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grande prudência, tanto ~l.or, porquanto 

habitualmente consideramos, na linguagem 

corrente, que pa:Ís velho significa país 

plenamente desenvolvido e país novq país 

subdesenvolvido. t o contrário que 

seria observado em são Paulo, pois as zo 

nas novas são precisamente aquelas onde 

a exploração do solo é mais prÓspera"(p. 

198-199). 

A população será a outra variável da análise. QUB.!! 

tos, onde e com que características? Consideramos o nosso es 

paço de análise já adequadamente visto em termos de uma bre 

ve evolução, bem como suf'icientemente delimitado. Analisar -

se-á, a partir daqui, quem o criou, delimitou e transformou: 

sua população. Seu crescimento, ;estrutura, migração, padrão 

de distribuição, são todos elementos visíveis e interdepen -

dentes dos processos sócio-políticos. t este o tema da Últi

ma parte do capítulo. 

CRESCI?i'IENTO ••••• decl:Ínio .••• e ••••• DECLtNIO 

d 
N N , 

a pçpu1açao na regiao de Mar1lia - S.P. 

A análise espacial da população de qualquer 
, 
are a 

transcende a simples indicações de valores numéricos assoei~ 

dos a meras indicações de seus lugares de origem. Ela, para 

ser Útil, deve também referir-se a dimensão tempo e neste e~ 

so separada:. em dois níveis de análise: 1- o retrospectivo -

relacionado a mensuração doa valores atuais bem como dos va

lores· passados e as tendências que resultam dos valores que 

estamos medindo; 2- o prospectivo - procurando obter a ante

cipação dos níveis futuros. No primeiro caso, nos envolvemos 
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com a manipulação de dados estatísticos, quase sempre desade 

quados aos propósitos da questão a ser explanada; no segundo 

temos n~ só as dificuldades resultantes das deficiências já 

mencionadas, como aquelas de prospectar com relativo grau de 

certeza os níveis de variação de cada variável. 

re Como são as características populacionais das 

giÕes pioneiras? Em que medida seus rítmos de alteração se 

assemelharam aos das áreas não pioneiras? Elas são homogêne-

as dentro da própria área? 

Keller (1954) ao concluir seu estudo sobre a evolu 

ção da população no ~atado de são Paulo, assim se expressava 

a propósito de população e área pioneira: 

"As zonas pioneiras caracterizam-se es 

sencialmente pelo rápido cresciment~ de 

população, que é simultâneo com a con<lll1ê 

ta de terras virgens que se pÕem em cul 

-tura. ~ lavoura cafeeira foi em São Pau 

lo a atividade condutora da economia na 

zona pioneira de oeste. Outra caracter{~ 

tica, ainda das zonas n~vas, é o grande 

êrescimento da população rural e a fraca 

tendência à urbanização. Um maior cresci 

mento urbano verifica-se apenas nas cap,! _ 

tais regionais onde a atividade industr1 

al representada pelo beneficiamento dos. 

· produtos agrícolas e o desenvolvimento do 

comércio, vieramdetenninar esse aumen -

to" (p. 221). 

São totalmente válidas as afinnações da autora para a 

época em que foram expressas. Naquele momento, o 
. , . muni.oi.pio 

mais antigo, Gália, possuía apenas 27 anos de existência, Ma 

rÍlia 26 e, 7 deles apenas 10 anos. Passados que foram, 25 

anos da afirmação de Keller (1954), as tendências se inverte 
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, 
ram totalmente sem que a area possa ser considera.da velha, 

, - A , quer em sua historia, em sua evoluçao econom.ica e em sua de 

mografia. 

Numa análise de conjunto, e a :pa.rtjr de com:pa.ração 

dos informes d03 cens03 de 1960 e 1970, verificou-se que, das 

43 micro-regiões homogêneas nas quais está dividido o terri

tório paulista, oito delas apresentaram declínio no valor to 

tal de suas populações conforme tabela abaixo: 

Micro-Regiões "/o de diminuição 

1- Nova Alta Paulista 17,4% 

2- Alta Paulista 9,9% · 

3- Alta Noroeste de Penápolis 8,2% 

4- Jau 3,1% 

5- Bauru 2 ,5% · 

6- Média Araraquarense 1,8% 

7- Divisa São José dos Dourados-

Tietê 1,6% 

8- Alto Paraíba 0,8% 

Tabela 7 - Variação negativa das populações de 

micro-regiões no estado de São Paulo. 
Fonte- A Regi ~ o Sudeste- I BGE- 1977. 

Todos eles estão localizados no · oeste .do Estado e, 

a:penas a Última., a do Alto Paraíba não. A partir da análise 

da tabela verifica-se quão elevada foi a taxa decréscimo da 

região da Alta Paulista (Marília). Ela é a segunda micro- re 
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gião do Estado em perda de polJU].ação; disto deaorre o t!tu1o 

proposto: CRESOIMEN'?O. • • • • declínio. • • e ••••• DEOL!NIO da P2 

pl.lacão na região de Marília - S.P •• 

na mesma forma, a tabela 8 mostra que a região 

apresenta tendências nitidamente declinantes, seja por aPI".e 

sentar uma diminuição relativa de sua forma de crescer, seja 

pelos próprios valores absolutos, quase sempre inferiores aos 

obtidos em períodos imediatamente anteriores: 



1940 1950 1960 1970 1975 1980(1) 

A - Micro-Região 242.755 347.854 354.249 301.130 276.580 283.966 

B - Est. de São Paulo 7.180.316 9.134.423 12.974.699 17.958.693 23.800.898 

'fo de J/B 3,4 % 3,8 'fo 1,6 'fo 1,2 % 

ORG. o.s.G. 

Tabela 8 - Relação entre os números absolutos das populações do Estado e da micro-regiãO~ 

Fonte: Censos Gerais do Brasil 1940, 1950, 1960 e 1970, estimativa de 1975. 

(i) Projeção populacional. 

1 
1\) 

t:: 
1 
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As relações de proporcionalidade entre a população 

micro-regional e a cil Estado demonstram a perda da sipif'icâ.n -

eia demográfica da área da Alta Paulieta. A tabela é, em si 
' , A 

mesma, re~ladora da existencia de um processo de centripe -

tismo na dinâmica espa.ciai da população em todo o ~atado , 

pois os valores populacionais em seu todo crescem enquanto ce 

da micro-região decrescem. Através de análises posteriores 

perceberemos que o fenômeno, guardadas as proporções de gra!.! 

deza, também se repete dentro da região. ~' conclusivamente, 

um processo que evidencia um modelo de distribuição espacial 

de uma população declinante e portanto negativo ao desenvol

vimento sócio-econômico regional. 

A busca de um melhor entendimento deste modelo exi 

ge, não apenas um inventário de dados e a elaboração de s:im 

plee projeções demográficas, mas também a avaliação da dime~ 

são espacial das mudanças. Estas, verificadas através das al 
. ~ 

terações na distribuição e redistribuição, nas densidades , 

na urbanização, na desruralização e nas migrações. Conside 

ra.ndo-se estas variáveis, procurar-se-á apresentar, numa 

abordagem integrada, uma análise espacial das variações veri 

ficadas. 

Nossa análise abordará três etap:i.s quanto a volume 

e alterações es:paciais da população micro-regional: 

1- os estudos dos valores globais da população 

suas tendências para o crescimento ou o decréscimo, a decom

posição de suas unidades e sua correlação com o comportamen

to do $atado em seu todo; 

2- o estudo da evolução diferencial da população 

segundo os diferentes municípios, bem como a distribuição dos 
, 

numeros rurais e urbanos e seus dinamismos; 

3- a questão migratória que embora relacionada com 

as duas análises anteriores exige um destaque por relacionaE 
' , , se a uma area recente e ate a pouco considerada pioneira. O 
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aspecto da .migração estrangeira "'RJ.ra a áre a será. examinado co 
, 

mo um complemento, pois ha um destaque a ser efetuado quanto 

a população de or i gcr j a :1oneu1 a í pres ent e. 

As alterações nos valores globais da população 

Ao e :fàtuarmo s um inventário de estu dos. cem> o ela bo rac1o, fbc~ 

lizando as var i ações gl.) b c. is de po pu l ::!<; Õe s µira á rea s de l Lm i ta 

das sem efetuar, a princípio, uma discriminação da população 

quanto ao local de residência (rural e urbano), percebemos 

que fcnm raros os 1 geograficamente elaborados. Poderemo s con 

siderar esta situação como um produto do desinteresse da ge~ 

grafia pelo tema ou, então, uma demonstração atual de sua in 

capacidade pe.ra. espacializar os valores demográficos. O fato 
, , 
e que, se quisermos, como geografos, buscar este tipo de tra 

balho nos depararemos, ao final da pesquisa, com quase nada. 

Contudo, apesar da escassas de estudos sobre o tema, é posaí 

vel destacar aqui o trabalho de 1 (1971) que 

efetuou um estudo, em perspectiva geográfica, sobre o cresci -

mento da população da União Soviética, o qual nos despertou 

para muitas das formas de análise propostas nesta parte. 

Ao compararmos , os dados demográficos, não apenas 

da área estudada,mas da maior parcela dos municípios braei -

leiros, veremos que grosseiramente dois quadros se nos apre

sentam na atualidade. De um lado temos as grandes cidades e 

áreas metropolitanas, onde os valores demográficos são ores 

cantes, muito além das expectativas; e de outro a maioria dos 

3.924 municípios brasileiros onde as tendências são inversas, 

criando um maia de distribuição da população com contrastes 

acentuados e com concentração dos centros de gravidade demo 

gráfica. Surgem assim extensos esi:aços de estagnação, ou de 

acentuada diminuição demográfica. t neste Ú1 timo contexto que 

se enquadra o conjtinto da micro-região da Alta Paulista (Ma 
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r:Ília). 

Inicialmente pode-se afirmar que existem duas iIT~ 

gularidad.es: a do crescimento ou decréscimo e a da distribui 
1 

ção espacial. Se a primeira é indicadora de volumes de ocor-
A • , ,.,_ 

rencias, a segunda ~ parcela importante da explanaçao das 

formas de organizaÇão diferenciadas do esp:i.ço, em qualquer 

escala areal. 

Sob a perspectiva espacial, a questão mais grave 
, , .. • H IV 

e a que envolve a ~ distribuiçao da popu.laçao pelo espaço 

disponÍ"Vel, bem como dos espaços pelas populações ou, em ou 

tras palavras, quantos habitantes temos para área e quanto 

de área para cada habitante? As duas questões devem ser con 

sideradas de forma a mais ampla possível, para que se possa 

obter generalizações nas relações entre as duas variáveis 

esp:Lço e população. Tem.os, sobre o assunto, na contribuição 

de Filippo (1975), a propÓsito das relações demográfico-as~ 

ciais na América Latina, uma significativa observação que 

deve também ser considerada em nossa análise: 

"La distribuc1Ón de la poblacion en el 

espacio expressa la distribuciÓn del es 

pacio entre la población, no necessaria

mente eri el sentido de uma titularidad 

juridica, sino en el de una apropriación 

y uso efectivo. Antes de poder ser dj_e 

tribuidos, los espacios propriamente hu -
manos debem ser creadoe, produciendo ade 

cuados · ·- desplazamiento y localización, 

donde discurren acciones sociales eapeci 

ficas y donde consecuentemente, se ubi 

oan los restantes medios materialee que 

las - posibilitan" (p. 44). 

O que se distribui pela população não é qualquer 

espaço, mas o espaço geográfico, um espaço qualificado soei-
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almente; e o que é distribuído pelos territórios são grupos 

de organização social d:.iferenciada. Quanto a esta abordagem 

da distribuição dos volumea populacionais, o que se pode 
j 

constatar é que os municípios, grandes ou médios, bem como 

os menores (em sua maioria), têm apresentado um d~ático ~ 

ríodo de mudanças, as quaia precisam ser entendidas em seu 

todo e não apenas em um de seus aspectos: o do crescimento ou 

declínio. Erradamente,nestes casos, a atuação do pesquisa

dor tem se voltado apenas para os aspectos mencionados e, as 

sim, raramente chega à uma compreensão válida do quadro ob 

servado, ou a uma explicação em nível satisfatório •. 

A dra.maticidade d.as mudanças é, dessa maneira, bem 

mais ampla e envolvente. Para entende-la precisa.mos estudar 

as diferentes qualidades das mudanyas~ as velocidãdes de al 

teração no ~empo e seu posicionamento num conjWlto espacial 

mais amplo, do que simplesmente a área considerada. t nesta 

forma de abordagem que analisaremos a questão do cresciment2 

declínio, permitindo assim avaliar com:::>uma maioria dos mWli 

cÍpios da área evidencia já uma série de grandes dificuld~ 

des demográficas. O estudo não deve simplesmente considerar 

o binômio aumento-redução, mas sim procurar definir os P.!; 
' 

drÕes das alterações. 

Históricamente o declínio é contínuo para o conjua 
, 

to das unidades da area, ou somente para algum.as delas em 

particular? A análise aqui -feita não é exaustiva quanto a 

este aspecto. Primeiramente, porque é de se lamentar os as 

pectos qualitativos e quantitativos doe dados oensitários no 

Brasil, especialmente quando se deseja efetuar estudos deta-
, , 

lhados de pequenas i:aroelas de areas, como e o caso da micr.2 

região; em segundo lugar, porque os aspectos da população I".! 

gional deve ter, na tese, a função de um pano de fundo para 

um estudo mais amplo sobre a dinâmica populacional da cidade 

sede, Marília. Em razão disto, muitas das questões propostas 

permaneceram, aqui, ,inevitavelmcnl e, sem resposta. Apenas d~ 

linearemos problemas que, de qualquer maneira, representem 
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uma contribuição para futuras investigações sobre a cidade 

princi~l. 

Embora a preocupt.9ão atual esteja cada vez mais 
i , 

centrada nas i:iequenas parcelas de areas, detentoras de gra.!! 
. , -des volumes populacionais., as areas metropolitanas, nao se 

pode, para poder entende-las, marginalizar o que estaria o

correndo nas de !)equenos volumes. 



MuniCÍJ:!iO 1940 - 1950 1960 

Alv. de Carvalho 6.446- 1,8 5.388- 1,5 
Alvinlâ.ndia 3.610- 1,0 4.215- 1,2 
Bastos 6.150- 1,8 6.289- 1,8 
Gália 18.232- 7,5 18.076- 5,2 16.379- 4,6 
Garça 33.410-13,8 42.912-12,3 46.554-13,1 
Hercul.ândia 8.323- 2,4 10.682- 3,0 
Iacri 13.007- 3,7 13.773- 3,7 
Lu.pércio 7.081- 2,0 3.948- 1,1 
MarÍ11a 81.064-33,5 86.844-25,l 90.698-25,7 
OC&\ÇU 8.659- 2,5 7.077- 2,0 
Oriente 11.867- 3,4 ll.619- 3,3 
Pompéia 55.930-23,0 32.789- 9,4 37.738-10,6 
Queiróz 7.716- 2,2 ll.500- 3,2 
Quintana 16.324- 4,7 11.791- 3,3 
Tupã 35. 583-14,6 56.682-16,4 56.279-16,0 
Ubirajara · 5.517- 1,6 5.544- 1,5 
Vera Cru.z 18.536- 7,6 15.851- 4;5 15.575- 4,4 
MICRO-REGilO 242.755 347.854 354.249 
ESTADO 7.180.316 9.134.423 12.974.699 
% da Região sobre o 
Estado 3,4 3,8 2,7 
ORG. O. S. G. 

Tabela 9 - Evolu2ão da Popula2ão de Fato na Micro-Ret2:ão~ i) • 

FONTE: Censos de 1940 - 1950 - 1960 - 1970 - IBGE. 
( i) -Po ~ u , ~ , ::0 de f~ ~ to o· "'.res ·,"t ..::: é a n ·JP'' i ., ..... ;:; .o 

- - - ~ -. ·, f.... ....... .(. ~ ..: ....... ~ J.. t • .. ~ .... ~ -- ·--s ...... _ 

efeti vc.::: ent.e recen~e ad.a na dn t 2 do censo e 
a de dir ei to ou r e s idente, é a resi dente na 

ãrea, ~ e u~o aue ausente na dntp do censo 

1970 1975 

-4.212- 1,4 J.553- 1,3 
·3.045_ 1,0 2.147- o,8 
' 9. 709- 3,2 12.051- 4,3 
12.808- 4,3 10.851- 3,9 
37.625-12,5 35.989-13,0 
7.656- 2,5 6.107- 2,2 
8.223- 2,7 6.490- 2,3 
4.579- 1,5 4.675- 1,7 

100.050-33,3 100.646-36,5 
6.039- 2,0 5.407- 2,0 
8.874- 2,9 7.054- 2,5 

18.156- 6,1 13.396- 4,9 
3.446- 1,1 1.439- 0,5 
6.632- 2,2 4.306- 1,5 

53.361-17,8 48.669-17,6 
4.983- 1,6 4.241- 1,5 

11.732- 3,9 9.559- 3,5 
301.130 276.580 

17.958.693 20.523.646 

1,6 1,4 

1 
f\.) 
f\) 

o 
1 



Kunio:Ípios 

1 

ilv. de Oarvalho 

Alvinlândia 

:Bastos 

Gália 

Garça 

Heaulâ.ndia 

Iacri 

Lupérc10 

Jlar:Ília 

Ocauçu 

Oriente 
, 

Pompeia 

QueirÓz 

Quintana 

Tupã 

Ubirajara 

Vera Cruz 

Total 

Absoluto 

2701 

3437 

13811 

12061 

43866 

6026 

6490 

4576 

97227 

4123 

5762 

13396 

1661 

3562 

49746 

3489 

12034 

MIORO-REG!IO 283966 

ESTADO 23.800898 

Total 

Relativo 

l,O 

1,2 

4 6' ' . 

4,2: 

15,5 '. 

2 l ' , . 

2,3· 

1,6· 

34,3' 

1,4 

2,0 

4,9 

0,6 

1,2 

17,6 

1,2 

4,3 

~da Reaião sobre o· Estado l,l 

Tabela 10 - Projeção da Popul.ação ;para 1980. 

:POBTESi IBGE - Censos Demográficos do Estado de São Paulo 

Secretaria do Planejamento - Divisão de Estatística 
. , 

Demogrãfica. 
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As duas tabelas, acima ·.a.Presentadas, serviram C.2, 

mo .Ponto inicial de análise neste estudo da _população regio-
, 

nal. Entretanto, antes de iniciar a analise e o tratamento 
1 

dos dados, devem ser registrados aqui, para uma adequada in 

ter.Pretação das tabelas, os seguintes as_pectos: 1- na coluna 

de 1940 são registrados os valores de Gália, Garça, Marília, 

Pom,Péia, Tu,Pã e Vera Cruz .POr serem estes os Únicos municÍ -

.Pios existentes na ocasião; 2- à _partir de 1950 são registra 

dos valores _para todos os municípios, embora alguns ainda fos 

sem distritos, mas esta foi a solução oferecida se se desej! 
va avaliar o canportament o de toda a área de maneira a mais ho 

mogênea .Possível. Reconhecemos que esta não é a técnica _pe~ 

feita :para a solução do .Problema. Entretanto, se O.Ptássemos 

_pela análise dos valores de cada distrito agregados aos dos 

municÍ.Pios do qual faziam :parte, teríamos maiores dificulda

des quanto aos dado:s do censo de 1970, além de que, a cria 

ção dos diferentes municÍ.Pios não coincide ~ com a; dat~ de re 

alização dos diferentes censos. 

Já do ponto de vista das informações censitárias , 

a década de 40 pode ser considerada como a do censo do .Pio -
, 

neiriemo. Foi nela que tivemos um acentuado acresci.mo no pr.2 

cesso de criação dos municÍ.Pios conforme já estudado, chegan 

do a atingir, a_penas em 1944, 25~ do total de todos os que 

foram criados na região. Ao mesmo tem_po, a ferrovia completa 

sua trajetória, atingindo Tu:pã e a cultura cafeeira estava 

totalmente difundida na área. A caracterização desta fase 

inicial, como de uma verdadeira "efervecência polÍtica-econô 

· mica e social", pode, ser facilmente identificada quando se 

analisa a forma _pela qual os valores populacionais foram se 

alterando entre 1940 e 1975 e os relacionamos com os da pro 

dução cafeeira, criação dos municípios, migra.ç·Ões e out ros. 

Baseando-se nas duas tabelas anteriores, elabora -

mos uma derivada estabelecendo uma relação entre a população 

em 1940 e em todos os momentos .Posteriores considerados. Des 

ta maneira, é .Possível avaliar-se estas alterações não só en 
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tre os d'ois extremos 1940-1975 mas para cada uma das etapas 

intermediárias. A incl~são da população do Estado permite e~ 

tabelecer a posição das variações da população regional no 

conjunto
1
da área em que está incluída. 

D .l T A S 

1940 1950 1960 1970 1975 

MICRO 1940 X 43,2 45,9 24,0 13,9 

1950 X X 1,8 -13,4 -20,4 

BEGIÃO 1960 X X X -15,0 -21,0 

1970 X X X X - 8,2 

1975 X X X X X 

1940 X 27,2 80,6 150,1 185,8 

1950 X X 42,0 96,6 124,6 

ESTADO 1960 X X X 38,4 58,l 

1970 X X X X 14,2 

1975 X X X X X 

Org.O.S.G. 

Tabe1a 11 - Var~a~ão J:!roentual dos !:!lorea J:?2]2g-

•aoionais da Jlicro-.Re51ão da Alta Pa~ 

lista a lJ&.rtir das datas sucessivas 

doa censos comparadas com o Estado. 

Os dados oferecidos pela tabela são acentuadamente 

díspares, pois enquanto a partir de 1940 • em. direção a 1975 

os valores percentuais decrescem sensivelmente na micro re 

gião - isto quer consideremo• apenas os extremos ou as dif!. 
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, 
rentes etapas, no Estado o aumento e acentuadamente marcante. 

Registre-se o contraste na micro-região, entre l940 e 1975 

quando o aumento foi de 13,9", enquanto o Estado apresentava 

valores d~ 185,8%. Quando os valores passam a abranger perÍo 

dos ma.is curtos as características deste desequilíbrio demo-· 

gráfico ficam mais evidentes. 

Analisando-se a tabela a nível de maior detalhe 
, , . 

ou seja, comparando-se os valores entre decadas mais prox.! 

mas como 50 e 60 ou 60 e 70, verifica-se não só uma diminui 
l 

ção na tendência para o crescimento mas, o que é mais signi-

ficativo, a existência de registros negativos. A partir des 

tes valores percebe-se que a área exibe, em seu conjunto , 

uma dinâmica deillográfioa que efetívamente justifica o título 

que demos a esta parte do trabalho. Há um crescimento verifi 

cado entre· 1940 e 1950, um declínio que pode ser exempli~ic~ 

do com a situação entre 1950 e 1960 onde, a:pesar do aumento 

absoluto, a taxa de crescimento . já declina e temos, finalmen 

te, um DECL:!NIO como foi aquele do período de 1960-70 ou lCJTO 

75, quando assumem variação negativa não só as "taxas de 

crescimento", mas também os valores numéricos absolutos. A 

:participação da população micro-regional no conjwito do Est~ 

do é outro indicador das três características mencionadas • 

Ela é decrescente e, entre 1940 e 1975 a redução desta parti 

cipação foi de 252%. Assim, enquanto o Estado apresentav·a no 

período um aumento de 185% no número absoluto de sua popula

ção, na região este número descia para apenas 13%. 

Qual. deveria ser a população da micro-região e de 

seus municípios, se tivessem tido um processo de crescimento 

semelhante ao que ocorreu em média no Estado? Avaliaremos tlm 

bém esta expectativa para. o período 1950-1960 e para o de 

1960-1970. Partindo-se do pressuposto de que, se a área ti

vesse apresenta.do um comportamento semelhante ao da popula -

ção média do Estado seus valores demográficos seriam mais a! 

tos. Calculou-se, para cada :período, a diferença entre o re 

gistrado e o valor esperado bem como o desvio relativo obse~ 

va.do. 



l.960 1970 

Pop. Diferença Desvio Pop. Diferença Desvio 
esperada Relativo esperada Relativo 

Ál.v. de Carvalho 9.153 - 3.765 -41,1 7.435 - 3.223 -43,3 
Alvin1ândia 5.l.26 9ll -17,7 5.816 - 2.771 -47,4 
Eastos 8.733 2.444 -27,9 8.688 1.021 10,5 
GtÍJ.ia 25.667 - 9.288 -36,l. 22.603 - 9.795 -76,4 . 
Garça 60.935 - l.4.481 -23,7 64.106 - 26.481 -41,3 
Hercul.ândia ll.8l.8 - l..136 - 9,6 l.4.741 - 7.085 -48,0 
Iacri 18.469 - 5.396 -29,2 18.040 - 9.817 -54,4 
Lupércio l.0.055 - 6.107 -60,7 5.448 869 -15,9 
JlarÍlia 123.318 - 32.620 -26,4 25.163 - 25.113 -20,0 
Ocauçu 12.295 - 5.218 -42,4 9.766 - 3.727 -38,1 
Oriente · l.6.851 - 5.232 -31,0 16.034 - 7.160 -44,6 
Pompéia 46.560 - 8.822 -18,9 52.078 - 33.922 -65,1 
Qu.eiróz l.0.956 544 4,9 l.5.870 - 12.424 -78,2 
Quintana 23.180 - ll.389 -49,l l.6.271 - 9.639 -59,2 
Tupã 80.488 - 24.209 -30,C 77.665 - 24.304 -31,2 
Ubirajara 7.834 - 2.290 -29,~ 7.650 - 2.667 -34,8 
Vera Cruz 22.508 - 6.933 -30,E 21.493 - 9.761 -45,4 
Micro-Região 493.946 -139.697 29,3% 388.867 187.737 43 ,XJ' 
ORG. O. S. G. 

Tabela 12 - Popul.ação esperada na região, em 1960 e 1970, com base nas taxas de crescimento da pop~ 

lação do estado. Crescimento do estado = 38% e ~ tre 1950/60 1 
1\) 

42% entre 1960/70 1\) 
\J\. 

FONTE - Censos Demográficos de 1950, .1960 e 1970. l 
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Os valores obtidos, quer os absolutos e mais ainda 

os relativos, tornam muito evidente o caráter declinante da 

população regional. Embora possa se admitir que a região de 

veria te~ o seu modelo demográfico próprio 

poderia apresentar comportam.entoa tão díspares do 
r -· 

maior, onde esta localizada. 

nao 

conjunto 

CoDSiderando-se dados mais recentes e correspondea 

tes ao per!odo de 1970-1975, quando o Estado apresentou um 

aumento relativo de 14,2% em sua população, a micro- região 

da Alta Paulista que deveria ter apresentado um total absolu 

to de 343.890 habitantes, apresentou um total de 276.580 , 

com um desvio da ordem de 19,5%. Esta pequena redução entre 

70 e 75 no processo de decréscimo. populacional, indicado ~ 

lo valor relativo do desvio, deve mais ser debitado a um me 

nor crescimento da população do Estado, do que o aumento .· doa 

municípios que compÕem a região. Aliás, neste período, so.men 

te os municípios de Lupércio, M~Ília e Bastos tiveram algum 

crescimento, embora apenas o Último teoh.a apresentado uma 

variação mais significativa. 

Quanto a estas tendências maia gerais, a área em 
-- , .. , . . , estudo nao esta isol.a.da. Uma analise das demais areas do oe~ · 

te paulista, especialmente as que estão mais próximas da mi 
oro-região da Alta Paulista, como a de Lins, Áraçatuba, Pr.!, 

sidente Prudente, Assis e Our:illhos, revelará que o fenômeno 

é genérico, variando apenas a intensidade oom que ocorre. E!, 

tamos diante de um processo marcante e crescente 1 que deve, 

oom urgência, suscitar questões quanto ao procedimento 

atitudes que contribuam. para alterar as espectativas. A 

jetÓria das curvas de variação populacioD&l. indicam um 

de 

tra -
nho para o vazio, se não absoluto,, mas pelo menos _capaz de 

desordenar a economia, a or"8Jl,ização esi;aoial da área, e o 

seu prÓ:prio sign.i:f'ioado no conjunto, com prejuízos também P.! 
ra outras regiões. 

Um outro aspecto bastante significativo neste 
, 

ni -
vel de análise é o da velocidade do crescimento (ou declínio). 

As análises de séries históricas de população são geralmente 
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TI.atas aob um prisma de aumento ou diminuição, tanto quanto 

aos valores absolutos com.o quanto aos relativos. Entretanto, 

&8 assim feita, será inooa}lleta. i indispensável para avali

ar-se a djnâm1ca do fenômeno, inclusive com. :preocupações P1'!, 

ditivas, considerar eata dimensão que convencionamos aqui 

dellOJDina.r &enérica.mente de velocidade de mudanças (i). Ioase 

(1969) aplicou esta técnica no estudo das variações da cid! 

de de Buda1>9st, abordando, inclusive, em nível de maior det! 

lhe, a questão d.as velocidades das mudanças das :po pu1açõe s 

economicamente ativas, face as variações dos totais gerais. 

A.p11cando!-S8 esta técnica ao estudo da :população 

da área, teremos :nm.confronto com o restante do Estado o se 

&W.nte resultado: 

(1) Tempo que medeia para que determinado valor demográfico 
apresente um aumento ou uma redução :previamente fi.Xada 
com.o unidade de medida. 



1940 1950 1960 1970 1975 

lllCRO-REGilo 242755 347854 354249 301130 276580 

ESTADO 7180316 9134423 12974699 17958693 20523646 

Número de anos abrangidos :pelaS alterações 

1940/50 1950/60 1960/70 1970b5 

JllCRO-BEG :r.IO 43" 2~ -15% - 8,6% 

ANOS 10 10 10 5 

ESTADO 27" 42% 38" 14 " 
Tabela 13 - Val.ores absolutos da população da micro-regi.ão e do EstHdo e a velocidade de 

aJ. teraçâo. 
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Veririca-se que, enquanto o Estado levou 30 anos 

(1940-1970) para. dobrar sua população, a micro-reeião nunca 

chegou a dobrá-la e, no seu máximo crescimento (1940-60), ela 

levou 20 ahos para aumentar em apenas 46% e apenas 15 anos 

pra reduzir-se em 9% (1970-1975). Os dados estimados para 

o ano de 1980 indicam uma melhoria no período de 1970-80 q~ 

do, embora ainda apresentando declínio, este cairia para 6%. 
Entretanto, a análise dos dados, detalhados por unidades de 

áreas de que ee compÕem a micro-região, revelará que esta ~ 

quena alteração não tem maior significância para o processo 

de declínio aí instalado. 

Quando estudamos qualquer conjunto de dados demo -

gráficos pretendendo elaborar raciocínios sobre o arranjo e! 

paoial, os informes devem ser sempre mais deta.J..ha.dos. Assim, 

tanto mais difícil será a aval.iação quanto ma.ia globaliza.dos 

forem os dados util.izados, ou impossíveis de serem decompos

tos. Os dados de que a aeografia se utiliza, são dados iguais 

aos de qualquer outra ciênoia, diferindo apenas na ques t ão 

da espacialização doa valores,l,X>nto central dos estudos geo

gráficos. As formas como os dados são apresentados, ou podem 

ser utilizados, influenciam acentuada.mente a qualidade da Í!! 

vestigação. 

Dausherty (1974) observando as relações entre a es 

cala de análise e a ' qualidade dos dados afirmou que: 

"An investigator's control of the qual,! 

ty a.nd relevance of data depende on the 

· 1.scale o his study, and on the resources 

available to him11 (p. l). 

O detalhe significativo no estudo espacial, entre -, ' tanto, nem sempre e possivel, ou pelo menos como seria nece~ 

sário. Valores globalizados através de transformações podem 

ser vistos em detaJhamento espacial, tom.ando-se desta manei 

ra, mais :'é:f'icientes pa.ra a explanação espacial. Duas áreas 
com valores iguais podem ser acentuadamente diversas em sua 
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organização espioial, apesar de apresentarem eventualmente , 

num dado momento, valores demográficos semelhantes. 
.. , , 

O exame que se fara do crescimento e declinio demo 
. -

gráfico das diferentes unidades espaciais de que se compÕem 

a área (os municípios), está delimitado por 2 parâmetros: l

o próprio período considerado, 1940-1975. Embora seja posei · 

vel elaborar estimativas diversas para 1980, 1990 ou além , 

não há dados que :permi ta.m retroceder a 1925 por exemplo. COE; ' 

tudo, para os objetivos deste estudo, se a visão prospectiva 

para 1980 ou 1990 é significativa, o retorno aos primórdios 

demográficos da área perde sua significância, pois constata

se hoje que ela não é caracterizá.da por influências lá origi 

nadas e é bastante diversa também; '2- as unidades areais de 

análise são os municípios que embora não satisfaçam totalmeE: 

te aos propÓsitos de espa.cialização dos valores, são entre . 

tanto as unidades de registro censitário disponíveis. 

O quanto cada munioÍpió é homogêneo face ao conjun 

to? A somatÓria das mudanças regionais representam um produ

to do todo ou uma resultante de algumas situações isoladas , 

mas suficientemente capazes de produzir as características 

finais? Como se comportam as mudanças do princi~l município, 

Mar:Úia, face as dos demais? Quais as velocidades de mudança 

de cada unidade considerada?. 

As questões propostas, mais do que as ·simples res 

postas que exigem, fazem destacar q~e, quando é possível d~ 

talhar, decompor valores demográficos globais de uma dada 
, , , 
a.rea, há um aumento das possibilidades de uma melhor análise 

espacial dos mesmos, explanação mais fidedigna e uma prospe2 

ção mais eficiente e segura. 

Crescimento e declínio populacional nas 

diferentes unidades espiciais 
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, 

munici 

pios da micro-região são mostrados nos mapas,N2s ·11-14, onde 

os quadrados representam a diminuição relativa da população 

e os triâ.riaulos os aumentos. Quanto menor for o símbolo, 

tanto menor serão as mudan9as. Nesta forma de representação 

obtemos ale;uma va.nt&."8m, porque todos os símbolos referem-se 

ao crescimento ou declínio relativo mais do que absoluto e 

por. isto os ma:pa.s são comparáveis, quer para os municÍFiosd.e 

grande volume l'Opulaciona.l, quer !)ara os de ;pequeno volume • 
. - , A assooiaçao doa mesmos permite tam.bem caracterizar o ciclo 

de mudanças ocorridas, facilitando com. isto sua interpret_! 

ção na medida em que é possível associar-se à análise à taba 

la que lhe deu orieem: 

J4unic!;12ios l~M:0-:20 1220-60 1260-10 

Álv. de Carvalho 17 -22 

A.lvinlândia -16 -28:. 

Bastos 2 54 

Gál.ia - 1 ~ -10 -22 

Garça 28 % 8 - 9 
Hercu1âruU.a 28 -29 
Iacri 0,5 -38 , 
Lupercio -44 16 
Marília 7 % 4 10 
Ocauçu -19 -15 
Oriente - 2 -24 
Pompéia -41 % 15 -52 
QueirÓz 49 -70 
Quintana -28 -44 
Tupi 59 % 1 - 5 
Ubirajara 0,5 -10 
Vera Cruz -15 % - 2 -25 
KICRO-REG!IO 43 % 2 . -15 

Tabela 14 - Percentual de var1a2ão das popula.2ões dos municÍ 
rios da micro-região nos períodos de 1940-50, •• ~ 
22õ-~~. I~b~-7l>.' 
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.l análise daa cartas tanto pode ser feita a nível 

d•.craild• detalhe, considerando-se comparativamente a varia-
.. 

ção de cada unidade isoladamente, quanto através de uma v_! 

'são das d.iferentes variações no conjunto. Para tanto, cada 

carta tem na legenda um símbolo demonstrando o comportamento 

da DÍicro-região. O primeiro fo~ aos objetivos do trabalho , 

pois oe estudos da população regional devem ter apenas a. f~ 

ção de auba:Ídio para posterior interpretação da dinâmica U!: 

b&J:l& de Ka.rÍJ.ia, enquanto o segundo, com.o foi proposto, ate~ 

de mais aos interesaes da pesquisa. 

Os lDS.!BS em conjunto revelam de uma maneira geral 

duas caracter:ÍStioas básicas: a forte mudança no comporta

mento demoçáfico da área, indo d.o aumento para o declínio 

·abaoluto; o caráter, alta.mente variado dos !ndioes, quer 

aumento quer de diminuição. Poucas unidades apresentam · 

gum aumento na década de 60 e, quando enquadram-se nesta 

tecoria, as variações positivas são menos significativas 

-que as anteriores. Este é o caso específico do munic.Ípio 

lilar:Ília. 

de 

a.l -
ca 

do 

de 

Constata-se ainda que o padrão de crescimento, ou 

de decl:!nio, não a.presenta uma simples continuidade, mas ª.! 

tá caracterizado por um.a considerável variação de uma unida

de para a outra e de um período para o outro. A:peaa.r de a.l~ 

mas unidades apresentarem pequeno aumento, enquanto a maio -

ria apresenta decl.!nio, não significa, oomo hipÓtese de tra -
balho, que tem.os razões homogêneas, quer ~ o aumento quer 
'"' para a d:im:imução. Existe, dentro de um conjunto geral de 

força.a atuantes,' certas peculiaridades que exp11cam por exem 
. -

plo o sensível aumento de Bastos entre 1960-1970, ou a inve!: 

.ão do aumento para deol!nio em Garça, no mesmo período, ou 

a pequena alteração observada em Tupi entre 50-60 e 60-70. A 

análise posterior que faremos, sobre o comportamento das al -
teraçõea das popul.açõee rurais e urbanas da região, servirâQ 

oomo contribuição para uma melhor compreensão destes aspec -

-toa. Importa detalhar mais ail:lda este nível de análise ou. se 
. . -

~a, o do estabelecimento de uma relação entre população e 



esiaço, através do estudo das densidades. 



KunicÍpio i.rea D.1950 D.1960 D.1970 

ilv. de Carvalho 151 Km
2 

42,6 35,6 27,8 
.U vi nl ândia 89 40,5 47,3 34,2 
Bastos 169 36,3 37,2 57,4 
Gáiia 463 39,0 35,3 27,6 
Garça 554 77,4 83,8 67,9 
Hercnuând ia 339 24.,5 31,5 22,5 
Iacri 339 38,3 38,5 24,2 
Lupércio 163 43,4 24,2 29,0 
LlarÍl.ia 1.194 12,1 75,9 83,7 
Ocauçu 302 28,6 23,4 1.9,9 
Oriente 195 60,8 59,5 45,5 
Pom.Pti~ .- .. 861 38,o 43,8 21,0 
QueiFô~ · · 222 34~7 51,8 15,5 
Qu.ill.tana 358 45,5 32,9 18,5 
Tupi 861 65,8 65,3 61,9 
Ubirajara 296 18,6 18,7 16,8 
Vera Cruz 261 60,3 59,6 44,9 

MICRO-B.EGilO 6.817 51,0 51,9 44,1 

ESTADO 247. 320 36,9 52,4 72,6 

Tabela 15 - De.nsidades demográficas simpl.ea dos municípios da micro-região da Alta 

Pau1ista. 

D.1975 

2 23,5 l;i.ab./Km . 
24,1 
71,3 
23,4 
64,9 
18,0 
19,1 
28,6 
84,2 
17,9 
36,1 
15,5 

6,4 
12,0 
56,5 
14,3 
36,6 

40,5 

82,9 

1 
f\) 

~ 
1 
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A partir das cartas elaboradas e, mais ainda, · doe 

da ' , dado• apresentados na tabela 15, }lassa-se a a.nalise 

questão das distribuições dos valores de população pelo 

ço. Este tipo de a.nál.ise não só é uma continuação da 

es~ 

etapa 

anterior, que analisou as variações em determina.do período 

de tempo, mas é uma etaJ& complementar e indispensável. Na 

primeira etai:a projetou-se sobre o espaço, de maneira relat~ 

va, as a1tera.çõee temporais dos valores popu.l.aciona.ia. Agora 

deseja-se verificar os níveis de alterações espaciais dos 

mesmos valores, através de uma correlação. 

Seria equ:!voco ju1aar que uma coleção de mapas com 

uma distribuição dai fenômenos, como são os ma})S.s de varia 

ções, poderia ser considerada como um trabalho concluído. OJ! 

traa questões podem aaora ser abordadas, ampliando o mais 

possível o n!vel de detal.llamento dos valores demográficos. ª.2 

bre o ea:paço. A pop.ü.a"ão está apresentando tendências a con 
1 • -

centrar-se ou dispersar-se na área? Qual tem sido o com:port!_ 

manto dos valores das densidade~ ao lonao do :período consid,! 

rado? 

Três aspectos serão abordados: a concentração ou 

não da popüa9ã.o, as variações das densidades demográficas e 

as oscilações dos valores populacionais distribuídos em 
, 
areas urbanas e rurais. 

Um gráfioo de valores acumulados mostra, em cará 
.• 

ter introdutório, o' processo de concentração. Através dele 

pode-se avaliar tanto os valores totais, com.o os índices de 
, , 

mudanças da oaraoteristioa &JJB.lisada atraves do tempo. Con-

tudo, é necessário grande ouidado na sua interpretação, :po~ 

que há uma grande diferença entre o Ílldice de mudança do va 

lor absoluto e o do valor relativo. 



- 122.Q 1960 1970 1975 

1- .Uvin. 1,0 -- 1,0 Lup~ 1,1 - - ~ l,l. Alvin~ 1,0 1,0 Qu.eir. 0,5 o,_5 
2- Ubir~ 1,6 - 2,6 Alvin. 1,2 2,3 Queiróz l.,l 2,1 Alvin. o,â 1,3 - . 
3- A. de e. 1,8 4,4 Al.deC. 1,5 3,8 A.de C. 1,4 3,5 Alv.deC. 1,3 2,6 
4- Bastos 1,8 6,2 Ubir. 1,5 5,3 Lup. l.,5 5,0 Quint. 1,5 4,1 
5- Lup. 2,0 8,2 :Bastos 1,8 7 ,l. Ubir. 1,6 6,6 Ubir. 1,5 5,6 
6- QueirÓz 2,2 10,4 Ocauçu 2,0 9,1 Ocauçu 2,0 8,6 Lup. 1,7 7,3 
7- Hercul. 2,4 12,8 Herc. 3,o- 12,1 - Quint. 2,2 10,8 O~auçu 2,0 9,3 
8- Ocauçu 2,5 15,3 QueirÓz 3,2 15,3 Herc. 2,5 13,3 Herc. 2,2 11,5 
9- Oriente J,4 18,7 Oriente 3,3 18,6 Iacri 2,7 16,0 Iacri 2,3 13,8 

10- Iacri 3,7 22,4 Qu.illt. 3,3 21,9 Oriente 2,9 18,9 Oriente 2,5 16,3 
11- V. Cruz 4,5 26,9 Iacri 3,7 25,6 Bastos 3,2 22,1 V. Cruz 3,5 19,8 
12- Quintana 4,7 31., 6 V. Cruz 4,4 30,0 V. Cruz 3,9 26,0 Gália 3,9 23,7 
13- Gália 5,2 36,8 Gál.ia 4,6 34,6 Gália 4,3 30,3 Bastos 4,3 28,0 
14- Pompéia 9,4 46,2 Pomp~ 10,6 45,2 Pomp. 6,1· 36,4 Pomp. 4,9 32,9 
15- Garça 12,3 58,5 Garça 13,1 58,3 Garça 12,5 48,9 Garça 13,0 45,9 
16- Tupã 16,4 74,9 Tupi 16,0 74,3 Tupi 17,8 66,7 Tupã 17,6 63,5 
17- Marília 25,1 100,0 Marília 25,7 - 100,0 Marília 33,3 100,0 Marília 36,5 100,0 

Tabela 16 - Participação da J)Opu)_ação de cada município em relação à micro-região 

e os valores acumulados para cada data. 



. A partir da tabeJ.a 16 indicando os percentuais 
- , , , 

acumulados da popu.laçao da area e ~ue foi possivel elaborar-

º gráfico de concentração demográfica que indica a posi 

ção de cada município no conjunto, bem como o perfil global. 
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DES GILBERTO O. HENRIQUE ORG O S G 

Gráfico n2 14 - Percentagem acumulada dos valores populacionais dos municípios 

da micro região da alta paulista em 1950, 1960, 1970 e 1975. 

A associação doa valores da tabela 16 ao t,Táfico 

elaborado permite qbter duas conclusões bási~as sobre o com 

portamente da concentração d.a população na área: a de que, 

numa visão temporal, os pequenos municípios ap:resentara.rn al 

teraçõea pouco significativas, em oposição aos i:J.aiores muni

cípios; há uma nítida tendência, embora não acelerada ainda, 

para que poucos municípios concentrem o total populacional da 
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rea;ião • .l~a:im é que, em 1950 e em 1960, três municípios tot!: 

lizavam. 5.0~ da popu1ação da área e em 1970 e 1975, :para atin 
.. 

'6ir este meámo percentual de população, apenas dois foram 

necessários. Esta é uma prova substancial da existência de 

um processo de macro-cefal.ia munici:pal, mesmo que considera

da a nível micro-regional. 

Observa-se também dentro do conjunto, o :papel cre~ 

cante da :pa.rticipa.ção de MarÍlia em relação à micro-região • 

Esta pa.rtici:pa.ção variou de 25,1% em 1950 pa.ra 36,5 em 1975, 

um. acréscimo na participação acentuada.mente alto, 45%. 
De uma maneira geral as variações positivas e, na 

maioria das vezes, negativas,têm causas variada.a. Embora el.ae 

representem apenas variação numérica, podem ser vistas sob 

uma tríplice pespectiva quanto a explicação: 1- causas cons 

tantes, no caso representadas pela diminuição da fecundidade 
! . . 

própria da área; 2- causas variáveis, como é o caso das mi 

grações em busca de trabalho fora da área; 3- causas aciden

tais, como desastres econômicos tal como ocorre com situa 

ções críticas na ~icultura do café. Em conjunto, todas 

elas contribuíram p8.ra o desequilíbrio demográ:f ico regional 

da atualidade. Lla.l1tida que seja esta tendência, observada em 

toda a região, a curto prazq teremos agravados os problemas 

econômicos e sociais, não só em ?alarÍlia mas em toda a área ..• 

Não se pode estruturar um espaço equilibrado sobre desequilÍ 
.·• 

brios demográficos. 

Os geógrafos que estão empenhados na análise espa. 

cial podem e devem contribuir em dois sentidos: primeiro evi 

denciando de forma adequada, o problema do desequilíbrio de 

mográ.fico no espaço; segundo auxiliando no estabelecimento 

de possíveis alternativas de soluções. Duas etapa.a de uma 

l.ínica trajetória na direção de uma geografia aplicada. 

Ledrut (1968) advertiu planejadores, sociólogos e 

geÓgra.fos :para esta interdependência: 

"Es indudable que las poblaciones se 

distribuyem de certo modo en el aspa.cio, 



-243.-

desplazando-ae en este de muchas maneras, 

en consecuência, el Sociólogo y el plani 

ficador deben prestar particular aten 

cion a las observacionea del geÓgra.:f o" 

(p. 24). 

Uma das formas da geografia contribuir no que foi 

indicado é encontrar soluções que permitam estabelecer rela 

ções. adequadas entre população e espaço. Relações estas que 
,.. -- , . , expressem na.o apenas quantidades nao comparaveis mas tambem 

qualidades mensuráveis. 

Nos estudos desenvolvidos em cap:Ítulo · anterior, r~ 

latamos alguns aspectos significativos de trabalhos sobre 

densida4es de populações urba.nas. Embora detalhado ptra um 

tipo de organização espacial, o das cidades, são, em boa par 

cela, aplicáveis à aná.:lise espacial não urbana, como é o ca 

so das contribuições de Haynes (1973) sobre
11
Direções e ten 

,,,,. #'W ti 

dencias de densidades de populaçao urbana e a de Salius 
ti """ ~ ,.. 

(1971) sobre Densidades e padroes de localiza.çao de reaiden-
. " cias. 

As densidades são, preferencialmente, representa -

das em mapas, pois é um.a modalidade de Índice cuja melhor in 
... , 

terpretaçao e feita quando o mesmo pode ser espacializado • 

Os índices de densidade demográ:riea, obtidos para uma área , 

assumem característi~as e utilidades diversas se forem apr~ 

sentados numa simples tabela d.e dados, ou se através de téc 

nicas cartográficas forem projetados no espaço. 
I p I 

Fundamentada na formula D = T onde D e a densi-

dade procura.da, P a população e A a área, a densidade demo -

gráfica é uma. das várias modalidades de análise de distribu! 

ção esiacial da população. Entretanto, apresenta grandes de 
,. 

ficiencias, ao relacionar simplesmente a quantidade popula -

cional sem considerar os atributos qualitativos da mesma e o 
I 

espaço igualmente considerado. lor isto o produto e um qu.2_ 

ciente de pequena significância. Zelinsky (1969) fez severa 
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crítica ao va1or e ao uso desta modalidade de índice-: 

"Por meio de símbolos, se indica o 

ro médio de habitantes por unidade 

área dentro de uma porção do espaço 

, 
num e 

de 

cu 

jas fronteiras se delimitam segundo as 

convenções de cada tipo particular de ma 

pa de densidade. ~muito fácil, mas en 

ganador admitir que os valores represe~ 

tados dessa forma sejam um índice de 

"pressão" de população, pois não há meio 

de se conhecer somente pelo mapa. em que 

proporções a terra é ocup:l.d.a, de que mo 

do é usada e quais as suas propriedades 

econômicas e assim o mapa de densidade 

de modo algum revela uma relação funcio 

nal entre o homem e o território" (p.19). 

Para que esta relação ofereça resultados mais aju~ 

tados às realidades das quais provém, dever-se-ia utilizar 

alternativas ou complementos à fórmula originalmente propo~ 

ta. Algumas variantes dela são já encontradas em uso, tais 

como o estabelecimento de densidades de populações rurais (po 

pulação agrícola face ao espaço a.rgrÍcola), densidades fisi~ 

lÓgicas (totais de população face aos espaços agrícolas)(i )ou 

as densidades urbanas (popuJ.açÕes urbanas face aos espaços 

urbanos). De qualquer forma, nenhuma alternativa oferece uma 

resposta satisfatória ao problema de qualificação das densi 

dadas. Elas melhoram em parte a fórmula original, mas 

nuam a avaliar, de maneira igualitária, os totais de 

conti 
, 
are as 

e os de populações, mesmo que de maneira melhor deli.mi tada, 

Duas áreas rurais_ ou urba.nas de iguais densidades podem ter 

organização espacial e problemas d~erentes. Isto pode ser 

comprovado com facilidade. 

Como consequência das observações feitas, julgam.os 
( i) Sobre o tema veja-se : Trewartha 197 4 :g 2 .. 
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ser necess~ia a utilização e aperfeiçoamento de uma f Órmula 
p 

do tii>O Dq = -X- • P, ~nde Dq seria a densidade qualificada, 

P a popuJ.ação total ·e A a área considerada. O índice obtido 

seria multiplicado pelo valor da população total. Neste caso, 

o valor da densidade estaria associado ao volume total de po 

pulação. Os resultados seriam acentuadamente diversos, como 

se i><)de deduzir dos .exemplos hipotéticos aqui apresentados : 

região A, população total 80, área 20, densidade 4; e região 

B popalação total 24, área 6, densidade 4. Uma igualdade in_! 

xistente mas que, 1 aplicada a fórmula proposta, passaria a 

320 e 96 respectivamente. Resta ainda por resolver, a ques . 

tão da interpretação dos números obtidos para que esta fÓrm.u' 

la permita avaliar a densidade de um dado volume de popul! · 
.., 

çao. 

A i:ertir dos dados d.e densidades demográficas sim 

ples, el~borou-se duas cartas da micro-região (1950 e 1970), 

numa tentat1Vã ae acompanhar a evÕlução do índice e analisar 

seu com:POrtamentto. Para fins de re,Presentação foram estabele 

cidas 5 classes de densidades: 0-20 hab/Km2, 21 a 40, 41 

a 60, 61 a 80 e de -ma.is de 80 hab/Km.2• Com o ·objetivo de de 

monstrar que uma simples divisão da população em rural e ur 

bana altera uma carta de densidade populacional elaborou-se, 

em acréscimo, duas outras de densidades rurais, embora estas 

com alguma restrição.(i). 

Com a sucessão das cartas, obtidas a iartir doa da 

dos das tabelas 15 e 16 observou-se, em decorrência de de 

clÚlio~ dos valores absolutos, também o declínio das densida 

dea de todos os municípios, excetuando-se o de Bastos que é 
um município rural e que foi o único a apresentar acréscimo, 

não só nos valores étEtrais como nos rurais. Marília é o exem

plo de munic:Ípio que teve um acréscimo em sua densidade glE_ 

bal, em dado período, mas quando a população rural apresen -

(i) persisten ainda, a nível censitário, dificuldades e defi
oiencias no registro de população como urbana ou como ru 
ral. 
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tou sens!vel diminuição. O conjunto das cartas testemUDham. 

aquilo que já afirmara.moe anteriormente: na década de .. 50 ti 

vemos o inÍcio do declínio da chamada fase pioneira de po~ 

lação agrícola na área. Não tendo havido uma adequada sU:bsti 

tuição de todas as atividades econômicas para as populações 

que se 11 urbaniZavam11 viu perder, progressivamente, sua po~ 

lação, agora não só .a rural, mas também a urbana. 

A década de 60 marca, de maneira ma.is nítida, o 

inÍcio do declínio atingindo as populações rurais para, na 

de 70, marcar da mesma forma as populações urbanas e com ia 

to o declínio das cidades de zona pioneira. 
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.MWlicÍ;pio 

Alv. de Carvalho 37,6 20,1 

Alvinlândia 32,4 20,3 

Bastos 17,8 19,0 

Gália 31,6 17,9 

Garça 35,7 26,6 

Herculândia 21,6 14,3 

Iaori 35,9 19,9 

Lupércio 39,8 22,0 
, 

Mar ilia 33,8 18,7 

Ocauçu 26,7 15,8 

Oriente 52,6 34,4 

:Pompéia 28,5 9,7 

QueirÓz 32,7 10,6 

Quintana 21,1 11,4 

Tupã 29,2 18,9 

Ubirajara 16, .3. 11,6 

Vera Cruz 41,0 22,9 

Tabela 17 - Densidade da população rural da micro-re 

gião. 

A matriz de iní'ormações 16 sintetiza o conjunto 

de todas estas variações, permitindo inclusive uma classifi

cação dos municípios, no período de 1950-1975, em várias ca 

tegorias: 1- os que apresentaram crescimento tanto da popula 

ção rural quanto urba.na em caráter permanente ciue é o caso de 



-252-

' 
MUNICIPIOS DENSIDADES GLOBAIS DENSIDADES RURAIS 

195ú/FL' 1960 / TC l'.'l7()/75 1950/70 

• h CE r:e.;..,:. ~ • .. • • 
1 A.Vi~.A~. l • • • • 
• BASTOS • • • • 
: ;t.:..IA • • • • 
• GA~ÇA • • • • 
1 HERCULANDIA • • • • 
• 1 ACRI • • .. • 
• LlJPERCI~ • • .. • 

1 • MARILIA • • • • 
,, OCAJÇJ .. • • • 
I: 2R1[~"'E • • • • 
I• POllPE1A • .. .. • 
1 • QJEIROS • • • • 
1. C\Jl~TA~A .. • • • 
I• TJPÁ • • • • 

• UBIRAJARA • • • • 
1 VERA CRU: • • • • 

-LEGENDA -

• AUMENTO 

• DIMINUIÇAO 
ORG J S G 

OE S Gl~BERTO C HEllAtQU( 

'1ico n2 15 - Vor1oção dos densidades populoc1onois globais ( 1950 / 60 - 19 60 170 - 197tfl 
i 

e dos densidades rurais ( 1950 / 70). 
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Bastos; 2- os que apresentaram crescimento da população urb~ 
,.,,,, , - , 

na mas dilllinuiçao da rural, que e a situaçao de Marilia; 3-

os que apresentaram crescimento parcial da população, em a~ . -
nas uma década (50/60), como Alvinlândia, Garça, Herculândia, 

Iacri, ~om:péia e QueirÓz; 4- os que apresentaram permanente 

declínio, como Álvaro de Ca.rva.lho, Gália, Lupércio, Oriente, 

Quintana, Ubirajara e Vera Cruz. 

A metodologia da avaliação, até aqui dese~volvida, 

deu ênfase às relações que indicaram através d.as densidades 

o significado da população por unidade de espaço. Não mos 
, 

trou, entretanto, outro dado importante que e o processo de 

concentração espacial, fornecendo um Índice que tornasse ma.is 
i 

comparável a distribuição em 1950 face a de 1970, e o grau 

de variação de cada município no conjunto. É· preciso, as.sim, 

ainda avaliar o papel de cada município no processo de con 

centração popuJ.a.cional conjugado ao grau de variação total 

d.a micro-região. 

Um aspecto particular do estudo de população em 

geografia é o problema de medir os padrões de concentração 
. , 

relativa. Assim, diferencialmente, uma coisa e estabelecer -

se uma tabela de densidades populacionais, para os diferen

tes municípios de área, e outra é estar interessado no grau 

de divergência, exibido por eles, num confronto com o grau 

de variação das densidades d.a área como um todo. Esta rela -

ção, embora incompleta, oferece alguma solução µ:tra a 

se de densidades relativas. 

a.náli -

A obtenção desta relação foi efetua.da a partir da 

utilização da fórmula QL (quociente de localização): 

QL = (ai/bi) + (A/.B), onde, 

ai, é o valor da variável população de cada municÍ 
pio, 

bi, é o valor da área do município considerado, 

A , é o valor d.a população total da área, 
, , -

B , e o valor da area total da regiao considerada. 
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Esta mensuração álll.pl.ia o significado da medida de 

densidade, pois não só incorpora este valor como obtém um 

outro derivado da significância da densidade de uma parte fa 

ce a densidade do todo. Sempre que o índice resultante . ª.Pr!. 

sentar valores que estejam na olasse O a 1,0, a concentração 

não ocorreu, ou é insignificante; quando os valores forem ª1:! 

periores a 1,0 indicam. concentração. 

Município Censo de 1950 Censo de 1970 

Á1v. de Ca.rvaJ.ho o,83 0,57 

Alvinlândia 0,79 0,59 

Bastos 0,71 1,75 

Gália 0,76 0,57 

Garça 1,51 1,60 

Herculândia 0,48 0,44 

Ia cri 0,75 0,47 

Lupéro;io o,85 0,10 

Mar:!lia 1,42 2,07 

Ocauçu 0,56 0,44 

Oriente 1,19 o,89 

Pompéia· 0,'74 0,38 

Qu.eirÓz 0,68 0,15 

Quinte.na . o,89 0,29 

Tu:pi 1,29 1,39 

Ubirajara 0,36 0,35 

Vera Cruz 1,19 0,90 

Tabela 18 - Quociente de localização de população, segundo 
os censos de 1950 e 1970, para os municípios da 
micro-região da Alta Paulista (Marília). 
Org.O.S.G.-
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A análise dos resultados obtidos torna ·possível 

illf erir· '1Ue: 

1.~ há uma tendência genérica para o declínio no 

processo de gerar uma equidistribuição da população da área. 

Dos 17 municípios, apenas quatro deles apresentaram caracte

r:!sticas de concentra'ção de população, enquanto os 13 restan 

tes de desconcentração; 

2- dos quatro municípios que apresentaram concen -

tração (Tupã, Garça, Marília e :Bastos), o Último não faz ~ 

te dos quatro de maior valor populacional absoluto, uma vez 
, , , 

que e menor do que Galia, Pompeia e Vera Cruz; 

3- ocorre na região uma dispersão acentuada da me 

nor parcela da população e uma concentração da maior; 

4- os ·acréscimos ocorridos nos quatro municípios 

indicados. não Compensaram O proce·SSO geral de diminuição nos 

demais. Isto vem confirmar que a área sofre simultâneamente 

um · processo de perda de população para outras e de concentr~ 

ção da população remanescente em poucos municípios. 

Estes e outros aspectos que podem ser definidos ' 
a partir da análise, são de interesse para um estudo mais de 

talhado sobre a população regional., no sentido de definir di 

reções es})aciais de mudanças, homogeneidade, significado qua 

litativo dos valores obtidos, etc •• Entretanto, nosso inte -

rease vol.ta.-se mais para a população da cidade de Marília , 

do que a da reB;ião, embora a compreensão da primeira dependa 

da da segund.$.. 
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A~ populações rurais e urbanas: questões de 

declínio ou de simples redistribuição? 

Os estudos sobre crescimento da população dicotomi 
,. 

camente vista em rural e urbana tem se intensificado. De um 

lado por causa doa processos e consequências da desruraliza

ção e, de outrot em função do volume crescente de problemas 

trazidos pela urbanização. Embora as pesquisas sobre o assun 

to, em grande parte, tenham. como ponto central a avaliação 

do comportamento destes dois subca.mpos da população, a meto

dologia de análise tem sido bastante variada. Para os objeti 

vos a cµe noo propusemos · nesta :pesqui~, quanto ao estudo da 

população rural e urbana.,à. nível micro-regional, duas con~r_! 

?uições serviram de orientação à nossa abordagem. A primei~a· 

representada pelo trabalho de Pailhé (1973) a propósito do 

processo de urbanização na França e, o outro, maia ajustado 

ainda aos nossos interesses, elaborado por Manseau (1976) 

avaliando a questão do crescimento de pequenas cidades no 

Quebeo (Canadá) no período de 1951-1971. 



u R u 
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R U R · u R 

1- A. de Carv. 744- 5.702 ( o,8- 2,5) 974- 4.398 ( 0,7- 2,3) 1.146- 3 .048 ( 0,6- 2,5) 
2- ilvinlândia 722- 2.888 ( o,8- 1,4) 1.198- 3.028 ( 0,9- 1,6) 1.214- 1.814 ( 0;7- l., 5) 
3- Bastos 3.132- 3.018 ( 3,3- 1,5) 3.810- 2.481 ( 2,7- 1,3) · 6.555- 3.226 ( 3,6- 2,7) 
4- Gália 3.406- 14.670 ( 3,6- 6,6) 4-578- 11.781 (33,3- 6 ,l.) 4.437- 8.318 ( 2,5- 6,9) 
5- Garça 12.433- 19.788 (13,1- 8,9) 18.849- 19.425 (13,5- 10,0) 22.865- 14.749 (12,7- 12,2) 
6- Herculândia 984- 7.339 ( 1,0- 3,3) 2.212- 8.505 ( 1,6- 4,4) 2.743- 4.870 ( 1,5- 4,0) 
7- Iacri 833- .12.174 ( o;-g- 5,5) 1.128- i1.989 e o,8- 6,2) 1.416- 6.752 ( o,8- 5,6) 
8- Lupércio 580- 6.500 ( 0,6- 2,9) 582- 3.328 ( 0,4- 1,7) 1.003- 3. 588 ( 0,6- 3,0) 
9- MarÍlia 35.742- 51.102 (37,7-23,1) 54.178- 36.706 (38,9- 18,8) 77.887- 22.323 (43,2- 18,4) 

10- Ocauçu 593- 8.066 ( 0,6- 3,6) 1.054- 5.999 ( o,8- 3,1) l..248- 4.775 ( 0,7- 4,0) 
ll- Oriente 1.610- 10.257 ( 1,7- 4,6) 1.693- 9.922 ( 1,2- 5,1) 2.ll5- 6.718 ( 1,2- 5,6) 
12- Pompéia 7.138- 24.544 ( 7,5-11,0) 8.521- 17.743 ( 6,1- 9,1) 9.671- 8.350 ( 5,4- 6,9) 
13- Queiróz 453- 1.263 ( o,6- 3,3) 1.010- 10.552 ( 0,7- 5,4) 1.026- 2.350 ( 0,6- 1,9) 
14- Quintana 2.134- 7.581 ( 2,3- 3,4) 2.897- 8.832 ( 2,1- 4,5) 2.479- 4.095 ( l,4- 3, 4) 
15- Tupã 18.470- 25.205 (19,4-11,4) 30.321- 26.147 (21,7- 13,4) 36.989- l6.317 (20,5- 13,5) 
16- Ubirajara 692- 4.825 ( 0,7- 2,2) 876- 4.669 ( 0,6- 2,4) l.427- 3.455 e o,8- 2,9) 
l7- Vera Cruz 5.136- 10.715 ( 5,4- 4,8) 5. 535- 9.020 ( 4,0- 4,6) 5.804- 5.988 ( 3,2- 5,0) 

MICRO-REGI!O 94.802/221.188 139. 416/194. 525 180. 02 5/120. 736 

ORG. O. S. G. 

Tabela l9 - Distribuição da popu1a.ção rural e urbana da micro-região em l950, 1960 e 1970 e a 

participação relativa no conjunto. 
FONTE - Censos DemogrÜ'icos de 1950, 1960 e 1970 - IBGE • . 1 

1\) 

\J1 
--l 
1 



A ta.bela 19 , apresenta um primeiro aspecto daqui 

lo que deve ser considerado no estudo das variações das po~ 

lações rurais e urbanas: a sequência de valores .absolutos nl.m 

período de tempo (1950/70), a. participação relativa das duas 
j 

no conjunto e a avaliação relativa dos valores da população 

rural e urbana total da micro-região. 

A tabela 20 , sintetiza o conjunto de in:f ormações 

quanto a participação relativa da população urba.na e rural , 

na ~icro-região, bem como a variação percentual das duas po 

pulações nos períodos 1950-1960 e 1960-1970. 



1960 1970 

Pop. Rural 210.925 194.525 120.736 68,5% 58,3% 41,2~ 

Pop. Urbana 96.856 139.416 J.80.025 31,5~ 41,7% 58,8% 

Pop. Total. 307.781 333.941 300.761 100,0% 100,0% 100,0% 

Variação da l.950-60 1960-70 

Fop. Rural. - 7,8% -38,0% 

Fop. Urbana 43,9% 29,1% 

Pop. Total 8,5% -l.O,~ 

Tabela 20 - Distribuição absoluta e relativa de popu.lação rural e urba.na, e a variação 

intercensitária. 1 
N 
\J1 
\D 
1 
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-Apesar da relativa validade na separaçao de uma da 

da população em rural e urba.na, utilizamos estes valores de 

acordo com os critérios com que foram estabelecidos. A rela

tividade ~stá na ausência de uma adequada conceituação do 

que é urbano e do que é rural, acrescida das deficiências p~ 

prias do registro destes valores. 

Uma considerável quantidade de trabalhos de pesqui 

aas tem sido direciona.da para as questões de definição das 

características das sociedades urbanas, mais do que para as 

sociedades rurais. A maioria dos estudos procura contrastar 

a popu.1aQão urbana face a rural. Foi a constatação na insis

tência de estudos desta natureza, que levou Reissman (1970) 

a denominar estes trabalhos, centrados nesta técnica, como 

teoria dos contrastes. 

Reconhece-se que as populações classificadas .como 

urbanas diferem das rurais pelo tamanho e densidade, hetero

: geneidade na composição populacional e nas formas de ativida 
A 1 

des economicas. Mas e preciso saber como avaliar estes aspe.2_ 

tos diferencialmente. 

As características de tamanho e densidade são tam 

bém atributos das populações rurais mas, no caso das popula

ções urbanas, eles apresentam valores e formas de comporta -

mento bastante diversos. A tabela 21 , destaca estas dife -

ranças. Numa visão ampla e comparativa entre os valores rela 

tivos e absolutos verifica-se que a população da área é de 

clinante, aumentou de 8,5% entre 1950-1960, para apresentar 

valores de diminuição de -10% entre 1960-1970. Entretanto , 
1 - • enquanto isto ocorri~, tanto suas populaçoes rurais quanto as 

urba.nas apresentavam comportamentos diversos. Há uma redução 

absoluta e relativa da primeira entre 1950/1960 e 1960/1970, 

enquanto a segunda somente de 1960 a 1970. Assim, enquanto a 

população total declina, a urbana aumenta a níveis surpreen

dentemente discordantes. Por que? Os números revelam, na ver 

dada, um falso crescimento. 

No conjun,to estas evidências indicam a existência 
da turb~ência migratória a partir da área, que será objeto 
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de obse~ções posteriores. 

· Há necessidade de não só reconhecer a mudança, mas 

se~ capaz de medir suas variações de forma que represea 

tem um.a realidade não distorcida. As relações entre os dados 

das tabelas 21 e 22 permitem esta associação na análise • 

As in:f'ormações podem ser abordadas em dois níveis: 1) a ~ 

ticipe.ção dos valor,es rurais e urbanos de cada unidade no 

conjunto da micro-região; 2) as variações dos valores da com 

posição rural-urbana, em cada unidade, bem como os métodos 

de estudo para a definição dos graus de urbanização. 

Com relação aos resultados das variações dos valo

res relativos de participação da população urbana, em cada 

unidade do conjunto, pode-se qualificá-los como de uma inte~ 

sa concentração populaciona1. O processo parece caracterizar 

se por uma diminuição de significados das pequenas cidades 
, , . A 

da area, em detrimento de apenas uma, Marilia. Apenas tres 

·cidades apresentam aumento de população no período mais re

cente (1960-1970), mas enquanto duas delas tem um insignifi

cante aumento de participação O,l e 0,2, a alteração em Marí 

lia atinge o nível de 4,1~. 

As informações sobre a população rural e urbana re 

velam contrastes. Enquanto nas pequenas cidades pode ocorrer 

um aumento global da participação da população urbana no con 

junto da área, bem como um aumento .significativo de pelo me 

nos em uma cidade, Marília, os totais rurais são declinantes 

embora com uma distribuição mais equilibrada. 



1220 
va1or ( 1 ) va1or 1960 va1or valor 

!21Q 
valor valor 

- ~~ativo relativo J:eliat.LVo relativo xel.a:t.Lvc re1ativd ii) 

1- ilvin. 1,4 1,4 1- Bastos 1,3- ..-. i,3 1- ilv. 1,5- -· 1,5 
2- Bastos 1,5 2,9 2- Alv. 1,6- 2,9 2- QueirÓz 1,9 3,4 , 
3- Ubir. 2,2 5,1 3- Luper. 1,7- 4,6 3. A. de e. 2,5 5,9 
4- A. de e. 2,5 7,6 4- A. de e. 2,3- 6,9 4- Bastos 2,7 8,6 
5- Lupér. 2,9 10,5 5- Ubir. 2,4- 9,3 5- Ubir. 2,9 11,5 
6- Quei.J:."6z 3,3 - 13,8 6- Ocauçu 3,1- 12,4 6- Lupér. 3,0 14,5 
7- Hercul. 3,3 17,1 1- Hercul. 4,4- 16,8 7-:- Quintana 3,4 17,9 
8- Quintana 3,4 . 20,5 8- Quintana 4,5- 21,3 8- Ocauçu 4,0 21,9 
9- Ocauçu 3,6 34,1 9- V. Cruz 4,6- 25,9 9- Hercul.. 4,0 25,9 

10- Oriente 4,6 38,7 10- Oriente 5,1- 31,0 10- V. Cruz 5,0 30,9 
11- V. Cruz 4,8 43,5 11- Queiróz 5,4- 36,4 11- Iacri 5,6 36,5 
12- Iacri 5,5 49,0 12- Gália 6,1- 42,5 12- Oriente 5,6 42,1 
13- Gália 6,6 55,6 13- Iacri 6,2- 48,7 13- Pompéia 6,9 49,0 
14- Garça 8,9 €?4,5 14- Pompéia 9,1- 57,8 14- Gália 6,9 55,9 
15- Pompéia 11,0 75,5 15- Garça 10,0- 67,8 15- Garça 12,2 68,1 
16- Tupi 11,4 86,9 16- Tupã 13,4- 81,2 16- Tupi 13,5 81,6 
17- l4arÍ1i.a 23,1 100,0 17- Marília 18,8- 100,0 17- Ma.rÍ1ia 18,4 100,0 

Tabela 21 - Valor relativo das populações rurais e a acumulação. 

percentual. 
( i ) participação da po pu l a qão r ural de ca da municÍp iq · 

(ii) valores acumula dos. 

face ao total da popula ç ão rural. 1 
N 

°' (\) 

~ 
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A análise c,ompe.rativa dos valores rurais e urbanos 

demonstraram a existência de maior desequilíbrio para os Úl 

timos do que para os primeiros. O número de unidades abran

gidas em ca~a caso para atin&ir-se 50 ou 75% do total da po - , , pulaçao da area, v~ia tambem bastante quando se comparam as 

populações rurais com as urbanas: 

Ng de localidades 

urbanas necessárias 

para a tingir o tat.al 

de ••••••••••••••••• 

NQ de localidades 

rurais necessárias 

para atingir o to-

t~ de ••••••••••••• 

Org.O.S.G. 

!222. 
. 5~ 75% 

2 4 

4 8 

1.212 
5o% . 75% 

2 3 

4 9 

Tabela 22 - Número de localidades rurais e urbanas n,! 
, . 

cessarias em 1950 e 1970 para atingir os 

valores de 50 e 75% da pçpuJ.ação rural e 

urbana total. 

Para uma visão de síntese, deste conjunto de varia 

ções assinaladas, elaborou-se uma matriz de informações co~ 

tendo as categorias de variações dos percentuais de partici

pação da população rural e urbana no período de 1950-1970. 



-. . , 

uRBANA RURAL 

t . ALVARO 0€ CARVALHO • • 
2 . ALVINLANDIA - • -
3 BASTOS • • 
4 . GÁLIA • • 
!I . 8,ARt;A • • 
6 . HERCULÂNDIA • • 
7 . IACRI • • . -li . LUPERCIO -

, • • 9 . MARILIA 

10 OCAUÇU • • 
li . ORIENTE • • 
12 . POMPEIA • • 
13 . QUEIRÓS • • 
14 . QUINTA NA • • 
l!I . TUPÃ • • ,, . UBIRAJARA • • . . VERA CRUZ • • 

• Aumento 

• Diminuição 

Sem altera çõo 

ORG. O. S . 6 . 
~ ouero c ~ 

Grâfic• ne 16 - Cateooria de voriação dos percentuais de 
participação da papulac;llo rural e urbana 
no período de 1950 - 1970 
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A partir d$ síntese apresentada pela ~triz verifi 

ca-se que as unidades da área são divergentes, quanto a este 

comportamento de suas popu.lações rurais e urbanas. t possí . 
vel distinguir · , a partir da matriz, quatro tipos delas: 

l- as que apresentaram uma variação negativa no período 

quer para a população rural, quer para a urbana; 2- as que 

apresentaram variação positiva para as duas populações; 3-

as que apresentaram variação positiva para os valores urba -

nos, e negativos para os rurais; 4- lls que apresentaram va

riação negativa para. os valores urbanos,e positiva para os 

rurais. 

A combinação desta matriz com a tabela de partici 

pa.ção da população rural no município permitiu a obtenção de 

algumas informações quanto ao aumento ou diminuição da parti 

cipação de cada categoria, em decorrência de aumentos ou di 

minuições absolutas e relativas das populações totais. 

A utilização de duas fórmulas: percentagem das po 

pulações em lugares urbanos e o Índice de população rural-ur 

bana, possibilitou a conclusão deste aspecto distribucional, 

complementando a análise já efetuada para cada unidade vista 

no conjunto. 

Tanto o estudo da percentagem da população em área 

urbana, quanto o do índice de população urbano-rural permiti 

ra.m que se estabelecesse o grau de urbanização, referindo-se 

ele ao número de pessoas que vivem nos lugares urbanos. 

A percentagem de população em lugares ur b:~ . nos 

FU loº 
u (i ), d , d . . -= • p , e um os in ices mais comuns de mensuraçao 

do grau de urbanização. Este índice, quando elaborado para 

dois ou mais anos diversos, permite uma avaliação das tendên 

cias populacionais, inclusive migratórias, da área. A tabela 

seguinte apresenta os resu1tados obtidos da aplicação desta 

f Órmula aos valores populacionais dos municípios da micro-r~ 

ftfºveja-De Kingsley( 1969)-World Urbanization 1950-1970, 'hl. 
I, Interna ti onnl population and Urbnn Res e:;rch , l3 er1celey, 

cal i f ornia. 
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1- Alv. de Carvalho 11,5' 27,2 

2- Alvinlândia 20,0 39,8 

3- Bastos 50,9 67,5 

4- Gália 18,8 34,6 

5- Garça 28,9 60,7 

6- Herculândia 11,8 35,8 

7- Iacri 6,4' 17,2 

8- Lupércio 8,2' 21,9· 

9- Mar:Ília 42,0' 77 ,8· 

10- Ocauçu 6,8' 20, 6' 

11- Oriente 13,5 23,8 

12- Pompéia 21,7 53,2: 

13- QueirÓz 5,8 29,7' 

14- Quintana 13,0 37 ,3' 

15- Tupã 32,5 69,3' 

16- Ubirajara 12,5 28,6' 

17- Vera Cruz 32,4 49,4 
O r g:. o • s • g. 

Tabela 23 - Percentagem de popu.lacão em lugares 11!: 

banos na micro-região da Alta Paulista. 

Um estudo comparativo entre os Índices de 1950 e 

1970. mostra a J;e.rticipação crescente dos números urbanos 
no total populacional de cada município. Algumas alterações 

têm caráter acentuado, como é o caso das ocorridas com os m~ 
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nicÍpios de Garça, Pompéia e Tupã. Comparando-se estes valo 

res com os ·da tabela 19 (pág. 255 ) será possível medir, de 

forma mais adequada e correta, o grau de significância desta 

taxa de urb~ização para uma área que decresceu em 15% de 

sua população, no período 1960-70. 
, . -O outro indica relacionado a questao da urbaniza -

ção é o denominado _ ~ tndice de popUJ.ação rural-urbana. Ele 

pode ser considerado como uma medida de um aspecto da urbani 

zação, o do equilíbrio ou não das relações entre populações 

rurais e urbanas, bma_vez que indica quantas pessoas urbanas 

existem para cada pessoa classificada como rural. O resulta 
1 

do pode apresentar limites que variam de .Q, quando toda a PQ 

pulação é rural e 1,0 quando a população está equilibrada oom 

uma população de 50% rural e 50% urbana. Quanto ao seu limi

te superior, teoricamente é o infinito, desde que o municÍ . 

pio não possua nenhtima população rural. Isto raramente acon-- , tece e nao ocorre na area estudada. 

A aplicação da f Órmula UR u 
=-

R 
aos dados censi-

tários, resultou na tabela abaiXo apresentada. 



1- Alv. de Carvalho 0,13 0,37 

2- ilvinlândia 0,25 0,66 

3- :Bastos 1,03 2,03 

4- Gál.ia. 0,23 0,53 

5~ Garça 0,62 1,55 

6- Herculând.ia 0,13 0,56 

7- Iacri 0,06 0,20 

8- Lupércio 0,08 0,27 

9- Marília o,69 3,48 

· 10- Ocauc;u 0,07 0,26 

11- Oriente 0,15 0,31 

12- Pompéia 0,29 1,15 

13- Queirós 0,06 0,43 

14- Quinta.na 0,28 0,60 

15- Tu:pã 0,73 2,26 

16- Ubirajara. 0,14 0,41 

17- Vera Cruz 0,47 0,96 

MICRO-REGIÃO 0,45 1,46 

Org. o.s .g. 

Tabela. 24 - in.dioe de relação rural-urbana da. popula.-
-sra.o. 

Como no caso de índice anterior, alguns valores 

são discrepantes por apresentarem alteração acentua.da, como 
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é o caso de Marília, Garça e Pompéia. A associação dos dois · 

Índices de urbanização possibilita o estabelecimento das evi 

dências do intenso processo migratório, a que a área 
, 

esta 

sendo submetida. A diferenciação entre o setor rural e o ur - , bano de uma dada popu.laçao 1>0de ser observada atraves da mi 

gração interna. A micro-região da Alta Paulista esteve tam -

bém, no passado, submetida aos processos de imigração, tanto 

nacional quanto estrangeira. Na atualidade, o fato marcante 

é a sua intensa emigração. 

O IBP81 das migrações nas variações da 

população micro-regional. 

As migrações podem, de maneira geral, ser conside

radas como a dinâmica mais importante do processo demográfi

co da atualidade. Elas influem nas mudanças dos tamanhos, da 

composição e distribuição espacial das populações. 

Entretanto, apesar da importância dos valores mi -
gratÓrios, seus dados, além de não serem disponíveis em quaa 

tidade quando o são apresentam-se desajustados em qualidade 

às necessidades do ~squisador. Recordemo-nos de que doe cea 

sos brasileiros, somente os de 1960 e 1970 tiveram alguma 

preocupação com a proveniência e residência anterior do ind! 

vÍduo recenseado. 

A micro-região da Alta Paulista, como uma área de 

história "ligada ao
1 

surto pioneiro deste século", está marca 
, 

da por processos migratorios em duplo sentido: pela presença 

de um grande contingente de brasileiros de outras áreas, bem 

como de estrangeiros, estes marcados pela significância dos 

de origem japonesa. O outro represe nt :::do pela L · : tr ~ n ea emi 
gr ~-'.! Ç ão que est á o cori ·endo na atual i cl::1de. 

A micro-região, em curto período de tempo passa da 
condição de crescimento por imigração para a de diminuição 
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por emigração, de zona de atração para a de expulsão. Isto 

faz com que, textos muitas vezes recentes, analisando o pro 
, , ' blema demográfico da area, tornem-se "envelhecidos" face a 

nova dinâmica nela observada: 
' 

-"a franja pioneira nao se comporta, pois, 

como um reservatório de população em re

lação às zonas antigas. Se a mortalidade 

não é mais forte, a natalidade também não 

é nítidamente mais alta. Tem-se a impre~ 

são que o comport~ento demográfico das 

regiões novas não é radicalmente diferea 

te do dos municípios de povoamento a.a 
tigo, com excessão dos do litoral e das 

serra.e que o margeiam" (Mombeig, 1952 

309). 

Avaliaremos, a seguir, alguns aspectos do cresci -

mento vegetativo regional, bem como dos movimentos migrató -

rios, a partir dos dados apresentados na tabela eegW.nte: 



Municípios 
Crescimento População mais Va.:Lores da 
vegetativo vegetativo -creao. migraçao 

1950/60 1960/70 1960 1970 1960 1970 

Alv. de Carvalho J..647 l.l.82 8.093 6.570 - 2.705 - -2 .358 
Al. vi nl ândia 9ll 950 4.521 5.165 306 - 2.120 
Bastos· 2.991 2.010 8.241 8.299 - l..952 1.410 
Gál.ia 3.695 2.377 21.1n l.8.756 - 5.392 - 5.948 
Garça 11.848 7.689 54.760 _ . 54.143 - . - 8.306 -16.518 
Herculândia 2.784 2.405 11.107 13.087 425 - 5.431 
Iacri 1.675 1.557 14.682 14.630 - l..609 - 6.407 , 
Iilperoio 1.656 856 8.737 4.804 - 4.709 225 
Ocauçu 2.068 1.897 l.0.727 8.974 - 3.650 - 2.935 
Oriente 3.168 2.619 l.5.035 l.4.238 - 3.416 - 5.364 
Pompéia 9.600 7.222 42.389 44.960 - 4.651 -26.804 
Queiróz 2.106 1.274 9.822 12.774 l..678 - 9.328 
Quintana 3.412 2.697 19.736 14.488 - 7 .945 - 7.856 
Tupã 18.092 14.988 74.774 n.261 -18.495 -17.906 
MarÍlia 24.613 20.052 lll.457 110.750 -20.759 -10.700 
Ubirajara 1.984 1.252 7.501 6.796 - 1.957 - 1.813 
Vera Cruz 5.013 3.184 20.864 18.759 - 5.289 - 7.027 

Totais 96.363 74.2ll 444.217 428.460 -89.968 -127.330 

ORG. O. s. G. 

Tabela 25 - Relação entre crescimento vegetativo, população esperada a partir do crescimento 
vegetativo e valores das migrações no período 1950-1970 na micro-região da Alta 
Paulista. (i). 

(i) Coordenadoria de Análise de Dados da Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de s. Paulo. 
1 

í\) 

;J 

' 



MUNICIPIO 
CO MPORTAMENT O DO 

CRESCIMENTO VEGETATIVO 

;. l .,· uE ÇARVAL n l, • ALV 1 "IL A"I C::I A • 
BASTOS • 
GA LIA • 
GA RÇA • 
HERCULÂ"IOIA • 
1 A C RI • 
_uPE RCIO • 
OC AUÇU • 
ORIENTE • 
P O MPEIA • 
QU EIR OZ • 
QUINTANA • 
T•JPÂ • 
lllARI L IA • 
UB IRAJARA • 
VERA CRUl • 
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co ng 17 - Relação entre o crescimento vegetativo e o comportamento 
migratório poro os munic1pios da Micro - Região no 

perlodo de 1950 - 1970 
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.. Entre o período de 1950-1960, quando a contribu,! 

ção do crescimento vegetativo foi de 96.363 habitantes con

tra 74.211 para 1960-1970, tivemos uma diminuição relativa 

desta variável em 29%. Nestes mesmos períodos, a variação 

global da população da área foi de apenas 1,8% e -15% respe~ 

tivamente. Os números indicam uma mudança brusca no comporta 

mento deste crescimento e esta é explicada pelos movimentos 

migratórios. 

As diferenças entre os valores esperados, se a 

área tivesse sido submetida apenas ao processo de crescimen

to vegetativo, e os efetivamente obtidos nos censos de 1960 

e 1970 tornam-se seguros indicadores sobre a importância doe 

processos migratórios que ocorreram e estão ocorrendo na re

gião. O acentuado crescimento populacional da área, que foi 

um "deserto demográfico" em 1920, e seu posterior apogeu · e 

declínio são devidos a estes processos migratórios. 

A partir dos dados da tabela 25, poderemos ava-

liar a significância da dinâmica migratória regional e sua 

participação na caracterização quantitativa e 

va da população micro-regional. 

Ocorrência 

a- Crescimento 
vegetativo 

b- Emigração 

c- a - b 

1950-1960 

96.363 

89.168 

7.195 

distributi-

1960-1970 

74.211 

127.330 

53.119 

Tabela 26 - Relação global entre crescimento vegetati

vo, emigração para os períodos de 1950-60 

1960-70. 
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~ssim a perda de popuJ.ação, no Último período co_!! 

siderado, ·foi de 71% maior do que o ganho com o crescimento 

vegetativo. Considerando-se somente o crescimento vegetativo, 

a área deveria apresentar os valores de 444.217 e 428.460 ~ 

ra 1960 e 1970, respectivamente. Todavia, os efet~vamente m~ 

didos foram muito inferiores (354~49 e 30l.l30 habitantes), o 

que impede que se ignore ou minimize o papel das migrações. 

O crescimento vegetativo da área no :período de ••• 

1950-1970 declinou. Enquanto na década de 50 a taxa deste 

crescimento foi de 27,7%, na de 60 ela reduz-se para 20,9% • 

Esta redução, face a uma. população que em valores absolutos 
i 

apresentou entre 1950 e 1960 algum crescimento, é outra evi 

dência do papel direto e indireto das migrações. 

Estas variações, analisadas em nível de detalhe em 

cada município, revela resultados discrepantes. MunicÍpiosco -
mo Queirós, Gália e Ubirajara apresentaram redução no cresci 

manto vegetativo da ordem de 65%, 55% e 58,4%, respectivame_!! 

te, enquanto Bastos, Hercul.ândia e Ocauçu tiveram Índices de 

4%, 15,7% e 9,0%. Somente Alvinlândia apresentou, no período, 

um ligeiro aumento, aproximadamente 4,3% que no entanto é iE; 

significante .];lBXa ser considerado. Todos estes valores adqu_! 

rem maior significado quando se constata que a região teve , 

no período considerado, um crescimento vegetativo de 29%. 

As variações que cada munic:Ípio apresenta, quanto 

ao crescimento vegetativo e ao crescimento ou decréscimo mi

gratório, tornam possível a elaboração de uma classificação 

dos mesmos. 

O estudo sobre a proveniência ou direção migrató -

ria destas populações na área não é de fácil elaboração. Is 

to porque os registros censitários divulgam valores para as 

pessoas não naturais do município onde residem. Mas, não ser 

do município onde se é recenseado não significa possuir uma 

origem fora da micro-região. 

A única informação válida para análise está na i_!! 

dicação, do Estado de proveniência, obtida ~o censo de 1970. 



Estado 

1- Rondoma 

.2- Acre 
, 

3- Amapa. 

4- Roraima 
, 

5- Para 

6- Amazonas 

7- Paraná 

8- Santa Catarina 

9- Rio Grande do Sul. 

10- Mato Grosso 

11- Goiás 

12- Distrito Federal 

13- Maranhão 

14- Piauí 

15- Ceará 

16- Rio Grande do Norte 

17- Paraíba 

18- Pernambuco 

19- Alagoas 

20- Fernando de Noronha 

21- Sergipe 

22- Bahia 

23- Minas Gerais 

24- Espírito Santo 

25- Rio de Janeiro 

Org.o.s.g. 
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Quantidade Total Regional 

6 

20 

23 

1 

47 
5 Região Norte-

3.437 

136 

154 Região Su1-

507 

123 

9 Região Centro 
Oeste 

54 

278 

1.448 

168 

606 

5.127 

4.839 

12 

445 

102 

J.727 
• 1 

639 

13.892 Região Nordeste 26 .878 

16.228 

133 

948 Região Sudeste 17'. 309 

Tabela 27 - Origem dos residentes provenientes de ou

tros Estados da Federação. 

Fonte- censo Geral do Brasil- 1970. 
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Para um total geral de 48.655, 55% são nordestinos 

e, dentr~ · estes, 51% baianos. A região possui, assim, um v~ 

lume de população nordestina superior ao de muitas cidades 

da região de onde são originários. Quando do estudo da dinâ.-
1 

mica urbana de Marília, este aspecto terá a oportunidade de 

ser mais detalhado. 

Uma outra característica registrada pelo censo de 

1970, e que serve para caracterizar a área como de migrações 

está no registro das pessoas não naturais do município onde 

residem por tempo de residência. Em 1970 a região possuia um 

total de 159.092 de moradores nestas condições. Est e número 

é um indicador elevado do processo mieratório que ocorreu na 

área. Neste censo, 52,8% de sua população havia mudado de r.!!_ 

sidência pelo menos uma vez, isto a nível de unidades munic1 

pais. Relacionando-se estes dados aos do número de anos em 

1
que a pessoa·rreside na área verifica-se que, do total de pre 

:·sentes nã.o naturais, uma plrcela 82.160 ou 51,6% deles está 

há mais de ll anos na área. Se acrescentarmos a estes 

valores, aqueles,1dos que permanecem há .mais de 6 e menos 

11 anos, os números absolutos atingirão o valor 107.524 e 

relativo 67,5% do total. Este comportamento populacional 

de 

o 
, 
e 

uma evidência de mais um declínio no que se ref ere a mobili-

dade :i;ara a micro-região. A região não só não está mais rece 

bendo contingentes populacionais significativos como 
, 

esta 

perdendo, conforme observou-se no estudo da evolução dos da

dos do censo para o período de 1950 a 1970. 

Foram também os informes deste mesmo censo que, em 

nível de maior deta'lhe, mostraram a proveniência rural ou U!: 

bana dos migrantes para a área. De um total de 159.084 mi -

grantes recenseados, 93.571 ou seja 58,8% tinham origem ru

ral e 65.513 ou 41,2%, urbana. Entretanto, os valores não 

registram ~: se :.: · a origem rural ou urbana é da própria micro-re

gião ou de outra. Estes detalhes, nos censos brasileiros, não 
são avaliados a nível de micro-região, mas sim de Estados. 

Quanto·· a. presença de estrangeiros, a análise doe 

dados censitários revelou que em 1940 existiam 38.873, em 
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.19Ã), v ·.467 e 24 .333 em. 1970. As oscilações decrescentes resul 

taram não só da ocorrência das naturalizações mas, 

devido ao FÓprio declínio da chegada de migrantes na 
j 

, 
tambem, 

, 
area. 

A formação da área corresponde na suá. maior ierte ao da dim,i 

nuição do ]?rocesso imigra.tório iera o Brasil. 

Con:fon:ne propõe Timms (1965), procuramos estabele 

cer uma relação percentual entre a população estrangeira na 
, ~ 

area e a populaçao total da mesma. O resultado revelou que 

em 1940 esta população representava 16,4% do total, em 1950 

7,9% e em 1970 apenas 2,6%. 
, 

Dos estrangeiros presentes na area, em todos os mu 

nicÍpios, destaca-se a presença do migrante japonês, o que 

marca de certa forma a organização espacial da região ainda 

hoje. Em 1940 eles representavam 63,5% dos estrangeiros na 

área, e em 1970 54,8%. Assim, enquanto a maioria de outras 
, , . 

nacionalidades representadas na area como os espanhois, ita 

·1ianos e portue;u.eses apresentam declínio bastante grande, em 

sun particip uç ~o , a po ~ uiaçio de ori gem japones a ve ~ ap res e ~ 

t ando pe~uena diminuição :em seu percentu8l. 
- -

Segundo análise efetuada por Testa (1953) a propÓ

sito da :.· inigração japonesa para o Brasil, esta pode ser div:! 

dida em três fases: a primeira, que abrange o período de 

1908 a 1925, quando eles se dirigiram, no Estado de São Pa~ 

lo, para as regiões de Franca, Ribeirão Preto e Araraquara ; 

a segunda compreendida no período de 1926 a 1949, quando e,a 

traram no Brasil 148.000 migrantes e que se localizaram esP.!. 

ciallnente no oeste do Estado, Bauru, Araçatuba, Dracena e Ma 

rÍlia; a terceira, de 1948 a 1958, não mais compreendeu des 

locam.entoe pe.ra oeste mas sim para São Paulo e arredores da 

capital paulista. A maioria dos japoneses que se dirigiram 

para a área da Alta Paulista dedicaram-se à agricultura. Is 

to explica, como já analisamos anteriormente neste capítulo, 

não só o crescimento global mas também o crescimento rural e 

urbano do município de Bastos. 

Do ponto de vista espacial, estes migrantes japona 

ses estão irregularmente distribuídos na área pois, em -:+940;! 



apenas Mar:Ília_, Pompéia e Tupi representavam 88% deles e em 

1970, os municípios de Gál.ia, Marília e Tupi .detinham 78,4% 
, 

de todos os japoneses da area. 
~ maioria das características observadas na região 

não é peculiar somente a ela mas marca a maior parte do 'le!!_ 

te ~ulista. Foi com esta perspectiva que procuramos avaliá-

-la e não como uma excessao. 

As características básicas foram evidenciadas, mo! 

trando que o homem, como unidade de medida do espaço daquela 

regiao, está diminuindo na escala de significância. Será que 

. na atualidade sua população caminha do seu Ótimo ou para els? 

t uma questão que importa pesquisar pois não analisamos núme 
1 

roe e Sim pessoas, eapa.cialmente localizáveis e es}?.8.cialmen 
. -

te relacionáveis. Certamente, com a diminuição do homem como 

unidade de medida, declina também o significado da área no 

conjunto do E atado. 

Finalizambs com uma observação colhida da contri

buição de Zelinsky (1970): 

"What is the optimun size and composi 

· tion of a population and the tolerable 

limites in various directions (including 

internal complexity) for a .given communi 

ty with a given cultural and social 

, structure inhabiting a given territory? 

What are the feasible epa.tial arranj~ 

mente from the barely livable to the 

optimal for such population?" (p. 500). 

A área possui uma história humana e idade demográ

fica novas mas envelheceu através dos processos que elimina---• -· 
ram etapls do seu desenvolvimento demográfico. A realidade de 

Marília é a parte princi:P.êildeste todo. Como está na atualid.! 

de arranjada em todos os seus aspectos sua população? Em que 

medida ela representa apenas traços de um declínio do pass_! 
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do demográ:fioo, ou é uma indicadora de declínios futuros 

mais intensos? A cidade de Marília e sua djnâmica demográfi

ca serão então analisadas como o centro de gravidade popula

cional da ~a. 
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