dadas por São Paulo e Rio de Janeiro, no plano nacional e no plano 
regional, e os centros de tendência regional comandadas por Porto Ale
gre, no plano regional, apenas referentes às cidades industriais. 
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Observe~se apenas que muitos centros que aparecem com sinal po
sitivo, tanto no caso de São Paulo como no do Rio de Janeiro, no plano 
nacional, aparecem com sínaís negativos no plano regional. Quando se 
muda o nível de resolução, a posição de dependência também mud~ .. 
Por exemplo, Araraquara, que está na área imediata de São Paulo no 
plano nacional, deixa de estar no plano regional. O mesmo acontece 
com Ribeirão Preto que aparece com valor negativo baixo no plano na
cional, aparecendo com valor muito mais baixo no regional. 

A variação explicada para o Brasil e para o Centro Sul é a que apa
rece indicada no texto, em numerosas instâncias. 

Um mapa poderia ser construido, indicando tais valores como ver
dadeiras isolin~as, com os valores mais altos representando uma atra
ção maior na dir~ção do centro. 

Análise das Cidades Industriais 

SÃO PAULO 

Santos ............................................ . 
Santo André .........................•.............. 
Campinas ........................................... . 
São Cu.et4nc do Sul. ............................... . 
Soroe!lba .......................................... . 
Píracicaba ......................................... . 
JundiaL ........................................... . 
Guarulhos ......................................... . 
&o Vicente ....................................... . 
Taubaté ............................................ . 
Jvlogi das Cnues ................................... . 
São Bt•rnardo do Campo ............................ . 
Araraquara ........................................ . 
São José dos Campos .............................. . 
Sii.o Carlos ......................................•.. 
Rio Clan1 ......................................... . 
Limeira ........................................... . 
Guantjá ........................................... . 
Guaratin"uetá ...................................... . 
Botucatu .......................................•... 
Americana ..........................•............... 
ltajubá ............................................ . 
Jaú ............................................... . 
Jauareí. ••.......•.............. , ........•.......•. 
Bragan~·a Paulista .................................. . 
Cruzeiro ..............•.•.•......................... 
Araras .................................... ········· 
I tu ......................................•.......... 
Tat.ué .....•.................•.....•.•.•.•...•.•.•.. 
Camvo Limpo ..................................... . 
Cubatã<) .. ; ......................................... . 
Diadema .......................................... . 
Mauá ............................................. . 
Osasco .•.. . ......•....... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · • · 
Santa Búruara do Oeste ............................ . 
Votorantim ....................•.....•.............. 
Várzea Paulil;ta ......................•.......•.•.... 
São Paulo ................................. · · . · · · · · · 

TEND~NCIA REGIONAL 

BrMil .. l __ c_l'n_t_ro_-s_,u_l_ 

uo,s9 I 
234,96 

68,48 
276,30 
71,56 
35,66 

126,48 
220,19 
112,72 
36,58 

110,34 
22~,97 

3,19 
58,35 
11,01 
28,05 
:J7,61 
93,97 
19,47 
13,23 
47,66 
18,00 
4,40 

70,26 
87,11 
10.43 
30,05 
81,97 
41,02 

135,17 
1:12,75 
293,?51' 
197,72 
355,12 

131,42 
426,0CJ 

101,30 
195,t:i 
46,-17 

212,07 
57,54 
19,?3 
91,95 

lt)2,·18 
106,16 

18,86 
8-1,05 

209,66 
-11,06 

37,73 
-3,88 

11,63 
20,14 
8:},10 

3,4!'1 
-0,55 
2'J,!K 

:),56 
~.46 

48,42 
58,79 

-4,S2 
13,<Ml 
63,1~ 
26,9S 
os, na 

126,29 
307,30 
167,33 
23~,92 

27,36 
6226 
94:a<; 

234,11 

4.5,21 i 
75,61 

1

. 

--------·-----------1------ ·------
Ribeirão Preto. . . . . . ........................ · ..... . 
Bauru ••..•••......•..........•...••..•............ • 
Hecife ............................................. . 
Salvadc;r •...•...........•...•...•.................. 

Variação I~xplic:ada - Bl'l\Sil: 47,5 
Variaçi\o Explicada - Centro Sul: 33,0 

-2,76 -16,93 
-3,34 -16,60 

--57,74 
-51,23 
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Análise das Cidades Industriais 

TEND1l:NCfA HF.OIONAL 
niO DE JANEIHO 

···················-···· -------- ···············- ·--·-----
Belo Horizontt• ... .... ..... . ... .... . . 
Santos ... . . . .......... . 
Niterói ...... . . ......... . .... . ... . .. . . ... . . . 
Duque de Caxilt>\ .... .... .......... . ........ . 
Nova Iguaçu ..... . ... . ... . ... .. .. . ... .. .. .. . . . 
J niz de Fora . .. . .......... .. , ...•. , . . . 
Silo Joi\.o de Mcrit i. . .. . . . . . . . . . ........ . 
Petrópolis.. . . . . . . . . . ..... .. ...... . . ... . 
Campos . .... ... ......... . .......... . ....... . ... ... . 
Volta Hedouda. . . . • • . . . . . . . . . . ...... . 
Nil<ipoli:s ................. . .. . ..... .. 
Taubaté ......... .. .. .. .. . ............. . . 
São Gonçalo . ... ..... . . ........... .. .. .. . . 
Mogi dn5 Cruzes ..... .•. . . 
São José dos Campos. . . . . . . . . . . . . . . . ..• ....... 
Nova Ji'riburgrL .. ........ .. ...... . . . .. ... . ..... .. .. . 
Barra 1\lunsa . . , . . .. . .. ... ... . . . . .. . . . ..... . ....... . 
Barbacena ... . .. . ... ... . .. .•.... . ... . ....... . . . .... 
J>ivinópoliw ....... • .... •...•. . . • . . .................. 
Guarujá ... . . . ......... . . . ... ...... . ... .. ..... ... ... . 
C" ..ou tag()Jl\. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cachoeiro do llupemirim .. .. .... . . . ... ... . . . . . .. .... . 
Guara.tiuguetá. . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . • . • . . . • . . . . . . 
São Joilo l1t'l Hei . .. .. . . . . . .. . ... ... ..... , . . ....... . . 
Itajubll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . 
BBn·a. do I?íraf .. ..... ......... ..... .... .. .... .. . 
Con~>ellu!,iro J,afaiett• .............. . .... .... ......... . 

Jacarel ... ..... .. .. . . . ......... ..... . . ........ . 
Cru?..círo ...... .. .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ...... . . . . 
Trfts Hif.IS . .. . . • .. ' • . . • .. . . ..... . ..•..•..• . .. . . .. ... 
Cataguase> .. . . . . .... .. .... . ....... . ... . . ... . .. . ... . 
Nova Lín\a, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 
Jotio Monlcvndt•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... . 

Sabará . •. . •...... . . . ..... . .. .. . . .. . ... ........ 

l\lagé . . . ... . .............. . . .. ... · . .. · · · · . · · · · · · • 
ltío de J au<'iro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,~6 

0,01 
1.">-i,!l!l 
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!1,25 
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-4,51 
-5}62 
190.1.) 

(if.,l7 

45,-16 
10,00 

58,ili} 

42,67 

0,19 

l~,ii 

51,45 
-1,:>6 

IOS,U3 
-4,7ti 

- 3,2'l 
16,87 
12,0() 

2,04 

-5,2..'>, 
- ·5,40 
-4,7·1 
-:J,Sl 

U,77 
0,62 

-l,li 

lS,43 
-{),8U 

-·:3,67 

2,40 
19,47 

;),07 

- -1,28 

--4.~ 

- 4,lH 

54,41 
2'.!o3,U:l 

---------·-------------- ------~-................... i _ _____ _ 

l'iracica.ba. ... .. , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . ... 

S:lo Caetano do Su I. . . . . •... .. .......... 
Guarulho~ ... . ......... . . . . . . . 
Fortalt·la .. ... . . ......... . .... . .... .. . 
~fanau:; ....... . ... .. .. . ........ .. . 
Salvador .. . . .... .. . .......•.. . 
Rcdfc ... . ....... .... ... ... ... .. . • . . ...... . . , • . . · · 

- ·:J,71 l' 
-~1,50 

- 0,20 

-15,~2 

- ·lT,:H 
·- 12,1~ 

- 14,H4 

Variação Explicada uo:s llesfduos: 10,5 c 5,29 do t.otal (Brasil) 
Variação Explicada ~1os Uesfduos: 10,6 e 6,25 do total (Centro-Sul) 
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Análise das Cidades Industriais 

PORTO AI,EGltE 

Porto Alegre .... .. .. .... ..... ... . ..... .......•.... . . 
Curitiba ...•••... ..... ...•.... ..... •. •. •.•.•.. • .••.. 
Pc-lotas .... •• ..• . .•• . .•..•• . •. . ..... .. •.•..•...•.. .. 
Canoa.s . . .....•. ..•...•.•. • •. ..•... ... ..•.• .• .• .. . •. 
Rio Grande . .. ....... .. . ........................... . 
Santa i\laria . ... . ...... ...•.. .. . .... .. .....•.. ..... . 
Flurianópoli~ . ... •....•.......... .. ...............•... 
Caxiaa do Sul. . ... . ..•.... . .. . ...........• .. ... .. .. 
Bagé ..•• •. •..... •. .. ..•. .. ....... •.• . . . .... • ... . .•• 

Passo Fuudo ...... , . .. .. .. ... .. . . ... . .. . .. . .. . .•• .•• 
Blumenau .. . . . .. . . ... . .. .. . ..... . . .. . .. ... ... . .. .. . 
Joinville ...................... . . .. .. ... ......... . . · · 
.&teio ......... . .................................. · · 
ltajaf. ....... ..... . ...•. . ......... ....... . .... . ... . 
Cac:hoqira do Sul • . •......•.•..•.•...........•.. • .. .• 

Tubarão .. •.•... .. .•••• .. • ... ••. . .... ••• . •.• . •• ..... 
Santo Ãugelo ..... .. .......... .. . . ...... .. .. . . ..... . 

Críehlma ....................... · ·· · · · · · . · · · · · · · · · · · 
Erexim ..•.•...•.......... .. •.... . . . ....•. ... .. . ••. . 

Variaç~ Explicada; 10,3% dos lt~duos e 6,70 total. 

TENDSNCIA REGIONAL 

Brasil Centro-Sul 

103,56 

0,41 
8,77 

111,56 

8,07 
5,81 

2,94 

25,92 
3,66 

8,77 
2,36 
0,78 

Sl.,(t6 

1,67 
11,47 

6,33 
2,72 
8,57 
6,21 
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SUMMARY 
In the pnsent artlcle the autbor tntroduces In the ana1-:;s1s of urban centers a quant!• 

tatlvo methodology, havlng In mlnd the!r polarizatlon capac!t. Added to thls methodology 1s 
the study of :Bra:zilian e:xamples, dcrlved trem tbe ana.lysia o! clty syatem.s, just a.s much wtth 
regard to their genera.l charncteriatlcs as with tllelr industrial structure, and in respect to 
the national level as well as to the levei o! two regtons the Center-South and the North-Nor
theast. 

According to the progmm (known a.s the "Optimal Origln Polnt" elaborated by the 
Geographlc Departm.ent of the Universlty or Ohlo), tbe polarizatlon capactty o! a gtven .point 
ts determlned by the correlatlon between the magnitudes o! ali the polnts and the distances 
between each. Thla correlatíon ls calculated in three sucessive approxl.mations, tbe tlrst in 
a rettculatlon o! 1Sxl5, the second in one of lOxlO and the thlrd in a ftner rettculatton of Bxa. 
in wblch the point can already be tdcntlfted. The distanee.s are calculated startlng !rorn the 
co-ordina.tes o! the pJaces a.nd trana!ortxl.ed, :ror normaltze.tlon purposes, the same proceas a;;Jplted 
to thc magnitude of the places. 

Once tlle hlghest correlation has been determlned and tbe polnt duly identl!led, 1t .1s 
eousldered a pole, a.nd acx:ording as tbe correlatlon rtses to a greater or Ie&ser degree, the slgnlfl
ca.tlon o! the pole is greater or lesser. Pollowing this. a Regression is per!ormed, eonsidering th.e 
pole as the optlmal polnt ot orlgin, 1n order to determine the magnitudes of the potnts, starttng 
from the fir.st pole, conaJ.dering as area polartzed by thill latter. all those potnts whose estlmated 
' 'alues are above ~Wro, wlth decresstng 1ntenstty in proportlon to lessening of the estim&ted 
va.luto. The residues of tbe Regresslon are them utlltzed :for a uew analysis, tltus eontlnutng in 
tteratlve !ortxl. until a.pportlonment t'b.ereof becomes a.leatory. 

The examples employed of clUes a.nd the industrial structure ot these latter, llhOW some 
slgntftcatlve aepects; the most lmportant betng that Sll.o Paulo and Rio de Janeiro seem to be 
well differentlated as national metropoUses, but São PaUlo as a much more s!gntncant regtonal 
metropolls. on the other hand. In so .far as the tndustr!..al structure is concerned, Sll.o PaUlo 
appcara wtth a much more tmportant natlona.l tunctlon than regionAl, whereas Rio de Janeiro 
suftera no a.lteratlon in !ts natlonal-versu5-reglonal relatln poa1tlon. 

The methCidology submitted, con.sldertng the enmples o!te1'ed, tndicates a much more 
proflctent Une for the analysts or the lll'utllan urban syr;tem, e.Jtbough ebange.e. are stlll ne~ 
cessary 1n order to improve the d.eflnltlon of the potes magnitude as well ae tl'llnaCormatlons of 
distances. 

RESUM! 
D&ns ce present artlcle, r auteur tntrodutt une ruéthodologle quantitatlve dan8 l'analyse des 
centres urba.tns, en vue de leur capaelté de polartsat!on. A cétte méthodologle s'aJoute l'étude 
des exemtPles brés!lletl&, découlant cl'analyses de systémea de villes, aussl bien d'apres leurs ca· 
ractértsttquea gé.nérales comme d'aprê leur ~;tructure !ndustrtelle, et auta.nt sur le plan national 
comme au nlveau dea deux régtons- le Centre Sud et le Nord Nordest. 

&utvant le progratnme (connu sous Ie nom de "Optlmal Otigln Polnt" élaboré par le 
Serviee Géographlque de l'UnlversltE de l'Ohto), la caPacltê de polatisatton d'un potnt donné 
est déterm!née par la corrélatton ent1'e les magnitudes de teus les potnts et les diste.nces qui Ies 
séparent. cett& corrélatlon est ca.lcUlée en tro1s lll)lproxlmatlons successtvea, la premlm dana un 
quadrlllage de 15115, la seconde dans un autre de lOxlO et la troistême dans un quadrlle&lg plus 
fln de 8x8. dans leque! i1 est déjà posslble d'1dentlt1er te potnt. Les dlstances sont calculées à 
partir d.ea coordonnées des lieux et transtormées, pour effets de norma.lisatton. de même que 
pour la magnitude des lieux. 

Une !ois qu'aura.lt 6té détermínée la corrélation la plus élevée et que le point sera.tt 
tdentlflé, on considêre celut-ct comme pOle et, au rur et à mesure que ta corrélation eat plus 
ou moins élevée, la s1gnlf1catlon du p6le ~t :PlUs ou molns grande. On !a.tt ensulte une Régreas1on, 
le põle constdéré comme potnt aptlmal c1'ortgine, atln de dêterminer les magnitudes des po1nts, 
à partir du premler pOle, et l 'a.tre consldérée comme polariaée par ce dernier est eonatitutée par 
toua les potnts dont les va.leurs sont évaluées au del!SUB de zéro, avec tnten.slté déerolssante au 
fUr et à mesure que la valeur esttm~e dlmtnue. Lea résldus de la Régresaton sont, ensulte, 
utlllsés pour une nouvelle ana.lyse, et on continue ltératlvement juaqu'à ce que leur dlstrtbutlon 
devtent a.léatoire. 

Le.s exemplea employés de vlUes et de leur structure tn.duattielle. montrent quelques 
aspects stgn!!icatifs; Je plus lmportant consiste du !ait que Slo Paulo et Rio de Janeiro apparats.
sent bien dlfférentlés comme métropoles nationales, mais Slo Paulo est blen plus slgutflcatlt 
camme métropole r~gtonale. D'un autre côté, en ce qui concerne la. atrueture tndustrielle, São 
Paulo pare.Jt jOUll' d'une !onction natlona.le plus importante que réglonale, tandls que Rio de 
Janetro ne 11ouffre aucun changement dam aa posttton relativo - natlonale v!S-à·vis de la 
régtonale . 

La méthodologle présentée, consldérés les exemples proposés, Indique um chemln tres 
ut!le pour l'analyse du systéme urbaln brés!Uen, malgré qu'll y ait encore besotn de pertect!onne~ 
ments dans les méeanlsmee de dófinitlon 4e la ma.guttude du pOle d'un cOte, et de l'autre, dans 
Iea transtormat1oll8 de dllltance. 
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1.1.2 - RECONHECIMENTO DOS LIMITES DAS AGLOMERAÇõES 

1.1.3 - CARACTERIZAÇÃO DAS AGLOMERAÇõES URBANAS EM FUNÇAO 
DE DIFERENÇAS RELACIONADAS AO NlVEL DE DESENVOLVI
MENTO REGIONAL E A ESTAGIO$ NO PROCESSO DE URBANIZA
ÇAO. TAIS DIFERENÇAS PODEM SE TRADUZIR EM FORMAS ES
PACIAIS DISTINTAS 

1.2 - A metodologia adotada baseou-se em determinadas hi
póteses: 

1.2.1 - POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR CATEGORIAS METROPOLJTA· 
NAS DE DIFERENTES NlVEIS HIERARQUICOS 

• 
O processo de metropolização, resultante da expansão de uma cida

de central, dá origem a uma estrutura espacial caracteristica, cujo traço 
dominante é a alta especialização do uso do solo urbano. Neste parti
cular destaca-se a suburbanização de municípios contíguos, através da 
formação de núcleos dormitórios e núcleos industriais, estruturação es
pacial que pode comportar um distanciamento considerável entre local 
de residência e local de trabalho. 

1.2.2- POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR FORMAS DE CONCENTRAÇAO 
URBANA DE DIFERENTES TIPOS, ABAIXO DO NJVEL METROPO
LITANO 

a) Aglomerações caract-erizadas por um espaço urbanizado domi
minantemente contínuo. 

I - Resultantes da expansão de uma cidade central~ 

São aglomerações que, a exemplo daquelas de categoria metropo
politana, se estruturam a partir de relações de dominância-dependên
cia, onde igualmente pode se verificar o aparecimento de núcleos dor
mitórios e de áreas de expansão industrial em municípios contíguos a 
um município central. Contudo, não atingem a ordem de grandeza que 
caracteriza as do tipo metropolitano, apresentando não apenas menor 
tamanho populacional, mas também um grau de diversificação fun
cional inferior. Em algumas, a ênfase é dada pela função administrati
va (João Pessoa, Aracaju, Florianópolis, por exemplo), em outras po
de-se reconhecer a dominância da função industrial (Jundiaf, por 
exemplo). 

li- Resultante da expansão simultânea de duas ou mais ci
dades de porte aproximadamente equivalente que tendem 
a aglutinar-se (processo de conurbação) - as aglomera
ções deste tipo têm sua origem basicamente ligada à in
dustrialização. 

m -Resultantes de uma integração decorrente do próprio si
tio geográfico (cidades geminadas). 

b) Aglomerações sem espaço urbanizado contínuo- aglomerações 
formadas por cidades de municípios contíguos, cuja integração 
é feita por complementaridade de funções e não por coales
cêncía espacial. 

R. bras. Gogr., Rio de ]annro, v. 60, n .1-2, jan./Jez. 2006 



2 - CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE AGLOMERAÇõES UR
BANAS* 

Para a definição de aglomerações urbanas, duas categorias de cri
térios são necessárias: critérios referentes à definição de cidades nú
cleos capazes de gerar uma aglomeração; critérios referentes à definição 
de municípios sobre os quais se faz sentir a expansão urbana das cida
des núcleos, ou seja, critérios para a delimitação de aglomerações. 

2. 1 - Definição de cidades núcleos 

Considerando-se que o objetivo proposto é o de definir aglomerações 
de certo porte, devem ser analisadas apenas aglomerações desenvolvidas 
em torno de uma ou mais cidades núcleos que ultrapassem um tamanho 
populacional mínimo. 

2 . 1.1 - NO PRESENTE ESTUDO, OS SEGUINTES lNOICES FORAM ADOTA
DOS, APOIADOS EM EVJDtNCIAS EMPfRJCAS 

a) para aglomerações de categoria metropolitana: a cidade cen
tral deve ter no mínimo 300 mil habitantes. 

b) para aglomerações abaixo do nível metropolitano: 

I - aglomerações resultantes da expansão de uma cidade cen
tral: a cidade central deve ter no mínimo 100 mil habi
tantes. 

II - aglomerações formadas em torno de duas ou mais cida
des-núcleos: a soma das populações das cidades-núcleos 
deve atingir pelo menos 75 mil habitantes. 

2. 2 - Delimitação das aglomerações 

Trata-se de critérios a serem aplicados a municípios que se dispõem 
em torno daqueles que contêm as cidades-núcleos. Pode-se distinguir 
dois tipos básicos de critérios: aqueles referentes ao caráter urbano do 
município e aqueles que indicam sua integração. Além desses critérios, 
para inclusão em uma aglomeração, o município deve satisfazer, tam
bém, a exigência de contigüidade. 

2.2.1 - CRITÉRIOS DE CARATER URBANO 

Municípios atingidos por processos de urbanização e metropolização 
destacam-se pela forte concentração populaciona1 e pela alta propor
ção de pessoas economicamente ativas dedicadas a atividades de ca
ráter urbano. As áreas rurais remanescentes apresentam transforma
ções ligadas não só à expansão de loteamentos de caráter urbano e à 

• O emprego de critérios deste tipo ê cottente na literatura lnternaetonal; ver, entre 
outros trabalhos: U. S. Bureau of the Census, "'Mctropolitan Are& Definltion: A Re· 
evaluation ot Concept and Statlstieal Practtce". por Br!an J. L. Berry, Worklng 
Paper n.• 28, 1969; e "Areas de Pesq,tlsa para Determinação de Areas Metropolitanas", 
GAM - F1.mdaçlo mOE, 1969. 
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especulação imobiliária mas também a modificações na própria estru
tura do setor primário. Tais modificações decorrem da intensificação de 
certos tipos de atividade - como horticultura, fruticultura e avicultura, 
que refletem a valorizaçãa da terra provocada pelo avanço da urbani
zação. 

Serão relacionados os critérios considerados significativos para defi
nir o caráter urbano de um município, bem como as variáveis, já tes
tadas ou apenas sugeridas, para operacionalizá-los. No caso de variá
veis testadas, estão especificados os índices adotados. Contudo, esses 
índices não devem ser encarados como limites rígidos, uma vez que se 
procurou também levar em consideração os pontos de rutura que por
ventura ocorram. 

2. 2. 1. 1 - Critérios demográficos 

sugestões: 

- Densidade demográfica: o município deve apresentar uma 
densidade demográfica elevada. No presente estudo ado
tou-se um indíce mínimo da ordem de 60 habjkm.:!. 

- Percentagem de mígrantes em relação à população total: seria 
este um índice destinado a refletir a força de atração exercida 
pelo município. 

2.2.1.2 - Critérios de estrutura econômica 

Sugestões: 

- Percentagem de população economicamente ativa engaja
da em setores de atividade de caráter urbano em relação 
à população economicamente ativa total: a % de PEA 
residente, engajada nos setores secundário e terciário, de
veria atingir pelo menos 65 ~ . 

- Relação valor da produção agricola/área ocupada (ha) : um ín
dice destinado a refletir as transformações do setor primário 
ligadas a urbanização, implicando em maior produtividade do 
setor primário nos municípios mais atingidos pelo processo de 
urbanização. 

- Relação população economicamente ativa no setor primário/po
pulação rural de 10 anos e mais: um índice destinado a avaliar 
a invasão de loteamentos urbanos na zona rural, menores va
lores indicando uma proporção maior de residentes em zonas 
rurais dedicados a atividades não agrícolas. 

2.2.1.3 - Critérios complementares 

- Representam uma opção, permitindo a definição e inclu
são de municípios que, embora não preencham ainda as 
exigências fixadas pelos critérios de caráter urbano, já 
denotem, por seu dinamismo, sinais evidentes de trans
formação. 

- Crescimento populacional elevado: exigência de um cres
cimento demográfico relativo, ao longo do último perlodo 
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Sugestões: 

intercensitário, de pelo menos 45 %. Note-se que municí
pios que apresentam densidades demográficas muito ele
vadas, denotando já sinais de saturação, não mais têm 
condições de alcançar crescimentos populacionais rela
tivos elevados. Assim, este critério não deverá ser aplica
do àqueles municípios que preencheram a exigência de 
densidade demográfica alta. 

- Evolução da estrutura da PEA, segundo os setores de atividade 
(1950-1970): exigência de um aumento expressivo da importân,. 
cia relativa dos setores de atividades não agrícolas . A exemplo 
do item anterior, este· critério não deverá ser aplicado àqueles 
municípios que já apresentam uma elevada ?'o de PEA engajada 
nos setores secundário e terciário. 

2.2.2 - CRITt!RIOS DE INTEGRAÇAO * 

Referem-se à integração econômica e social que deve existir entre 
os municípios que compõem uma mesma aglomeração . Os deslocamen
tos diários de uma parte da população ativa, que tem o local de traba
lho e de residência situados em unidades administrativas distintas, cons
titui uma medida desta integração. 

Em termos de migrações alternantes, o Censo Demográfico de 1970 
fornece o número de pessoas residentes de 10 anos e mais que traba
lham fora do município onde residem. sem indicar contudo o local de 
destino destas pessoas, ou seja, sem permitir identificar os municípios 
que .funcionam como focos de atração de mão-de--obra. Assim, para com
plementar a informação fornecida pelo dado anteriormente citado e ten
tar aferir a importância dos municípios como local de trabalho ou local 
de residência. usou-se uma comparação entre pessoal ocupado e PEA 
residente (apenas para os setores de indústria de transformação e de 
extração mineral) . 

-Percentagem de pessoas residentes que trabalham fora do mu
nicípio em relação ao total da população economicamente ativa : 
o município deve apresentar um número de residentes traba
lhando fora pelo menos da ordem de 10%, ou um índice alto na 
relação pessoal ocupado/ PEA. 

- Relação Pessoal Ocupado/ População Economicamente Ativa 
(para as indústrias de transformação e extração mineral) -
sendo o primeiro dado retirado do Censo Industrial e o segundo 
do Censo Demográfico. . 
Teoricamente, os valores obtidos indicariam: 

a) índice > 1.00 - múnicípios que funcionam como focos 
de atração de mão-de-obra, ou seja, como núcleos indus
triais. 

b) índices < 1.00- municípios onde a função de núcleo dor
mitório é a mais expressiva. 

c) índices em torno de 1.00- poderiam estar indicando tan
to um município integrado de características mistas quan
to a ausência de deslocamentos diários a partir ou em dire-

o Apllct\vets a todos os t ipos de aglomeraç!o, exceto as de tipo b. 
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Sugestões: 

ção do município estudado, ou seja, a ausência de inte
gração. 
Contudo, uma distorção ocorre pelo fato de os dados forneci
dos pelo Censo Industrial referirem-se a pessoal efetivamen
te ocupado, enquanto que a PEA pode incluir pessoas de
sempregadas ou procurando .trabalho pela primeira vez, e 
outras. Assim, o denominador da relação está inflado e o 
ponto de referência deve situar-se não em torno de 1. 00, 
porém mais baixo, provavelmente em torno de 0.85 a 0.80. 

- Número de ligações telefônicas para as cidades núcleos. 

2. 2. 2.1 - Critérios de integração para aglomerações de tipo b (sem espaço 
urbanizado contínuo) 

Sugestões: 

- Fluxos telefônicos. 
- Linhas de transporte coletivo. 
- Fluxos de mercadorias e capitais. 

· 2. 3 - As variáveis utilizadas no presente trabalho, para operacio
nalizar os critérios adotados, revelaram-se ainda insuficientes 
para uma classificação e caracterização mais precisa de 
aglomerações urbanas no País 

Como problemas principais enfrentados na aplicação das variáveis, 
podem-se distinguir: 

2.3.1 - DIFICULDADES NA FIXAÇAO DOS LIMITES DE ALGUMAS AGLO
MERAÇOES: 

a) municípios que tanto podem ser incluídos em uma ou outra 
aglomeração, em função da coalescêncía em certas áreas ( exem
plos: Caçapava, relativamente a Taubaté e São José dos Cam
pos; Nova Odessa, que é contíguo à aglomeração de Campinas 
e à conurbação Americana-Santa Bárbara d'Oeste; e ou
tros). Este problema decorre, em grande parte, do fato de os 
dados referentes à população economicamente ativa que tra
balha fora do município de residência não especificarem o 
local de trabalho. 

b) possibilidade de exclusão indevida de municípios nas aglome
rações fixadas. 

I - pela não desagregação de dados a nível de distrito: a 
grande extensão de certas unidades contribui para a di
Iuicão do significado dos critérios de caráter urbano, 
quándo aplicados apenas a nível de município, como ocor
re com o de densidade demográfica, entre outros. 

II - pela dificuldade de caracterizar municípios que, embora 
já denotem indícios de transformação, não satisfizeram 
várias das exigências estabelecidas pelos critérios. Tais 
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transformações podem, inclusive, decorrer de esvazia
mento econômico e demográfico. Alguns desses municí
pios foram apontados como "periferias" sem terem sido, 
porém, incluídos no total das respectivas aglomerações. 

2.3.2 - DIFICULDADES NO DIMENSIONAMENTO DE AGLOMERAÇOES: 

- a não especificação da variável população rural fez considerar 
a população total dos municípios para o dimensionamento final 
das aglomerações. Levou-se em conta que o grande crescimen
to deste setor em certos municípios correspondia, na verdade, a 
reflexos da urbanização, conforme explicitado anteriormente. 
Mas, em alguns casos, a população rural guarda ainda um ca
ráter eminentemente não urbano. Tal fato deve ter contribui
do para exagerar o tamanho de algumas aglomerações ( exem
plos: as de Curitiba, Fortaleza e São Luís) . 

3- CARACTERIZAÇAO DAS AGLOMERAÇõES EM FUNÇAO 
DOS PROCESSOS DE URBANIZAÇAO 

O procedimento adotado utilizou indicadores baseados nos crité
rios descritos acima e também na relação população economicamente 
ativa do setor secundário sobre a do setor terciário. Foram, por ora, 
examinadas as aglomerações de categoria metropolitana, isto é, as que 
apresentam cidade central com população superior a 300.000 habitantes. 

3.1 - Tamanho da cidade central. Foram distinguidos os seguintes 
grupos: 

a) com população superior a 4 milhões de habitantes : São Pau
lo e Rio de Janeiro. 

b) na faixa de 1 milhão de habitantes: Belo Horizonte, Recife, 
Salvador e Porto Alegre. 

c) na faixa de 500 mil habitantes: Fortaleza, Belém e Curitiba. 
d) na faixa de 300 mil habitantes : Goiânia, Santos, Campinas e 

Brasília. 

3.2 - Estágios de evolução das aglomerações metropolitanas, se
gundo padrões de crescimento demográfico relativo (1960/ 
1970) . 

a) estágio mais avançado- crescimento do município da cidade 
central inferior ao dos municípios periféricos. 

Aglomerações Metropolitanas Crescimento Demográfico (%) 
(1960/ 1970) 

São Paulo [ 

Mun. central : 
Periferia : 
Total da área: 
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Rio de Janeiro 
[ Mun. central: 30 

Periferia: 67 
Total da área: 43 

[Mun. central: 41 
Periferia: 68 
Total da área: 51 

Porto Alegre 

[ Mun. central: 36 
Periferia: 67 
Total da área: 47 

Recife 

[Mun. central: 32 
Periferia: 98 
Total da área: 55 

Santos 

b) estágio intermediário - crescimento semelhante entre o 
município central e o total da área: 

Aglomerações Metropolitanas Crescimento Demográfico (%) 
(1960/1970) 

Belo Horizonte 
[ Mun. central: 81 

Periferia: 92 
Total da área: 83 

[Mun. central: 79 
Periferia: 71 
Total da área: 77 

Campinas 

[Mun. central: 62 
Periferia: 46 
Total da área: 59 

Salvador 

[Mun. central: 60 
Periferia: 88 
Total da área: 61 

Belém 

c) estágio menos evoluído - crescimento do município cen
tral superior ao dos municípios periféricos: 

Aglomerações Metropolitanas 

Fortaleza 

Crescimento Demográfico (%) 
(1960/1970) 

Periferia: [

Mun. central: 

Total da área: 

70 
29 
61 
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[Mun. central: 73 
Curitiba Periferia: 41 

Total da área : 63 

[ Mun. central : 159 
Goiânia Periferia: 69 

Total da área: 130 

3. 3 - Grau de integração das aglomerações metropolitanas, se
gundo os índices de deslocamento da população residente 
que trabalha fora, por município. Uma mobilidade mais acen
tuada expressa estágios mais avançados no processo de ur
banização 

a) deslocamentos da área total entre 8 e 18%; deslocamentos da 
área sem o município central na faixa de 30 % : 

- São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Santos. 

b) deslocamentos da área total na faixa de 5 % ; deslocamentos da 
área sem o município central na faixa de 20 % : 
- Belo Horizonte. 

c) deslocamentos da área total entre 1 e 4%; deslocamentos da 
área sem o município central inferior a 12% : 
- Curitiba, Salvador, Fortaleza, Campinas, Belém * e Goiânia. 

3. 4 - Avaliação do peso da industrialização no processo de urba
nização, segundo a relação 

PEA do setor secundário 

PEA do setor terciário 

3.4.1 - TOTAL DAS AGLOMERAÇõES METROPOLITANAS 

a) equivalência entre setor secundário e terciário (:::.:: 1. 00) 

- São Paulo: 0.93 

- Campinas O. 84 

b) dominância do setor terciátio ( < 1.00) 

.I - (> 0.40) 

- Porto Alegre 
Curitiba: 
Belo Horizonte: 
Rio de Janeiro: 
Salvador: 

0.56 
0.49 
0.45 
0.43 
0.42 

<> A área de Belém !oi lnclu.ida ue.sta categoria apesar dos 29% calculados para a peri
feria. Na rea.Udade, esta periteria é composta. apenas, de um munclplo de pe
quena população. ASsim, os valores absolutos envolvidos são tnexpre68lvos. 
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II- ( < 0.40) 

-Recife: 0.39 
Fortaleza: 0.39 
Santos: 0.39 

Belém: 0.35 
Goiânia: 0.28 

3.4.2- MUNICfPIOS PERIFÉRICOS DAS AGLOMERAÇOES METROPO
LITANAS 

a) dominância do setor secundário (> 1.00) 

-Campinas: 
São Paulo: 
Salvador: 
Porto Alegre 
Belo Horizonte : 

1. 77 
1.44 
1.37 
1.01 

1.02 

b) equivalência entre setor secundário e terciário (~ 1.00) 

-Curitiba: 0 . 99 

c) dominância do setor terciário ( < 1. 00) 

-santos: 0.62 
Recife: 0 .64 
Fortaleza: 0 .63 
Belém: 0.61 
Rio de Janeiro: 0.58 
Goiânia: 0.35 

3. 5 - Avaliação de estágios do processo de metropolização pela 
proporção da população economicamente ativa, nos setores 
urbanos, em relação ao total da PEA 

a) estruturas muito urbanizadas: proporção da PEA dos setores 
secundário e terciário superior a 90%, quer no município cen
tral quer nos municípios periféricos. 

Aglomerações metropolitanas 

Santos 
São Paulo 
Rio de Janeiro 
Porto Alegre 

índices das áreas sem o 
município central % 

97 
94 
94 
91 
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b) estruturas urbanizadas: proporção da PEA dos setores urba
nos entre 70 e 907i nos municípios periféricos. 

Aglomerações metropolitanas 

Belo Horizonte 
Recife 
Belém 
Goiânia 
Campinas 
Salvatlor 

índices das áreas sem o 
município central % 

85 
81 
79 
76 -
74 
73 

c) estruturas menos urbanizadas: proporção da PEA dos setores 
urbanos inferior a 607'c nos municípios periféricos. 

Aglomerações metropolitanas índices das áreas sem o 
município central % 

Curitiba 52 
Fortaleza 41 

As características analisadas permitiram reconhecer tipos diferen
tes de aglomerações dentro da categoria metropolitana. 

Uma primeira diferenciação pode ser determinada com base na 
dimensão populacional alcançada pela cidade central, permitindo dis
tinguir os quatros grupos apontados no item 1. 

A importância dos deslocamentos diários da população economi
camente ativa; os padrões de crescimento demográfico relativo no in
terior da aglomeração; a estrutura da população economicamente atí
va permitem, por sua vez, identificar um grupo de aglomerações que 
se caracteriza por estágios mais avançados no processo de metropoli
zação: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre e Santos. o pro
cesso mostrou-se ainda incipiente em: Fortaleza, Belém, Curitiba e 
Goiânia; enquanto que em posição intermediária se encontram: Belo 
Horizonte, Salvador e Campinas. 

Outras diferenciações entre as aglomerações metropolitanas po
dem ser apontadas. Ressalta, por exemplo, o excepcional dinamismo da 
área metropolitana de São Paulo, na qual o próprio município central 
mostra equivalência na relação PEA do setor secundário com a do 
setor terciário, a despeito da grande expansão industrial nos municí
pios periféricos. O dinamismo da aglomeração paulistana pode ser 
igualmente avaliado pelo crescimento demográfico relativo do municí
pio central, 61, 19%, um índice considerável, levando-se em conta o 
tamanho e estágio de evolução já alcançados. Por sua vez, a aglomera
ção de Belo Horizonte apresenta o mais elevado crescimento demográ
fico relativo entre as aglomerações metropolitanas, à exceção de Bra
silia e Goiânia, o que traduz seu grande dinamismo e o caráter recente 
de sua evolução. 

Já na área de Goiânia o processo de metropolização, com o ex
travasamento de população e atividades a partir de um núcleo central, 
apresenta o estágio de evolução menos avançado. Ressalta a fraqueza 
de seu setor industrial. 

Com efeito, diferenças entre aglomerações podem expr~ar-se, 
também, pela maior importância relativa da implantação industrial na 
estruturação das áreas metropolitanas, incluindo em um mesmo grupo 
São Paulo, Belo ~orizonte, Porto Alegre e Salvador. 
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Finalmente, diferenças no grau de autonomia levaram ao reconhe
cimento de aglomerações que se identificam como aglomerações ane
xas e/ ou complementares de uma área metropolitana mais importante, 
como é o caso de Santos e Campinas. · 

Vale porém ressaltar que, para uma caracterização mais completa 
das aglomerações metropolitanas, outros elementos se fazem necessá
rios, tais como uma avaliação da diversificação de atividades, através 
do equipamento funcional urbano; a análise da estrutura do setor in
dustrial; a apuração dos níveis de renda da população. 

O procedimento adotado para a caracterização das aglomerações 
metropolitanas deverá ser estendido a aglomerações de categoria infe
rior, levando-se em conta as respectivas escalas. 

4 - TIPOS DE AGLOMERAÇAO 

4. 1 - Categoria metropolitana 

4. 1.1 - AREAS METROPOLITANAS 

a) de metrópoles nacionais 

-São Paulo 
- Rio de Janeiro 

b) de metrópoles regionais 

-Recife 
- Porto Alegre 
- Belo Horizonte 
-Salvador 

4.1.2- AREAS METROPOLITANAS INCIPIENTES 

-Curitiba 
-Fortaleza 
-Belém 
-Goiânia 
- Brasília 

4.1.3 - AGLOMERAÇõES SUBMETROPOLITANAS 

-santos 
-Campinas 

4.2 - Aglomerações abaixo do nfvel metropolitano 

4.2.1 - AGLOMERAÇOES COM UMA CIDADE CENTRAL 

- Vitória 
-João Pessoa 
-São Luís 
-Natal 
-Teresina 
- Florianópolis 
- Sorocaba 
- Jundíaí 
- Aracaju 
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4.2.2 - AGLOMERAÇõES POR PROCESSO DE CONURBAÇAO 

- Barra Mansa 
Volta Redonda 

- São José dos Campos 
Jacareí 
Caçapava * 

- Guaratinguetá 
Aparecida 
Lo rena 

-Taubaté 
Tremenbé 
Caçapava * 

- Ipatinga 
Timóteo 
Coronel Fabriciano 

-Americana 
Santa Bárbara d'Oeste 

4.2.3 - AGLOMERAÇõES DE CIDADES GEMINADAS 

Petrolina 
Juazeiro 

4.3 - Aglomerações sem espaço urbanizado contínuo 

- Itabuna 
Ilhéus 

-Pelotas 
Rio Grande 

- Juazeiro do Norte 
Crato 

À margem dessa classificação, alguns problemas podem ser 
levantados. 

Uma primeira referência diz respeito aos padrões espaciais de ur
banização no País. Assim, as aglomeração localizadas na vasta região 
urbanizada que se desenvolve em torno da área metropolitana paulista 
não devem ser consideradas isoladamente. Trata-se de uma área que 
apresenta características de conurbação e que se estende de .Santos a 
Limeira e de Sorocaba até Guaratingue~á-Aparecida. Corresponde a 
uma região urbanizada do tipo polinucleado, onde se destacam alguns 
centros principais, em torno dos quais se procurou reconhecer aglo
merações, identificando os municípios contíguos de integração mais 
acentuada. As aglomerações de Santos e Campinas, por exemplo, foram 
classificadas em categoria submetropolítana, caracterizando-se como 
aglomerações de funções anexas e/ ou complementares à área metro
politana paulista. Esse conjunto estrutura-se principalmente em eixos, 

" O munlc:ipto figura em mais de umn aglomeração. 
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no vale médio do Paraíba paulista, nos municípios ao longo da ferro
via Paulista e na direção de Sorocaba. Prolongamento destes eixos po
dem, também, ser identificados ao longo das principais vias de circula
ção que se irradiam a partir da aglomeração paulista, em direção a: 
rtu, Piracicaba, Anraquara, Ribeirão Preto, Me:gi-Mirim e Bragança 
Paulista. 

Tendências a eixo se verificam, igualmente, em torno de outras 
aglomerações metropolitanas, formando no Sudeste um padrão carac
terístico. Em torno da aglomeração do Rio de Janeiro distinguem-se as 
direções: Petrópolis-Três Rios-Juiz de Fora, Teresópolis-Nova Fri
burgo, médio vale do Paraíba e eixos litorâneos. Em torno da aglome
ração de Belo Horizonte podem ser identifícadas as direções: Sete La
goas, Itaúna-Divinópolis, Ouro Preto e João Monlevade. 

Outras tendências a eixo podem ser reconhecidas, seja na Região 
Sul, com a integração de Caxias do Sul à área metropolitana de Porto 
Alegre, em prolongamento a Novo Hamburgo e São Leopoldo, seja no 
Nordeste o trecho entre a área metropolitana de Recife e Caruaru, e 
aquele entre Salvador-Feira de Santana. 

Por sua vez, na Região Centro-Oeste delineia-se um conjunto ur
bano formado por duas áreas metropolitanas incipientes, as de Bra
sília e Goiânia. Nessa categoria, são as aglomerações que apresentam 
crescimento demográfico relativo mais elevado no País, permitindo re
conhecer uma linha de expressiva interiorização urbana no território 
nacional. · 

Tal estrutura espacial é induzida principalmente pela expansão 
da capital do País; mas cabe também distinguir o efeito de aglomera
ção produzido por funções de complementaridade que se estabeleceram 
entre Goiânia e Anápolis, municípios incluídos na mesma área metro
politana. 

Deve-se mencionar, também, a interdependência que se vem de
senvolvendo, ao Norte do Paraná, entre cidades localizadas em municí
pios próximos, mas não necessariamente contíguos, permitindo indi
car uma tendência a eixo em região agrícola, como o de Londrina
Apucarana-Arapongas-Maringá. 

Outra referência diz respeito aos critérios adotados para definir 
aglomerações. Várias cidades de tamanho populacional superior a .... 
100.000 habitantes, de acordo com os critérios adotados, não chegaram 
ainda a constituir aglomerações. Contudo, em determinados casos, al
guns dos municípios a elas contíguos já denotam sinais de integra
ção. É o que ocorre com Ewbank da Câmara e Ma tias Barbosa, em re
lação a Juiz de Fora, Cambé e Ibiporã em relação a Londrina. Outras 
vezes, particularmente no caso de municípios muito extensos, a urba
nização a partir da cidade núcleo já ultrapassou os limites do distrito 
sede, embora não ainda os do município. Campos constitui um bom 
exemplo desse últiirio aspecto. 

Por sua vez, Brasília, cujo crescimento também não extravasou 
para municípios vizinhos, foi incluída na categoria metropolitana. Além 
do status que possui, a cidade propriamente dita e as demais unidades 
que compõem o Distrito Federal formam um conjunto de mais de 
500.000 habitantes. 

Uma última observação diz respeito a aglomerações formadas por 
cidades geminadas. Abaixo do limite de 75.000 habitantes estabeleci
do. podem ser apontados conjuntos cuja dimensão é pouco significati
va, situando~se na faixa dos 30.000 habitantes. São exemplos: União 
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da Vitória (PR) - Porto União {SC) ; Mafra (SC) - Rio Negro (PR); 
Penedo (AL) - Neópolis (SE); Joaçaba-Herval d'Oeste (SC). 

5 - CONCLUSAO 

A caracterização das aglomerações urbanas, apresentada nesse do
cumento, permite sugerir alguns pontos de referência para fins de 
planejamento. 

Duas perspectivas devem ser consideradas na análise das aglome
rações: 

5. 1 Perspectiva geral 

a) necessidade de um tratamento diferenciado, em termos de 
planejamento, segundo a dimensão alcançada pela aglomera
ção e o processo de urbanização que nela se verifica; 

b) não considerar as aglomerações como unidades estanques, mas 
sim examiná-las em suas relações de interdependência e em 
suas relações com os respectivos contextos regionais. 

5.2 - Perspectiva particular 

necessidade de um tratamento diferenciado, em termos de pla
nejamento, segundo a estrutura interna de cada aglomeração. 
Neste sentido deve-se considerar as características particula
res dos municípios que integram uma aglomeração, caracte
rísticas que variam em função do grau de integração do mu
nicípio e do modo pelo qual se faz esta integração. 

Na área metropolitana de São Paulo, por exemplo, São Bernardo 
do Campo apresenta uma percentagem .de PEA residente, que trabalha 
fora do município, relativamente baixa para os padrões da área. Esta 
característica, somada ao alto índice obtido pelo município na relação 
pessoal ocupado na indústria/PEA residente. engajada no setor indus
trial, evidencia sua integração como subúrbio industrial e sua impor
tância como mercado de trabalho. 

Na área do Rio de Janeiro, São João de Meriti e NUópolis são carac
teristicamente núcleos-dormitórios, tal como evidenciado pela percen
tagem de PEA residente que trabalha fora do município, superior a 
50% e pelo índice baixo da relação pessoal ocupado/PEA residente no 
setor industrial. Ao lado dos municípios citados, cuja densidade demo
gráfica extremamente elevada (superior a 5. 000 hab/km2 ) reflete o 
grau de saturação de ambos, com o crescimento populacional relativo 
ainda bastante elevado de São João de Meriti - constituindo sem dú
vida grave problema - aparecem unidades como Mangaratiba e Ma
ricá, sobre as quais os efeitos do processo de metropolização são inci
pientes. Este último aspecto indica a necessidade de se examinarem as 
descontinuidades no espaço urbano, que ocorrem no interior de uma 
área metropolitana. Ligadas também a características de estrutu
ra interna das aglomerações, cabem duas referências com vistas ao 
planejamento. 
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5.2.1 -OS DESLOCAMENTOS DIARIOS DE TRABALHADORES NO IN~ 
TERIOR DE UMA AGLOMERAÇAO METROPOLITANA PODEM 
ENVOLVER GRANDE VOLUME DE POPULAÇAO, COMO SAO OS 
TOTAIS SUPERIORES A 250.030 NAS AREAS DE SAO PAULO E 
RIO DE JANEIRO. ESSES MOVIMENTOS REPERCUTEM SOBRE A 
NECESSIDADE DE ORGANIZAÇAO DE UM SERVIÇO COMUM, 
COMO É O DOS TRANSPORTES COLETIVOS, CUJOS PROBLEMAS 
SE DIFERENCIARÃO SEGUNDO A ORIENTAÇAO DAQUELES 
DESLOCAMENTOS: 

a) deslocamentos que parecem canalizar~se dominantementt: dos 
municípios periféricos para o município central. As formas de 
integração de municípios na área metropolitana do Rio de Ja
neiro, já. analisadas anteriormente, podem ilustrar essas con
dições; 

b) deslocamentos que presumivelmente implicam não só na ori
entação mencionada acima como em movimentos dirigidos a 
outros locais de trabalho existentes no interior da aglomera
ção metropolitana. Na de Belo Horizonte, por exemplo, o mu
nicípio de Contagem pode ser caracterizado, a um tempo, pela 
função industrial e pelo mercado de trabalho que oferece para 
pessoas economicamente ativas residentes em outros municí
pios, como o demonstra o indice de 1. 63, na relação pessoal 
ocupado na indústria/pessoal residente ocupado na indústria. 
Mas, paralelamente, quase 35% de sua população economica
mente ativa se encaminha para outros municípios. Na área 
metropolitana de Porto Alegre, a integração do Município de 
Guaíba se expressa pela função industrial e pela capacidade de 
absorção da PEA de outros municípios (índice 1 . 24 na relação 
pessoal ocupado na indústria/ pessoal residente ocupado na in
dústria), enquanto a percentagem de sua PEA que trabalha 
fora é baixa. Em São Leopoldo este último índice também é 
baixo, enquanto o da relação pessoal ocupado na indústria/ 
pessoal residente ocupado na indústria (O. 99) poderia indicar 
que a atividade secundária tem papel inferior ao de Guaíba 
na atração da PEA de outros municípios. Já Alvorada, com 
mais de 70% de sua população economicamente ativa colocada 
fora do município, identifica-se como núcleo dormitório. Muitos 
outros exemplos podem ser apontados, cabendo assinalar a 
maior ou menor complexidade que as diferentes aglomerações 
metropolitanas apresentam nesse particular; 

c) deslocamentos a partir dos municípios centrais que, a despeito 
dos percentuais muito baixos, representam consideráveis volu
mes de população. Em números absolutos saem. do Município 
de São Paulo mais de 24.000 pessoas economicamente ativas 
para trabalhar fora e mais de 14.000 do Rio de Janeiro. 

Neste particular, cabe apontar para a necessidade de uma distri
buição mais racional de mercados de trabalho no interior das principais 
áreas metropolitanas do País, posto que o problema dos deslocamentos 
diários de pessoas para este fim se agrava, quando o município central 
é o foco de atração quase exclusivo. 
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5.2 .2 - A NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO SIMULTANEO, PARA AL
GUNS SERVIÇOS, ENTRE A AREA METROPOLITANA E MUNICf
PIOS DE SUA PERIFERIA IMEDIATA, PARA ONDE SE TRANSFE
REM ALGUMAS ATIVIDADES LIGADAS A VIDA DA METRóPOLE. 
SAO EXEMPLOS: SISTEMA VIARIO, SERVIÇOS TELEFôNICOS, 
SERVIÇOS DE HOTELARIA EM RELAÇAO A AREAS QUE FUNCIO
NAM COMO PONTOS DE TURISMO E LAZER PARA A POPULAÇAO 
METROPOLITANA. 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PLANEJAMENNTO, TOR
NA-SE úTIL A PESQUISA DE CAMPO, COM VISTAS A FORNECER 
SUBSfDIOS PARA A HIERARQUIZAÇAO DAS ESCALAS ESPACIAIS 
CAPAZES DE COMPORTAR SERVIÇOS COMUNS; O EMPREGO DE 
FOTOGRAFIAS AÉREAS PARA DETECTAR A EXTENSAO E DENSI
DADE DO TECIDO URBANO. RECOMENDA-SE, AINDA, A · CONCI
LIAÇAO ENTRE OS INTERESSES LOCAIS E OS DE ESFERAS OFI
CIAIS DE NIVEIS SUPERIORES. 

FINALMENTE, CABE RESSALTAR QUE PARA DEFINIR AREAS 
DE SERVIÇOS COMUNS SAO NECESSARIOS ESTUDOS SETO
RIAIS, SEGUNDO A NATUREZA ESPECfFICA DE CADA SERVIÇO. 

FONTE DE DADOS 

1 - População da cidade : 
Censo Demográfico, 1970. 

2 - População do município : 

Censo Demográfico, 1970. 

3 -·Densidade Demográfica: 
Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 1970. 

4 - Crescimento Demográfico Relativo : 
Sinopse Preliminar do Censo Demográfico de 1960 e Si
nopse Preliminar do Censo Demográfico de 1970. 

5 - População Economicamente Ativa : 
Censo Demográfico de 1970. 

6 - Percentagem de PEA nos setores secundário e terciário em 
relação a PEA total: 

Censo Demográfico de 1970. 

7 - Relação setor secundário/ setor terciário : 
Censo Demográfico d.e 1970. 

8 - Percentagem de pessoas residentes que trabalham fora do 
município: 

Censo Demográfico de 1970. 

9 - Relação (para as indústrias de transformação e de extração 
mineral) Pessoal Ocupado/População Economicamente Ativa: 

Censo Industrial de 1970 e Censo Demográfico de 1970 
(com um desdobramento do setor de Atividades Industriais 
pedido ao IBI) . 
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AS MESMAS CONVENÇÕES 
DA REGIÃO NORDESTE 

PADRÕES ESPACIAIS 
DE URBANIZAÇÃO 

( SUL ) 

R. bras. Geogr., Rio de janeiro, v. 60, n .1-2, jan.ldez. 2006 



~ 
:s 

~ 
]; 
~ 

r 
I} 

~ 
f 
~ 
~\ 

~ :-
E 
:s .. 
~ 

~ :::.: 

\..lo 
~ 

SÃO PAULO 

ArujA • 
Ba.ruera 
Bíritiba·Mirim 
C'alcina 
Ca,jiUUU 
Caraplcufba 
CotiA 
Diadema 
Embu 
Embu-Guaç11 
Ferra.t de VasCOIIccloe 
Francisco Morato 
Franco da Rocha 
Guon~ma 
Guarulhoe 
Itapeceriea da Serra 
Jta):HIYÍ 
Itaquaquoeetuba 
Jandira 
Juqul!.iba 
Mairiporl 
ManA 
Mogi daa Cru~ea 
<>&asco 
Pimpora do Bom Jews 
Poâ 
Ribeirlo Pires 
Rio Gmnde da SenA 
Saleaópolia 
SIUlta babd 
Santaoa de PamaU.. 
Santo Andnl 
Slo Reroardo d'l Campo 
Slo Caeta® do Sul 
811111110 
Tabollo da Serra 

TOTAl, DA ÁREA 

TOTAL 8/MUN. CENT. 

A - CATEGORIA METROPOLITANA 

A.l- AREAS METROPOLITANAS 

1.1 - De Metrópoles Nacionais 

AREA METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

Cteacimento lnmcgrMico 

Pop. Dellll. Re!Atiw 
Cidade Pop. Demo. (19t'O - 1970) PEA 
N!lcloo Munielrio hab./kmll 

I I 
(1970) 

(11170) (1970} (1970) 
Total Utt..m> Rurru 

S.l89.2ll6 t\.924.615 3.1166,37 61,19 81,58 -88,29 2.326.378 

9.571 116,89 641,71 1\07,51: - 41',68 3.030 
37.808 5110,67 128,40 1:14,31 39,01 11.671 

9.033 2M9 57,51 400,31 13,95 3.113 
15 563 146,82 00,20 197,16 6,08 6.116 
10.355 77.91 62,35 80,19 52,28 3.272 
64.873 l.:H7,89 214,60 278.21 - 18.031 
30.924 92,41 115,19 597,93 -87,30 10.252 
78.914 3.289,88 644,43 5.126,62 - 3,70 26.725 
18.148 238,96 260,70 283,76 254,02 6.030 
10.280 lil,!H llf\32 28890 46,27 3,071 
25.134 1.147,64 1411,31 152,0. 39,42 7.600 
11.231 386,65 339,70 .400,44 130,32 3.23! 
3{1,303 234,78 43,63 7t:,55 17,13 8.326 
12.638 53,54 66,06 47,63 73,i3 4.360 

236.811 ~.62 134,91 185,0. -32,92 80.376 
21".314 74,01 78,08 8M,64 - 38,68 8.6'1 
2'1.569 281,32 171,64 4117,15 - 8.285 
29.114 280,32 tõU3 217,84 ~.82 8.998 
12.499 4g9,60 H0,70 1.02&,22 - 3.894 
7.267 12,81 24,61 362,50 4.07 2.401 

19.584 63,3& 53,01 145,99 33,06 7.159 
101.700 1.304,18 253,30 622,19 -98,11<4 32.098 
138.751 185,24 47,82 57,09 20,28 4&.192 
283.073 4.22(1,91 148,.14 690,2fl - 97.1'73 

3.709 48,87 49,40 71,11 33,77 1.317 
32.373 2.31300 101,99 106,23 58,54 10.324 
!!G.048 264,70 70,38 165,06 -35,26 9.674 

8.397 200,03 110,59 4$8,110 -59,18 2.576 
fl.557 23,00 10,45 118,33 - 14,75 IU)92 

17.161 46,68 411,26 IOO,Ii4 11,14 S.989 
5.390 32,12 4,00 53,65 - 15,28 1.570 

4!8.82fl 2.632,57 71,6!1 80,95 - 88;t;l 150.200 
201.1162 631,54 Hf,73 205,24 -37:64 70.980 
150.130 0.257,13 31,98 32,42 - 58.007 
5.'1.4&0 302,20 10$,7l 183,60 44,38 17.700 
40.945 t .780,83 473,32 l.:mt,01 - 13.686 

8.139.730 1.023,74 7127 91,86 -64,86 3.081.957 

2.215.U5 343,00 1()5,84 1119,25 - 33,00 155.519 

Eatrutura d& MignçOO,s 
PEA Pclldularoa 

(1910) (1910) 

S + Tl S %--- --.100 
l'+S+T T 

PTF j•p O 
%PEA PEA.lOO 

--···················. 

99,14 80,41> 1,00 89,65 

57,39 (11,22 4.42 80,511 
9$,85 106,92 f.O,IW 26,96 
3.5J22 119,62 3 47 61,72 
114,73 :ns,80 20:78 64,82 
79,43 223,56 9.57 128,97 
98,36 115,62 117,69 30,00 
77,78 98.49 10,83 108,30 
98,61 174,98 54,28 93,45 
87,77 128,35 2575 00,61 
69,23 102,00 7,49 95,72 
11<4,41 137,15 54,80 20,60 
92,85 105,00 6b,67 111,26 
00,57 43,12 25,61 30,00 
53,10 169,63 4,20 40,69 
96,29 l2fl,li6 29,07 94,29 
69,98 ll8,1'5 13,04 M,t'S 
113,32 lt0,12 47,80 36,15 
85,95 131,20 33,33 47,13 
93.19 107,76 48.07 31\,21 
:n,so H,Ol 1,79 39,21 
74,36 215,80 3,51 40,81 
00.71 210,07 48,62 42,86 
80,37 101,24 7,83 78.4{1 
99,33 127,11} 42,34 45,59 
75,80 102,71 6,15 93,27 
97,48 97,27 39,02 39,17 
93,56 129,34 23,22 73,{'5 
86,92 ]39,11.~ 53,38 21,14 
41,74 00,56 0,74 18,86 
68tZ7 241,89 1,99 100,00 
fl1,53 U2,55 !3,31 173,50 
118.95 173.38 31,15 04,10 
97,82 175,{).1 13,52 217,88 

• 99,1.'11 190,87 33,95 90,80 
79,98 l2;l.76 17,66 114.~11 
98,50 8!,16 64,93 ss.« 

97,14 92,60 8,48 88,18 

93,59 144,lot 21,33 84,77 

•Relllçlo entre PQ'!Oal ocupado 114 indelatrla de tranaforiii&ÇSo e na nt.raçlo minem! e a populaçlo ~omleamcDte ativa residente ~ng11jada no eetor de indelatt!A de transformaçllo e de ed~lo mi
llctal. 



v.. 
~ AREA METROPOLITANA DO RIO DE JANEffiO 

c~ Democrtnoo Eetrutut"a d& Ml~ 

Pop. Deu. Rel&tiw PE" P~mduw-.., 

Cl4ade Pop. Demo. (11160 - 1170) PEA (1970) (1970) 
Ndcleo .Municll>io bab.,lkml 

I I 
(1970) 

(11170) (lWO) (1910) 8 + TI s l'TF I"P o Tot&l Urbano Rural %--- --.100 %- - . 100 
P+B+T T PE.~ PEA 

RIO DE JANEIRO 4 .2&1.918 1.251.918 3 .631,09 30,50 33,89 -100,00 1.53õ.S$7 98,01 3f>,l7 li,IIJ 97,11 
. Nit.er61 324 . .1!46 2.404,13 34,60 30,12 97,00 U5.269 98,30 2~.26 t•.n llll,M 
Duque de C&xi.u 431.397 975,89 78,42 131,16 -50,73 126.'123 97,ll7 72,f,() 41,41! ~5.3.1 
Itaboral 65.1112 125,19 t.S,H 604S 60,'11 18.1116 49,88 7~,17 1,11 80,30 
It.acuat III>.Pt 100,81 07,110 1!15:8:1 40,s6 15.154 63,97 50,51 13,24 84,61 
~· 113.023 157,43 112,111 185,34 = ~~::: 3l.M6 S5,4!l 116,08 18.90 72,54 
Ma~~gsratib& 12 .3~8 43,23 2,75 21,71 3 .636 63,66 1!3,11 8,54 15,18 
:P.hrieá 23. 1164 611,78 22,&& 161,99 !!.,32 6.8C>i 63.« 00,11 6,67 40,35 
Nil6polil 128.011 5 .822.~ 33.55 33,66 - 37.013 99,71 42,20 r.G,23 17.71 
Nova Jauaçu 727. 140 1152,41' IO:l,&l 183,01.1 -97,24 1119.2211 117,23 65,90 40,811 :11,21 
l>ara.,..,bi 26.368 128,93 fi.1,311 207,04 - (10,98 0 •. 170 86,49 111),19 S,59 00,23 
Petropoli~ 189.140 17ll,1l 28,69 31,22 1S,36 G4 .!!M 90,33 74,76 4,81 99,~3 
S . Gonçalo 430.271 1.887,00 1~.17 121,&7 -100,00 118.123 96.118 &3,18 4 5,5(1 311,13 
S. Joao do Merit.i 30.1!.38-l 8.914,9-t 58,98 58,98 - 84.m 99,46 tJ3,!!9 t$,03 14,98 

TOTAL DA ÁREA 1 .080.661 1.095,39 42,'i'7 62,23 - 48,15 2 . 361.606 97,27 43,23 12,91 80,67 

TOTAL DA J.BBA SUl O MUNIClPIO 
CENTIU.L 2.828.?43 1534.43 ea.ea 96,14 -37,01 826.009 94,3:1 ~S,Sl 35,11 52.13 

•Rtlaç&o entro (J'IIHG&I ocu;oado M mddstria de tr&D8formeçllo e Jll\ utraçAG mineral " a populaçllo eeoll0tl1ic~>rncnte ativa ~aidento enpjada no 1etor de indâort.ria de tl'&JWDrma~•o e de utraç~ mi-
ueral. 

1. 2 - De Metrópoles Regionais 

AREA METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 

BELO HORJZONTE 1.106.967 1.235.030 3.086,17 81,07 81!,2(1 -Tf,U 417.140 99,20 3/,00 1,13 64,76 

~ Be~tim 37.81~ 100,75 9825 9798 9840 10.698 78lr1 9712 1180 10247 

~ 
<:'aetj§ 26.166 47 tl8 211,27 67,811 -28,80 6 .890 73,95 126,17 0,58 82,73 
Contacem 111.235 006,419 298,17 330,41 12,88 31.652 96,00 ll6,Q& l;4,74 163,09 

f 
lbirit.' 19. W& 134,&l 167,~ 62,3õ 200,09 5 .28f .07,87 132,12 28,00 41,83 
J,acoa Sub 14.063 liO,ll! 22,97 43.09 - u.S4 4.087 r.s,llt 48,18 9,18 28,06 
Nova J..ima 33.992 82,93 21,86 30,66 4,42 8.862 G5,78 122,34 12.47 126,88 
Pedto z-s>oldo 20.670 fl7,87 27,010 fl,77 4,06 6 .83-& 76,23 86,17 4,23 77,36 

~ Rapoeos 10.133 131,66 20,86 20,61 23,22 1.514 117,41 3.63,97 17.97 J,24 
Ribeirlo dN Ne\'t'e 9.707 62,00 62.&7 33,23 1!11,37 2 .461 11-1,81 56,04 9,02 78,94 

f} Rio Acima 6 . 118 22,45 1,08 16,19 - 18,38 1.216 77,28 11!8,33 16,21 U,62 
..... S&bad 46.149 220,78 08,43 U2,M '12,41 11.195 00,84 95,119 28,3.1 54,73 

~. SaDt& Lusill 26.301 74,20 101,20 148,38 28,li0 '1.046 82,17 128.60 17,17 118.73 

~ 
V eefiii8ÚI,DO 12.429 107,!!G &0,18 72,30 37,13 3 .433 Gli,!IT 76,84 12,03 76,W 

l' 
TOT.&L DA. AR&\ UIO$.ao& 437,41 83,30 11184 6,91 518.402 08,38 45,21 &,78 80,2t 

~ 
:s 'l'Or.U. DA. .lJulA. 8B11 O MU!fiCtl'lO 
õ.... CENTRAL 370.276 111,02 91;51 118,81 44,27 100.762 811,08 10!,$3 19,119 109,112 
!-> 
'i>· ·~ e11U. ~~ ocupado a• ind1l#tril' de ~J~ e na utr&qlo Dl&Mr&l c & )'lOJNI8ciO ._om~CUDeule •tlva l'Nideate eupjada DO aetor de !Dddltria de trudo~ e de·~ m>-!11 
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AREA METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE 

Cre.eimento Demogrlifico Eat.Motu !'a da Mig~• 
Pop. DeDt. Rell\tJvo PF.A p.,n._lulah"t 

Cid~> de Pop. D.,mo .. (1960 - 11170l PEA (1970) (1970) 

NllniM Munidpio hab . .'km2 (1970) 
(1970) (1970) (1970) 

I I 
!\ + T I s PTF ,.f o 

Total t'rbaco Rural %--- --.100 %-- - . 100 
P+S+T T PEA PEA 

" 

I'ORTO ALECRE 869.783 883.554 1.781,82 40,86 43,67 -32,73 322.461 98,111 34,55 1,45 109,13 

Alvorada ' 40.322 56S.70 194,00 670,89 -92,22 10.794 00,27 91,14 70,07 6.49 
Cachceirinba 31.002 463,03 171,34 17!1,34 54,59 9.497 97,03 103,00 61,43 19,85 
Campo Dom 111,617 346,31 !H,99 100,90 58,03 6.505 97,11 433,42 6,61 101,32 
Canoa.a 153 .730 49!,24 48,51 67,21 - 47,2! 47.770 97,25 74,23 46,07 56,28 
&tAn~ia Velha 8 .916 72,93 97,~7 71,11(1 - 3.188 85,25 161;,81 24.53 9:1,32 
F.ateio 34.597 86M8 S8,32 53,65 230,9J 10.576 98,49 152,58 41,'16 112.,26 
Gravata! 52 .462 68,04 51 ,81 487.56 -42,81 13.893 71,30 81,10 25.00 74.22 
Gu~!ba 33.680 24,58 54,98 123,o6 6,65 11.443 tl8.fl9 105,77 8,88 124,00 
Novo H&mburgo 85 .3G4 38~.76 59,43 219,45 -85,36 33.332 95,81 182.0S :1,81 90,80 
Slo Leopoldo 6-1 .433 1.071,86 43,50 56,04 - 68.44 20.995 97,2Z 07,2:! 10,58 99,34 
Sapimnga 16 ,402 92,15 37,36 75,03 - 7,25 7.539 7&.09 2!18,36 1,76 103,77 
&pur.aia do Sul 41.144 787,'12 129,32 780.21 -95,63 11.179 ilfi,54 170,98 41,67 JJJ,13 
Viam1lo 66.~3 33,32 81,13 127,9-t 73,64 18.721 '18,45 56,'18 46.ll 18.61 

TOTAL DA ÁREA 1 .531.257 263,73 50,96 66,13 -26,50 529.913 95,34 56,25 12,75 91,32 

·--···-~· ... ·---· 
TOTAL DA ÁREA SEM O ~.lUNJCIPIO 

CENTRO 645.712 121,62 67,64 123,14 -25,49 207 .452 90,68 101,31 30,32 798,4 

•Rtlaç&o entre peasoal ocupado na ind~tria de tratl:lformaçio e na e:dr&cllo Jniner&l e a populaçA<> economicamente ath·a residente e~~gajad& no setor do indtistriB de tra11arormaçllo c de extraçio mi· 
ner&l. 

AREA METROPOLITANA DE RECIFE 

RECIFE 1.046.413 1.060.701 4 .075,37 36,03 35,70 65,97 312.050 98,95 30,14 1,29 81,03 

Cabo 75.829 168.47 47,42 155,68 - 0,55 18.591 55,75 117,72 6,21 114,83 
lgar&Çu 55.079 113.20 50,79 93,87 16,63 14.294 45,8& 84,54 8,45 so,:J-t 
Ju.ma.racl. 7.1t7 109,86 16,01 107.00 -26,56 1.575 51,37 52,39 6.92 19,81 
Jaboat.lo 200.075 800,94 92,58 121,42 -26,14 -46,886 00,68 67,70 37,14 58,86 
Moreno 31 . :.>04 11\5,83 5,77 17.$6 - 6.38 L~ a 5l,S3 131.51 8,82 83,119 
O linda. 196.342 6.774,!lll 81.25 89,31 - 4,88 52.584 98,26 38,50 <18,13 29,81 
&ul~t.A 70.059 339,51 36,95 16,20 - so,.s9 14.938 91.~9 05,75 21),3() 7i,23 
Slo LourençO de. MAta 94 .. 016 :285,26 86,42 230,85 -29.07 23.258 71,70 84,53 28,24 63,87 

TOTAL DA ÁREA 1.791.322 813,86 47,().! 55,29 - 9,50 401.690 D2.3G 39,48 12,28 72,81 

TOTAL DA ÁREA treM O MUNlCIPIO 
CENTRAL 730.621 366,77 66,85 107,86 - 13,88 179.640 81,16 63,81 31,37 62,27 

•Rel&çlo entre peeaoal ocupado na indúetriA do tnulalormaç&o e na extraçio mineral e & populaçlo oeooomieamente &tiva W~idente e~~&aiada 110 eetor de illdóatria de &tanafortn&(io e de c:drAçio rní-
lle~. 
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SALVADOR 

Camaçari 
Ca~~deia8 
Jtapa.rjM 
Lauro do FreitlUI 
Silo Franei~o do C<Jndo 
Símile• Filho 
Vera Cruz 

TOTAL DA ÁREA 

AREA METROPOLITANA DE SALVADOR 

Esm.~ura da Migraçooa 

I Dena. ~'"uu - 1 ci9iô> Pop. Pop. Demo. 
Cidade Munielpio hab,fkm2 

'tt'.m I """' (lt70) I ....... I ....... ____ ,_~:-~~-~--- ' ' '-
! •., ......... --~ ·······-- .... ! .................................. ...!.-.-.-...-.- ----~- ....... -..... -.-. --.. 

Creeeimento DemocrMieo 
Reb~tiYO 

Hft•h - 1970) 
PE.A Pendularcs 

(1970) (1970) 

s + T I s PTF l•p o %----! -.100 %-- --.100 
P+S+T I T .PEA PEA 

··-----------·---······~-----

9!J7,745 1.007.1!15 

33.273 
34.195 
8.391 

10.007 
20.738 
22.019 
12.003 

1.147.821 

3,4.27,70 

36,21 
147,59 
238,&7 
108,88 
113,74 
106,71 
ss,:n 

525,79 

61,52 

56,00 
88.27 
10,22 

2,78 
14,95 

12:1,07 
-0,69 

59,38 

61,&8 42,18 

107,23 14,18 
109.88 43,11 

20,87 - 3,03 
S7,16 - 15,00 
58,09 3,28 

211,27 101,9:1 
14,09 - 11,54 

62,92 19,42 

316.685 

10.183 
8.771 
2.370 
2,59'.! 
5.200 
6.137 
a.aa 

351L08l 

98,36 

67,98 
84,61 
69,113 
70,72 
61,36 
86,111 
00,14 

95,1)7 

36,59 

156,35 
t:J2,28 
92,92 
56,51 

156,09 
249,35 

53,41 

41,62 

1,38 50,36 

4,55 118,91 
5,19 47,80 

13,33 39,90 
23,57 51,41 
3,60 426,711 
7,92 23S,O:J 

12,85 4/),66 

2,06 64,07 

-------------------------------··-------------------·-------
TOTAL SEM O MUNICfPIO CEN'l'RAL 140.626 74,44 45,58 84,27 18,73 38.300 72,99 136,86 7,61 1!10,12 

·~ en\re peuoal oeupado na ind~tria de tranafe>.rm&t.lo e na ex.traç&o mínllral e a _populaç&o eeonomie&mMte ativa residente engajada no setor de ind6atcla de trantlormaçlo e de e:ttr&fllo mi
llim&l, 

A. 2 - AREAS METROPOLITANAS INCIPIENTES 

AREA METROPOLITANA DE CURITIBA 

CURITIBA 483,658 009.026 1.411,64 '12,81 70,69 141\,83 212.106 98,08 42,00 0,93 87,6.1 

Alm. Tamandaré 111.299 81,04 51,38 170,83 29,03 !).()04 37,61> IO-t,03 - 87,81 
Arauclria 17.117 35,31 5,66 17,56 0,81 11.838 46,72 79,55 10,59 88,74 
Boca.idve. do Sul 10.697 7,21 9,94 - 19,74 16,59 3.456 27,74 113,58 1,00 00,10 
Campo Largo 34,405 26,64 24,36 88,23 - 3,97 11.656 suo 135,51 S,ltl 106,73 
Colombo 19.258 121,70 121,15 - 19,93 147,33 5.625 75,30 110,49 40,78 84,70 
Conte.nda 7.224 26,51 40,36 -18,46 61,98 2.619 2!,75 37,99 1,11 58,üS 
Pitaqua.ra 21.253 00,24 103,75 313,63 2(),80 4.756 83,13 86,00 37,36 .%,05 
S. José doa Pínho.is 34.124 34,99 69,31 173,82 2,35 ll.297 66,50 77,06 14,12 90,92 
R. Branco do Sul 25.133 23,28 24,07 154,79 9,59 7.1166 31,66 167,66 0,29 85,77 
Camp. Grande do Sul 7.891 11,43 37,12 4,98 38,88 2.384 50,97 99,:i3 4,24 29,49 
Quatro Banas 4.066 22,41 28,85 U,lO 36,98 1.183 74,52 123,57 8,28 38,34 
M&tltÜrltuba 11.036 21,00 30,22 40,12 28,93 3.'r.i9 22,73 57,70 0,75 9'1,24 
Balsa Nova 4.704 13,97 4,02 78,21 - 9,30 1.591 47,96 91,84 lil,72 24,91 

TOTAL DA ÁREA 821.233 93,71 63,45 73,95 31,28 278.820 86,47 <t9,27 3,44 87,32 

TOTAL 8/MUNICfPIO CEI>n'RAL 212.207 25,46 41,16 100,29 21,29 66,714 51,89 98,65 11,4-i 86,33 

•Relao&o outre peuoal ocupado na índállt.ria de tranaf~ e na ntr&çio mineral e a popu)Açlo ecoPOmwamonte ativa residente eqajad .. no ""tor de ind.Utria do transformaçllo c de e><tr&çio mi-
Dera!. 
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AREA METROPOLITANA DE FORTALEZA 

CI'NI:im~.to D~mocnlfko r..strutt~ra ""' Mi11~t><·• 

Pop. Dens. R~lath'O PF.A l'endul•• ~• 

('jd.,Jo Pop. 
)~mo. (1000 - 1070) J•J.;A (1970) {1070) 

lliodco lh111ielpio hnb • .Jkn1ll 

I 
(1970) 

(1970) (1970) (1970) 

I S + '1'1 R 
I"'' F 1"1' o Totru l:rbno ltnrnl ~i l'+S+T 1-;-.too ~~-- -.100 
p~;.\ l 'K\ 

-
J-'OR1'.-\LEZA 519.5il 8S7 .980 2.ã00.~ 69,1i2 79.88 -30,00 2-l5.7S8 93,70 :17.51 0,~9 oi;;,os 

Cauo:ain lH.15·1 i2,38 29,49 72,54 21.67 ·~.570 .,0,29 ;,o;,Sf.l 8,80 91,87 

J\ll\l'llii&UIIpe 59.622 78,9:1 31,20 :fll.07 28,05 HU70 olll,-ll H,r.o :t.O!! 101,94 

l'aeatuba 31.9111 57,82 3J,S8 32,23 :U,3:l 7.954 30,5:! J:I4,!H 2,48 49,74 

.-\quitu :i2 .ó07 59,1;:j 22.91 5,06 2S,G3 9.70:> 31.67 a<.a2 1,38 37,8."! 

TOTAL nA Á tua 1.o:ro. 779 :?97,61 00,90 76,12 !1,1.> 29.>.457 86.13 39.>;; 1,26 00,74 

TOTAL SJ~lUNtCtPIO Cl-:!'õTRAt, 178.790 56,81 29,10 39,07 :!.>,87 40.&99 40,99 ol:l.2·1 s.os 1:!.17 

·Rala~o entre J>elsoe.l oc:ttpado na indftatria de traruo!orma(Ao " no. e>:tra.(lo n•intoral c a J>OpnlacAo l!t'ónotnit'amcntc ath·a t'<>lidcnte ~nltl\j!Ula no actor de indt!atria rle tratuf(>rll>rtçilo e de cxtr:tçi\1> mi· 
Mr&l. 

AREA METROPOLITANA DE BEL~M 

BEtfi::\l ;ili4.782 633 .314 861,07 ;')9,77 fl0,04 ol-6,2.} ltJSJI;Ifl 97,38 34,91 0,94 71,1\(\ 

An.allindeua 2:.!.521 ~6.00 88,411 7~,-17 90,71 5 .075 1ll,úl !ll,Oti 2!1,10 1:10,2.:; 

TOTAl, 1>.\ ÁJU;.:\ G.lS .901 5!\1,18 OO,GI 00,70 59,47 170.911 .00.81 :w,..l8 1.77 73,07 

"Rtlll~ entre Jllllll081 ocupado n<l ind>l$tria <le tran.fonnaçi<> e nu l.'lttru~ P>ineral e ll JKipUL'Içllo rcc.>l'tomiclllllellte utiva fl•ai<lc!\te eRJC:iiada no .etor de ínch1•tr•u de lr~n~form:>çilo <)de l)l tr<.ç:\o nti· 
no:ral. 
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AREA METROPOLITANA DE GOIANIA 

De&. 
Pe>p. I Pop. do nemo. J 

Creeclmt'ftto DemogrMieo 
Relativo 

(1960 - 1970) 

Rural 

l'F.A 
(11170) 

E•trutnra rlB 
PEA 

(1970) 

llligr~(kos 
l'enduls"'' 

(1970, 
Cidade Munleipio beb.[kmt I I 
N(leleo (1970) (1970) T tal Urbano , (t970> o 1 

I ·-·----'---·· ··-·--··-··· -------

8 + T ,. s I J'TJ-' ,.p o 
<;1---- - -.100 %- - .100 

.• , , f'tS+T ,._.:... ..... .......... ~F.A __ P_F._A __ 

Goiànl& 

Aoápolt, 

A~lda de Goi(,nía 

Nor6poli~ 

T01'AL DA ÁREA 

311.1.90-l 380.773 

105.029 

7.470 

7 .735 

SOI .007 

410,18 

8:1,23 

19,52 

31,0-l 

l77,4t 

159,33 

70,62 

136,86 

19,/ól 

120,81 

17R,N6 

85,77 

0,22 

15.~7 

150.79 

fj,9:l 

JJ ,92 

190,52 

- 1,57 

19.70 

120A29 

30.1198 

2 .0.\0 

7 .2011 

15!Ui00 

TOTAL B.'MUN. CENTRAL 120.2M t'IS,~a fJI,90 112,11 31.10 ~ã.21l7 

l'F.RU' l•:tUA 

Trindade 
Guop6 

22 .519 
8 .80-l 

26,5.1 
21,97 

71,50 
(;6,'1'0 

!lll,l7 
!O!í,28 

40,·13 
.f'/',1:) 

fl . ll3 
2.040 

93,03 

80,7(\ 

M.ti:J 

39,90 

89,2~ 

21!,43 

33,81 

69,95 

U,.'i2 

28,00 

1,68 

1,69 

l9,0S 

3,98 

1,94 

--~'!:1 3<-.37 2,8(1 

4'! •. , 
a7:õj !ll,93 

81,19 
!1,08 
1\,00 

8'1,20 

H 0.87 

70,21 

·············---

G·l,30 
:!:1,33 

·R~laci!o ~nll'<' f)e8!JOO.I O<>UI>B<lo nl' indó•li'Ía d" tr11n3formorlió (' '"' c1traçllo min.,ral t' R pornti&\'J.II ~eonomie•llll'l>l<' ativa re,idente en~t~jQ!l,. no aetor de ind(aJOtrin ti~ transformaçlio e de C!•tmção mi
norai. 

AREA DE BRASíLIA 

BRA.81LlA !!71 .ú70 53'1'A92 92,60 2&'i,22 484,53 -58,30 178.311 95,79 38,63 0,54 13t,8ã 

'l'OT.AL DA !Rl~A 537.492 92,r.O 285,22 484,1.'3 -58,30 178.311 95,79 38,63 0,5-1 131,8.~ 

•Relaçllo entra ~I ocupado"" íntllhtría de transfortnBçlio e na extraçlo minero! e a I>Oilttl•~;,., N!oncu>icamcnte ati~" r011irl~nte cmgt\jl\da nu "''tor de indústrill ti~ transfonua.cào e de t'xtr"tà" mi
nero! . 
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SANTOS 

Cub&tlo 
0u&rUj.4 
PndA Grande 
Slo 'ViceJlt.t 

TOTAL DA ÁREA 

TOTAL 8/MUNIC1PIO CENTRAJ, 

PERIFERIA 

Slo Sebutilo 
Moncacu' 
Ita.Dha4m 

CAMPINAS 

Sun•IJ't! 
Val!nbot 
Vmhedo 
Nova Od-
Pau!Jnl• 
Inda.iatub& 

TOTAL DA ÁREA 

TOTAL 8/.MUNIClPIO CENTRAL 

PElUFERJA 
Jqu&ril\na 
Coam6po!UI 

A.3- AGLOMERAÇOES S.UBMETROPOLITANAS 

AREA DE SANTOS 

Crucimento ~oo 
Pop. Dos. Relativo 

Cidade 
Pop, Demo. (l!MlO - 1970) PEA 

Ndcleo 
MUDI.elpío hab./klnl 

f I 
(1970) 

(lln'OJ (1970) (1970) 
Total Urbuo Rural 

340.856 345.630 477,37 31,81 a2,aa -18,27 124.346 

50.900 318,81 103.21 91,71 199,81 15.822 
94.021 68l.32 132,67 199,18 -6$,14 29 .700 
19.704 12:.!,92 16.'>,59 168,87 -68,67 6.381 

116.48.~ 890,27 69,3l 70,10 -14,20 36.428 

626.7411 476,61 6U3 67,92 0,89 212.682 

281.116 476,47 98,43 111,44 3,88 88.337 

6.836 12.023 23,20 6.'>,00 11»,17 -1&,20 4 .376 
4.6110 s.:n.a 3(,99 123,81 188,94 -22,36 1.744 

12.26$ U.515 26,71 100.92 133,37 .13,22 5 .236 

AREA DE CAMPINAS 

328.173 375.8M. 482,07 18.~~ 85.26 38,82 138.176 

23 .014 li0,8-l 12!,43 189,06 63,52 7 .824 
30.775 213,62 68.64 97,39 33,20 11.5011 
12.338 14&,01 66,86 69,42 :13,10 4.721 
8 .336 126,&9 39,60 102,61 -27,60 3.072 

10.708 74.,1!4 88,62 30.,17 47,99 .. . 277 
30.537 102,88 65,65 66,11 32,8-l 12.428 

401. 632 284,83 76,97 87,73 37,02 182.006 

115.768 122,51 70,89 99,86 35,30 43.831 

3.839 10.391 70,1'1 22,01 111,35 9,51 4.009 
7.02& 12.110 60,34. 38,08 89,86 0,37 5 .131 

&trllwra da M~ 
PEA Pendula.n!a 

(1970) (1970) 

' s + TI s PTF I •t• O 
%--- --.100 %- i -.100 

P+S+T T PEA .i_~~ 

tiS, IH 26,81 1,84. 62,72 

98,76 190,48 0,00 216,29 
ll.f,M 47,31 37,74 4-6,28 
96,81 76,49 8,63 103,63 
93,81 43,10 43,07 36,28 

98,03 39,83 17,48 77,19 

97,20 61.59 31,00 100,64 

76,73 80,71 0.07 116,12 
81,89 60,24 0,00 86,69 
07,92 52,18 3,34 52,71 

92,97 68,76 3,31 77,0 

7t,l)l) 168,98 9,30 123,6 
78,89 185,79 3,78 109,8 
70,91) H7,Sl 7,03 73,6 
82,72 201,60 12,01 76,8 
62,62 201,48 2,~7 239,8 
73,56 173,96 7,34 66,8 

88,33 83.79 uo suo 

74.29 177.26 6,62 99,00 

so,.n n,97 10,10 72,25 
1\9,16 214,40 14,44 77,45 

·~entro JIOIIIQfJ ocupado na indliatri& de tnDa.!olmAt'lo a llA er.traçlo mineral o a popuJar.lo 000110mie-.mentc atin reaidontc ~jadlt. no.llo8tor de i.odlia~ria de tn.nalonna.ç«o e de extraçAQ ml· 
Dera!. 
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Qo B - AGLOMERAÇOES ABAIXO DO NIVEL METROPOLITANO 

B .1 - AGLOMERAÇOES COM UMA CIDADE CENTRAL 
AGLOMERAÇAO DE VITóRIA 

I 
Creeeimento DeJD0&1'41ieo Eatrutu1'11 da .M~e 

Pop. I Pop. I ~M. I R~lntivo PEA Pf!nr!ul•r~ 

Cidade Mur.icfpio ha~;;t 
(lOOO - 1970) PEA (1970) (1{)70) 

Ndcloo I ~ 
(1970) 

(1970) (J970) (1970) s + T I s PTF j•p (\ 
ToW Urbano ~ Rural %--- --. 100 %-- -.100 

----·-··'··-·~ ••••••••••• , ..... ~.-... ---···~ ......... & •••• ~ ••• - ········-·····-····- ••••••• ___ _ _. ..... ,_ ·----~--- ···-~_..l_ __ P+S~!_. _:_ ___ PEA ······ .. PEA 

VITÓRIA 121.926 133.019 1.643,4.2 60,00 01,39 -26,60 42.895 98,20 27,98 2,29 69,76 
Cariaeiea 101.422 372,19 155,05 UIS,52 135,42 24 .755 92,24 61,90 27,&1 67,18 
Vil& Velha 123.7.&2 533,66 1.20,98 12.2,01 70,25 32.001 96,62 36,80 34,23 63,17 

TOTAL DA AlU<~A 358. 183 611,23 99,87 98,11 llT,flii 99.C51 9fi,18 37,87 18,80 67,00 

PElUFERIA 
Visna 1.3-12 10.5211 32,13 SS,21 146,59 45,4.8 2.946 40,37 82,50 16,1!7 ·~.20 
S..IT6 3.830 17.286 31,63 78,&1 U9,26 53,99 4.614 116,19 74,36 7,80 126,52 

AGLOMERAÇAO DE JOAO PESSOA 
JOÃO PESSOA 197 . .a5 221.54.6 1.171,87 59,83 57,30 183,89 65 .307 05,27 24,4.7 1,68 75,38 

Bayeux 3S.46t 1.600,81 107,67 110,15 38,77 8.614 92,08 tli;,()8 39,03 68,20 
Suta Rita &3.357 76.58 23,35 f2,63 4,47 13.891 511,14 76,79 9,69 56,95 
Cabed .. to 15.830 480,03 26,84 21,18 58.52 3.910 87,4.9 27,29 4,17 67,M 

....,. .......... 

TOTAL llA ÁREA 326.197 314,08 54.36 58,23 27,66 91.722 88,8!> 31,00 6,59 6S,511 

AGLOMERAÇAO DE SAO LUíS 

~ 
SÃO LUIS 167.061 26$.468 612,73 69,.SS 50,68 197,26 73.622 94,28 31,77 0,37 4fi,OO 

r Blo J~ de Ribamar 23.636 102,85 61,85 96,05 28,85 5.748 43,(,6 40,57 7,40 62,82 
P• do Lurn.iar 13.487 87,21 115,02 49,00 118,110 3.762 25,72 15,39 5,40 12,66 

f TOT.'L DA ÁREA 302.609 334,37 70,51 52,92 146,27 8:1.132 87,62 31,77 1,08 46,00 

~ 
AGLO:MERAÇAO .DE NATAL f} 

'i;-
:0 N.\TAL 250.602 264.379 1.538,18 66,20 67,19 35,00 72.015 07,1! 25,06 1,8-l 05,30 

l Pamamiriln 1-1 .502 157,57 66,33 76,33 48.23 3.430 70,92 19,35 S,S7 63,33 
!O 

~ TOTAL DA ÁREA 278.881 I.OM,36 00,20 67.52 40,55 75.445 95,90 2-\,85 2,00 IH,G2 .... , ____ 
:0 

PERIFERIA .... 
~ M.ae!Üb& 9.938 29.126 64,57 34,26 34,61 34,07 6 .930 37,68 60,04 -1,88 36,42 

'i:· 
"* ·~ ~nt,... pelleOa.i ocupado tta indtl.!tria de tra&formaçlo e llà exttaçllo mineral e á po~ eeoaomitwneDte &tift reaidente engajadá no ae~r de illd11stria de tran.formaç&o e de extráçlo mi-

~ llet'al. 

""' ~ 
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SOROCABA 
Vot.aranlím 

TOTAL DA ÁREA 

PERIFERU 

Mairinque 
Slo Roque 

FLORIANÓPOLIS 

sao José 
l>alhoea 
JliJV&ÇU 
Sto. Àlllllro da. Im~Mtralti• 

TOTAJ, DA ÁREA 

JUNDIAt 

Campó timpo 
V árse& Pauli.sta. 
Louveita 

TOTAl, DA ÁREA 

PERIFERIA 

ltatlba 
ltupew. 

ARACAJU 

Bana dos CoqueiTOa 

TOTAL DA ÁREA 

Pop. 
Citlad<> 
Núcleo 
(1970) 

165.709 

5.722 
16.450 

WL547 

145.7-10 

20,758 
178 

179.:m; 

AGLOMERAÇAO DE SOROCABA 

Cre..,imeoto Demográfieo 

Dons. Relativo 
Pop. Oe.mo. (19GO - 1970) 

Munitirio bab.,'k1nt (1970) (1970) 

I I T()~J Urbano Rurd 

175 .677 385,72 16,95 55.05 -40,-12 
26.932 169,42 56,12 163,43 -53,69 

202.609 829.4-1 48,09 03,01 -4.6,45 

18.858 62,29 62,05 44,03 71,37 
37.1»9 90,07 28,36 39,02 18.112 

AGLOMERAÇÃO DE FLORIANóPOLIS 

138. 337 307.22 45,57 00,43 - 12,49 

42.535 154,87 97,95 435,34 -16,67 
20.652 57,22 53,1111 ISO, H 27,80 
15.337 47,12 21l,29 125,55 - 3,03 
10.362 30,67 20,38 32,72 16,68 

227.223 129,84 50,77 87,72 - 2,04 

AGLOMERAÇÃO DE JUNDIA.t 
169.076 391,43 61,11 84,10 - 8,93 

9.156 100,6.'1 122,24 2(12,62 24,63 
9 .8tH 32{!,87 78,72 392.118 - 62,70 
6.430 124,35 22,71 46,70 14,83 

194.556 324,80 62,tH 93,55 - 10,28 

28.376 00,25 36,2Í 68,73 - 10,68 
7.095 39,97 87,31 71,90 89,42 

AGLOMERAÇÃO DE ARACAJU 
183. 670 1.044,93 61,47 62,10 39,2G 

5.5G8 63,62 22,39 3'l,77 1,78 

189.238 722,28 59,98 61,58 24,71 

J;;.truturn dl\ M iQ:raç&B 
l'EA l'~ndulon-s 

l'E.\ {l!liO) (lfl70) 
(111701 

s + TI s PTF ·r o 
%---· ---.100 %- --.100 

l'+S+T T PEA }'F..\ 
·----------- ----

57.291 {H,25 76,47 4,36 75,51 
8 .599 93,64 ~07,77 8,0.1 1!1!,96 

--· 
65.800 9-I,HI 00.77 4,84 85,87 

5.459 711.77 t42,.')8 9,10 14S.:m 
12 2:!1 71,59 88,87 10-38 8:1,01 

40 .485 00,~7 2·1.'12 1.09 '19,1.) 

10.5~3 85,4(J ..'i2,1 ... 39,31 .'i3,91 
5 .01-t 73,30 !1!1,47 23,31 58,18 
4.3W 4-5,1}6 56,57 12,19 90,87 
2 .718 50,32 57,40 13,91 72,93 

63.120 8!.1,5i 3-í,30 10,56 70.87 

&9.792 00,86 131,30 5,08 85,79 

2.822 7!1,97 92,51 18,14 2tH,tl 
3.053 9(),6;l 201,11> 25,tH 102,14 
2 .52-1 :l-l,97 92,19 1,74 122,56 

68.191 88,48 131,38 6,42 91,91 

11.280 72.8-l 1811,08 2,33 84,1!3 
2.475 20,7ti 911,13 0,57 69,70 

50.565 95,85 40,-li 0,82 65.12 

1.292 57,67 78,59 19,50 40,19 

5l.85i 94,92 40,91 1,28 64,35 

•ReJaç&o entre peuoal ocupado na lndástria de traDIIforma~ e na estraçllo mlneral e a pop~ economicamente ativa reaidentc engajada 1'0 setor de indástria de transformação e de extraçilo mi-rai. 



~ AGLOMERAÇAO DE TERESINA 

Crelelmf.ato l>.mocr'fico &trutur& d& 1\li:~ 

J>op. Deu. .Rtola.tivo p•;A P~hdu!Are,e 

CidM~ 
Pop. Demo. (1000 - 1970) PF.A (1~70) (11170) 

N6eleo Muaielpio hab.Jkm2 

Total I I 
(1970) 

(1070) (1070) (19'10) 
S + Tl S PTF 1•p O U.rhl\110 Rural ~P+s+'T -;;-·too %- -.100 

PEA PI-:A 

TERESlN.\ 181.062 220.-&87 121,90 73,96 90,25 23,53 .!lS.OGO 80,lG 3-4,72 0,9ã 65.13 
Timott - 34.St3 19,57 26,72 118,76 - S,OJ 9 .918 41,99 42,\l 12,·18 27,{)2 

'tOTAL nA Aln~A - 257'.380 119,11.; Cl5,3G 92,24 11,99 67 .~7 n,12 35,28 2,6:. 60,53 

PERIFERIA 

DenneY&l Loblo 2 .887 8 .421 21,32 49,tll 46,68 23,9:1 2 .228 28,09 :n.oo .~.03 32,88 
Ala 9.719 30.334 15,41 43,00 97,39 26,81 9.018 2:.t,OO 81,76 2.98 10,25 

B.2 - AGLOMERAÇOES POR PROCESSO DE CONURBAÇÃO 
AGLOMERAÇAO DE BARRA MANSA - VOLTA REDONDA 

BARRA ).U.NSA 1S.NG 101.000 119,92 61,02 67,18 77,17 28 .032 93,51 76,10 8,91> 
VOLTA REDONDA 120.CI77 J26.29S 745,83 42,89 ~ .... - 2,01 36.315 118.18 139.71 1,81 

TOTAL DA Att.EA 220.955 223,38 50.47 49.90 55,02 63.347 94,711 107,61 4,97 

PERIFERIA 

ne-wle 25.665 (.6.907 47,811 39,23 118,81 - 6,1'>1 20.010 82,09 -16,94 1,92 
1l6rra do Pir&t -t2.613 59.076 oo,-ta 31,90 40,10 - 3,37 1&.921 85,98 64,23 7,78 

:>tt 
AGLOMERAÇÃO DE 8.1.0 JOSI: DOS CAMPOS - JACAREf 

.... S. Joe& do. Campo~ 129.1180 11.8.332 132,83 94,61 137,16 - 22,58 47.530 90,81; 100.41 1,66 113,1U 
~ J-1 48.546 61.218 132,57 75.26 75,05 76,07 20.079 00,67 136,50 8,33 83.lú 

f 
C.pav& 24.627 30.7t:l 84,14 30,21 218,12 -62,37 8 .980 79,-ao 85,15 10,23 62,16 

TOTAL DA. 1R&\ !<10.200 123,48 18,H 1215.31 -20,98 7l!. 589 IJ9,.u 110,93 4,42 100~17 
>:. 
!;;· 

f}. 
'i>- AGLOMERAÇAO DE GUARATINGUETA - APARECIDA :s 

l OUARATilfGUETÁ 54.773 68.869 83,86 33,60 46,46 - 0,89 21 .453 81,32 ,&G,OO 0,00 80,19 
!O 

~ Apareoida 23.073 24.689 220,88 28,112 55,07 -63,00 7.200 92,70 44,118 8.03 M,Sil 
LcmPaa 39,699 40.463 102,94 41,20 $3,18 - 11,2-l 13.1148 84,93 40,30 13,72 78,28 

" ;_ 
TOTAL DA ARBA U.O.OOl Ul0,79 35,04. M,M i-> -14,50 .a2.3G7 84,U 43,85 9,32 83,83 

..... 
·~ e~~tre .-.! oeupado u iDdtnria de tnuatf~ e D& ext.raçlo m;aeral e & popul~ eeonomiean~eate &tiva retiden\41 ef~Cl')ad& no tetor de iDddttri& de tranaforma.ç&o e de utrae&o mi• ,. 

~ -·· "' ~ 
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AGLOMERAÇÃO DE TAUBAn - TREMEMBÉ 

c-un~~~~ DeanogrUico Eetrotura d!l Mígr~e 

Pop. Det!e. Relati-vo PEA P<'ndular<'s 

Cidade Pop. Damo. (lQOO - 1070) PEA (1970) (1970) 

Nd~leo Municfpio bab.fka12 (1070) ' (1970) (1970) (1970) I I 
8 + T 8 PT'I<' i •p o 

ToW Urbsno Rui"!U %--- -.100 %- : -.100 

I P+S+T T PEA ' Pl<!A ______ _.., ___________ _______ 
--- ··•• .. •••- ··-"·»•--

TAUBATF: 98.834 110.585 169,02 42,96 64,46 -16,11 32 .937 87,6'1' 67,0-l 4,03 04,24 

Trememb6 1.300 11.689 67,09 30,09 64,29 - 3,63 3 .071 61,28 79.17 16,35 46,66 
Caçapa v& 24 .627 30.712 84,14 30,21 218,12 -62,37 !!.980 711,40 85,15 10,23 62,1 G 

TOTAL DA ÁREA 152 .986 128,12 39,16 71,10 -36,72 44.988 8-1,55 70,91 6,11 84,02 

AGLOMERAÇÃO DE IPATINGA- CORONEL FABRICIANO 

lPATlNGA 35.744 47.882 207,70 430,74 979,00 - 34,75 13 .263 92,98 130,8-1 1,28 

Coro~~el Fabrici11no 23.456 41.120 203,79 145,51 160.01 54,34 10 .591 88.73 62,52 22,12 
'tímõteo 29.921 32.700 183,07 43,77 52,18 - 9,22 8.103 92,60 231 ,44 1,73 

__________ -...., __ .. 

TOTAL DA ÁREA 121.762 198,95 150,93 !1,0193- 7,10 31.957 91,1g 118,99 8,30 

AGLOMERAÇAO DE AMERICANA - STA. BARBARA D'OESTE 

AMERICANA 62.3211 (16 .316 544,09 71,40 95,83 -28,00 2G .2~ 95,90 218,60 3,55 00,15 

St&. Bárbara. D'Oeat.e 22.300 31.018 110,05 37,78 61),.54 - 3,82 ll .395 76,43 198,13 7,35 80,79 

TOTAL DA ÁREA 9'1'.334 240,92 62,56 $6,81 - 13,05 87.600 89,98 213,05 4 ,10 87,'Tl 

B.3- AGLOMERAÇOES DE CIDADES GEMINADAS 

AGLOMERAÇÃO DE PETROLINA - JUAZEIRO 

PETROLINA 37.156 61 .252 10.18 120..32 158,73 76,02 16.499 53,69 4-1,87 t.et 52,14 

Juueito 3t1.242 61.6-tS 8,88 .51,'17 64,'1'6 33.42 16.117 67,74 33,10 0,'1'6 71 ,13 

TOTAL l>A ÁREA 122.900 0,44 7!1,95 101,38 52,11 32 .616 .55,70 38,55 1,18 61,65 

•Reta~ eDíl'll J)eSliO&l ocupado na illd6atria de traufor~n&ç&o e na extnçliO rail1aral e a populaçll.o ecoaomitamente ath•a re.oidentc en&l\iada no eewr de indúetría de ti'IUISforma.çllo e de ext~Ao ~ni· 
neral. 
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habu~ta 

Ilh~ 

TOTAL DA ÁREA 

Pclotaa 

Rio Graade 

TOTAL DA ÁREA 

Juuelto do Nonc 

C rato 

TOTAL D.\ ÁREA. 

PERIFERIA 

Barbalha. 

C - AGLOMERAÇOES SEM ESPAÇO URBANIZADO CONTlNUO 

~WN-OWH.-~• 

Pop. 
CidAde 
Ná~leo 
(1970) 

89.500 

58.672 

150. 140 

98.630 

79 1M 

36.781 

9.433 

Pop. 
Munielpio 

(1970) 

112.721 

107.911 

220. 692 

20 .. 869 

116 .4.88 

324 .357 

06.047 

70.096 

107,0.13 

25.370 

Dena. 
Demo. 

h'lp,Jkrn2 
(1970) 

1!."!1,03 

62,93 

83,31 

69,80 

44,80 

58,04 

438,87 

69,35 

134,17 

51,00 

Creaclmeato I>emORtâfieo 
Reb\h·o 

Total 

47,25 

21,fo7 

33,37 

19,67 

17,97 

18,90 

42,48 

21,11 

32,54. 

10,04 

I 
(11160 - 1970) 

Urbano 

69,!10 

28,08 

4.9,93 

28,23 

20,77 

25,14 

50,87 

45,31 

-f8,91 

39,67 

l Rural 

- U,:l3 

12,78 

3,07 

0,37 

1,13 

0,51 

10,7S 

- 2,41 

1,82 

- 2.7:? 

PK-\ 
(11170) 

35 811:1 

32.638 

68.501 

66.674 

37.501 

10-l.l'I'S 

28.40-t 

19 .478 

47.8S2 

6.783 

E1trutum dll Mitt~• 
PK-\ Pendu area 

(11170) (1970) 

~---- --.100 %-- --.100 
g + T I s PTF ,.p o 

. . P+S+T ___ :.___ --~!:··-·--~~A- ... -

72,51 

52,83 

63,01 

76,62 

79.47 

77,63 

69,88 

49,71 

Gl ,fl.) 

37,81 

3~.35 

32,88 

33,75 

43,!U 

43,611 

46,00 

46,21 

31,27 

40,!H 

90,16 

!!,00 

0.(~5 

1.35 

1,01 

0,34 

0,76 

2,77 

UB 

2,2·1 

1,37 

37,!H 

78,08 

7G,51 

·-
77,96 

32,!i3 

53,95 

37,2U 

52.37 

•Relaclo eDtn> ve4-=l oeupado na iZ>dolstria de traneformaçlo e na extraçlo miner&l e a popubçllu oconomiea.meote ativa reaidentc eoc:>ie.dA uo eetor de índáltría de tr&ns!onnaçi<> c de cxl.rução mi· 
neral. 
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WNDRJNA 

PERIFERIA 

Camb4 
Ibiporl 

JUIZ DE FORA 

PERIFERIA 

Ewbank da CAmara 
Ma.tia.a Barboea 

Manaus 
Maeei6 
Ribeírlo Preto 
Campina Grande 
Can•~ 
Campo 0111Jlde 
Feira do Sutana 
Piraciea.ba 
Governador Valadana 
Sa.ot.& 1\f&rl& 
Bauru 
UheriAudia 
Uhe.raba. 
S4<> José do Ribeirlo Preto 
Caxiu do Sul 
CarUAru 

MUNICfPIOS COM CIDADES DE MAIS DE 100.000 HABITANTES 
I 

c-imento Democnllico Eat.rutum da 
Pm>. Dent. Relat.in PEA 

Cidade Pop. Detno. uoc.o - 1970) PRA (1970) 

Nl!cleo MUilldpio bah./lllul 

I I 
(1970) 

(1970) (1970) (1970} 8 + TI s Totàl Urbr.oo Rural %--- --.100 
P+S+T T 

156.3$.2 228. 101 107,85 71,85 114,56 13,1!4 79.893 65,'19 35,71 

13.399 35 .621 80,55 22,82 63,46 9,39 11.210 37,!3 38,90 
12.999 27.193 104,45 6,14. 1.19,88 -26,81 8.086 46,58 54, H 

218.856 238.510 167,49 44,00 78,93 -57,82 75.&38 92.13 st.27 

1 .579 3 .294 23,44 11,n 26,52 10,72 970 ~0.72 4.6,22 
5.679 8.788 58,60 22,36 38,27 1,43 2.467 63,33 63,94 

283.685 311.622 21,'1'7 79,19 85,72 31,97 86.&2 90,96 43,69 
243.009 263 .670 518,86 58,35 59,06 4·1.63 74.361 93,57 35,55 
191.472 212.8711 200,85 61,95 71,00 -36,13 76.757 87,91 4.0,!5 
l62.M4 195 .303 202,04 39,38 41,23 29,17 53.717 79,17 31\,93 
153.215 318.806 71,41 0,95 33,66 - 9,87 87.164 6!).93 39,85 
130,616 140.233 16,511 92,96 106,59 - 2,04 43.1101 85,8-l 33,52 
126 .1172 187.290 139,48 57,01 103,09 1,~1 69.377 62,63 40,85 
125.384. 152.605 107,03 33,28 67,96 -26,67 53.838 79,34 72,05 
124.&04 162.020 66,34 51,07 77,62 - 5.42 45.449 76.52 32,55 
l20.5l0 1511.609 60,67 33,67 IS3.21 - 10,'16 44.604 '17,66 22,23 
120.229 13UI36 188,12 4i,().l 44,35 40,75 44.111 92,36 33,27 
110.289 124.700 30,91 4.2,92 57,23 - 19,04 40.S27 82.66 35,61 
!08.259 124 .490 27,60 44,33 53,17 3,94. 51.654 78,89 32,44 
IOS.433 122.134 208,12 41,69 64,32 -22,89 44.880 86,'1'1 28,89 
108.082 144.811 94,30 M,SO 72,86 10,92 49.099 s:uo 101,47 
100.915 142.6&3 123,43 36,16 58,94 0,21 -i3 .069 68,18 35,35 

Mi&raçllee 
Peochl"""s 

(1970) 

PTF I"P o %- -.100 
PE.-\ PEA 

1,19 77,G2 

7,37 78,32 
6,31 68,52 

1,40 87.47 

14,02 72,97 
10,62 78,30 

---·-- •·•- •- ••-•••••••~·•-•A-

0,00 
0,97 
1,87 78,18 
1,1.5 -
0,77 01,50 
0,85 81,0S 
1,1» 
1,8() 91,07 
1,41 
1,33 
2.11 711,34 
1.31 72,29 
1.33 88.87 
3,90 71,01 
0,67 
2,36 

•Relaçlo entre peaoa) ocupado na indlletriA de traufonnaçllo e 11.11 el<traçlo mineral e a populaçlo economiaamente at.in reeide11te IIIJ&&iada 110 eetor de iad64L'ia de tra1111formaçllo e de edraçlio mi
aeraL 

FONTES DE DADOS 

- Síaopee Preliminar do Cenao Demogrl.fico de 19GO 
- Bi11opoe PrelimiDM do CentO Demo&rifieo de 1970 
- Cenao Demogri.fico de 1970(") 
- ~ Joduatria1 de 197'0 

(•)O dado referente A PEA no oetor lod64tria de Tntolltlorm&çllo e de Edratiriamo Milleral foi obtido a~YÚ de t.&bulaçlo eep«ial tolíeít&da. 110 I 8 l 
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SUMMARY 
Thc present paper is a preliminarY document, prepared by request o! tlle Nat!onal Commltte~ 

o! Urban Policy, havtng 111 vtew the stabllshment ot an urban pol1cy In the Country. 
The objectlve of the study ls to ldentlty urban aggtomeratlons, wlltch by thelr magnitude, 

become sucel)ttblc or presentlng common social aud economic problems, tbus justlfylnll the 
lnstitutlonallzatlon o! a plannlng. 

The concept of agglomerat!ons has been bastcally rc!!errell to a populatlonal dtmenslon, 
eapable o! reflecting a certaín degrec ot coneentratlon and comple)(lty ot activ1t1es as well as 
to dlffercnces related to the level of the regional devetopment and to stages o! the urbanl?..atlon 
process. 

The m..etbod.ology has b'een orJentcd by the ll~"Pothctlcal posslbllltY o! ldentl!Ying hlerarch!cal 
leveis ot metropoUtan ce.tcgory and urban a.gglomerations below the metropollt&u category. 

The crlterta ror de!lnltlon ot urban agglomeratlons embrace two bllõic types <See tables) ; 

1 - rel~~;tlug to the deflnltlon of nucleus-cltles - lndtcea. based upon the emplrlcal evldenee, 
relattng to the mlnimum papulational slzc ot a central clty requlred. ror the ditfercnt 
catogories o! aggloment1on.s: 

2 - relattng to the dcllmitation ot the agglomerations - conslsttng ot those of ur!:au 
character as weU as of lntegratlon, applied to the :muntetpalites loc:ated around those 
which have the nucleus-cltics. 

Tho variables used to makc the criteria operationa\ have proved stlll lnsuflctent !or a more 
preciSe classtflcatlon and ehamcte:rtzatton o! the urba11 agg!omeratlons tn Brq11, by generatlng 
dlttlcultles In dellmttatlon and memuratiou o! some agglomeratlons. Bes1dea the variablll$ utlllzed 
other ones were suggested such as: the percentage of m~grants over the total populatlon; the 
relatlon value o! agticulture productlon/occupted arca: the evolut!on of airuc:ture o! the popu· 
Jatlon eeonomlcaJly actlve; and vartous types of economic and soc:lal nowa. 

The adopted proeedure has permlted to analne the dlfterenttnttona among the agglomerations 
o! metropolltan Jevel, by v1rtue of stages In tho processes ot urbanizatlon and lndustriallzatlon. 
A typology, embraclng all uri:Yan agglomerauons hu pointed out: 

A- Metropolltan category (1 - metropoiltan areas of national metropoliSes: 2 - metropoll· 
tan areas ot regíonal metropollses; 3 - outcoming metropolitan arcas: 4 - aubmetro· 
poUtan agglomeratlons). 

B - Below the metropolltan category (1 - agglomeratlons with a central clty; 2 - agglo· 
meratlons by proeess ot eonurbatlon; 3 - agglomeratlons of thwin-cttles; 4 - 8llglo· 
mera.ttons without continuous urbantzed spacel. 

In connect1on wtth this cta.sslfleaf.ion tt has been constdered apat!al standard o! urbanlzatlon, 
thosc that are not restrtct to the aimple dellmitatton of tbe m.uUtnucleste urban o! sao Paulo, 
the urbanill:atlon axes, etc. (see mapa). 

The eoncluston auggests re!erences for plannlng purJ)08es, as !ollows: I - tbe need cf a 
dlfterent treatment for each aggtomeration, accordlng to dlmen.sion, stage or urbantv.atlon and 
tnternal structure; li - the need to study the aggJomeratlons both as to their reclprocat re· 

'iattcnsbiPB and tbeir relatlonshtp wlthln the reapective regional context. 

Versão de Scylla M. V. Eira:> 

RESUMÉ 
Ce tra.vall est un docwnent préllmtnalre préparé à la demande du Comité National de Polttl· 

que Urbalne et 11 préwnd tournlr des données pour la rormulatlon d'une poUtlque url:>ai.ne 
bréslllenne. 

Le but de eette étude est l'ldentlflcatlon des agg!omératlons de nature urbal.ne, qul en ralson 
de teur grandcur sont suscepttbles de présenter des problemes économlques et soctaux communs. 
justmant alnst l'établlssement 1nstltut1onnel d'un systeme de planltieatton. 

Le coneept d 'agglomératlon se ré!ere !ondamentalement á une dlmenslon qui touche à la po
pulation et pouvant tradutre un certatn degré de concentra.tlon et de eomplexltê des acttvités, 
anai qu'à des dl!!érences qui ont rapport au niveau du ~évelloppement régtonal et aux phases 
<lu processus d'urbanisatlon. 

La méthodologle tut orlentée vers le5 hypothéaes de possiblllté de reeonna1Siance de nlveaux 
htérarehiquea de caté(l:orte métropoUtalne et des agglomérat!Oll& urbalnes au deasous de la ca.té
gorle mét1-opolitalne. 

Les crJtêres pour la cléfinitlon des agglomérat!ons urbalnes comprennent deux types fon· 
damentaux (voir les tables) : 

r - )es typu qui ont tralt à la dlltlzlltlon des vlUes-noyaux - des lndex basés sur l'évidence 
emplrlque et relattfs à la. grandeur la plus falble de la ville centtale extaée pour les 
dtftêrentes catégortes d'agc;lomératlons. 

n - les types qui ont tralt b. la déllmttatlon des agglomératlons - 118 eomprennent ceux de 
naturc urb&ine et d'autres d.'lnttgratlon, appl!qués aux umunieJpios" qUi sont dlllpo.sõs 
autour de ceux qu1 conttenncnt, les vtlles noya.ux. 
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Lcs varlables employées pour rendre lcs crlteres opératl!s !urent encere démontrées tnsuftísan
tes pour établlr un classement et une caractérlsat!on plus précts des aggtomérailons urbatues 
aans ce paya, ce qui a douné llcu a des dlfflcultéll de.ns la déllmitation et l 'établlllsement de Ia 
grandeur de quelquer agglomérations. - D'auires varl.&bles ont êté suggérées, entt·e e.utr.cs le 
pourcente.ge des mlgrants par rapport á. la populatton tote.le; le rapport entre la valeur de la 
production a~:rtcole et l'atre occupée; l'évolutlou de la structure de la population économtque
ment actlve; et dlvers types de flux économtques et soclaux. 

Le processus adopté a permts d'analyser Jes dtfféren.ces entre les agglomêrattons au ntveau 
métropolitain. en fonction des phases du proce.ssus d'urbanlsation et d'lndustrtaltsation. Une 
typologle comprcnant toutes los aggJoméra.tlons urbatnes a diStlnguê: 

A - Catêgorie Metropolltalne (1 - régtons mctropollte.tnes de métropoles natlonales; 2 -
régious métropolltatnes de métropoles régtonales; 3 - réglons metropolitainea en !or
mation; 4 - agglomératlons sous-métropoUtaines) 

B - Au dessous de la c:&tégorte métropolltl\lne (1 - aggloméra.tlons avec une vllle centra
le; 2 - agglomératlons par processua de c:onurbatlon; 3 - a.gglomérations de vUlea 
jumelles; 4 - agglomérations sans espace urbanlsée continue). 

Autor de ce cl8.65ement, on c:onsidéra des standards spéc:lau~~: d'urbanisation qUi ne se res
treignent pas à la simples déllmtta.tion des agglomérattonllJ, comme la réglon urbalne du type 
polynucléê a SA.o Paulo, les axes d'urbanlsatlon, etc. (cf. tig.) 

La. concluslon suggêre des références pour la planlflcatlon, en rehaussant: I - la. nécesSlté 
de traltements d\.tférencés pour chacune des agg.lomérattons, en .fonctlon de la dlmenslon, du 
stnge de l'urbanlsation et de la structure Interne; n la nécesslté d'exe.ml.ner les agglomératlons 
seus l'angle de leurs rapports rtclprcque~~ et de leurs rapports avec les contextes régtonaux res
pecti!cr. 
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Fronteira e urbanização 
repensadas 

Bertba Koiffman Beclter • 
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4e OfVClft~ cl4 relle urbGq que ~ 
jruto e c<miUç4o d4 estruturoç4o da 
/r<mUMts 

J - A eot~flgur"4o locGt d4 rede: mocle
&o.t dtl urb4núaç40 

4 - O ndcleo urbcJno 4 4 biPII logú«oa 
4G ordenaç4o krritonal c1t1 trontdra 

s - sumdl"ff e concltut5u 
6 - Btbliogra/14 

Ainda no inicio da década de 70, em viagem de reconhecimento pelo 
Mato Grosso, Rondônia e Acre, revelou-se a magnitude do processo de 
mudança da Amazônia através da transformação das velhas cidades 
fluviais sob o impacto das rodovias de penetração (Becker, 1974) • 
Poucos anos após, em pesquisa ao longo da rodovia Belém-Brasília, a 
verüicação da multiplicação de povoados como residência da força de 
trabalho que, como esta, eram extremamente móveis no tempo e no 
espaço, sugeriu a hipótese de que embora considerados rurais segundo 
critérios convencionais, os povoados constituíam uma manifestação do 
fenômeno urbano, cuja feição particular está vinculada ao seu papel 
no padrão global de circulação do produto excedente socialmente desig
nado (Becker, 1976). 

Essa hipótese se fortaleceu quando se tomou patente na área da· 
quela rodovia, a aparente contradição entre um intenso e rápido pro
cesso de urbanização e a debilidade relativa da ocupação agrfcola em 
área objetivada para esse fim, mas rapidamente transformada em bacia 

• Proteaeora Adjunto do Departamento 11e Oeogratla da Uninl'll1dade Federal do Rio ele 
Janetro (UPIU). 
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de mão-dewobra para a fronteira (Becker, 1977). A continuidade de 
pesquisas sistemáticas na Amazônia Oriental e no norte de Mato 
Grosso amplia a compreensão sobre a fronteira e revela que sua com
plexidade exige o reconhecimento da importância do Estado e demais 
agentes sociais, isto é, da dimensão política na sua estruturação 
(Becker, 1982; Becker & Machado, 1982; Becker, 1983). Suscita assim 
a retomada da investigação não só daquela hipótese sobre o papel dos 
núcleos urbanos na nova ordenação do território, como da própria 
relação fronteira-urbanização, que são o objeto deste texto. 

1 - SOBRE ESTADO, FRONTEIRA E URBANIZAÇAO 

A fronteira é a outra face do espaço urbanizado; sua integração 
é a integração ao espaço urbanizado, e se efetua através do urbano. 

a - Parte integrante da sociedade nacional, a fronteira tem como 
especificidade o fato de ser um espaço não plenamente estruturado e, 
como tal, gerador de realidades novas e dotado de elevado potencial 
político (Velho, 1976). O dado crucial da fronteira é a virtualidade 
histórica que contém: dependendo da forma de apropriação das terras 
livres e das relações sociais estabelecidas, ter-se-ã aí a formação de 
projetos políticos distintos. 

A fronteira é definida em relação a um espaço estruturado, e sua 
potencialidade alternativa é circunscrita a limites impostos pela for
mação social em que ela se situa. A expansão da fronteira amazônica 
só pode, pois, ser compreendida a partir da inserção do Brasil nesse 
final do século XX, no contexto da nova escala da relação capital
trabalho articulada aos interesses do capital industrial e financeiro e 
referenciada à produção de um espaço planetário onde os Estados na
cionais conservaram suas funções de controle, hierarquização e regu
lação, tendo como base o espaço (Léfebvre, 1978). 

O Estado coordena a nova divisão inter-regional do trabalho, com 
contradições e ambigüidades. Ele reorganiza o caos das relações sociais 
impondo-lhes uma racionalidade, a sua, tendo como instrumento privi
legiado o espaço: o econômico se reconsidera em termos espaciais -
fluxos e estoques - e o Estado tende a controlá-los e coordená-los, 
integrando e rompendo o espaço anterior, e produzindo seu próprio 
espaço; impõe uma ordem espacial, vinculada a uma prática e con
cepção de espaço logística, global, de interesses gerais, estratégicos, 
que é contraditória à prática e concepção de espaço local, dos interesses 
privados e objetivos particulares. "Engendra, assim, não um novo 
espaço, mas um produto específico da clivagem privado-público, 
expresso num espaço de duplo caráter global/fragmentado" (Léfêbvre, 
1978). 

:!, pois, através da conexão dos fluxos e estoques que o Estado 
atua hoje, levando à extensão do espaço, produzindo o espaço global 
que é uma condição da reprodução generalizada. Este processo é 
associado ao crescimento das forças produtivas e d urbaniZação maciça, 
isto é, à formação de unidades gigantes de produção e consumo, e 
é através da mediação dos núcleos urbanos que o Estado realiza a 
gestão e a produção do espaço global. Reserva mundial de recursos na 
nova divisão internacional do trabalho, a fronteira é justamente o 
espaço em incorporação ao espaço global/ fragmentado, ao espaço urba-
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nizado como ocorre com a Amazônia (Figura 1). Por essa razão tem 
uma organização capitalista inacabada (Sawyer, 1982), não plenamente 
estruturada; seus estoques são pouco densos e descontinuos, as formas 
e relações sociais de produção hibridas e fluidas expressando as con
tradições do Estado. 

Extensão da totalidade nacional, a fronteira nela também influi. 
Espaço não plenamente integrado no espaço global, a fronteira pode 
ser definida como espaço de manobra das forças sociais. É também 
o espaço de projeção para o futuro, da expectativa, um espaço ideoló
gico. A virtualidade histórica contida em tão ampla escala geográfica, 
toma a fronteira amazônica a região estratégica por excelência para 
o Estado que se empenha em sua rápida estruturação e controle para 
integrá-la no espaço global, mas ao mesmo tempo faz concessões aos 
diversos segmentos sociais e na dimensão ideológica. manipula a 
preservação da imagem do espaço alternativo (Becker, 1983). 

b -É na urbanização que a interdependência entre o Estado e a 
sociedade civil tem sua manifestação mais evidente. Processo de urba
nização e planejamento estatal são hoje um evento social integrado 
que se manifesta exteriormente em dois níveis de urbanização: 

1- o processo de urbanização lato sensu, referente a um modo de 
integração econômica, social e política capaz de mobilizar, extrair e 
concentrar quantidades significantes de produto excedente modelando 
uma economia espacial urbanizada (Harvey, 1973), integração obtida 
através da coordenação de estoques e fluxos econômicos e da ação ideo
lógica exercidas pelo Estado (Léfêbvre, 1978). Essa escala de urbaniza
ção lato sensu corresponde, pois, a um processo de integração através de 
difusão dos valores e comportamentos, organizações e instituições ut·ba.
nas (Friedmann, 1973) e da conexão do território produzindo o espaço 
global que incorpora hoje a fronteira; 

2 - o crescimento e a multiplicação dos núcleos urbanos, refe
rente a duas escalas: a- a escala da rede hierarquizada de núcleos, 
e b- a escala dos núcleos em si; 

-a configuração e desenvolvimento da rede e dos núcleos se 
vinculam a um nexo nas relações econômicas, sociais e politicas sob 
a égide do capitalismo internacional que forja as cidades do mundo 
num sistema complexo (Cohen, 1981). Nexo fundamental na década 
de 70 é a circulação da força de trabalho: o custo crescente da con
centração da força de trabalho nos grandes centros é evitado por uma 
estratégia que as torna móveis, distribuindo-as de forma conceituada/ 
difusa, em pequenas cidades e povoados, evitando sua consolidação e 
reagrupando a força de trabalho em escala nacional (Damette, 1981) ; 

- os núcleos urbanos em si são formas construídas pela mobili
zação, extração e concentração do produto excedente cuja feição par
ticular está vinculada ao seu papel no padrão geral de circulação do 
excedente, são dlspositivos espaciais básicos utilizados pelo Estado no 
controle e na produção do espaço global, e são o lugar onde se realiza 
a articulação Estado-sociedade local, tanto o Estado central como Estado 
local (regional e local) que é parte da sociedade local e, por isso, 
constitui o escalão vulnerável do Estado. Em cada núcleo se materializa 
uma trama espacial complexa compreendendo um conjunto de áreas 
e localiZações funcionais (privadas e públicas) correspondendo a espa
ços de produção (onde a acumulação procede), espaços de reprodução 
(onde a força de trabalho se regenera), ambos mediados por um ter-
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ceiro destinado às necessidades da circulação (Dear & Scott, 1981). 
Tal padrão de ocupação densa do solo é estruturado por um mercado 
de maximização da renda, em que o Estado interfere contraditaria· 
mente, gerando conflitos: valorizando diferencialmente o solo favorece a 
acumulação, mas por outro lado erode a apropriação privada pela 
socialização progressiva do espaço. 

c - É assim que, desde o inicio, o projeto de ocupação da fronteira 
amaz6nica previu a urbanização, seja através das várias políticas gover· 
namentais para integração do território, seja da politica urbana de 
pólos de crescimento (Polamazônia), seja de "urbanismo rural", con
siderado necessário, segundo o discurso oficial para atrair a popu
lação por oferecer condições de vida similares às áreas de origem dos 
fluxos migratórios. Dai verificar-se na fronteira a urbanização em 
suas múltiplas formas, desde o crescimento explosivo de cidades velhas 
e novas à multiplicação de núcleos e povoados fortemente instáveis. 

A estruturação da fronteira se viabiliza pela mediação do urbano 
que é a base logística para o projeto de sua rápida ocupação. Dado 
o caráter dominante de apropriação relativamente pouco produtiva da 
terra com avanços irregulares das frentes, (Becker, 1983) os estoques 
eccm.Qmicos são descontínuos e pouco densos e os fluxos são muito 
amplos e temporariamente intensos, tornando a circulação a base da 
estruturação da rede urbana. Os núcleos urbanos: 1 - constituem-se 
como os dispositivos espaciais que sustentam a circulação principal
mente da força de trabalho e do capital, circulação que responde por 
seu crescimento e pela organização da rede; 2 -são a base da ação 
politico-ideológica do Estado e, embrionariamente; 3 -exercem 
papel generativo na região. 

A criação de uma rede de núcleos diferenciados é condição e 
expressão da estruturação da fronteira - investimentos estatais sele
tivos em locais estratégicos atendem a interesses de grupos sociais e a 
políticas diversas; tais investimentos seletivos somam.se à dinâmica 
econômica local, gerando núcleos diferenciados quanto à sua função 
e hierarquia que compõem redes variadas nas sub-regiões em formação. 

2 - A CIRCULAÇAO COMANDA OS MOVIMENTOS DE 
ORGANIZAÇAO DA REDE URBANA QUE É FRUTO 
E CONDIÇAO DA ESTRUTURAÇAO DA FRONTEIRA 

Por um lado, o caráter não estruturado da fronteira em incorpo
ração pouco produtiva, se manifesta numa rede indefinida cujos 
núcleos são dispersos, com baixa conectividade e que é ainda segmen
tada em subsistemas isolados correspondentes à uma organização eco
nômica e espacial anterior em "arquipélago", na precariedade dos ser
viços vinculados ao consumo da população e às atividades produtivas; 
manifesta-.se também no impressionante crescimento dos núcleos, em 
número e em concentração populacional. 

Por outro lado, os movimentos do crescimento urbano sugerem as 
condições que o vem favorecendo: as rodovias são os eixos da nova 
circulação em substituição à circulação fluvial, fazendo reviver as cida
des melhor dotadas de equipamento funcional que comandavam a 
economia e a circulação dos grandes vales; o nível de complexidade 
de circulação parece definir a. hierarquia dos centros e os tipos de 
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espaços urbanos - dos espaços de reprodução onde domina a circulação 
da força de trabalho e de mercadoria, aos núcleos em que as atividades 
produtivas e a circulação de produtos regionais são expressivos, a 
aquelas em que se soma ainda a circulação mais complexa do capital, 
da informação, dos "negócios", com seus serviços e equipamentos 
correspondentes de bancos, comunicação, escritórios técnicos, etc. 

Quatro movimentos podem ser identificados nas décadas de 70 e 80 
quanto ao crescimento urbano (Tabela 1), sob o comando da circulação: 

1 - A expansão-consolidação de centros regionais, sub-regionais 
e locais que constituem a base de operações produtivas de frentes impul
sionadas por iniciativa do Estado, ao longo das rodovias Belém-Brasilia, 
Transamazônica e Cuiabá-Porto Velho. Trata-se de Municípios com 
população urbana de 10 mil, 19 mil, 20 mil e de 49 mil habitantes, 
além de Imperatriz (população em torno de 200.000), cujo crescimento 
foi de 150% ou mais! Os menores situam-se junto às frentes, e neles 
domina a circulação de migrantes e de mercadorias. Os maiores estão 

TABELA 1 

MUNICíPIOS COM POPULAÇAO URBANA, POR CLASSES DE 
CRESCIMENTO, SEGUNDO CLASSES DE TAMANHO - 1970-1980 

COM POPULAÇÃO URBANA SUPERIOR A 50 000 HABITANTF.S 

CLASSES DE 
MUNICfPIOS, POR ClASSES DE CRESCIMENTO 

(%1 
1970-1980 

TAMANHO EM 1980 I-------.------:------,;-------
45.0- 64,9 

500 000 - 999 999.. Belém 
250 000 - 499 999 .. 
100 000 - 249 999 .• 
so 000 - 89 999 .. 

65.0- 84,9 

São luis 
Santar6m 
Ma capá 

85,0 -149,9 

Manaus 

Pono Velho e Cuiabá 
Rio Branco 

150,0 e meis 

Ananíndeua 
Randan6palis 
Vãnn Gtandll 

COM POPUlAÇÃO URBANA DE 1 O OOD A 49 999 HABITANTES 

CLASSES DE 
TAMANHO EM 1980 MUNJCIPIOS COM CRESCIMENTO SUPERIOR A 150% 

20 000 - 49 999.. . Boa Vista 
Altamira 
Conceiçio do Araguaia 
Marabá 

10 000 - 19 999. . . Humaiti 
Maricapuru 
Breves 
Paragominas 
Santa Isabel do Pari 
São Domingos do Capim 

Coelho Neto 
Grajau 
Presidente Dutra 

Tue~~ul 
Santa Inês 
Barra do Garças 
Ji·Pa11ná 

São Mateus do Maranhão 
Colinas de GGíás 
Paralso de Minas Gerais 

Bari. d& Bugre 
T angarê da Serre 
Vilhena 
Pimenta Bueno 
Cac011 
Aríqueme 

fONTE - 01é01 Otgalliudls pela Gtó,afa Olas s.,... de l ime e ,a~ m ttlllilnl8111t tNidot. ~eg111141 o Censo D111101161ito de 1970 • 1980. 
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hoje já à retaguarda das frentes, como é o caso de Araguaina, Conceição 
do Araguaia, Marabá, Tucurui, Altamira e Itaituba, verdadeiras exten
sões de ImperatriZ, o grande centro da Amazônia Oriental. 

Formam elas um conjunto de Cidades que, na escala regional/na
cional ocupa posição estratégica para circulação da força de trabalho 
e do capital, situadas que estão no contato da fronteira com as bacias 
de mãCHie-obra do Nordeste e com as artérias que conectam ao centro
sul; a importância dos serviços bancárias e de transporte e comunicação 
evidenciam o seu papel na circulação do capital, além da circulação 
de mão-de-obra e mercadorias. Na escala regional/sub-regional, essa 
concentração expressa não só o apoio logístico às frentes, como a expan
são de suas funções regionais vinculadas às condições de circulação 
de mão-de-obra, adensamento da população, de produção e potencial 
de prOdutividade quanto a recur.sos agrícolas, pastoris e minerais, isto 
é, formação de estoques produtivos, e de presença direta do Estado, 
sob múltiplas formas. 

2 - A expansão-concentração nas capitais estaduais. Extensão 
regional do centro nacional, Belém atende a necessidades empresariais 
e técnicas, politicas, de contatos, de resolução extralegal de problemas, 
tendo sua expansão metropolitana evidenciada pelo crescimento de 
Ananindeua (150%). As demais capitais crescem de duas formas: 
a - isoladamente, comandando vastos hinterlands como é o caso de 
Manaus - que tende à metropolização graças à sua posição geográfica 
que lhe dá o comando da Amazônia Ocidental e à criação da Zona 
Franca - e também o caso de Rio Branco e Boa Vista; b - por 
aglomeração, como é o caso de Cuiabá- Várzea Grande, e, visto numa 
certa escala, também Porto Velho, levando-se em conta as cidades pró
ximas, da colonização oficial. Dotadas de serviços administrativos, 
bancários, de educação e saúde menos precários devido à sua condição 
de centros de regiões tradicionais, as capitais tornam-se também bases 
da nova circulação do capital, da informação e da população, mas 
bases relativamente isoladas e onde a circulação da população domi
nante é a intra-regional, em coerência com o menor dinamismo das 
sub-regiões que comandam. 

3 - A reprodução de pequenos núcleos dispersos - povoados e 
vilas - vinculados à mobilidade do trabalho que, finda a frente de 
trabalho se retraem ou extinguem, logo reaparecendo junto a novas 
frentes. 

4- A retração de núcleos antigos, que ficaram à margem da 
nova circulação. 

Explica-se, assim, o aparente paradoxo de uma fronteira agrícola 
com intenso processo de urbaniZação (Becker, 1977): entre 1970 e 1980 
a população urbana passou de 1. 652. 688 para 2. 720 .140 habitantes, 
ou seja, de 36 para 43% da população total dos estados amazônicos, 
enquanto que, na mesma década, a população rural cresceu de 2. 948. 324 
para 3. 982. 194 habitantes ritmo lento e quase insignificante se com
parando com o da apropriação de terras. Vale assinalar que esses 
números estão aquém da realidade, uma vez que não estão computados 
os núcleos pioneiros que surgem e crescem em ritmo acelerado. Con
figura-se, as.c;im, uma fronteira urbana que acompanha e até anter.ede 
a fronteira agrícola (Machado, 1983). 

Frontrira ~ urbanii!'Ação repmsaáas 403 



404 

3 - A CONFIGURAÇAO LOCAL DA REDE: 
MODELOS DE URBANIZAÇÃO 

A rede urbana regional compõe um gigantesco arco em torno da 
Amazônia, assumindo configuração sub-regional diferenciada (Becker~ 
1982). Tal diferenciação expressa o ritmo e a escala das transformações 
espaciais associadas à diversidade das relações Estado-sociedade civil 
e das formas de organização dos mercados de trabalhos locais. 

Alguns modelos de urbanização podem ser esquematizados tomando 
como base principalmente a pesquisa de campo realizada na Amazônia 
Oriental e no norte de Mato Grosso. Uma distinção fundamental existe 
entre a urbanização em áreas de ocupação "espontânea", isto é, apenas 
induzida pelo Estado, a urbanização em áreas de ocupação dirigidas 
pelo Estado e/ou por companhias privadas, a urbanização efetuada 
pelos grandes projetos individuais e a urbanização tradicional. 

1 - O modelo de urbani2ação "espontdnea" é característico da 
Amazônia Oriental em áreas onde a ação do Estado é indireta, onde 
domina a apropriação privada das terras por empresas de grupos eco
nômicos ou fazendeiros individuais, cujas relações de trabalho se funda
mentam em forte mobilidade, sendo do tipo assalariado combinado, 
respectivamente, com trabalho mecanizado e com pagamento de renda, 
restando pouco espaço para o campesinato. Este foi transformado em 
força de trabalho para as grandes obras públicas, mineração e para 
o desmatamento e formação de pastagens, atendendo à produção mais 
expressiva da fronteira, embora pouco substancial em relação à vas
tidão do território (a Amazônia Oriental corresponde a 20% do ter
ritório do Pará e 7,6% da Amazônia Legal). 

As cidades são residência da nova sociedade local constituída de 
comerciantes, funcionários, médios fazendeiros, pequenos produtores 
"peões" e migrantes sem terra; sua estrutura interna é diferenciada, 
evidenciando a importância do espaço de reprodução nos quarteirões 
periféricos de casas de madeira, mas também do espaço de produção, 
central, sede do comércio e serviços de consumo e de circulação. Os 
povoados e vilas, residências de "peões" e semi-proletários, são basi
camente espaços de reprodução. O conjunto de núcleos, expressando 
a pobreza da massa de população, configura uma rede caracterizada 
pela importância de povoados e vilas dispersos e diretamente dominados 
pelos centros regionais com quase ausência do escalão de cidades mé
dias; a rede é articulada principalmente pela circulação de migrantes 
e de mercadorias constituindo um sistema de circulação da força de 
trabalho. 

O grande centro regional da Amazônia Oriental é Imperatriz. Com 
suas sucursais - Araguaína, Conceição do Araguaia e Marabá forma 
um conjunto de Cidades que se sucedem de 100 em 100 quilômetros 
aproximadamente; é a grande porta de entrada do capital e dos mi
grantes, controlando sua redistribuição pela rede de vilas e povoados 
espaçados em torno de 20 quilômetros (distância de 10 km de ida e 
volta a pé ao local do trabalho). 

No norte de Goiás, o povoamento iniciado na década de 60 ao longo 
da Belém-Brasília se fez como expansão da fronteira agrícola, com 
produção de gado e arroz por fazendeiros (usando rendistas) e pos-
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seiros; a população se dispersou pelos povoados que tinham então o 
caráter de verdadeira frente camponesa (Becker, 1976; Rodrigues, 1978; 
Machado, 1979; Bitoun, 1980). 

A mudança da politica governamental em fins de 1960 subsidiando 
a apropriação seletiva do espaço, valorizou as terras, provocando a 
expansão das fazendas de gado e a expropriação dos posseiros com 
retração da frente camponesa e ampliando o trabalho assalariado. Parte 
da população expropriada concentrou-se então em alguns povoados 
e na periferia de Imperatriz e Araguaína, selecionados como pólos de 
desenvolvimento, onde passou a exercer tarefas no baixo terciário e/ou 
no meio rural. Parte se deslocou para novas frentes, reproduzindo os 
povoados que perdem, contudo, o caráter de :frente camponesa, cons
tituindo-se principalmente em residência de ''peões"; é o que ocoiTe 
no sul do Pará, onde o Estado subsidiou a implantação em grande 
escala da empresa de grupos econômicos que, interessada em investi
mento a longo prazo e não na produção, utiliza desde o inicio, trabalho 
assalariado e mecanizado para tarefas em curto período do ano. 

O levantamento da cadeia de recrutamento da força de trabalho 
através de "gatões", "gatos" e "gatinhos" (Becker & Machado, 1982), 
revela como os núcleos urbanos da área da Belém-Brasilia constituem 
uma rede de circulação de força de trabalho não só para as fazendas 
locais como para as frentes distantes, demonstrando que o norte de 
Goiás hoje já se constitui como parte da bacia de mão-de-obra para 
as frentes em expansão no Vale do Xingu. 

2 - O modelo de urbanização dirigida é o da colonização plane
jada e executada diretamente pelo Estado ou companhias colonizadoras, 
baseada na filosofia do urbanismo rural do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que prevê um sistema de 
núcleos urbano-rurais hierarquizados a partir de Rurópolls, pólo de 
desenvolvimento rural integrado para uma ârea de influência consti
tuida de agropolis e agrovilas. 

a - O modelo de urbanização dirigida pela colon~ação particular 
é diretamente executada e controlada por companhias colonizadoras 
em terras virgens (norte de Mato Grosso), onde domina a apropriação 
da terra por colonos em lotes de 100 hectares em média (50-60 em Sinop 
e 100-300 em Alta Floresta)~ cujas relações de trabalho dominantes são 
do tipo familiar e onde as Cidades tem caráter dominante de lugares 
centrais hierarquizados para um campesinato que se diferencia, parte 
dele se capitalizando. As Cidades são residências de colonos e suas 
famillas, funcionários das companhias (só em 1981 foram inauguradas 
as prefeituras), comerciantes, investidores, sendo menos expressiva a 
proporção de migrantes sem terra e "peões"; sua estrutura interna 
é diferenciada com setores bem definidos e seus equipamentos e serviços 
são mais fartos. atendendo à demanda dos colonos, aos negócios de 
terra e financiamento das companhias e, no caso de Sinop, à circulação 
mais ampla da Cuiabá..Santarém, razão do crescimento da Cidade. 

Dado o forte controle exercido pelas companhias, quase inexistem 
povoados espontâneos. A rede urbana é inspirada na filosofia do urba
nismo rural do INCRA e, paradoxalmente a reproduz com mais sucesso 
do que o Estado. Um centro urbano serve e controla a ocupação de 
cada gleba onde se distribuem pequenos núcleos (equivalentes a agro
polis), e "comunidades" (de 3-3 km, equivalentes a agrovilas} dotados 
de igreja, escola e venda (no caso de Alta Floresta inexistem os pe-

Frontnrrz e urbanÍZII(íio repensadas 405 



406 

quem>S centros). No conjunto, sucedem-se núcleos relativamente regu
lares em termos de tamanho funcional e espaçamento segundo confi
guração via de regra linear pois que ao longo das estradas. 

b - O modelo de urbanização dirigida pelo Estado, é o da colo
nização oficial, no caso estudado, a colonização na área da rodovia 
Transamazônica. Baseada na filosofia do INCRA, e tendo como base a 
rodovia, é superimposta à velha estrutura urbana vinculada ao comando 
da circulação fluvial, utilizando as velhas cidades dotadas de equipa
mento funcional e posição mais importantes como parte de sua rede 
hierarquizada. Acresce que as áreas de colonização dirigida são enclaves 
em meio as de apropriação privada recente que também utilizam a 
cidade como base de apoio, o que dilui bastante o planejamento inicial. 
A estrutura social é, assim, complexa, compreendendo colonos, funcio
nários, novos comerciantes de bens, de terra, de força de trabalho, bem 
como aviadores ainda detentores de poder e antigos moradores, hoje 
empregados nos serviços ou no funcionalismo, além da burocracia, fa
zendeiros médios, migrantes sem terra e de nova força de trabalho 
móvel; a proporção de cada categoria varia muito em cada centro, em 
função do hinterland por ela comandado, isto é, da combinação coloni
zação/exploração privada antiga e nova. 

A estrutura interna dos núcleos expressa essa diversidade de com
binações da interação Estado-sociedade civil, onde espaços socializados, 
de reprodução e de produção, assumem proporções diferenciadas. O 
conjunto de núcleos forma uma rede em que as cidades antigas, revi· 
vidas, comandam agrovllas e povoados espontâneos. 

Tal é a situação da colonização na Transamazônica. A Cidade de 
Itaituba, na confluência da estrada com o rio Tapajós, é centro de uma 
área em que o projeto de colonização foi esvaziado e substituído pela 
exploração do ouro por grandes firmas e da pecuária por população 
vinda principalmente do Rio Grande do Sul. A ação do Estado aí é 
fraca, resumindo-se à sede do Departamento Nacional de Estradas 
de Rodagem (DNER), afastado da área central; nesta apenas uma rua 
principal asfaltada concentra um comércio dinâmico para as 35 ruas 
de terra com casas de madeira e taipa, o chamado "Maranhão" que 
concentra os "peões" que se destinam basicamente ao garimpo. 

A Cidade de Altamira, na interseção da rodovia com o Xingu, apre
sentou crescimento de 369% na década de 70 e 80, em grande parte 
devido à colonização. Sede de um Programa Integrado de Colonização 
(PIC' Altamira) que funcionou à base de colonos com lotes de 100 hec
tares, graças a manchas de terra roxa que sustentam expressiva pro
dução de cana-de-açúcar, pimenta e cacau para consumo extra-regional. 
teve grande expansão de serviços e equipamentos para atender aos 
colonos; a estrutura física da Cidade bem o demonstra, com o espaço de 
produção de um novo setor central de comércio e bancos, novos bairros 
residenciais além dos bairros tradicionais dos aviadores, de beira~rio. 
Dada a mudança de poUtica de terras em 1974, favorecendo a grande 
empresa e colonos selecionados, novos bairros surgem na periferia 
urbana habitados por migrantes sem terra assalariados urbano-rurais, 
bem como no centro ou próximo a ele como loteamentos espontâneos 
ocupados por ex-colonos empregados no terciário. o Estado marca sua 
presença mais forte num zoneamento do SERPHAU não respeitado, e 
numa área desapropriada pela Superintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (SUDAM) para um futuro aeroporto, mas hoje invadida. 
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Finalmente, é em Marabá - que a interação e os conflitos Estado
sociedade civil alcançam maior complexidade. Na confluência do Tocan
tins-Itacaiunas é base da economia extrativa de castanha dominada 
por sociedade local com poder econômico e político no Estado do Pará; 
localiza-se no contato das áreas de ocupação espontânea com ricos 
hinterlands de exploração mineral e pastoril - e dirigida, baseada na 
agricultura. Por essas razões, importantes órgãos federais estão aí 
sediados, Programa de Integração Nacional (PIN), a SUDAM, o INCRA, 
as administrações de Serra Pelada e Pólo Carajás, bem como o Grupo 
Executivo de Terras do Araguaia Tocantins (GETAT). É, assim, resi
dência de antigos aviadores de castanha que hoje produzem também 
gado ou diversificam seu comércio, de pecuaristas do Sul, de funcio
nários, de novos comerciantes, de migrantes sem terra e "peões". A 
interação complexa desses grupos se e>.."})ressa numa estrutura física 
tripartite, com três setores bem definidos: a - a Cidade Velha, com
preendendo 10,97% da população, sede da fração regional de classe em 
declínio, antigos fazendeiros e aviadores, funcionários públicos, bancos; 
b- a Nova Marabá, fruto da ação do Estado, planejada pela SUDAM 
em 1971 onde à área urbana se sucedem áreas verdes, em forma de 
folhas de castanheira, para onde se transferiram a sede do Governo e 
das atividades estatais, os bancos, e que só a partir de 1981 vem sendo 
povoada por venda dos lotes e por invasão das áreas verdes, corres
pendendo a 27,8% da população; c - a Cidade Nova, locus da ocupa
ção espontânea da força de trabalho móvel que sustenta os grandes 
projetos, os garimpos e as fazendas, e dos colonos em trânsito, que 
cresce horizontalmente a cada dia ao longo da Transamazônica, onde 
é mais dinâmico o comércio e onde já se inicia uma diferenciação 
interna no meio do amontoado de casas de madeira. 

Também aí são mais visíveis os conflitos decorrentes da socia
lização do espaço urbano, entre as velhas e novas frações hegemônicas 
regionais, entre o poder estadual e o federal, entre a força de trabalho 
e Estado local. A apropriação e utilização privada anterior é erodida 
pela socialização do espaço urbano que provoca valorização da Nova 
Marabá/desvalorização da Velha Marabâ/ expansão da Cidade Nova/ 
invasão da Nova Marabâ. 

3 - O modelo de urbanização dos grandes projetos privados cor
responde aos projetos de grande escala, distantes, interessados em 
investimentos de longo prazo na terra, e na produção principalmente 
de gado e madeira efetuando por vezes investimentos experimentais 
com outros recursos. É caso típico da "fronteira de recursos" isolada, 
que é parte de uma organização transnacional cujas relações entre os 
componentes do conjunto são maiores do que com a vida regional e 
local onde cada componente se situa; semi-auto-suficiente ela depende 
de uma base urbana para instalações, residência de pessoal técnico 
numeroso e trabalhadores permanentes, e atendimento à massa 
de trabalhadores assalariados temporários. Dependendo da escala e da 
localização do projeto, ele poderá se valer da rede regional, como no 
caso da Mogno, ou gerar nucleos subespontâneos de força de trabalho, 
como no caso do Projeto Jari. 

4 -O modelo de urbanização em áreas tradicionais é o daquelas 
áreas onde a expansão de frentes e o crescimento das capitais estaduais 
não foi suficientemente dinâmico para alterar o padrão tradicional de 
um CEntro regional comandando a rede de povoados de uma artéria 
fluvial. 
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4 - O NúCLEO URBANO É A BASE LOGlSTICA DA 
ORDENAÇÃO TERRITORIAL DA FRONTEIRA 

a - O núcleo urbano é a base da organização do mercado de 
trabalho, como ponto de concentração e redistribuição da força de tra
balho que deve estar disponível, móvel, mas localizada em pontos do 
território; a rede de núcleos assegura a circulação regional da força de 
trabalho (Becker, 1976; Rodrigues, 1978; Becker & Machado, 1982; 
Machado, 1981 e 1983). 

Ele é residência e mercado de trabalho alternativo para os traba
lhadores agrícolas assalariados que, liberados quando da capitalização 
das atividades agropecuárias, tomam-se excedentes nas áreas de pro
dução migrando para a cidade (20 a 30% dos entrevistados de origem 
1·ural, têm hoje ocupação urbana); é também residência de camponeses, 
pequenos produtores (posseiros, pequenos proprietários, rendistas) fre
qüentemente semiproletários atraídos pela presença da escola, oportu
nidades de emprego para a familia e expectativa de acumulação; é 
ainda nele que residem temporariamente os migrantes que chegam 
antes de se redistribuirem em ocupações diversas. 

Quanto menor o núcleo, mas exclusiva a função de circular a 
mão-de-obra, mais precários os equipamentos e menor o seu tempo de 
permanência, o que lhes atribui o carâter dominante de espaço de 
reprodução. 

A relação do urbano com a mobilidade do trabalho é patente nos 
povoados e pequenas vilas. Estes surgem como pontos de aglutinação de 
mão-de-obra para abertura da região, seja na condição de "peões" 
assalariados, seja na condição de camponeses, pequenos produtores de 
alimentos para o próprio suprimento da força de trabalho local. São 
eles pequenos centros de mercado de distribuição de bens através da 
venda e de coleta da produção camponesa (arroz, milho, mandioca) 
uma vez que a produção valorizada, dos grandes produtores (gado e 
madeira) é comercializada diretamente nos grandes centros. Além da 
venda, a escola e a igreja compõem os serviços básicos dos povoados. 
Sua origem freqüentemente se vincula à condição de apoio direto à 
circulação: canteiro de obras, posto de gasolina, restaurante, etc. 
(Becker, 1976). 

Dada sua função principal de concentrar a força de trabalho, tem 
localizaçjo estratégica - situam-se via de regra próximo às áreas em 
desbravamento e nos entroncamentos que levam a elas. E sua duração 
é efêmera: declinam com o deslocamento das frentes de trabalho e 
com a expropriação camponesa, numa indissociável identificação com 
a mobilidade da população (Becker, 1976). 

Na década de 60, o.s povoados se multiplicaram ao longo da 
Belém-Brasília concomitantemente ou mesmo antes da estrada, com o 
caráter dominante de base da expansão camponesa numa fronteira 
agricola. Após a alteração da politica governamental em fins de 1960 
favorecendo a empresa capitalista, acentua--se o carâter do povoado 
como núcleo de reprodução de força de trabalho móvel. 

Porque são a base local, o primeiro elo na grande cadeia de extra
ção e mobilização do produto excedente em favor das metrópoles na
cionais e internacionais, os povoados e pequenas vilas são considerados 
como uma manifestação de urbanização (Becker, 1976). 
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b - O núcleo urbano tem importante função político-ideológica. 
Não se trata apenas da presença concreta de múltiplos aparelhos do 
Estado sediados nas cidades. Ele é um sustentáculo da imagem do 
espaço alternativo, na medida em que, abrindo possibilidades não só 
de trabalho, mas de apropriação de um lote urbano, alivia tensões da 
população decorrentes de sua expropriação da terra e/ou de frustrações 
pela impossibilidade de obtê-la .. Exerce, assim, o papel de regulador, 
aliviando as tensões advindas dos movimentos de maior ou menor 
apropriaçã(!) e controle das terras pelo grande capital. Nos últimos anos, 
dada a intensificação desse controle e a valorização das terras na cidade, 
torna-se mais difícil ter acesso a um lote urbano; reduz-se o papel do 
núcleo urbano como aliviador de tensões, que passa, pelo contrário, a 
ser um foco de conflitos. 

Acresce que ele é o locus por excelência da ação do Estado na 
"preparação'' da população para seu papel na sociedade, através da 
veiculação de valores dominantes e de sua adequação ocupacional. A 
cidade é o local de (re)socialização da população que para ela se volta 
em busca da informação e dos meios que assegurem sua sobrevivência. 
Esse papel ela exerce através dos serviços de consumo e de circulação, 
dentre os quais ressalta, como principal na cooptação social, o comér
cio, que induz a população a desejar e a consumir bens, serviços e 
informações de todOB os tipos (Machado, 1983). 

c- Assim, se por um lado os núcleos urbanos são pontas de 
lança para ocupação do território como locus da circulação passam a 
ser, em si, um fator de mudança, adquirindo embrionariamente possibi
dades de crescimento autônomo e de influir na transformação regional. 
São o locus da mudança na estrutura ocupacional dos migrantes que, 
ai residindo, aprendem oficios para tarefas no campo e na própria 
cidade. Os oficios que se delineam atendem tanto à grande exploração 
rural como à urbanização - laminador de madeira, motorista de cami
nhão, carpinteiro, mecânico - e tanto ao crescimento físico da cidade 
(pedreiro, empreiteiro) quanto às necessidades do próprio setor infor
mal, como alfaiate, funileiro, oleiro, etc. (Becker & Machado, 1982). 

Os empregOB no baixo terciário, o pequeno comércio e o bene
ficiamento da produção, representam novas fontes de acumulação, que 
podem inclusive vir a fortalecer a condição camponesa; é o caso de 
colonos da área da Transamazônica que investem os ganhos na cidade 
nas propriedades e na compra de implementos de trabalho. 

Por sua vez, os núcleos passam a atuar como mercados. O pequeno 
comércio como ocupação combinada com a pequena propriedade ou 
posse da terra se expande basicamente em função do setor informal. E, 
os núcleos urbanos passam a ser também mercado básico para organiw 
zação da produção regional, estimulando a reprodução camponesa para 
produção de alimentos para a força de trabalho, bem como para horta
liças e leite destinados a grupos urbanos mais abastados que conseguem 
acumular na fronteira, tratando--se nesse caso de pequenos produtores 
que se capitalizam (Becker, 1982). 

1: assim que, se o núcleo urbano age na dissolução/conservação do 
campesinato como base da reprodução da força de trabalho que uma 
vez liberada dele necessita para sobreviver, ele também estimula a 
permanência e diferenciação do campesinato limitando. portanto, a mo
bilidade (Becker, 1979; Becker & Machado, 1982; Becker. 1982 e 1983) . 
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Esse crescimento incipiente marca um limiar no processo de urba~ 
nização: ele quebra o caráter dominante dos núcleos urbanos regionais 
como espaços de circulação e de reprodução da força de trabalho. 
Gerando serviços vinculados a atividades de produção e de consumo da 
população residente, cria um espaço de produção cuja magnitude varia 
com a categoria e dinamismo do núcleo. 

5 - SUMARIO E CONCLUSÕES 

1 -Fronteira e urbanização são faces de um mesmo processo. 
Espaço ainda não plenamente estruturado, a fronteira se define em 
relação a um espaço estruturado e urbanizado,. do qual é reserva de 
recursos, espaço de manobra política e espaço ideológico. Sua condição 
de espaço não estruturado lhe atribui elevado potencial político. Assim 
sendo, o Estado se empenha em sua rápida incorporação ao espaço 
global, vale dizer em sua urbanização, para mantê-la sob controle e 
em menor escala, para atender a interesses de grupos sociais diversos. 

2 - Controle e concessões do Estado - econômicos e políticos - se 
efetuam através da rede de núcleos urbanos que, como condição da orga~ 
nização do mercado de trabalho e da c~optação ideológica, são a base 
logistica do rápido ordenamento territorial da fronteira, o que explica 
o grande crescímento urbano na fronteira. 

3 - A circulação - principalmente de capital, força de trabalho 
e informação- é a base da integração da fronteira, respondendo pelo 
crescimento dos núcleos e organização da rede. 1: que os estoques 
econômicos que correspondem a investimentos produtivos, são pouco 
densos e descontínuos no espaço e no tempo o que exige grande ampli
tude e intensidade de fluxos, ainda que temporariamente. Segundo a 
expressividade dos estoques econômicos, dos fluxos e das relações 
Estado-sociedade local, a rede assume configuração local diferenciada. 
O grau de complexidade da circulação atribui dinamismo e hierar· 
quia aos núcleos - quanto menor o núcleo, mais exclusiva é á circu
lação de força de trabalho e de mercadorias para seu consumo, carac
terizando os povoados como espaços de reprodução. 

4 - Confirma-se, assim, a hipótese de que o núcleo urbano é um 
elo na cadeia de mobilização, extração e concentração do produto 
excedente, e de que tal mobilização se efetua não tanto através da 
produção e sim através da exploração da mobilidade da força de tra
balho e daquela efetuada pelo capital financeiro e pela ideologia. Para
doxalmente, contudo, alguns núcleos urbanos, ao lado de seu papel 
extrativo, paasam a ter também um papel generativo como mercado não 
só de trabalho, mas para produção regional, como locus de aprendizado 
de novas ocupações e de aprendizado político, e como fonte de acumu
lação, inclusive para investimento na terra. 

5 - As contradições inerentes a esse processo de integração vêm 
restringindo o papel do núcleo urbano como sustentáculo ideológico, 
tornando~ foco de intensos conflitos entre a massa de popula
ção x Estado, hegemonia tradicional x nova, ambas x Estado, etc. 
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Tendo em vista o papel generativo que o urbano pode ter, a maior 
facilidade de alocação de investimentos que oferece, e tendo em vista 
que o poder local é a parte mais vulnerável do aparelho de Estado, 
pondendo estar sujeito a pressões locais, não seria lícito considerar a 
urbanização, juntamente com a distribuição de terras e reforma agrária, 
uma alternativa social e politicamente válida a ser melhor analisada 
e utilizada? 
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RESUMO 

O trabalbo tem como objetivo analisar o papel dos núcleos urbanos na trontelra e a 
relllÇio fronteira-urbanização. Anos de p~qulsa de campo na Amazônia Oriental e no norte do 
Mato Grosso, permitem: 1 - confirmar a hlpóteae de que os núcleos urbanos são formas 
construlctas pela clrculaç~. especialmente a da !orça de trat:alho, o creaclmento dos núcleos 
e a organ!:taçlo da rede urbana vinculando-se em grande parte ao seu papel na organtzaç6o 
do mercado de tnbalho; 2 - reconhecer que os nucleoa urbanos 61.0 as dispositivos espaciais 
b6.slcos ut!llzadoa pelo Estado na produçlo do espaço global e na sua ação polltlco-ldeológlca; 
3 - nrttlcar que exercem. de forma l1mUada, papel reneratlvo como mercado de trabalho. 
como lugar de aprendl:tt.do ocupacional e político e como tonta de acumutaçio; 4 - vtrl!lcar 
também como neles se rea.J..tza a art!culaçlo Estado·socledo.de clvll, dando origem a çonfl
guraç6es dlterencladas da rede na.s l!Ub-regtões em tarmaçlo. 

Expllca-se assim o vigoroso crescimento urbano regional entre l97!Hl0, em que cinco 
grandes movimentos podem &er identl!icados: 1 - a expans&o-consolldaçâo de centros regionais 
e aub-:regtonals que constituem a. base de operaç6es produtivas; 2 - a expando-coneentraçAo 
nas caplt&is estaduais; 3 - a reprodução de povoados dispersos vlncu!.edos às frentes de 
trabalho; a ratraçAo de núcleos anttgoa, local!zadoa t. margem da nova clrculaçlo. 

SUMARY 

Tbe purpose ot thls paper ts to analyse the role of the urban nuctel ou the frontter 
and the frontter-urb&ntzation relatlon, Yean of fleld survey in Eastern Ama7.onia and the 
north of Nato Gz-oaso !lave made lt pO&Slble to: 1 - çon!lrm the hypothesia that the urb&n 
nuclel are torms constructed bY ctrculatlon, especlally the etrcula.tton of thc work force, the 
growth of the nuelel and the orga.nlozatlon ot the urban network being to a large extent 
connected wltb tllelr role 1n tbe organtzation ot tbe labour mar'ltet; 2 - recogntze that the 
urban nuclel are the butc apatia! arrangements used by the State ln productng global epace 
and In lt.l pollttco·ldeologtcal action; 3 - vertty that tbey exerclse, In a Umtted way, a 
generatlve role u a Jabour marltet, as places .for occupatlonal and politlea.I learnlng and as 
a soun:e of accwnulatlon; ol - also verlfy how the anicu'latton between the State anel the 
civil eoctety 15 carrled out wtthtn them, gl'vlng rtse to dlfterentlated eonfiguratlODll of the 
network ln the aubreglom In proces,s of tormatton. 

In tbls way the vtrorous reglonal urban if'OWth between 1970 an<t 19:10 can be explalued, 
In whlch tive great movements can be ldent!fled : 1 - the expans!on-conaollda.tlon ot regional 
and subreglonal centres whlcb constltute the basts ot productlve operations; 2 - expanslon
concenttatlon tn state capitais; 3 - the reproductlon ot ~attered. townsbipa connected wlth 
the labour !rente; tbe retractlon of otder nuclel sltuated outstde the area of new c!rculat!on. 

Este artigo foi recebido pela Superil!tendência do Centro Editorial - CEDIT. na dia 28 de 
janeiro de 198S. 
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A DEVASTAÇÃO 
DA FLORESTA AMAZÔNICA* 

Orlando Valverde-

A partir da década de 70, inúmeras quei
madas ocorreram na Amazônia, culminando 
com as da severa estiagem de 1987, quan~ 
do Imagens do satélite NOAA-9, do dia 24 
de setembro daquele ano, derectaram e eoo 
focos de Incêndio, numa extensão de ape
nas 8 000 krn2 nos Estados de Mato Gros
so, Pará e Rondônia\ 

O clamor levantado pelos polticos e enti
dades oonservacionistas nacionais e interna
cionais levou o governo brasileiro a exarar 
um decreto, intitulado "Nossa Natureza", d~ 
tinado a acalmar os ânimos. 

Esses são apenas acontecimentos super
ficiais, divulgados pela imprensa, e que mer~ 
cem uma análise mais profunda, a fim de 
que deles se possa extrair uma polftica ~ 
biental correta e democrática. reJativamente 
à ocupaçao da Amazônia 

• !;c:abida pwa pu~- 17 de oul.lbto de 111110. 

PORQUE DEFENDER A AMAZ0NIA 

Um mapa-múndi da cobertura vegetal da 
Terra (Figura 1) exibe três grandes florestas 
na faixa equatorial: 1) Na Africa, a mata da 
bacia do Congo, que se prolonga para oes
te pela faixa costeira sudanesa. Já está mui-
to degradada, por causa de sua elevada po.. 
pulação nativa e pela exploração de compa
mias madeireiras européias. 2) A mata do 
sul e sudeste da Ásia, que cobria quase to
da a lndia e Ceilão, e chega até o norte da 
Austrália (Queensland), tem sofrido, ap6s a 
2. a Guerra Mundial, impiedoso saque de suas 
reservas, por vários motiVos: sustento da ele
vadíssima população, guerras devastadoras 
(Vietnã), e exportação maciça. legal e ilegal. 

.. Ge6ll'llfD. Pl'.aldenle da C.panba ......... de DlfM& a pelo O...VcMm.,ID da Amc6nle • CN~ 

1 "'Oncla. CU!Uit, 40 (2), p. 311, Wt Blbllograla 



promovida por multinacionais madeireiras, 
com sede no Japão, EUA. Hong-Kong e Sin
gapura Por isso, o patrimônio florestal de to
da a região está próxímo do esgotamento. 
3) A floresta amazônica - a maior de todas ., 
com quase 7 m:thOes de kfn2, reveste o nor
te do Brasil, as Guianas, sLi da Venezuela, 
sudeste e sti da Colômbia, leste do Equa
dor e do Peru, e norte da Boivia. Prolonga
se pela vertente do Caribe até o México. o 
Brasil possui a maior traçao dela, com uma 
superfície superior a 4 milhões de krri2, equi
valente a 48% da área total do País. 

O ecólogo alemão Dr. Harald Sioli, que re
alizou, por mais de 40 anos, pesquisas na 
Amazônia; afirmou que o número de espé
cies de seres vivos animais e vegetais exis
tentes na região desde entes Ulicelulares até 
organismos extremamente complexos é da 
ordem de 30 milhões, ultrapassando, "de lon
ge até, a idéia anterior da existência de 5 a 
6 milhões de espécies no mundo intetro''2. 
Segundo o Dr. Herbert Schubart, ex-diretor 
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazô
nia - INPA -. de Manaus, a floresta amazôli
ca encerra cerca de 40% das espécies de 
seres vivos em 7% da superfície das terras 
emersas. Sua biodiversid~de é ~ que a 
das ftorestas tropicais da Asia e Atrica reuni
das. 

A ocorrência generalizada, nos perfis de 
sotos da hiléia, de crostas laterfticas e de la
tema pisolitlca em srone fines e pavimentos, 
assim como a concentração de minerais pe
sados, como o ouro e a cassiterita, em depó
sitos secundários nos leitos e terraços ftwiais, 
s6 podem ter-se formado sob um clima tro
pical semi-úmido, sob um regime de chwas 
mais concentrado, temperanns ligeiramen
te mais baixas e uma cobertura vegetal aber
ta. que teriam prevalecido na baixada amazô
nica no Quaternário Antigo, especialmente 
durante a última glaciaçao (WQrm), de 18 000 
a 9 000 anos atrás. 

Nessa época, as florestas da regláo esta
vam reduzidas a matas ciliares e a manchas 
dispersas, ou •refúgiOS'', sobre solos com 
maior capacidade de retenção da umidade, 
como se verifiCa hoje no Brasü Central, na 
Mata da Corda, no vale do Paranalba, no 
Mato Grosso de Goiás e na Mata de Doura
cJos3. A composição ftorfstíca dos refúgios 
variava de um para o outro. 
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Em conseqOência da acumulação da 
água sob a forma de gelo nas calotas pola· 
res, o nível do mar estava então de 100 a 
120m mais baixo que o atual. O Amazonas 
e seus principals afluentes encaixaram seus 
leitos nos sedimentos tenros. O lençol de 
ãgua subterrâneo estava multo mais profun
do. Por isso, predominavam na Amazônia 
os campos cerrados, cujas árvores têm a 
parte subterrânea mais desenvolvida que a 
~esubaérea 

À medida que o clima da Terra se foi aque
cendo, durante o Flandriano, o nívet do mar 
subiu; os rios de maior carga sólida construr
ram suas várzeas; os demais formaram la
gos eustáticos interiores (as "rias fluviais", 
de P. Gourou); o lençol freático se aproxi
mou da superfície dos solos de terra firme. 

As matas de galeria se alargaram subin
do as vertentes e coalesceram, em cima dos 
baixos tabuleiros. 

Nestas circunstâncias. a hiléia como forma
çao florestal contínua corresponde a um fenô
meno geologicamente recente • bem poste
rior ao aparecimento do Homo sapiens na 
Terra. Ela fof formada pela coalescência de 
bosques dispersos, reunidos como as peças 
de um quebra-cabeças {puzzle). 

Seria dificil explicar que outra maneira a 
gênese da hil{lia A teoria dos refúgios nos 
permite compreender a extrema complexida· 
de e biodiversidade espacial da selva amazô
nica Por isso mesmo, a destruição de um 
refúgio ecológico na Amazônia pode signifi· 
car danos genéticos muito mais graves do 
que sua superfície poderia sugerir. 

Sem dúvida. a hiléia amazônica é o maior 
banco genético do mundo. Sua destruição 
será. portanto, uma perda para sempre; a 
Hl.fTJanidade ficará mais pobre. Os nossos 
mestres no manejo e aproveitamento dos re
cursos florestais são os indios, mas estes 
tendem a desaparecer por extermínio, antes 
mesmo do que a própria mata 

CONSEQÜ~NCIAS AMBIENTAIS 
DO DESMATAMENTO 

Desde tempos imemoriais, os lndlgenas 
habitam o bosque amazônico e, contudo, ele 
subsiste até hoje. No entanto, esses primm.. 
vos habitantes não dependiam exclusivamen
te da coleta vegetal, da caça e da pesca; 
sempre praticaram uma agricultura. 

R bras. Geogr., Rio tk janeiro, v. 60, n .1-2, jan.lt/n;. 2006 
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O equlkbrio entre o meio ambiente e as 
sociedades primitivas da Amaz(mia é, em ra.. 
gra, estável. porque elaS vivem numa econo
mia de subsistência NAo havendo comércio, 
nada é exportado, assim, tudo o que ali se 
retira da natureza. a ela retoma As cultli'8S 
se limitam a atender à demanda da comuni
dade tribal, da mesma forma que as ativida
des extrativas. 

Quando os colonizadores europeus chega
ram às selvas tropicais deduziram que so
mente um solo extremamente fértH poderia 
sustentar uma vegetaÇão tão exuberarte e 
variegada. No entarto, as tentativas de coJo... 
nizaÇAo agrícola na AmazOna em terras nao 
inundáveis têm geralmente resultado em fa... 
lência. 

A equipe do Instituto Nacional de Pesqú
sas da Amazônia • INPA • em Manaus, to. 
mou amostras da água da chwa, acima das 
copas das árvores, e encontrou água destoa
da A água da chwa que escorre pelos ga
lhos e troncos e goteja das folhas é riqi.ÍSSi
ma em bases solweis e nutrientes orgarncos, 
e a água que brota de fontes, situadas nas 
vertentes do baixo tabuleiro terciário, é com
posta de uma soluçAo de ácido húmico em 
água pura. 

A água rica em nutrientes. que escorre 
pelos caules e goteja da folhagem, é capta.. 
da pela densa malha de raízes e pelos ab-
SOtVentes, superficiais ou pouco profundos, 
jâ que a maioria das árvores amazôniCas 
nAo tem raiz pivotante. Os vegetais captam 
a água com os nutrientes e, depois de assi
milá-los, a devolvem em grande parte à at
mosfera por evapotranspiração. Os ácidos 
orgAnicos residuais vao para o lençol de 
água subterrâneo. 

N:J contrário do que acontece nas zonas 
temperadas. onde os nutrientes se encontram 
nos solos, na Amazônia Certral, eles estão 
nas copas das árvores, produzidos pelos ex
crementos da abundante fauna arborícola, 
composta de aves, macacos, insetos. •• 

A abertura de uma pequena roça na hiléia 
amazônica é comparável a un pequeno arra
rtlâo ou à picada de um alfinete num corpo 
tumano. Mas a remoçAo de vastas áreas 
oontfnuas da ftoresta rompe violertamente 
o equiibrio do ecossistema florestal. /la con
seqOências desta agressAo ao meio ambien
te sao graves e seus processos, muitas ve-
zes, irreversíveis, como os de: erosao acele
rada, seja em ravinas, seja em lençol; lxivia
ç.to, que é a descida de rutrientes do solo 
dissolvidos pela água de infiltraçAo; iluviaçao, 
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que é o arrastamento mecânico das partícul~ 
finaç não solúveis para os horizontes ir1erio
res do perfil do solo, mu:Jando a própria texw 
tura deste; aleraçlk> do clima local, pela inci
dência direta dos raios solares sobre o solo 
desnudo, gerando um s~uecimentodiur
no e turbidez smosférica, chamada •névoa 
seca•. Este fenômeno, antes desconhecido 
na região, tem causado eventualmente a in
terdição dos aeroportos de Belém e Porto 
Velho; assoreanento dos rios, prejudicando 
a sua navegabilidade; alteraçflo dos regimes 
flwiais, que tendem para o regime torrencial, 
e, por fim, a pior das conseqOências nocivas, 
por ser irreversível: a EDCti'lç.áo de espécies 
vegetais e animais. 

De fato, já se encontram em adiantado es
tágio do processo de extinçAo várias madei
ras nobres, como: o mogno, a maçarandu
ba, a castanheira-cJo..pará, o acapu. o pau
amarelo, bem como plantas aromáticas - o 
pau-rosa - e medicinais, a exemplo da ipeca.. 
cuanha ou poaia'. Também difíceis de encon
trar se tornaram vérios animais, outrora tfpi· 
cos da paisagem amazôrica: o jacaré, as tar
tarugas, o peixe-boi, a onça-pintada, a jagua
tirica. •• 

CONSEQÜ~NCIAS SOCIAIS 
DO DESMATAMENTO 

Toda essa feroz agressão que se detla
grou contra a natureza amazônica foi acom
panhada de t.ma violência inaudita contra 
as populaçOes rurais ali tradiâonalmente re
sidentes, ou chegadas artes, à procura de 
terras para cultivar: rndios, posseiros5, rlbeiri
mos, coletores de borracha (seringueiros) 
ou de castanha-do-pará (castanheiros). 

Em artigo publicado na Revista Brasileira 
de Tecnologiae, em 1981, o autor defendeu 

• ......,. .-ucto ~ ....... étueloeN daMiu6nlol. de 
cuja'* • -• a!IIMina, pllmllro ,_ .. ~ .-• a cura da 
dMntlltatm.,..a Ho~ no luglr de 111110a "mmlla da PG*'. no_.. 
deMIIDGr-,_,tm.._~deCIII*W-oalar!IIDellr~ 

sa..m-noa.e.......-etm~~P~oc:uPIIftWI• pr..,.. 
~ p6~- ....-aio lllglfmo, e que, de~ cam 
alAIIdla T.,_ de 11111D. podido~ proplllclade.,..,... '-1o 6, do
mhkl, .. Cinco- dll DCUP!Çio •-• .-:t1ca 
'o. VIMrdlt: "EcaaDgga • ...,llllhlmtnlo da M!a6nla'. I'IIIM1a Sralilell· 
ra dll T-olagle, ""'- lCI, " p.:t-11, - lll:ilogniiiL 
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a tese de que todos projetos de desenvolvi
mento até hoje levados a efeito na Amazônia 
brasileira, desde o surto extrativo da borra
cha, atenderam baSicamente a interesses es
tranhos à região e ao próprio Brasil. Apesar 
da furiosa reação que o citado artigo acarre
tou em certos meios ofiCiais, nenhum argu-

menta foi apresentado que invalidasse sua 
tese, cujo balanço dos beneficiários e dos 
prejudicados é sintetizado no esquema abai
xo (Quadro 1). 

POÚllCA 

Surto da borracha 

Construçao de ro
ci<Mas e coloniza
ção 

Projetos agrope

cutuios 

PrOjetos hídroelé

tricos 

Projetos siderúrgi

cos 

Projetos madeirei

ros 

Para nao parecer que haja exageros. va
le a pena explicar melhOr certas rotulações, 
contidas no esquema abaixo. 

QUADRO 1 

QUEM GANHOU 

Indústrias de automóveis 

e de artefatos de borracha 

(estrangeiras). 

Armas de construção rodo

viária e de colonização. 

Grandes empresas do Su

deste e Nordeste e transna

donais. 

Multinacionais do alunínio 

e grandes firmas de cons

trução civil. 

Grandes siderúrgicas es

trangeiras, carvoeiros e gu

seiros. 

Grandes madeireiras trans

naclonais e serrarias vindas 

do Sudeste e Sul. 

QUEM PERDEU 

Seringueiros 

Seringalistas 
Casas aviadorasttl 

Colonos, posseiros e fndios 

Peões, posseiros, fndios e 

pequenos proprietários 

Índios 

Colonos 

Peões 

Ribeirinhos 

Posseiros, pequenos pro
prietários e rndios 

seringueiros 

Castanheiros 

ÍndiOs 

Colonos 

l'l Chamavam-se, na AmazOnia, •casas aviadoras• firmas geralmente sediadas em Belém e Manaus, 

que forneciam bens de conSumo e de produÇão (ferramentas, armas. munição, alimentos, roupas, etc.) 
aos seringais e recebiam, em troca, pélas de borracha para exportar. 
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Borracha 

A borracha chegou a ocupar, oo passa
do, o segundo lugar na pauta das exporta
ções brasileiras; mas logo que ~ lnd~ 
de pneumáticos dos EUA, Inglaterra, Alema
ma e França ~lveram borracha mais bara
ta nos seringa!s plartados do Extremo Orien
te, a AmazOna fol abandonada k própria sor
te. Os seringais sivestres foram deixados 
em abandono, e o colapso econômico da 
Amazônia brasileira foi de tal ordem que a 
população dessa região diminuiu, em núme
ros absolutos. erue os Censos de 1920 e 
1940. Em compensaçao, ~ mendonadas in
dústrias estrangeiras aumertaram sua mar
gem de lucro. 

Rodovias e eolonizaçlo 

Sob o pretexto de i'ltegrar a Amazônia ti 
economia nacional, os governos militares, a 
partir de 1968, levaram a efeito 1.1n progra
ma intensivo de construçAo de estradas e 
instalaçAo de colOnos ao longo delas. 

O Governo Federal canalzou então para 
a Amazônia vastos contingertes de trabalha
dores rurais sem terra. mcpulsos por fazen.. 
deiros temerosos de que Ll11a prometida refor
ma agrária viesse a gerar di'eltos sobre a 
terra e seus empregados. 

A colonizaçlo se implaltou sobretudo 
em três faixas (Figura 2): na Tra'\SarllaZOri
ca, entre Marabâ e ltduba (Pará), e na Cuia
bá-Porto Velho, ambas a cargo do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
- INCRA ·, do Miristério do lrterior. Outra fai
xa de oo apaçAo irnpoftarte foi ao longo da 
C~arém. na parte situada no Esta
do de Mato Grosso, ertregue k colonização 
privada, que, em geral, nada mais fez senão 
especutaçao imobiliária. baseada em lotea
mertos. 

Nem as "companhias colonizadoras" nem 
o INCRA foram capazes de fixar totalmente 
os rmgrantes. Muitos deles, quando pude
ram, abandonaram SEtUS lotes e vieram para 
a periferia das cidades. o~ se internaram 
mais na selva, em busca de terras virgens. 

FIGURA2 

A AMAZONIA LEGAL E OS UMITES DA HILÉIA NO BRASIL 
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O desmatamento causado por essas cam
poneses só foi multo significativo: em Rondô
nia, onde eles chegaram em levas numero
sas e talaram as florestas, usando principal
mente o machado, a foice e o fogo, e no su
deste da Amazônia (SE do Pará, oeste do 
Maranhão e no "Bico do Papagaio", no nor
te de Tocantins}. 

Pecuária 

Depois de 1971, o governo brasUeiro, atra
vés do seu Ministro do P~nejamerto, decla
rou que não mais financiaria •min!fúndios-7, 

mas somente " empresas rurais", isto é, proje
tos agropecuários, em grandes uridades fun.. 
diárias que, segundo o citado ministro, tra
riam retornos fiscais, gerariam cerca de 
30 000 empregos, fonnariam na região um 
rebanho de 2 milhOes de bovinos, tomando 
a Amazônia nao apenas auto-suficiente, mas 
até exportadOra de carne. Para atrair investi
dores, o governo brasileiro lhes concedeu 
isençêo teta! de impostos durante dez anos 
e, mediante contrato aprovado pela Superin
tendência do Oesemolvimento da Amazônia 
- SUDAM ·, o Banco do Brasil lhes zsegu
rou, ademais, financíamentos a juros baixíssi
rnos, em três parcelas: a primeira, destina
da à derrubada. à queimada da floresta e 
ao plantio dos pastos; a segunda, para a 
construção das benfeitorais (casas, cercas, 
currais, etc.), e a terceira para formaçAo do 
plantei. 

É claro que, ante ofertas tao generosas, 
grandes empresas transnacionais e nacio
nais afturam corno moscas: Volkswagen (au
tomóveis), Atlântica--Boa Vista (banco e segu
ros, do grupo Rockefefler), Suié-Missu (do 
grupo Uquifarma), SANaRA {norte-america
nam de óleos vegetais), VARIG-Cruzeiro (a
viação comerciaO, Sul-América (seguros), Ta
makavy (do grupo Silvio Santos: rede de tele
visão e eletrodomésticos). Isto sem cortar 
o gigantesco Projeto Jari (cetutose, mlnera
çao de cautim, agropecuária), do sr. Daniel 
KLudwig, maior acionista da Universe Tank
ships e da National BuJk Carrlars, com sede 
em Monróvia, que se apoderou de 3 600 000 
hectares, na dr11isa do Pará com o Amapá 
Em conseqOência das pressOes de poíticos 
e da opiniao pública, o Projeto Jari passou 
de 1983 por uma aparente nacionalizaçao, 
vendido a 23 empresas nacionais, mas con-

7 O a>6dulo er~treg~~e PilO INCRA a elldli flfnla de oolano na Ali!~ 
t>l de 10011...-... Mlll'llo em~ o._. dluoça, W eupel1icie 
lliD condlul Dolulantlfl• Uftl mkliiCmdla. 
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trotada por um sócio de Ludwíg, o sr. A T. 
Azevedo Antunes, que detém 40% das açOes'. 

Os projetos agropecuários, que de •agro" 
têm apenas o nome, são os maiores respon
sáveis pelo desmatamento, em grande esca
la, da hiiéia amazônica, segundo afirmou re
cente Comissa<> Parlamentar de lnqOérito, 
instaurada pelo Senado Federa.'8. A deflagra
çao de graves processos de degradação am
biental. decorrentes dessas deYastaçOes, 
se passou sobretudo no chamado •cresceo
te Pastoril", arco periférico da mata amazOni
ca, estendido desde o norte de Cuiabá (Ma
to Grosso) até o Amapá 

Além dos danos causados à natureza, 
os projetos pecuários wenm de apelar pa
ra o tráfico de mão-de-obra, pois foram insta
lados, quase todos, em lugares distantes e 
pouco acessNeis. Desse miSter foram encar
regados empreiteiros, conhecidos como "ga
tos•, que atráam trabalhadores rurais sem 
terra, ingênuos e ignorantes. para se transfe
rirem para os citados projetos, com promes.. 
sas de bons salários e beneficios sociais. O 
recrutamento dos trabalhadores se fez sobre
tudo nas regiões de crise agrária: oeste do 
Maranhão, Goiás, leste do Pará e no Nordes
te. Mas, desde o primeiro dia de viagem, os 
peões eram vigiados por capangas arma
dos, até nas pousadas. A despesa do fazen
deiro é debitada, deSde o ncio, na conta 
correrte de cada peêo. 

O dOno da terra detém, na maioría dos 
projetos pecuários, o monopótio da terra; o 
monop6lio fiduciârio, através da circulação 
de vales, e o monop61io da iustiça, por meio 
de jagunços armados e cárcere privado. Os 
castigos corporais, a prisão e o assassinato 
são, até hoje, praticados lá, impooementeto, 
Jamais o Governo Federal tentou fazer vigo
rar as leis trabalhfstas do Pais nos referidos 
projetos. 

Quanto aos posseiros, rndlos ou colonos 
que oeupam terras a:nbicionadas peloS pe
cuaristas. sao geralm&Be expu1sos ante ame
aças, agressões ou massacres. 

Em algumas partes, os trabalhadores ru
rais da regiAo se reuniram em sindicatos, pro
curando resistir como posseiros ou fazendo 
valer os seus direitos, apoiados por padres 

• o a.- c» ar_. • ..,'*" • • zs ~ -bl:n ._ dr411o • 
~ m• i CIU«< paoll& dMda _,.,... 11« O. K. "'cMIO no ..-tot. 
e s.n_, ..wt~aa "-"llo (,._,.): 'AIIIi6rlo f'hlllmll'llr" na CPt da 
Mlall6nia tr1 ~ ar..a.. C...o Orif do 8111. Fed., 3.5.88. 
10 A tll.lllçfo do pelo~,....... p!ICII4riae i...,_ à dos~ 
tllll, no limpo da bOirad\a .,...,_ canfomle a ciMa- o -=rllllr 11«· 
"autl ~·de c.to. - 1111e dMIIc:a obra 'A 91Ml'. 
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da Comissão Pastoral da Terra - CPT -, advo
gados trabaltistas e polítiCos de esquerda 

Em oortrapanida, os latifl.llldiá.'ios também 
se organizaram, na chamada UDR - União 
Democrática Ruralista-. com a qual promove. 
ram leilOes de gado, que apuraram fundos 
para a compra de armas de guerra (geral
mente no Paraguaa) e a contratação de pisto
leiros, usados no assassinato de fderes ru
rais, bem como de padres, advogados e p<>
líticos que os ap6iam11• O poderio e a arro
gância dessa organizaçao criminal chegaram 
ao ponto de se permitir apresentar, nas elei
çOes de 1989, um candidato próprio à Presi
dência da República (felizmente com v~açao 
Inexpressiva). 

Assim evolúram a violência e a c.rise so
cial na Amazônia brasile1ra. 

Hidroeletricidade 

Os projetos hidroelétricos, como os de 
mineração, não tiveram uma reperet assao tão 
grande nos desmatamentos; afetaram espe
Cialmente a navegaçao, o regime das éguas 
e poluíram rios e lagos. Por isso, têm encon
trado tenaz resistência por parte dos fndios 
e ribeirinhos. 

ExcttJda a eliminação das florestas nas 
terras irundadas pelas represE, o maior da
no causado às matas pela oonstruçAo de 
barragens provém da abert...-a de estradas 
indispensáveis às obrM civis e das extensas 
faixas de desmatamento ao longo das linhas 
de transmissão de energia. 

Na ordem da gravidade dos processos 
de devastação florestal, o segllldo lugar, 
na Amazônia de hoje, cabe aos projetos ma
deireiros. 

Indústria madeireira 
A actraçAo de madeiras tropicais era feita 

tradicionalmente na Amazônia por pequenas 
serrarias, Instaladas à belra-rio nas principais 
cidades amazônicas. Mas, em 1972, aSUOAM 
publrx)u uma COI'ltribuiçao para o 2. o Plano 
Nacional de Desenvofvirnento • 11 PNO ·, do 
Governo Federal, sugerindo uma polftica de 
conquista do mercado mundial de madeiras 
tropicais. jâ que as reservas naturais dos tró-

. picos africanos e asiáticos estavam em vias 
de esgcumerto e a demanda permanecia 
crescente12• 

11 ~ ...... IIm llldo pu .............. Pf41Q011 ,...~ 
• llla Grlnl-. dll _., 01111 a CIMgalta iloeílle pallltadll .,... 
12 0.. M. l'lndallo: "Ei''dae ...._ ,_. o EIM!IIIJ Cltii-* de uma 
~lia o-.nwiWn.,ID doe ,_.,.. Aar ... a da Ulo Aldan .. 
.. T-M /lfHIIdff. Sl.OUoll, s.Mm, 1172. 
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Naquele tempo, entretanto, já tinham insta
lações funcionando na Amazônia pelo me
nos três grandes madeireiras multinacionais: 
a Georgia Padflc (norte-americana), a Toyo
menka (japonesa} e a SRUMASA. subsidiária 
da firma holandesa Bruynzeel. 

Hoje em dia, mais de 3 000 serrarias extra
em madeiras nobres da Amazônia, sem fa
zer qualquer reposição. Essa atividade é par
ticularmente danosa ao ecossl$tema. por ser 
a selva muito heterogênea e as espécies ex
traídas - pouco mais de duas dezenas - se 
encontrarem muito dispersas. Para a coleta 
das toras, a floresta é primeiramente pen~or
rida por mateiros, que assinalam os espéci
mes desejados. A partir da estrada, abre-se 
entAo um caminho carreira, que permita a 
chega do trator a cada árvore assinalada 
lvJ redor do seu tronco abre-se pequena cla
reira, onde trabalharão os lenhadores com 
motosserras até que a árvore seja abatida, 
provocando lnHI grande ampliação da cla
reira Separado de todos os galhos, o fuste 
da árvore é dividido em toras de oo~en
to padronizado, as quais Sêo, uma a uma, 
arrastadas pelo trator até beira da estrada 
Em seguida, sao elas empilhadas sobre a 
caçamba pelo trator, auxiliado por um cabras
tanta. 

Quando o serviço está terminado, o tre
Cho explorado da ftoresta fica cheio de fa
lhas no dossel, árvores e galhos quebrados; 
o solo, em grande parte compactado; e a 
luz SOlar penetra em supetffcies muito maio
res até o chAo. A mata degradada é enUio 
irwadida amplamene por plartas heli6filas, 
trepadeira e espécies de madeiras brancas, 
de crescimerdo répido. Também o fogo pro
posital ou esportAneo irwade facilmente o 
bosque depredado. 

Belém é hoje o maior pono exportador 
de madeiras do BI"BSii. Núcleos relativamen
te pequenos do interior da Amazônia depen
dem agora quase axáusillamerte da indús-
tria da madeira: Paragominas, ao sl.d de Be
lém. tem mais de 490 serrarias; SINOP, ao 
norte de Cuiabã, tem 250. 

Esta fúria destruidora tende a agravar-se 
pela concorrência e a busca de lucros rápidos. 

O maJor importador de madeiras tropicais 
é atualmente o Japêo. Seus cartéis estAo 
consolidados num bloco denominado 
ITTO -lnternational Tropical Timber Organisa
tion. Em 1987, ele fez contrato com o gover· 
no do ~re, propondo asfaltar por 'ua con
ta a rodovia RiO 81'811C()-Cruzeiro do Sul 
(BR-364) e completá-la até Pucallpa. no Pe-
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ru, centro petrolífero de onde se pode alcan
çar a costa do Pacífico em rodovias também 
pavimentadas. Dali, o acesso ao mercado ja
ponês será muito mais curto e mais barato. 
Se esse projeto for levado adiante em bre
ve prazo, desaparecerão logo as matas do 
sudoeste amazônico; mas, "em compensa
ção", o Brasil ficará com uma via de acesso 
muito fácil para o narcotráfico, visto que a 
oeste de Pucatlpa há uma importante região 
ptodutora de coca, no vale do UaUaga, sob 
o controle de narcotrafica."''tes13. 

No 5.° Forum Internacional das Organiza
ções Nêo Governamentais de Conservacio
nismo, reaftZado em Wastlington, DC, de 19 
a 2~90. o autor foi informado pelo Prof. 
Kazuo Sum~ da Universidade da Cidade de 
Yokohama (Japão}, que a riTO já conctuiu 
com os governos do Peru e do Equador pa
ra construir estradas asfaltadas: (a} de Umas 
até Pucallpa. (b) de Guayaquil até os cam
pos de petróleo do vale do Napo, prolongan
do-se até a fronteira brasileira em Boqueirão 

. da Esperança e Tabatinga, respectivamente. 
Para o Pacífico irão as madeiras de todo 

o sudoeste da Amazônia; para o Brasil virá 
provavelmente a cocaína. Serão as autorida
des dos postos alfandegários brasileiros ali 
situados suficientemente fortes e incorruptí
veis para resistir ao desafio dos narcotraftean
tes?l 

Talvez por isso, o sr. Bush tenha-se manj.. 
testado contrário ao projeto. O •socialista" 
Mitterrand e seu Ministro Rocard sugeriram 
até um tribunal internacional para julgar os 
problemas da Amazônia! 

Siderurgia 

Em 30 de dezembro de 1985, o Conselho 
lrterministerial do Programa Grande Carajás, 
reunido em Brasília, aprovou 20 Atos Declara
tórios autorizando empresas a obter incenti
vos fiscais para irTll'estimentos na Amazônia 
Legal. Dos projetos aprovados, oito eram 
usinas siderúrgicas, destinadas a produzir 
ferro gusa e ferroligas, queimando carvão ve
getal. Hoje em dia, o PGC jâ aprovou, ao to
do, cerca de 30 projetos, dos quals 17 ou 
18 são também de altos-fornos. Na realida
de, já estão funcionando quatro dessas in
dústrias: três em Marabá (Pará) e uma em 
Açailândia (Maranhão). 

Quanto ~ localização, prevaleceram os in
teresses das companhias: elas obtiveram ter-

13 a.,m.ta, ~llo R : ~ In lhe Hull'lld Ttopiao: lhe F'Wnilftan 
Mlamn c.-". lnidto. :I p4Qa. ddl. + m..-. T- ...,._ li 42.• 
Alllniio Anv• da 9oç. ar-. Plf\'our. Oirlc:ie (SBPC), ..-n Porto Negre, 
1(1.(17-80. 
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ras quase gratuitamente, graças a incentivos 
fascais anteriores, e agora, com novos íncen
tivos, irão valorizá-las com implantaçOas in
dustriais, sem nenhuma despesa. 

Relativamente ao combustível, convém fri
sar que as matrizes dessas empresas são 
oriundas de regiões amplamente devastadas. 
No Estado de Minas Gerais, por exemplo, a 
cobertura vegetal antiga era aproximadamen
te metade de matas e outra metade de for
mações abertas. As indústrias siderúrgicas 
reduziram as florestas s menos de 5% da 
área estadual. Hoje, caminhões vão buscar 
carvão vegetal para abastecê-las a 1 000 km 
de distância, nos Estados de Bahia. Goiás 
e Mato Grosso do Sul, onerando em 70% o 
custo de produção do ferro gusa. A instala
ção de fornos na Amazônia vai dar-lhes altos 
lucros durante uns sete a oito anos, pelo 
menos. O que sobrará como degradação 
ambiental pouco lhes importa 

A SUOAM publicou, em edição restrita, 
um relatório preconizando como metas: a 
produção anual de 4 500 000 toneladas de 
ferro gusa mais 1 000 000 toneladas de car
vão vegetai'4, tudo destinado à exportação. 
O Brasil é um dos poucos países do mun
do que exportam gusa. Agora, acrescenta a 
esse item o carvão vegetal. Isso tudo por 
quê? Para que as usinas dos países ricos te
nham atividades "limpas", de acordo com 
as rigorosas leis de controle ambiental neles 
vigentes. 

De acordo com um dos técnicos da Co
missão dos Distritos lndustriais - CDI - do 
Pará, o funcionamento dos altos-fornos já 
aprovado pelo Conselho lnterministerial do 
PGC exigirá o desmatamento a corte raso 
de 35 hectares/dia, da floresta amazônica, is
to é, 1 kffi2 a cada três dias! 

A violência contra os habitantes da região 
também já foi instaurada: qualquer pessoa 
que apareça nessas frentes de desmatamen
to, que não sejam os.lemadores e carvoei
ros em serviço, é ameaçada pelo capataz, 
de revólver em punho. 

A MARCHA DA DEVASTAÇÃO 

Os governos do último regime ditatorial 
no Brasil sempre procuraram ocultar os da
dos sobre a devastação da selva da Amazô
nia Ao terminar a década de 70, apesar do 
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silêncio do governo, já era público e notório 
que os chamados "projetos agropecuários" 
nada mais tinham sido que um somatório 
de especulaçoes fundiárias. A Amazônia bra
sileira não se tomara exportadora de carne; 
os projetos foram, até hoje, os maiores res
ponsáveis peJo desmatamento; a apropria
ção de terras se processara de maneira am
pla e ilegal, criando superlatifúndios: a violên
cia contra os peOes e os ocupantes anterio
res alcançou níveis inauditos. 

O Jornal do BrasH, do Rio de Janeiro, in
formou, em sua edição de 29-01-80, que o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -
INPE - avaliara a devastação em 7 700 000 
hectares, o que correspondia, apenas, a 
1,551% da superffcie da Amazônia Legal. 

Esta expressão - AmazOnia Legal - signifi
ca, no BrasY, a érea de jurisdição de órgão 
regional de planejamento. Foi criada pela 
Lei n.0 1.808, de 1·01-1946. Seus limites m&
ridionais foram ligeiramente modificados, 
após o desdobramento do antigo Estado 
da Mato Grosso em duas Unidades Federa
das: Mato Grosso e Mato Grosso do Su~ 
passando a seguir os limites entre os dois. 
Da mesma forma, com a criação do novo 
Estado do Tocantins, a separatriz deste com 
o Estado de Goiás é limite da Amazônia L&
gal. No Maranhão, o limite em causa passa 
pelo meridianO de 44° WGr., desde o rio Par
na~ba ao Atlântico, envolvendo quase todo 
o Estado (Figura 2). 

Tal deUmitação deixa para a Amazônia Le
gal a vasta superfície de 4 906 784,4 km2, 
segundo dados oficiais. Mas desde a sua 
origem esse conceito de •Amazônia Legal" 
esconde uma tremenda velhacaria de latifun
diários brasileiros. Ela extravasa de muito a 
área coberta pelo bosque amazônico no Bra
sil. Abrange também nada menos de 
756 784 km:' de campos naturais, revestidos 
principalmente de cerrados1s. 

Retomando, porém, à avallaçao do INPE, 
como que para manifestar a preocupação 
do Governo Federal com o desmatamento 
da Amazônia, o mesmo comunicado esclar&
Cia que a taxa de incremento da devastação, 
baseada na comparação de imagens de sa
télite tomadas em 1975 e 1978, era de 169%. 

Contudo, nenhuma medida foi tomada pa
ra sustar a destruição da selva e o aniquila
mento dos seus habitantes. Pelo contrário, 

1&01rfà:Je CIU CM!pol l*'l'a:loll.ao UIIIA b!IUIÇIID Hmelll ..... -
..... ..... • ...... C..r.l, ~,_,.de.__ de to~~c:o~~• 0111'01 r.
~ ltolldllt oun 8lloe. __....eoble11111 --. c111 wwn"--
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tanto o último governo da ditadura como o 
que se lhe seguiu, em 1985, chamado "de 
transiçãO", continuaram a financiar projetos 
pecuários e madeireiros na Amazônia. intro
duzindo, no finaJ do citado ano, financiamen
tos e isençOes fiscais também a projetos si· 
derúrglcos à base de carvAo vegetal, no Pa
rá e Maranhêo, conforme vimos. 

M rigorosas estiagens de 1987 e 1988 fa
voreoeram ainda mais as queimadas na hi
léia amazônica, acompanhadas quase sem
pre de assassinatos e violências contra seus 
prévios habitantes. Os incêndios e crimes fo.. 
ram efetuados sobretudo em terras servidas 
pelos três grandes eixos rodoviários que pe
netram na floresta pelo sli: Belém-Brasília. 
Cl.iabá-Porto Velho • Rio Branco e Cuiabá
Sartarém, e seus ramais. 

É claro que os beneficiários desse saque 
aos recursos naturais sAo, em regra, gran
des empresas multinacionais ou mesmo com
panhias brasileiras do Sudeste do País, co
mumente ligadas por interesses, ou subsidiá
rias das primeiras. Para as nações ricas sao 
exportada9 da Amazônia, legal ou ilegalmen
te, vultosas quantidades de: madeiras, ouro, 
alumínio e alumina, ferro gusa. minério de fer
ro, couros e peles de animais silvestres, pei
xes ornamentais, etc. 

Um técnico do Banco Mundial chegou a 
avaliar recentemente o desmatamento total 
naquela região em 598 921 km2, área equiva
lente a 12% da Amazônia Legal1•. Não sabe
mos em que se baseou ele para fazer tal d&
daraçAo. Isto obrigou o Governo brasUeiro 
a mandar o INPE apurar a verdade e publicá-la 

Assim surgiu um panfleto com os dados 
oficiais, nesse mesmo ano17• Eis o raciodnío 
nele desenvolvido, depois de minuciosas ex
plicações sobre o método de trabalho empre
gado. 

A área desmatada foi de 251 429 kf112, o 
que equivale a 5,12% da supertrcle da Ama
zônia Legal, que é de 4 906 784,4 km2. Com 
l.llla probidade ainda rara nestes tempos, o 
tNPE informa ademais que aquela área se 
refere apenas a devastaçOes recentes, e 
acrescerta que observara também mais de 
92 556 k..n2 de terras com desmatamentos 
antigos. 

Isso não constitui surpresa alguma. visto 
que é fato sobe;amente conhecido que a zo
na Bragantina, a leste de Belém, foi submeti· 

18 Dtnni• Mlftaf: 1'11111~ ao-n-~~~ae ~tlfltond .. glto 
.Jmm6nica àD ar .... s.nco lloUidll, 111118. (~.,. INPE) . 
171Nf'E dlwlga nota .otn cMimllllmmtl na Amu!lnlll'. &lo JGM dcM 
c.nJIO' 11 de INIIo dll , .. 4 ~ 
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da a grandes projetos de colonização nas 
três décadas que se seguiram ao ano de 
1890. Esses projetos resultaram em decadên
cias econômica e social, e avançada degra
dação do revestimento vegetal e dos solos18• 

O que espanta, porém, nesse relatório são 
dois fatos: 1) não toma em consideração 
os desmatamentos antigos; 2) continua to
mando como referência a área da Amazônia 
Legal, sob o pretexto de tornar seus dados 
comparáveis aos do Banco Mundial Real
mente, em termos de sofisma, ambos são 
comparáveis. 

Por que, atinai, a opinião pública nacional 
e mundial ficou chocada e pressionou o go
verno brasileiro? Por causa da degradação 
ambiental e da violência contra os amazôni
dasl Então, se a devàstaçao da zona Bragan
tina é antiga. o esgotamento dos seus solos 
e florestas está muito adiantado. Ela é uma 
área de evasão demográfica; dela se origi
nam levas e levas de mendigos, prostitutas 
e marginais de Belém, assim como de pos
seiros da zona Guajarina. mais ao sul. Não 
há, pois, razão para se excluírem os desma
tamentos antigos das avalíações oficiais. 

Vamos formular aqui uma avaliação que 
nos parece mais séria da devastação da flo
resta amazônica no Brasil e seu processo, 
wlizando os próprios dados do INPE. 

Embora sam dispor de imagens de satéli
te nem de aparelhagem sofisticada, o geógra
fo Lúcio de Castro Soares. baseado em foto
grafias aéreas trimetrogon e sobrevôos apoia
dos na Carta do Brasil ao milionésimo, pô
de traçar os limites meridionais e orientais 
da hiléia, há mais de 35 anos19, e dá calcu
lar a área por ela coberta no Brasil, chegan
do a um resultado da ordem de 4150 000 kf112. 
Por muito impreciso que isso nos pareça ho
je, esse dado está, sem dúvida alguma. mui
to mais próximo da realidade que o da área 
da "Amazônia Legal", forjada no Congresso 
por pofticos latifundiários sequiosos de su
gar dinheiro à custa do povo brasileiro. 

Tomando então como referência a área 
da hiléia calculada por Soares, a porcenta-

1a A blllliogrllla tobe a oc:u~ e decadiwlda ... ~:~~enw • wodal na 
&ag~W~IM • - H6 .._ otw• qw .,lllltlam proi.tndalnlftte o lama: 
Mlht.to c. c.nlfVO: -r.,. • Colonl~ no AniiQO • HoYo au-.. ... 
tto na Zor!a da EF. Brag~W~ça~ 9ot Mu-. E GOI!Idl, ll'OI.X. 1948: Es.ogenia 
G. Egillf: 
"A Zon4l &~tina no E!ltado do Pwk'. Rev. &ao. Geog., lOCitl (3;, 
)A..IMt 18111, p.!i27-8!11!; O. V~ & Ou. C. V.: "A Aodowle 8el""-8r• 
tl«'. 31!0 p. Ao, IBGE. 10117. 

~~~ U.do de C..o So••: 'UI!""" .._kliollais • Orl.,tais da Álea de 
Occtrinda da Flarftla Amazónic:a ..., T erril6rlo 8ratieór0". Re-;41118 &ui· 
llfra de Gflogrlllll, W, n.0 1, p.3-1~- Blloliograilt. 
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gem dela totalmente devastada em tempos 
recentes será de: 

251 429 X 100 = S,OSB% 
4150 000 

A devastação antiga precisa. entretanto, 
ser também somada. Assim, teremos: 

251 429 + 92 556 = 343 985 km2• 

A porcentagem da h!léia brasileira efetivaM 
mente desmatada é, portanto, maior do que 
a oficialmente divulgada, ou seja: 

343 985 X 100 = S 2S8%. 
4150 000 • 

A degradação do ecossistema florestal é 
um processo que se pode operar em ritmo 
mais lento ou mais rápido. 

Nas terras cultivadas pelo sistema de ro
ças, as partes deixadas em pousio são inva
didas por capoeiras, formações floristicamen
te mais pobres do que a mata primitiva Quan
to menos tempo tiver a capoeira para cres
cer, mais depressa correrá o processo de 
degradação do ecossistema florestal. 

A técnica moderna de derrubar a selva 
com motosserra, queimar e em seguida se
mear pasto causa uma destruição muito rá
pida e violenta do ambiente florestal, com 
as conseqüênc~ acima apertadas. Porém, 
na verdade, quando se percorrem as estra
das do oeste do Maranhão, sudeste do Pa
rá, nordeste de Mato Grossa, Rondônia e 
kre, o que se observa sobretudo são: pastos 
ruins, em grande parte abandonados, e mui
to poucos bovinos. Esses pastos ociosos 
são invadidos por vegetação herbácea. às 
vezes arbustiva. a qual os sertanejos dão no
mes vagos, como: juquira. tiguera. catandu
va, mato ... 

A razão para existir tanto pasto em aban- . 
dono na Amazônia é porque as grandes cla
reiras foram abertaS para garantir aos latifUn
diários e grilheiro&'O a posse da terra e afas
tar possíveis invasoes de posseiros, que de
pendem das cinZas da floresta para fertilizar 
os seus roçados. 

Aquela vegetaçêo secUI1dâria dá uma reflec
tância diferente da dos pastos nas imagens 
de satélite. Esse fato induziu Malingreau e 

20 Vocitlulo derivado de 'grilo", MOiogiamo criado no &lado de S.Paulo 
• dwlgadcl pe10 aealtar Manllllro l.oDIIID. Grileiro • o irKIMàuo que te 
l!propria de lllrraa alleiall, pública au privada, par màoa ~ídiDs. Ccmo 
a origem do ruído emilldo pelo grilo Clnlmllll • dilicil de enconlrw, lllltirn 
a Q1gem dlltse lipo de propriedlde ll!tnbilm o 6. 
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Tucker'!1, técnicos da NASA, a criarem uma 
categoria na classificação das terras, chama· 
da "área perturbadaM, diferente da "área des· 
matada". 

lrtelizmente, o referido trabalho cobriu so
mente os Estados de At;re, Rondônia e Ma
to Grosso, e o resultado a que chegou está 
resumido no Quadro 2. 

Analisando-se o Quadro 2 abaixo, verifi
ca-se que. no conjunto dos três Estados, as
Sim como em Mato Grosso e em Rondônia 
tomados isoladamente, a área perturbada é 
praticamente igual ao triplo da área devasta
da No Acre chega a ser superior ao ql.i'ntt; 
pio desta última 

Extrapolar para o restante da Amazônia 
esta reiaçao três por um talvez seja um exa
gero, já que no Amazonas (o maior dos esta
dos brasileiros) ela nAo deve atingir tal valor. 
Nestas circunstâncias, parece mais acerta
do extrapolar, para toda a região, a razão 
dois por um. Então, teremos atualmente, pa
ra o conjunto da Amazônia brasüeira. proces
sos de degradação já iniciados numa área 
total de: 

343 985 + 2 X 343 985 = 1 031 955 kJn2, 

correspondentes à seguinte porcentagem: 

1 031 955 X 100 
4150 000 = 24'866%, 

isto é, aproximadamente, um quarto da su
perlfcie da hiléia brasileira! 

•,··.:·:·;·:·· ·;.·,• .. · ... · _,., ·t~···.·,•·.•, .. ·t.•.·, , ,, , ~"• '"•: .. ~·v: . .--..-, ,., . ..- ·~"=· 

SOLUÇOES 

Os problemas ambientais e econômico· 
sociais da Amazônia brasileira são hoje extre-
mamente complicados pelos numerosos inte-
resses e vultosos capitais aplicados no sa
que aos seus recursos naturais e humanos. 

Enquanto hower problema. haverá solu. 
çao; e para que esta seja conseguida é indis
pensável a rígida aplicação de tOda uma sé-
rie de leis, que implicarão, em algll"lS casos, 
uma completa mudança na polrtica de ocupa
ção da Amazônia 

Seguem.se diversas propostas: 
1 - Suspender a abertura de rodovias e 

favorecer o desenvolvimento da navegação 
fllNial. Exemplo: completar, em curto prazo, 
a construção de eclusas em Tucun.í e orga
rizar tinhas regulares de transporte de car~ 
ga e passageiros de Belém até Porto Nacio
nal, no Tocantins, e Barra do Garças, no Ara
guaia 

Essa obra significará o abandono da cons
trução da E. F. Norte-Sul, para o sul de Impe
ratriz. 

2-A crise agrária continuará a impelir cam
poneses sem terra a penetrar na Amaz6~ia. 
ao longo dos grandes eixos rodoviários. Se
rá. pois, urgente levar a efeito uma reforma 
agrária .em áreas de fácil acesso aos gran. 
des mercados do Brasil extra-amazônico. 
Dentro da própria região, as terras mais ade-
quadas a uma reforma agrária ficam nas vár
zeas próximas a São luis e Belém, sujeitas 

OUADR02 

UNIDADE FEDERADA 

Acre 
RondOnla 
Mato Grosso (1) 

Total 

ÁREA PERTURBADA 
EM knil (A) 

30061 
86 808 

148 893 

265 762 

(1) Somente a parte da ftoresta amazOnica 
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ÁREA DEVASTADA 
EMk~ (8) 

5 269 
Z7658 
56646 

89573 

(100 AIB) 

570,5 
313,8 
262,8 

296,69 
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ao fenômeno das "marés de água doce"22• 

Exemplos bem sucedidos de colonização 
por pequenos proprietários se encontram 
na Cooperativa dos Agricultores de Arari e 
Anajatuba. no Baixo Mearim (Maranhão) e 
na Colônia Agrícola Federal do Guamá (Pará). 

3 - Os projetos de reservas extrativistas 
já apresentados para o Acre e o Amazonas 
devem ser multiplicados. Está hoje provado 
experimentalmente que, na terra finne, um 
hectare de floresta racionatmente explorado 
dá rendimentos econômicos mais elevados 
que um hectare de pasto com boj23, além 
de conservar o ecossistema 

4- Também os indígenas devem ter sua . 
sobrevivência física e cultural preservada, 
em grandes reservas, pois o contato cultural 
entre eles e os brancos, dirigido por antropó
logos apoiados pelo governo, trará benefí
cios às duas partes. 

O Brasil preciSa adaptar -se à idéia de que 
é um país polié"úlico. 

5 - Energia de outras fontes e de miniusi
nas hidroelétricas deve ser pesquísada e 
aplicada, a fim de eliminar o saque e a depre
dação dos recursos naturais da Amazônia 

6 - Todos os projetos pecuários na região 
devem ser submetidos a uma auditoria contá
bil. Os financiamentos desviados devem ser 
devoMdos ao governo, com juros e correção 

.monetária 
7- O projetos siderúrgicos na Amazônia 

devem ser anulados, e seus responsáveis 
obrigados a utilizar a mão-de-obra neles em
pregada para promover o reflorestamento, 
sob a orientação das autoridades ambientais 
do Governo Federa!. 

8 - Embora a exportação de madeira em 
toras esteja proibida, deve ser posta igual
mente fora da lei a exportação da madeira 
apenas beneficiada Como faz a Austrália, o 
Brasil deve permitir somente a exportação 
de madeira em artefatos. 

O valor agregado pela industrialização re
gional val gerar empregos e tecnologia na 
Amazônia. 

9 - Como as madeiras tropicais serão, ca
da vez mais, mercadorias de alto valor, oBra
sil deveria criar, junto com os demais países 
amazônicos, uma entidade semelhante à 
OPEP, a fim de valorizar o produto no merca
do mundial e, com seus lucros, financiar pro
jetos de silvicultura e agrossitvicultura na re
gião. 

O exposto acima, de modo tão simples, 
é tarefa gigantesca e só poderá ser realiza
da por um governo democrático solidamen
te apoiado pelo povo e pelos meios técnico
científicos do Pais. Tais mudanças são, po
rém. muito difíceis no Terceiro Mundo; igno
rância e desinformação popular, oposição 
dos iatífundíários, das multinacionais e da 
burguesia nacional a elaS associada consti
tuem obstáculos muito fortes. 

1 o -A concretização das soluções acima 
anunciadas acarretará, também, despesas 
de vulto, que não poderão contar, provavel
mente, com apoio financeiro externo, visto 
que irá contrariar, em muitos casos, os inte
resses de transnacionals. 

Assim, tais medidas estarão obrigatoria
mente vinculadas a uma moratória no paga
mento da dívida externa de, pelo menos, cin
co anos. 

Aliás, o autor é contrário a que o citado 
pagamento seja efetuado, não s6 porque o 
Brasil já pagou quantias exorbitantes a titu
lo de juros. como também porque 97% da
quela dívida foram contraídos por um gover
no ilegal. que tomou o poder pela força (o 
FMI, o Banco Mundial e os bancos privados 
sabiam disso). Não é justo, pois, que o po
vo brasileiro seja ainda mais sacrificado pa
ra pagar empréstimos de que ele não desfru
tou. 

A dívida extema internacional aos paises 
do Terceiro Mundo foi a maior operação de 
agioatagem que já se realizou na história 
da civilização. Ela é moralmente indefensável. 
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RESUMO 

A ftoresta amaz0n1ca prldsa ser dar8ndlda. porque 6 a auma a a mala rtca das I'888IVI8 de matas 
tropicais do planeta. Soa destrUçlo acarratani sérias coneeqOOnciaa: umas ambientais_ como erosAo 
aceiBf'ada, lbcNiaçlo. lluvfaçlo. alteraçOea clmédcas e hl~ axtinçlo ele eepêáea vegetais e anl· 
mais; outras .ao desequllbrfcs IOd• como vlolênd88 a 1188188inatoe contra OIS habltartea da 11ores
ta e concertraçlo da proprledede rural. 

A lncorporaçlo da Amazônia 111 econorria de mercado, h6 mala de um aécUo, tem atendido a lnte
r88888 estranhos k regllo e, a wzes, ao pr0pr1o BraaU. O auto da borracha, a cdorizlçlo ao longo 
da grande& ebco8 rodovlél1oa, OIS prOfelce pecué.rloa, hldralétrtoce, llderCir9COS e madàreiroe_ geralmen
te baaeldosamtnanclarn8rUls do GeMamo Federal, mostram gllMS arrcs naportlca de OCI!p'Çio regional 

O ritmo da desmalam8ntO da AmazetU tem Bielo subasllmado petoe Orglos técnlc:o8 elo g0118m0: 
tat1a sido de apenas 5, 1~ da aupertl'cle da regllo, Isto 6, 251 429 km2. I.JMindc>.8e porém em conta 
a 6rea rewstlda nalll'8mlnte pela ftoreata no Brasil, e linda u 6rau da Ylg8taÇio penurbada, embo
ra coberta~ por fonnaç08B eecund6l1aa. a eetimattva caJc.!Uda pelo uor, ectrapàando u meddae fel.. 
188 por Mallngreau & Tuckar, reaultla am pouco mala de 1 000 000 kJn2 J6 degradados, COITasponden
tes a cerca de 25" das nossas matas aquatcrlals. 

Vérlaa medtda8 alo augertdaa para av1tar o desaparectmento da hllé&a no Braal: suspender a abertu· 
ra de rod<Mas, cdar reservas mctratMstas elncfgenas. fechar OIS altos-forno8 da regllo queimando car
Yio wgetal. rafDnna agréffa ~ permitir, aomante, a axportaçlo de &rtafaloe de madeira, etc. 

ABSTRACT 

lhe formar authorttar1an BfazJian govammems hiMJ alwaya trled to hlde the real data on 1h8 devasta
Uon ri Amazonlan ralnfoflal Altar thl wldaapraad Iras wtKh hav8 occurred dwlng the savere dry eea
eon r:l1987, lhe Brazlian lnsUtute for Space Aesearch QNPE) publlahed a papar, ordared by th8 Pr81i
dert d thB Rapubllc. fMIIuatJng the deforealatlon area In BrazJian Amazon regton: 251 -429 eq.km. Thls 
aurfae:e conespondl to only ~ 1~ ri the arealegally recogrizld as Amazonlc (lhe ao-called •Amaztlnla 
Legal"). 

'The Brazllan end wor1d publc oplt*xt prctests arl88 howev8r not onty from the area wlich hu be
en clearcut, bt.med, and changad lnto pasturafand In the Amazon. The recert as wall 88 paat tora. fau.. 
na, and ICIIy' degradltlon ara reasons for .-tous won181, blcauaa they repreaem net IOISI88 ri natural 
reaources for Brazll and thlt Earth 88 a whole. Ovennore, tha. 8\llluallon lhoUd be ba8ed on the area 
actually CO'I8I'8d by toresr and not on the percenlage ri thl area contrclllad t:PJ the regional piaruing bo-
ard (SUOAM), clearty exagerated. • 

Thereror., baaed on a partJellltudy d Malngtaau & Tuckar, NASA aclentiatS (1987), th8 Aulhor tMI
Iulted t:PJ axtrapol&llon the preaent day deforested and dstutbed areaa In BrazJIIen Amaz.on, raachlng 
a total around 1 miJion aq.km, L e., about 25%. 

lhe negativa consequences resUtlng from these facta ware shortly revtawed, and julllfy the aJarm 
'Thly requlre urgent and sewre measul'88 to oourteraot th8m. 
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Errata 

Página 86 

Leia-se: 

Tabela 29 - Despesa total, com cultura, do Governo Estadual, 
por categorias econômicas, segundo Grandes Regiôes e 

Unidades da Federação- 2003 

Despesa total, com cultura, do Governo Estadual, 
por categoria econômica ( 1 000 R$) 

Grandes Regiões Despesa 
e total Outras 

Unidades da Federação (1 000 R$) Pessoal despesas Capital fixo 
Trans-

Brasil 

Página 89 

Leia-se: 

de custeio 
ferências 

746 851 317 598 306 598 35 300 87 355 

Tabela 31- Despesas dos governos municipais pesquisados, 
por categorias econômicas, segundo Grandes Regiões e 

Unidades da Federação - 2003 

Despesas 
financeiras 

Despesas dos governos municipais pesquisados, 
por categoria econômica (1 000 R$) 

Grandes Regiões Despesa 
e total Outras 

Unidades da Federaçáo (1 000 R$) Pessoal despesas Capital fixo 
Trans- Despesas 

de custeio 
ferências financeiras 

Brasil 619 747 208402 345 209 40748 25388 


