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Considerações Iniciais 

As migrações internas têm sido alvo de análise, não apenas como resultantes de eventuais 

desequilíbrios econômicos, sociais ou demográficos, mas, principalmente, como elementos 

da organização espacial de uma sociedade (BECKER, 1997). Sendo assim, o objetivo da 

pesquisa em tela é analisar, de um modo generalizado, as novas tendências na redistribuição 

espacial dos deslocamentos de população no território nacional, a partir da seleção de 

municípios, em diferentes escalas espaciais, no período 1991 – 2000 (RIBEIRO & SILVA, 

1999; 2002). 

A razão principal para tratar do processo migratório a partir dos 212 municípios selecionados, 

justifica-se em função do papel das suas sedes municipais, que exercem poderoso fator de 

atração de migrantes, e também por este servir de base para a organização do mercado de 

trabalho. Além disso, a urbanização vem sendo o elemento chave da ocupação atual do 

território brasileiro. 

Neste contexto, para atingir o objetivo proposto utilizou-se como fonte de informação, os 

resultados da Contagem Populacional do IBGE, para o ano de 1996 e do Censo Demográfico 

2000, segundo uma metodologia que contemplasse os municípios com maior fluxo de 

população migrante igual ou superior a 5000. Cumpre mencionar que o IBGE considera 

como migrante, a pessoa residente no domicílio, com quatro anos ou mais de idade, nascida 

anteriormente a 01/09/91 e que nesta data não residia no município no qual foi realizada a 

contagem (migrante de data fixa), conseqüentemente é computado apenas o último destino, 

não constando em suas pesquisas os deslocamentos anteriores. O corte em 01/09/91 para 

efeito de coleta de informação, decorre da data de referência da última amostra demográfica, 

obtida através do Censo Demográfico de 1991, o que permite avaliar o movimento migratório 

no intervalo de cinco anos. Para tanto foram selecionados dois tipos de municípios, a partir 

de uma tipologia organizada por Ribeiro & Silva (1999): aqueles que apresentam equilíbrio de 

migrantes provenientes da mesma, e de outras unidades federadas; e aqueles que 

apresentam maior percentual de migrantes provenientes de outras unidades federadas; 

contemplando um universo de 212 municípios. Na tabela 1 estão indicados os municípios 
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que apresentaram migrantes externos superiores a 30,0 % do total de migrantes, perfazendo 

um universo de 107municípios. Por fim, organizaram-se matrizes de interação espacial, para 

os dois tipos mencionados de municípios, conforme especificado acima, considerando os 

fluxos de origem mais expressivos, aqueles superiores a 1000 migrantes. 

Cumpre mencionar, que também foram analisados, de forma generalizada, os movimentos 

migratórios, segundo os resultados preliminares do Censo Demográfico - 2000. 

Os resultados gerais indicam novas tendências na redistribuição espacial da população 

migrante brasileira, seja em função dos municípios receptores, seja nas escalas 

diferenciadas desses deslocamentos. 

TENDÊNCIAS DAS MIGRAÇÕES: OS RESULTADOS 

(a) A principal característica da migração, no período analisado, refere-se àquelas 

verificadas em termos relativos, a curta distância, sejam as que se realizam no interior 

das respectivas unidades federadas, ou em áreas contíguas as mesmas, 

exemplificadas entre outras, nos deslocamentos de migrantes verificados para os 

municípios do sudeste do Pará, provenientes de estados limítrofes como o Maranhão 

e o Tocantins, ou aqueles que se deslocam para municípios de Goiás e Mato Grosso 

do Sul, provenientes de São Paulo e Minas Gerais. Tal situação pode ser explicada 

em parte, pela acessibilidade, a partir das vias de acesso representadas pelas 

rodovias, principalmente na região da fronteira amazônica, seguindo os eixos, 

representados pela Belém-Brasília (BR-010) e PA-150. 

(b) Quanto às áreas de expulsão populacional, ainda prevalecem unidades federadas 

nordestinas, representadas pela Bahia, Maranhão e Pernambuco, registrando os 

maiores fluxos de migrantes, e conseqüentemente apresentando saldos migratórios 

negativos, quando comparadas as das demais unidades federadas, representados 

por aqueles migrantes de baixa qualificação e desempregados, que se dirigem 

principalmente para municípios de São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo 

e Pará. Por outro lado, cumpre registrar os saldos migratórios positivos, e mais 

representativos, quando se compara os períodos 86/91 e 91/96, principalmente para 

São Paulo, Goiás, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso e Distrito Federal. 

Deste conjunto, algumas unidades federadas apresentaram diminuição dos fluxos 

migratórios totais quando comparados os dois períodos mencionados, exemplificados 

por São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal, mas que expressam os maiores 

contingentes populacionais de migrantes em escala nacional. 

 Neste contexto, pode-se afirmar que o padrão espacial em escala estadual reflete o 

dinamismo de algumas unidades federadas representadas por aquelas localizadas no 
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centro-sul do país, configurando pólos mais dinâmicos. 

(c) No conjunto dos municípios selecionados, aqueles com presença de metrópoles e 

capitais, de certa forma passaram a dividir a função de receptáculo de migrantes com 

as demais cidades, principalmente aquelas que encontram-se nos limites das regiões 

metropolitanas e as de porte médio. Mesmo assim, São Paulo, em posição superior 

no conjunto nacional, secundado por Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba, ratificam sua 

força de atração, no conjunto dos 212 maiores municípios selecionados em volume 

total de migrantes. 

Em se tratando dos municípios, com sedes municipais de porte médio(entre 100 e 

500 mil habitantes), cumpre destacar aqueles localizados no interior paulista, 

seguindo principalmente o eixo Campinas-Ribeirão Preto, decorrentes do processo de 

descentralização industrial da metrópole, além da oferta de trabalho no setor de 

serviços; e do Triângulo Mineiro, especialmente Uberlândia e Uberaba, com 

atividades agro-industriais, atuando como fator importante no direcionamento dos 

deslocamentos populacionais. 

(d) A migração de retorno de nordestinos, provenientes da Região Sudeste, 

principalmente de São Paulo para municípios localizados no litoral e secundariamente 

no interior do Nordeste, com presença de cidades de porte médio, das capitais e/ou 

metrópoles, representadas por Fortaleza, Salvador, Recife e Natal. Ao mesmo tempo, 

há um fluxo de baianos migrando em direção, sobretudo ao litoral paulista, 

destacando os municípios de Santos, Guarujá, São Sebastião, Ubatuba e Bertioga, 

entre outros; além daqueles que procuram municípios no entorno ou no interior da 

Região Metropolitana Paulista (CUNHA, 1997). No primeiro exemplo, este processo 

delineia-se em função das atividades do turismo e da segunda residência, no qual 

estes migrantes são absorvidos na indústria da construção e na prestação de 

serviços turísticos de baixa remuneração. 

Cabe registrar a presença dos migrantes nordestinos, em menores proporções, 

daqueles que se deslocam para municípios paulistas, em destaque paraibanos, em 

direção aos municípios pertencentes à Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Em se tratando das regiões metropolitanas paulista e carioca nota-se o padrão de 

desconcentração do núcleo metropolitano, influenciando nos deslocamentos, 

principalmente, de nordestinos para os municípios periféricos ao núcleo 

metropolitano. 

(e) A ocupação da fronteira amazônica representada pelas unidades federadas do Mato 

Grosso e Rondônia, com migrantes procedentes das regiões Sul e Sudeste, 
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principalmente dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Verifica-

se através destes resultados que a fronteira amazônica, em alguns municípios 

selecionados, como Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, Tangará da Serra, Confresa e 

Rondonópolis, no estado do Mato Grosso e Porto Velho, Machadinho D’oeste e Ji-

Paraná, no estado de Rondônia, é resultado da continuidade do processo 

desencadeado a partir da década de 70, apesar da diminuição do fluxo migratório, 

quando se compara os períodos 86-91 e 91-96, no qual levas de migrantes 

procuravam a fronteira de recursos. Tais municípios exercem a função de lócus de 

concentração da força de trabalho nas suas respectivas Macro-Regiões. 

(f) Os fluxos migratórios principalmente em direção ao litoral norte catarinense, 

provenientes, sobretudo de sulistas e paulistas, dos Estados do Paraná, Rio Grande 

do Sul e São Paulo, absorvidos na indústria da construção e na expansão da 

atividade turística, além de alguns exercerem atração em função das atividades 

universitárias, com a implantação de núcleos educacionais de nível superior. 

(g) O crescimento migratório externo ao entorno do Distrito Federal, no estado de Goiás, 

destacando os municípios de Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina, 

Formosa e Cidade Ocidental representando totais de migrantes significativos quando 

relacionados ao conjunto nacional, procedentes de diversas frentes de origem. Tal 

fato é resultado em destaque, da expulsão dos excedentes demográficos do Distrito 

Federal (AGUIAR, 1995), que em geral são constituídos por migrantes cuja renda não 

é compatível com o padrão de vida, no tocante a moradia e serviços na capital do 

país, além de levas de nordestinos, nortistas, paulistas, mato-grossenses, entre 

outros, em busca de atividades geradas a partir do processo de modernização 

agrícola no cerrado. 

Cumpre explicitar que o IBGE veiculou matéria referente aos resultados do Censo 

Demográfico 2000 relativos a migração no país (O Globo, 2002: 7), no período 1991-

2000, na qual os resultados ratificam as tendências verificadas no período 1991-1996, 

recorte temporal analisado nesta pesquisa. À guisa de exemplo, de modo geral, as 

tendências registradas foram: 

(1)  O retorno de nordestinos à terra natal contribuiu para o aumento da migração. O 

crescimento das saídas do Sudeste para o Nordeste foi de 42,4% para 48,3%. 

Segundo técnicos do IBGE (o Globo, 2002: 7), “embora o movimento migratório no 

Brasil tenha crescido de 3,2 milhões para 3,4 milhões de brasileiros nos últimos dez 

anos, a migração se estabilizou, diante do aumento da migração de retorno, seja por 

êxito ou por frustração. O retorno dos nordestinos à terra natal responde por boa 

parte desse crescimento.” 
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(2)  A Região Nordeste continua sendo a que mais perde população, havendo um 

aumento de 7,6% nas saídas de nordestinos, correspondendo a aproximadamente 

1,4 milhão de migrantes. A maioria teve a Região Sudeste como destino, registrando 

70,9% dos deslocamentos. 

(3) O crescimento da corrente migratória nordestina em direção à Região Centro-Oeste, 

principalmente para o Distrito Federal e municípios do seu entorno, representando 

15,6% dos deslocamentos. 

(4) Quanto às perdas e ganhos, no primeiro grupo aparecem os estados da Bahia, 

Maranhão, Pernambuco e Ceará; enquanto no segundo, ou seja, aqueles que 

ganharam população, São Paulo ainda é o estado que mais recebeu migrantes. Em 

seguida estão Goiás, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De um modo geral, os resultados analisados anteriormente confirmam que a migração 

tornou-se um fenômeno indesejável nos grandes centros metropolitanos, provocando o 

surgimento de novos focos de atração nos espaços, até então, marginalmente ocupados pelo 

capital, representado, por um lado pela expansão da agricultura capitalista, no Centro-Sul, 

atrelada à crescente concentração fundiária; e por outro, pela expansão do capitalismo em 

áreas de avanço da fronteira agrícola amazônica. Neste sentido, para Gaudemar (1976) e 

Singer (1973), a mobilidade no capitalismo é uma “mobilidade forçada” em decorrência , de 

um lado, da introdução de relações de produção capitalistas que acarretam a expropriação 

de camponeses, além da decadência ou atraso tecnológico em determinadas áreas, 

provocando a carência de trabalho, e de outro, da necessidade do trabalhador inserir-se em 

novas frentes. Mas não podemos esquecer, que os fluxos migratórios, não dependem 

somente de questões sócio-econômicas (enfoque estruturalista), enfatizando os fatores de 

expulsão, mas como explica Bertha Becker (1990) deve-se considerar os fatores histórico-

culturais, políticos e geográficos. Neste sentido, existem razões pessoais e individuais que 

justificam os fluxos migratórios, e que segundo RAMELLA (1995: 9) existem fluxos de 

informações apoiados em relações pessoais.. O migrante para o referido autor é um ator 

racional, no qual “com o avanço dos meios de comunicação, insere-se em fluxos de 

informação, os quais auxiliam na busca de seus objetivos. Portanto, eles elegem o seu 

destino e facilitam a sua inserção no mercado de trabalho, formando as chamadas redes 

sociais.” 

Por fim, pode-se afirmar que o direcionamento dos fluxos migratórios no país, no período 

1991-1996, é resultado indicativo das novas áreas de interesse do capital e as suas 

necessidades de força de trabalho, provocando uma crescente proletarização e semi-

proletarização da população migrante. Porém, conforme aponta Bertha Becker (1990 : 89): 
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“as relações entre determinações do capital e mobilidade sócio-espacial, 

não se fazem diretamente, e sim através de mediações, entre os quais o 

espaço e as formas específicas de organização do mercado de trabalho 

regional são reveladoras de situações históricas concretas.” 

Neste sentido, os resultados confirmam que as tendências na redistribuição espacial dos 

deslocamentos populacionais no Brasil do século XX estão atreladas a novas configurações 

na reordenação da nova divisão territorial do trabalho no espaço nacional. 
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ANEXOS 

 

 

Tabela 1 – Brasil: 107 Municípios com % de migrantes externos igual ou superior a 
30,0% do total de migrantes 

1991 – 1996 

UF Município População Total 
(1996) 

Total de 
Migrantes 

% Migrantes 
externos 

SP São Paulo 9736619 467139 83,2 

DF Brasília 1806354 171258 100,0 
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RJ Rio de Janeiro 5504436 145751 80,1 

PR Curitiba 1465504 136357 43,2 

SP Guarulhos 967235 123737 45,2 

MG Belo Horizonte 2077213 107355 31,4 

GO Goiania 997418 90976 57,1 

CE Fortaleza 1954656 87787 45,1 

BA Salvador 2196269 84790 31,8 

SP Campinas 903462 75884 53,6 

SP São Bernardo do Campo 656963 65712 43,3 

MS Campo Grande 596331 61566 53,0 

GO Luziania 241327 58066 89,7 

GO Santo Antônio do 

Descoberto 

106921 56429 92,8 

GO Aparecida de Goiania 264063 56331 31,8 

PE Recife 1337568 53211 41,3 

SP Osasco 619786 52383 49,2 

MG Uberlândia 437193 49900 52,4 

SP Santo André 622173 49586 38,2 

PA Belém 1140349 49256 44,7 

RN Natal 652902 48441 47,4 

TO Palmas 82977 48339 54,7 

AL Maceió 712889 45655 37,3 

PI Teresina 653427 44022 48,1 

ES Serra 269319 43029 47,6 

PB João Pessoa 544753 41042 42,5 

AM Manaus 1154330 40840 73,3 

MT Cuiabá 430212 37972 57,8 

ES Vila Velha 296439 37794 54,7 

SP São José dos Campos 483959 34876 51,2 

PR Londrina 418526 33667 42,7 

SP Sorocaba 426926 32688 30,4 

SP Carapicuiba 327071 32407 45,9 

SC Joinville 396276 31678 61,5 

PR Maringá 266628 31221 36,1 
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SP Ribeirão Preto 453752 30898 48,0 

ES Cariacica 300012 30692 38,7 

SP Mauá 342152 29864 49,6 

SP Diadema 321430 29639 59,6 

SC Florianópolis 268720 29311 59,4 

AP Macapá 219701 28711 93,1 

RJ Duque de Caxias 712145 28244 33,5 

PR Cascavel 218716 27942 31,2 

MG Juiz de Fora 421604 26982 49,1 

SP Barueri 176697 26978 40,0 

SP Embu 195367 26701 43,4 

SP Sumaré 167715 25865 32,2 

PR Foz do Iguaçu 230603 25859 49,4 

MA Imperatriz 272873 25588 42,5 

SP Taboão da Serra 181870 25271 36,8 

SP Santos 408656 25133 44,3 

SE Aracaju 425726 24692 63,6 

ES Vitória 264946 24398 56,7 

RR Boa Vista 162828 23520 95,2 

SP Francisco Morato 105954 23492 30,1 

PA Parauapebas 73831 23143 58,9 

MT Várzea Grande 192643 22619 38,5 

SP Moji das Cruzes 309696 22443 36,5 

PE Petrolina 189983 22285 49,5 

BA Barreiras 111707 22088 31,2 

RO Porto Velho 292506 21803 79,7 

PA Marabá 149665 21044 55,4 

RS Caxias do Sul 323488 20690 31,5 

GO Anápolis 263259 20541 46,2 

SP Jundiai 291946 20483 40,0 

BA Juazeiro 171414 19868 61,0 

MG Uberaba 235738 19385 46,1 

SP Franca 265583 19229 54,7 

SP Itapevi 133288 19086 31,9 
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SP Cotia 125838 19054 32,6 

PB Campina Grande 343196 18968 46,9 

SP Piracicaba 300969 18767 42,2 

SP Itapecerica da Serra 109788 18344 30,3 

SC Balneário Camboriu 57687 18134 51,6 

SC Blumenau 230204 17630 42,7 

SC Chapecó 129794 16178 47,2 

BA Teixeira de Freitas 96136 15944 35,3 

SP São Carlos 174433 15705 38,7 

SP Limeira 229310 15692 47,8 

MT Sinop 53959 15439 43,7 

SP Indaiatuba 121293 15148 41,3 

PA Paragominas 65628 14510 54,2 

MT Rondonópolis 141322 14487 51,3 

SP Franco da Rocha 94054 14398 37,1 

MG Governador Valadares 229458 14271 34,9 

MS Dourados 152489 14007 42,5 

CE Juazeiro do Norte 188564 13997 50,2 

SP Taubaté 218552 13949 32,6 

AC Rio Branco  227571 13903 49,2 

TO Araguaina 104337 13753 67,9 

BA Vitória da Conquista 240931 13302 34,7 

MA Açailândia 101427 13300 32,0 

GO Planaltina 58511 12951 87,9 

PR Jaraguá do Sul 92542 12793 54,2 

GO Caldas Novas 38972 12611 46,6 

SP Guarujá 225266 12520 60,4 

SP Presidente Prudente 176073 12052 33,4 

SP Atibaia 94627 11280 42,1 

PB Caruaru 231170 11229 33,1 

MA Timon 118269 11009 51,4 

SP Rio Claro 152377 10871 38,5 

SP Araraquara 171113 10507 34,4 

ES Guarapari 73394 10486 72,0 
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TO Gurupi 64205 10445 57,8 

SC Itajai 134261 10402 48,5 

MG Poços de Caldas 121063 10383 53,6 

PR Guaratuba 31515 10052 66,1 

     

Fonte: IBGE; Contagem Populacional - 1996 
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