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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar os efeitos dos fluxos 

migratórios (retornados e não retornados) para cidade de Parnamirim- RN. Isso 

porque as migrações acontecem por vários fatores e inúmeras direções, entre eles: 

o econômico, pois o indivíduo sai de sua cidade natal em busca de uma nova 

oportunidade de trabalho e salários mais atraentes: as redes sociais, que é a rede 

de relacionamento (amigos, família, colegas de trabalho) construída tanto na cidade 

que migrou quanto na sua cidade de origem; aposentadoria, esta é tomada como um 

dos principais estímulos dos fluxos populacionais que ocorrem em várias regiões, 

relativos aos indivíduos em idades mais avançadas; e fatores psicológicos, que 

atraem o indivíduo para determinada região por desejos e satisfações pessoais, 

profissionais, entre outros. Além disso, os fluxos migratórios que ocorreram no 

período de 1930 para a região Sudeste e Sul devido à industrialização e ao 

crescimento de oportunidades de trabalho nos dias atuais estão se tornando retorno 

ou fluxos contrários que vêm predominando e atraindo os migrantes retornados para 

cidades do Nordeste. O Estado do Rio Grande do Norte está sendo bastante 

procurado por imigrantes e a cidade de Parnamirim por estar situada há oito 

quilômetros da capital e se tratar de uma região em desenvolvimento econômico 

está sendo um destino com maior número de fluxos contrários de acordo com os 

dados do IBGE. Portanto, esse estudo aborda os fluxos migratórios de efeitos 

indiretos de imigrantes que retornaram à cidade de Parnamirim/RN com base nos 

dados do censo 2010, bem como cruzamento de variáveis para que possamos 

identificar o perfil dos imigrantes deste município.  

PALAVRAS CHAVE: Redistribuição Espacial da População; Migração de Retorno; 

Efeitos Indiretos. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the effects of migration flows (returnees and not 

returned) to the city of Parnamirim- RN. This is because migration happen by several 

factors and numerous directions, including: economic, because the individual leaves 

his hometown in search of a new job opportunity and more attractive salaries: social 

networks, which is the network of relationships ( friends, family, co-workers) built both 

in the city who migrated as in its city of origin; retirement, this is taken as one of the 

main drivers of population flows that occur in various areas relating to individuals at 

older ages; and psychological factors that attract the individual for a particular region 

by personal desires and satisfactions, professionals, and others. Furthermore, 

migration flows that occurred in the 1930 period for the Southeast and South region 

due to industrialization and growth of job opportunities in the present day are 

becoming return or contrary flows that come predominating and attracting returning 

migrants to northeastern cities. The State of Rio Grande do Norte is being highly 

sought by immigrants and the city of Parnamirim to be located eight kilometers from 

the capital and it is a region in economic development being a destination with the 

most contrary according to the data flows IBGE. Therefore, this study addresses the 

migration of indirect effects of immigrants who returned to the city of Parnamirim / RN 

based on 2010 census data, as well as cross variables so we can identify the profile 

of immigrants of this city. 

KEYWORDS: Space Redistribution of Population; Return migration; Indirect effects. 
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INTRODUÇÃO 

 

A migração é um fenômeno altamente seletivo quanto à idade do indivíduo, 

assim como seus determinantes, que variam conforme as características pessoais e 

etapas do ciclo de vida. Para Santini (1977), o conceito de ciclo de vida corresponde 

a uma vida dinâmica da evolução da família através de uma sequência de fases ou 

estágios que correspondem a mudanças significativas em sua vida. Na ótica desse 

ciclo, eventos como casamento, nascimento ou morte são recolocados como parte 

de processos temporais, momentos privilegiados de alterações nas relações e na 

composição das unidades familiares. 

Considerando estes ciclos, a existência de parentes e amigos nos locais de 

destino aumenta consideravelmente a probabilidade de os indivíduos migrarem 

(Barbieri, 2006). Isso é extremamente verdadeiro na escolha do local de destino dos 

movimentos migratórios do migrante. Sobre isso, Aragon (1986) esclarece que:  

[...] a visão clássica da própria migração como um processo 
individual de decisão obscurece o fato de que a migração é 
também um processo social determinado por mudanças 
estruturais na economia e na sociedade como um todo. (p. 287). 

 
A migração geralmente ocorre quando o indivíduo necessita obter melhores 

condições de vida. Durante anos a região que mais atraiu pessoas foi à região 

Sudeste, por ter cidades e metrópoles onde se concentravam o maior número de 

indústrias, comércios e serviços do país.  

A cidade de Parnamirim perdeu parte de sua população nesse período devido 

a mesma não ter oportunidades de empregos. A atividade econômica da época era 

o cultivo da cana de açúcar (Engenho Cajupiranga) e demais atividades agrícolas. 

Mas a partir de 1933, Parnamirim foi considerada como cidade importante para o 

desenvolvimento da aviação, com a instalação da Base Aérea de Natal que passou 

a atrair imigrantes de outros estados, militares e seus familiares, bem como a 

criação de diversas rotas aéreas pelo Brasil no Aeroporto Augusto Severo (1951).  

Em 1965 foi instalada pelo Ministério da Aeronáutica o Centro de 

Lançamentos da Barreira do Inferno onde foram desenvolvidos vários projetos 

internacionais junto a NASA. Após esse período vale destacar as instalações das 
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indústrias e criação do polo industrial, onde Parnamirim começou a configurar uma 

nova dinâmica regional.  

Vale salientar também que cidade do Natal passou por um crescimento e os 

domicílios foram crescendo para as cidades vizinhas, das cidades que compõe a 

região metropolitana as mais procuradas são (Macaíba, Ceará- mirim, São Gonçalo 

do Amarante e Parnamirim). O fluxo migratório que será tratado neste trabalho 

refere-se aos efeitos da migração e também do retorno migratório para a cidade de 

origem com foco nos retornados e não retornados do município de Parnamirim/ RN. 

Atualmente, o que vem predominando na economia são as indústrias 

localizadas no polo chamado de Distrito Industrial, o crescimento do mercado 

imobiliário na região com a construção de condomínios e clubes residenciais. Com 

isso, Parnamirim é um dos municípios que apresenta as maiores taxas de 

crescimento populacional no país. E, muito disso, se justifica pelo volume e perfil dos 

fluxos migratórios. 

Algumas abordagens são utilizadas para explicar os fluxos migratórios, as 

etapas do ciclo de vida, por exemplo, que enfatiza a migração de população de 

idade mais avançada. De acordo com Walters (2002), eventos como a 

descontinuidades do período educacional, ingresso no mercado de trabalho, 

casamentos, nascimentos de filhos, aposentadoria e viuvez são exemplos 

apontados como importantes estímulos para os movimentos migratórios.  

Dentre os possíveis elementos que contribuem para a decisão de migrar 

estão: melhores condições de moradia, qualidade ambiental, redução do custo de 

vida, desejo de rever a família, retorno por motivos de saúde, o anseio de 

retornarem para a cidade onde nasceram, entre outros. (GOMES, 2007). 

O presente trabalho pretende investigar o retorno migratório e seus efeitos no 

município de Parnamirim/RN. O primeiro capítulo desenvolve uma discussão sobre a 

Migração Nordestina através de sua perspectiva histórica, o segundo capítulo 

aborda o papel do retorno no Nordeste e no Rio Grande do Norte e o terceiro e 

último capítulo discute o perfil dos imigrantes de Parnamirim/RN. Por fim, espera-se 

contribuir com um melhor entendimento da importância do município de Parnamirim 

nos fluxos migratórios do estado do Rio Grande do Norte, principalmente, por ser a 

única unidade da federação que apresentou saldos migratórios positivos nas últimas 

duas décadas. 
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CAPÍTULO 1: MIGRAÇÃO NORDESTINA: PERSPECTIVA HISTÓRICA 

1.1 Breve Históricos das Migrações Internas 

A migração no Brasil teve sua origem desde a época de 1850, quando o país 

era o maior produtor de café e países da Europa e dos Estados Unidos traziam seus 

migrantes ilegalmente para o Brasil na busca de oportunidade de trabalho. Esses 

migrantes serviam como moeda de troca e abriam terras virgens para expandir e 

cultivar a produção, aumentando a exportação. De acordo com a alta produção e 

sua maior rentabilidade na exportação, aumentava-se o número de escravos 

(CARDOSO, 1962). 

A população Brasileira foi reestruturada com base na produção do café e 

tinham suas indústrias localizadas na região do Centro-Sul (Rio de Janeiro, Zona da 

Mata Mineira e São Paulo). Logo a população, em 1850, era formada por imigrantes 

europeus que se constituíram em colônias nos estados do Sul (Paraná, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul). (PATARRA, 2003). 

Os fluxos migratórios tiveram um crescimento no período de 1854 a 1872, fato 

que se deu através das migrações internas entre as cidades de Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, onde a população deixava a atividade de mineração na busca do 

cultivo do café na Zona da Mata (BALÁN, 1973).  

Durante a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai foi um momento 

crítico para o país, os militares tiveram que organizar suas tropas e como era grande 

escassez da população, o país teve a necessidade de estimular as imigrações 

estrangeiras e acabar com a escravidão (PRADO, 1956). 

De acordo com Bassanezi (2000) em 1872 o estado de São Paulo recebia a 

maior parte de seus imigrantes de Minas Gerais com (38,3%), em seguida os 

estados da Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Pernambuco e Goiás. A região Nordeste 

perdeu (29,6%) de imigrantes que partiram em direção a São Paulo, logo Minas 

Gerais e a região Nordeste representavam 2/3 da população de imigrantes no 

território Paulista.  

Com o passar dos anos, o comércio de escravos passou a ser proibido e eles 

eram vistos como moedas de troca. Então o país passou a enfrentar crises em 
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diversas regiões tais como Nordeste, Sul (Rio Grande do Sul) e Sudeste (Minas 

Gerais), onde concentrava a maior parte dos escravos no país. Houve, de fato, 

tentativas fracassadas de proibir o comércio interestadual de escravos e o aumento 

de impostos desse comércio a fim de encarecê-los. (PRADO, 1956, p. 197).  

A população Paulista cresceu em ritmo acelerado fruto de imigrações 

internacionais e internas, onde naquele momento o processo de imigração se tornou 

um eixo explicativo para o entendimento das diferentes formas e etapas da 

ocupação do território bem como da composição da população. (BASSANEZI, 

2010). 

No período de 1888 no Brasil houve um declínio na escravidão e o país 

ampliou a necessidade de expandir a mão de obra na indústria da cafeicultura que 

resultou numa política imigratória para atrair em grande escala a mão de obra livre 

estrangeira. (BASSANEZI, 2010). 

Segundo Patarra (2003), com a expansão do café houve uma alta imigração 

de Europeus que tornou a principal fonte de mão de obra da época. A contínua 

expansão do café e as estatísticas de exportação testemunharam a inevitabilidade 

da transferência dos escravos, agravando a crise escravocrata nas regiões e 

ocasionando falta de mão de obra na economia cafeeira. (BALÁN, 1973).   

Para Curtin (1969), a escassez de escravos se deu pela alta mortalidade, a 

proibição da entrada de imigrantes, fugas, crescimento do movimento abolicionista, 

libertações e desenvolvimento urbano. Por outro lado, a população livre ficava 

integrada nas fazendas como emigrantes ou agregados e só em raras ocasiões o 

trabalho escravo era aceito (STEIN, 1961). No entanto, muitos trabalhadores livres 

ou escravos libertos se recusavam a trabalhar como assalariados ao lado dos 

escravos, preferindo a miséria à desqualificação social (CARDOSO, 1962).  

Vale ressaltar que, na trajetória da colonização do país, discursões foram 

aumentando entre o Brasil e a Europa no que diz respeito às migrações para 

melhoria e desenvolvimento econômico, sendo criados tratados para legalização dos 

migrantes. Com o passar dos anos houve colonização na Região Sul e Sudeste, 

porém o país tinha como objetivo preencher as áreas mais vazias. No entanto, os 

planos de colonização de população nacional cujo objetivo era ocupar espaços 

vazios nunca foram levados à risca, de fato são poucos os mencionados na literatura 

(BALÁN, 1973). 
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Nesse período a economia Brasileira se moveu com uma relativa escassez de 

mão de obra, considerando que o tamanho da população em economia de 

subsistência era pequeno demais para propiciar a quantidade de trabalhadores 

suficientes à economia do mercado em expansão. (PATARRA, 2003). 

Entretanto, Furtado (2005) afirma que no Brasil já existia um reservatório 

substancial de mão de obra capaz de resolver os problemas da lavoura cafeeira com 

imigrantes vindos do Nordeste, porém ainda nesse período os problemas de 

produção do café eram resolvidos com a mão de obra de imigrantes europeus.  

O período da Segunda Guerra Mundial provocou uma aceleração no processo 

de industrialização do setor cafeeiro. A marcha do café significou sua expansão para 

o Oeste Paulista e, posteriormente, para o Norte do Paraná. Ocorreu, então, um 

processo de migração rural-rural com destino ao estado, intensificados nas décadas 

posteriores devido à falta de terras e à seca. (MARTINE, 1987). 

Por outro lado, apesar da existência de fluxos espontâneos dos indivíduos 

para São Paulo (provindos principalmente de Minas Gerais e do Nordeste), mediante 

a disponibilidade de terras, esses fluxos também dirigiam-se para áreas não 

utilizadas pelo café. Assim, houve a expansão camponesa com a transição do 

trabalho assalariado, por sua vez imigrantes estrangeiros foram atraídos para o 

Brasil, repercutindo na expansão da cafeicultura, o regime do colonato do café, 

implicações demográficas específicas e novas modalidades de reprodução dos 

grupos sociais envolvidos. (PATARRA, 2003). 

Após o período de urbanização do Rio de Janeiro e São Paulo, estrangeiros 

migraram para o Brasil e contribuíram para o aumento das migrações internas. Na 

ocasião os fluxos migratórios partiram do Nordeste para o Sudeste, onde estes 

passaram por uma crescente expansão e diversificação.  

Para Brito (1999) não resta duvida que as migrações como processo social na 

dinâmica econômica e da sociedade tornaram os fluxos migratórios entre Minas 

Gerais e o Nordeste em direção a São Paulo, fundamental e de grande importância 

para expansão de fronteiras agrícolas contribuindo para o desenvolvimento da 

região. 

Com a ampliação e desenvolvimento do mercado a  industrialização foi  

ganhando destaque nas empresas Brasileiras e estas foram investindo em 

tecnologias de modo que os processos produtivos fossem avançando. A indústria do 
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café aumentou significativamente sua produção com a mão de obra especializada, 

as indústrias que desenvolviam o trabalho manual passou a aderir novas tecnologias 

e implementá-las a cada dia, logo o Brasil passou a ganhar destaque nas 

exportações.  

Vale salientar que o processo de industrialização foi iniciado pelo dinamismo 

do setor agroexportador, formação do mercado interno, modernização das indústrias 

e interação entre a economia e a população, tendo a indústria acumulação no 

capital. (LOPES E PATARRA, 1975). 

Já o desenvolvimento econômico se deu pela regionalização de todo o país, o 

processo de urbanização na região do Centro-Sul passou a se constituir pela 

tecnologia avançada nas indústrias e nos processos ligados à agricultura.  (LOPES, 

1968). 

De acordo com Bassanezi (2010) houve um declínio nas imigrações devido à 

crise de superprodução do café o que resultou na suspenção de subsídios e o São 

Paulo passou por grandes transformações econômicas e politicas. O processo de 

urbanização e industrialização resultou não só no crescimento da economia cafeeira 

como na expansão ferroviária e a força de trabalho agrícola.  

Além disso, grandes centros industriais se formaram nas cidades de Rio de 

Janeiro e São Paulo, atraindo migrantes das diversas regiões do país. Os mercados 

açucareiros tiveram suas usinas modernizadas e passaram a atrair pessoas do 

campo para centros urbanos, esse processo migratório ficou conhecido como êxodo 

rural, na qual as atividades concentrava maior parte de suas indústrias em estados 

da região Nordeste.  

Com a grande expansão urbana da população, estudos foram realizados e a 

população Brasileira passou a ser analisada a partir do censo de 1970, os dados 

coletados revelou que a população se concentrava mais na zona urbana do que na 

rural. Essa transição de fluxos internos no país passou por mudanças estruturais, 

tanto na economia e quanto na sociedade, além de maior concentração de pessoas 

em áreas urbanas. (BRITO, 2005). 

  A Cidade de São Paulo passou a ser o polo industrial mais procurado, pois 

centralizava a indústria e a agricultura, possibilitando maior integração inter-regional 
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e diversificando a produção tanto urbana como rural (PALÁEZ, 1972). Isso 

intensificou a urbanização que impulsionou a economia nos grandes centros 

(LOPES E PATARRA, 1975). 

  O processo de industrialização também provocou reflexos negativos em todo 

o território nacional, como explicita Martine (1987, p. 20): 

Constituiu-se um mercado nacional e integraram-se as várias 
regiões em benefício da região industrial hegemônica. A 
necessidade de articulação com os mercados regionais 
provocou a criação de uma rede de transportes e comunicações. 
Paralelamente, a produção em escala nacional provocou o 
desaparecimento do artesanato e aumentou ainda mais o 
desemprego. Em suma, o aumento dos desníveis 
socioeconômicos foi acompanhado pela maior facilidade de 
transferência física da população. 

  

  Desse modo, mudanças demográficas também ocorreram com a 

industrialização, ocorrendo assim um declínio da mortalidade, alto nível de 

fecundidade, nupcialidade e casamento de jovens, resultando em um crescimento 

vegetativo acelerado que levaram ao crescimento da renda, industrialização, 

urbanização e integração nacional (BALÁN, 1973). 

   De acordo com Santos (2006), as migrações estão ligadas aos desejos do 

indivíduo, iniciando uma discussão sobre mobilidade populacional na qual o conjunto 

de teorias migratórias se divide em aspectos micro e macroeconômicos, focando na 

análise de variáveis como indivíduo, família e domicílio como ferramentas estudadas 

em suas análises. O autor faz indagações como: qual seria o custo benefício para o 

indivíduo se ele migrasse para uma dada região? Essa migração é vista como forma 

de investimento? As pessoas migram por se acharem mais produtivas? 

  A migração geralmente ocorre quando um indivíduo sente a necessidade de 

melhores condições de vida, moradia, renda, entre outros, pois para melhorar o seu 

padrão de vida muitos preferem deixar sua cidade de origem e partir para grandes 

centros urbanos.  

  Segundo Osman (2006), a questão da migração é um fato ainda bem 

significativo na história mundial e nos últimos dois séculos no Brasil, no qual o ato de 



21 
 

 

emigrar e imigrar insere-se na concepção da antropologia e a imigração como fato 

social completo. Sayad (1998, p.16) afirma que:  

A ideia do movimento migratório está intrinsecamente 
circunscrita à denominação e à ideia mesma da emigração e 
da imigração. Não existe imigração em um lugar sem que 
tenha havido emigração a partir de outro lugar; não existe 
presença em qualquer lugar que não tenha a contrapartida de 
uma ausência alhures. 

 

Para Camarano e Abramovay (1997), movimentos rural-urbanos, foram 

caracterizados, por um enorme êxodo rural de Nordestinos (dos 10,8 milhões de 

migrantes rurais brasileiros dessa década, quase metade, 47,6%, vinham do 

Nordeste), em decorrência de vários fatores, dentre eles a construção da cidade de 

Brasília, nova Capital Federal, das grandes migrações para as áreas metropolitanas 

e até mesmo as migrações para o trabalho na colheita de café em São Paulo e 

Norte do Paraná, além de grandes secas no Nordeste. 

Segundo Patarra (2003) o processo de industrialização, essencialmente de 

cunho mercantil, foi conduzido pelo capital sediado em São Paulo, período que 

foram explicados por diretrizes como a eliminação de impostos interestaduais, 

melhoria dos sistemas de transporte e conversão dos antigos "problemas regionais" 

em "problemas nacionais". Em contrapartida, foram criadas políticas e instituições 

nacionais com a finalidade de enfrentar os problemas de custos, subsídios e preços 

de uma série de produtos regionalmente localizados.   

Consequentemente houve a modernização e a expansão da indústria no 

Sudeste, que resultou numa competitividade inter-regional, elevando taxas de 

crescimento na produção industrial e atraindo migrantes para essa região em 

constante crescimento. 

  Pacheco (1997) explica que os movimentos migratórios para o Sudeste em 

direção ao estado de São Paulo se deram devido às atividades econômicas 

caracterizadas pelo desenvolvimento urbano-industrial com a exclusão da mão de 

obra livre e a inserção da mão de obra assalariada.  

  A região Sudeste passou por uma grande transição econômica e as indústrias 

ali localizadas necessitavam de muita mão de obra. Já a região Nordeste possuía 
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uma gama de pessoas que estavam se inserindo no mercado de trabalho, logo 

houve uma tendência migratória para os grandes centros. (CUNHA, 2000). 

  Esses migrantes fazem parte de uma corrente migratória chamada de 

expulsora, que na verdade saíam de sua cidade de origem por não conseguirem 

trabalho naquela ocasião (CUNHA, 2000). Veja a figura abaixo: 

FIGURA 01: FLUXOS MIGRATÓRIOS 1930 A 1960 

 

    FONTE: IBGE, 2002/2008. 

  Outro fato a ser considerado era a falta de trabalho para esses indivíduos que 

estaria associado à baixa escolaridade e pouca qualificação profissional. (CUNHA, 

2000).  

 Os movimentos migratórios na região Nordeste tiveram perdas migratórias para 

estados do Sudeste como (São Paulo e Rio de Janeiro), que se tornaram grandes 

centros de atração populacional no período de 1970. Com o passar dos anos, 

migrações interestaduais foram atraindo migrantes para a região Nordeste, fato este 

que a Região Metropolitana de São Paulo apresentou diminuição do saldo 

migratório, entretanto este ainda estava positivo e os migrantes passaram a procurar 

o nordeste devido o aumento de oportunidades de trabalho. (BEANINGER, 2004). 

 A partir da década de 1980, a dinâmica populacional do Brasil passou por 

grandes mudanças com o aparecimento dos fluxos migratórios para a região 
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Nordeste, ocorrendo desconcentração econômica, populacional e mudanças de 

direções formadas pelos fluxos contrários. (PACHECO E PATARRA, 1997).  

 Consequentemente nesse período ocorreu uma crise econômica no Sudeste e 

aumentaram, então, as dificuldades na inserção do trabalhador no mercado de 

trabalho, na manutenção laboral e nos grandes centros urbanos, intensificando, 

assim, os fluxos desses trabalhadores para o Nordeste. (OLIVEIRA E JANNUZZI, 

2005). 

FIGURA 02: FLUXOS MIGRATÓRIOS AO NORDESTE 1980 

 

    FONTE: IBGE, 2002/2008. 

 Segundo Cunha (2000), houve o aumento de fluxos migratórios para a região 

Nordeste devido o declínio na quantidade de empregos na região metropolitana de 

São Paulo, baixa renda do trabalhador e mudança geográfica das indústrias que 

passaram a se deslocar para o interior Paulista. Além disso, houve aumento nos 

custos para manter uma família, diminuição da circulação monetária, agravamento 

da violência, mudanças na estrutura econômica e nas tecnologias que requeriam 

maior qualificação, nível educacional e qualificação técnica do trabalhador. 

 De acordo com Brito e Carvalho (2006) um estudo foi realizado e constatado 

que a maior parte dos migrantes no Brasil estava em direção inversa para a região 

Nordeste, vale dizer que os estados que mais atraíam pessoas na época eram 

Ceará e Piaui. Com o passar dos anos a dinâmica migratória na região Nordeste 

sofreu oscilações em termos de recuperação, absorção e expulsão de indivíduos 

retornados, onde os estados do Rio Grande do Norte e Ceará se mantiveram com 
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um saldo migratório positivo. Já o estado da Bahia apresentou uma trajetória de 

perdas migratórias. Na mesma ocasião houve uma grande concentração da 

população nas regiões metropolitanas do país, esse fato se deu pelo fluxo migratório 

que representou um quantitativo de aproximadamente 93 milhões de habitantes 

residentes em centros urbanos (BRITO, 2009). 

  Para Cunha e Beaninger (2005), os fluxos migratórios contribuíram para a 

formação da dinâmica demográfica do país, fortalecendo duas vertentes do 

processo de distribuição espacial. De um lado a concentração de migrantes em 

regiões desenvolvidas e de outro o refluxo expressivo populacional para região de 

origem.  

  Os movimentos migratórios nas décadas recentes estiveram ligados ao 

volume de fluxos, porém não houve mudanças nas direções dos principais fluxos do 

país. Esses movimentos nacionais tiveram continuidade de alguns fluxos históricos 

regionais como: Nordeste-Sudeste, Sul-Centro-Oeste, Sul-Norte, etc. (CUNHA, 

2000). 

  Entretanto o Nordeste passou a receber fluxos migratórios, porque a 

economia se desenvolveu na região e atraiu pessoas para o trabalho nas usinas de 

cana de açúcar e algodão e o Brasil passou a exportar esses produtos durante a 

guerra dos Estados Unidos (CORREIA DE ANDRADE, 1961).  

   Fatores como a mão de obra estão associados à transferência contínua de 

agricultores tradicionais para atividades em indústrias modernas situadas nos 

grandes centros urbanos. Essa força de trabalho é distribuída nas indústrias e 

implica no crescimento industrial acelerado e participação da mão de obra no setor 

econômico moderno. (TODARO, 1969). 

De acordo com Patarra (2003) cerca de 5 milhões de pessoas deixaram o 

Nordeste rural na década atual em direção ao Sudeste, este foi receptor de 1,5 

milhões de pessoas atraídos pela mecanização, pecuária, colônias de café, mercado 

de trabalho urbano e economicamente desenvolvido, provocando, assim, a 

desruralização. 

Outra diversidade de movimentos e de grupos sociais envolvidos para a 

região Sudeste poderia estar refletindo, também, a desigualdade social acirrada, 
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influenciando a decisão de fuga das metrópoles por parte crescente dos setores de 

classe média. (PATARRA, 2003). 

  Segundo Borja (1999), o trabalhador migra para conseguir melhores salários 

e benefícios na cidade destino. Já para Dustmann e Kirchkamp (2002), o migrante 

contribui para o desenvolvimento da economia local com suas habilidades, 

contribuindo para as atividades econômicas da cidade do destino. Movimentos 

migratórios no sentido rural-rural e rural-urbano passaram a ocorrer no Nordeste, 

estes foram estimulados pela busca de oportunidades nas indústrias de cana de 

açúcar, devido à inserção de máquinas e novas tecnologias nas linhas de produção, 

setor da construção civil, salários elevados, entre outros.  

   Diante dessas mudanças e evidências de fluxos migratórios, a região 

Nordeste passou a atrair pessoas e manter seus emigrantes tornando um saldo 

migratório positivo em alguns estados. O elevado número de imigrantes que partiram 

para essa região chega a superar os imigrantes da região Centro Oeste no período 

de 1990. (BEANINGER, 1999).  

  Para Ramalho e Queiroz (2011), mudanças na mobilidade populacional da 

região Nordeste têm a ver com a melhoria na dinâmica econômica da região. Esses 

fatos levaram à redução no crescimento econômico nas indústrias do Sudeste e 

declínio nos empregos formais, aumentando os fluxos migratórios para a região 

Nordeste e um saldo migratório positivo em todos os estados. 

Segundo Moura (1972), o Nordeste passou a receber pessoas devido a 

fatores motivados pela qualidade de vida e boas condições de trabalho, além das 

políticas de governos e incentivos na modernização das indústrias, estimulando o 

desenvolvimento da economia local. 

   Os migrantes eram atraídos para as capitais dos estados litorâneos e região 

Sudeste, onde existia uma grande gama de indústrias, intensa expansão dos 

sistemas de transportes e dos meios de comunicação em massa. Já nas cidades do 

campo houve uma expansão nas fronteiras agrícolas com a ampliação de 

oportunidades de trabalho e a modernização das indústrias, que ficou conhecido 

como o “ciclo de expansão das migrações internas” (BRITO e CARVALHO, 2006).  

  Vale considerar que nesse período a maior parte do crescimento demográfico 

populacional se deu ao fato dos fluxos migratórios rural-urbano, partindo do 
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pressuposto de que os ciclos de expansão das migrações internas tiveram o 

equivalente a 43 milhões de pessoas no chamado efeito indireto das migrações, pois 

os filhos tidos pelos migrantes rurais nas cidades contribuíram de fato para grandes 

transformações na sociedade. (CARVALHO E WONG, 1999).   

  Segundo Oliveira (2009) foi constatado em seus estudos que os estados do 

Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba passaram a absorver migrantes com 

os contra fluxos, porém existia muita rotatividade de pessoas na região Nordeste, 

enquanto os estados do Piauí e Alagoas apresentavam índices elevados de 

repulsão, e os Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba elevavam seus índices de 

atração.   

  O Nordeste Brasileiro passou por grande desenvolvimento regional que 

resultou em grandes modificações migratórias na região, ocorrendo um processo de 

desconcentração na economia nordestina, políticas de incentivo e investimentos 

industriais por parte do governo, desenvolvimento da região na agricultura e pesca, 

fruticultura irrigada, exportação de produtos para o exterior, entre outros.  (CUNHA e 

BEANINGER, 2005). 

 A Região Nordeste era considerada “Região Problema” devido à seca, miséria, 

pobreza, insuficiência alimentar, etc. Esses problemas sociais afastavam as pessoas 

e influenciavam o processo de migração, na busca por novas oportunidades. Com o 

passar dos anos os fluxos migratórios se tornaram inversos e o Nordeste passou a 

atrair imigrantes pelo seu desenvolvimento nas indústrias e crescimento de 

oportunidades de trabalho. (VENSENTINI E VLASH, 2008). 
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CAPÍTULO 2: O PAPEL DO RETORNO NO NORDESTE E NO RIO GRANDE DO 

NORTE 

 

2.1- Conhecendo a Região Nordeste: fatores históricos 

 

O Nordeste é a região Brasileira que possui maior número de estados, são 

eles: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco (inclui-se o 

Distrito Estadual de Fernando de Noronha e o Arquipélago de São Pedro e São 

Paulo), Rio Grande do Norte (incluindo a Reserva Biológica Marinha do Atol das 

Rocas) e Sergipe. 

  Para Andrade (1993), a Região Nordeste era considerada pobre por distribuir 

mal suas riquezas e fonte de renda, matéria-prima e mão de obra pouco qualificada, 

refletindo no desenvolvimento econômico e apropriação das riquezas regionais por 

empresas internacionais e de outras regiões do país. 

A migração de trabalhadores rurais para as regiões metropolitanas e grandes 

centros urbanos foi marcada na história da região no século XX onde grande parte 

dos migrantes procurava o estado de São Paulo para fugir da pobreza na busca de 

oportunidades e melhores condições de vida. (FONTES, 2008). 

De acordo com Fontes (2008), a Região Nordeste foi dividida em três 

unidades regionais a saber: 

 

1. MEIO NORTE OU NORDESTE OCIDENTAL: abrange os estados do 

Maranhão e Piauí, e parte da divisa com a Amazônia, considera-se 

nessa área elevados índices de pluviosidade na posição (leste, oeste e 

sul), zonas cocais, vegetação peculiar, extrativismo vegetal 

caracterizado por extensos babaçuais. É considerada uma região 

economicamente pobre e em sua agricultura é explorada a produção 

de algodão, cana de açúcar e arroz. A cidade de São Luís é lembrada 

pela sua arquitetura e a metalurgia que ganha destaque na usina de 

Carajás com a produção de ferro e alumínio. 

2. SERTÃO: área conhecida como o “Polígono das Secas” de clima 

semiárido caracterizado pela vegetação caatinga e pluviosidade baixa 

e irregular. O sertão abrange baixa concentração de pessoas e 
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densidade demográfica, tendo como principal atividade econômica a 

pecuária extensiva e de corte. A agricultura cultiva milho, feijão, cana 

de açúcar e algodão. Nas cidades do litoral a extração de sal ganha 

destaque nas exportações nos estados do Ceará e Rio Grande do 

Norte, bem como a indústria têxtil nos grandes distritos industriais de 

Fortaleza e Natal. Esses estados hoje são os maiores produtores de 

frutas e exporta para a Europa.  

3. ZONA DA MATA E LITORAL ORIENTAL: concentra as cidades mais 

populosas que vai do Rio Grande do Norte até a Bahia, possui clima 

tropical úmido e densidade demográfica elevada. Compreende três 

unidades: A Zona da Mata Açucareira: as grandes propriedades 

cultivam açúcar para exportação e a mão de obra dos trabalhadores 

rurais é mal remunerada. Recôncavo Baiano: área de indústria que 

mais extrai petróleo do país, com mão de obra mal remunerada. Sul da 

Bahia e Zona do Cacau: abrange as cidades de lhéus e Itabuna com 

destaque para a produção, cultivo e exportação do Cacau. Agreste: 

área que corresponde o planalto da Borborema entre Sertão e Zona da 

Mata, com áreas mais úmidas para leste e mais secas para a parte 

ocidental, essa unidade abrange cidades como Campina Grande (PB), 

Caruaru e Garanhuns (PE), com destaque na produção e cultivo de 

algodão, café e agave. (FONTES, 2008). 

 

 Para Bezerra (2011), existe uma desigualdade no Brasil no que diz respeito à 

mão de obra e matéria-prima. A região Nordeste é um grande fornecedor para o 

centro sul, em especial para as indústrias, por sua vez a população migrante recebe 

baixos salários devido a pouca qualificação e à matéria-prima de baixo custo. 

De acordo com dados do IGBE (2010), a região tem atraído fluxos contrários 

de retorno, fato este atribuído àqueles que não obtiveram sucesso e foram obrigados 

a retornar à sua cidade de origem. O número de migrantes tem diminuído nas 

últimas pesquisas, que estão optando por ficar na região Nordeste e os que 

migraram estão retornado. 

A região Norte, por sua vez, atraiu as correntes migratórias do Nordeste no 

período da seca para a expansão da Borracha, pois lá não precisava de mão de 
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obra especializada, no entanto o Brasil não obteve muito sucesso na exportação 

desse produto visto que a atividade era isolada e insalubre, ocasionando a migração 

de retorno (FURTADO, 1959). 

Com o desenvolvimento regional e a inserção das indústrias modernas na 

região do Nordeste, o governo viu uma oportunidade de torná-la uma região 

economicamente independente capaz de atrair de volta o indivíduo por meio de 

políticas sociais de incentivo tornando os fluxos contrários a uma gama de 

contingente de retornados. (ARAÚJO, 2000). 

O dinamismo na economia da região expandiu setores como a indústria têxtil, 

exportações de bens e matéria-prima, agroindústria, material elétrico, entre outros. O 

governo passou a incentivar as empresas, reduzindo os impostos e abrindo linhas 

de créditos em parceria com os bancos de desenvolvimento. Devido a essas 

mudanças, os fluxos migratórios começaram a ocorrer e houve uma acentuada 

mobilidade populacional por todas as direções (litoral/semiárido). (BRITO, 2009). 

  O planejamento urbano nas cidades do Nordeste ganhou destaque com a 

implementação das políticas de governo na qual as pequenas cidades foram se 

desenvolvendo e atraindo migrantes. Já na industrialização o processo de expansão 

nas cidades se deu pela criação de conjuntos habitacionais e setores como químico, 

metalurgia, minerais não metálicos, papel e celulose, cana de açúcar e algodão.  

  Com o passar dos anos surgiram novas modificações no setor industrial que 

atraíram os retornados para os seguintes polos: ao complexo petroquímico de 

Camaçari (BA), polo têxtil de confecções em Fortaleza, o complexo minero 

metalúrgico de Carajás (MA), polo agroindustrial de Petrolina (PE) / Juazeiro (BA), a 

fruticultura (RN) e a Pecuária intensiva (PE). (ARAÚJO, 2000a). 

  Estudos migratórios no Nordeste enfatizam que a dinâmica populacional está 

passando por mudanças e constante desenvolvimento, desde a composição de 

renda a atividades econômicas. A região não está mais limitada à concentração de 

terras e pastos, nem à pobreza causada pela seca. Nos dias atuais o Nordeste está 

em desenvolvimento acelerado, motivado por programas sociais do governo e as 

indústrias modernas. (OLIVEIRA; FUSCO; LYRA; CUNHA, 2012). 

Com o fechamento das fronteiras agrícolas crescem cada vez mais os fluxos 

migratórios para as regiões metropolitanas e os fluxos de emigração que tinham 
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como destino o Sudeste, estão fazendo parte de uma troca migratória de fluxos nos 

dias atuais, e fluxos contrários atraídos pelo crescimento e desenvolvimento 

regional. (OLIVEIRA; FUSCO; LYRA; CUNHA, 2012). 

O Nordeste passou a ser visto como a região do desenvolvimento, segundo 

Cunha e Beaninger (2005), devido ao crescimento do emprego, aumento da renda, 

melhor educação, deixando de ser visto como a região da seca. Fluxos internos 

estão ligados ao desenvolvimento de cada município onde programas de políticas 

públicas impulsionaram a economia das cidades.  

Vale dizer que a atividade extrativista mineral, produção animal, irrigação 

(soja, frutas, legumes) passaram a ser um centro produtivo no qual a exportação, 

atualmente vem ganhando destaque na região e o estado do Rio grande do Norte é 

considerado maior exportador para a Europa no que diz respeito à indústria da 

fruticultura irrigada. (CANO, 1998). 

Apesar de o seu desenvolvimento estar em alta, à região Nordeste ainda 

sofre com a escassez de chuvas, porém às margens do rio São Francisco 

encontram-se alguns municípios que constituem o semiárido nordestino, com 

regiões economicamente produtivas e que vêm impulsionando o desenvolvimento da 

agricultura. (ANDRADE, 1964; CASTRO, 2007). 

Segundo Castro (2007) para alcançar a superação de desigualdades, a região 

recebeu o apoio de algumas instituições federais, que foram criadas para apoiar o 

desenvolvimento através da construção de uma infraestrutura na oferta da energia 

elétrica, problemas de estiagem, criação do vale de São Francisco, financiamentos e 

linhas de créditos bancários.  

O mercado também se desenvolveu no segmento imobiliário, no turismo, 

novos polos agrícolas e industriais, comércio de bens e consumo, indústria 

petroquímicas e biocombustíveis, além de atividades para o comércio exterior. 

(DELOITTE, 2008). 

Para Oliveira e Jannuzzi (2005), fatores que fazem com que as pessoas se 

desloquem para outras cidades têm a ver com o alto índice de desemprego nos 

grandes centros urbanos. Nessa ocasião a região nordeste passa a receber fluxos 

migratórios de retorno por ser considerada uma região em desenvolvimento, com a 

menor taxa de desemprego do país e crescimento do PIB em algumas UFs da 

região.  



31 
 

 

Segundo Gonçalves (2001), os grandes fluxos migratórios ocorreram com 

êxodo rural para grandes centros urbanos, mas esses estão diminuindo devido à 

modernização dos processos industriais. Fluxos de retorno vêm ocorrendo com 

frequência em lugares que sofreram grande êxodo rural. 

  Nas últimas décadas a migração vem representando um crescimento no 

Brasil e a região nordeste possui altos índices de retornados e efeitos indiretos. Isso 

significa que os saldos migratórios vêm sendo recuperados ao longo do tempo. Os 

motivos do retorno seriam possíveis frustações de expectativas almejadas que não 

tiveram êxito e o desejo de desfrutar sua velhice ao lado de seus familiares e 

amigos, no caso do retornado idoso.  

  Segundo Ojima e Fusco (2015) a Região Nordeste apresentou duas 

mudanças importantes na década de 1980, a primeira foi o aumento de retornados 

para o Nordeste e a segunda foi à diminuição de fluxos de emigrantes, o que resulta 

num saldo migratório em declínio.  

  Devido a significativas mudanças, o Nordeste apresentou uma dinâmica de 

migração diferente, no qual os estados do Maranhão e Bahia apresentaram um 

saldo migratório negativo e os estados do Rio Grande do Norte e Sergipe um saldo 

migratório positivo. (OJIMA, 2012; OJIMA E NASCIMENTO, 2012). 

  De acordo com dados coletados no Censo 2010, registrou-se 68,9% de 

saídas de migrantes que partiram em direção ao interior do Nordeste e 58,6% 

ocorreram dentro do mesmo estado apresentando um fluxo migratório interestadual 

bastante elevado. Com destaque para o estado do Pernambuco, que nesse período 

apresentou uma maior proporção de migrantes inter-regionais e os estados do Rio 

Grande do Norte e Sergipe apresentaram índices menores, porém com saldos 

positivos. (OJIMA E FUSCO, 2015).  

  Os contextos migratórios de longa distância assumem características 

seletivas e qualitativas dos movimentos de retorno, e esses efeitos diretos e 

indiretos são de fundamental importância para o desenvolvimento das políticas 

públicas e crescimento da região. (OJIMA E FUSCO, 2015). 

  O autor define como migrante de retorno à pessoa natural do município que 

possui quatro anos de residência ininterrupta no lugar de nascimento ou natural da 
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UF, com até quatro anos de residência no município atual em que foi entrevistado, 

este indivíduo retornou à UF, mas não ao seu município de origem. (RIBEIRO, 

1997). 

  Uma análise feita por Ribeiro (1997) sobre migração interestadual revela que, 

no período dos anos 1990, os estados que atraíam retornados na região Nordeste 

eram Bahia, Pernambuco, Ceará e Maranhão. Já os estados do Rio Grande do 

Norte e Sergipe recebiam mais migrantes não naturais do que os retornados. 

  A teoria econômica aborda o tema migração de retorno como uma decisão de 

migrar devido à perspectiva econômica na qual os migrantes contabilizam os custos 

e benefícios. 

O fenômeno do retorno nordestino pode ser analisado, 
por um lado, numa ótica sociológica, isto é, representaria 
um retorno aos lugares de origem, onde a rede de 
relações e conhecimentos facilitaria sobreviver durante os 
anos de crise. Do ponto de vista econômico, e numa 
interpretação complementar mais otimista, o retorno pode 
estar ligado ao fato de que, durante a década de oitenta, o 
Nordeste teria manifestado sinais positivos, por exemplo, 
uma administração pública mais eficaz, a abertura de 
novas fontes de trabalho, etc., fatos estes que teriam 
alentado o retorno. (MARTINE, 1987; apud RIBEIRO, 
1997; apud CUNHA, 2000, p. 1). 

 
 

 O Desenvolvimento da Região Nordeste atraindo retornados para as regiões 

metropolitanas e para o meio rural. As cidades mais procuradas eram Fortaleza, 

Recife e Salvador, no entanto, de acordo com os dados do censo 2010, os estados 

do Rio Grande do Norte e Sergipe foram os que apresentaram um saldo migratório 

positivo. (BRITO, CAMPOS E RIGOTTI, 2012). 

Diante da análise realizada sobre migração de retorno no Nordeste, os 

autores procuram demonstrar a importância e o significado do retorno para o 

indivíduo em voltar à sua cidade de origem bem como os possíveis motivos que os 

levam a tomar essa decisão, seus efeitos, seja direto ou indireto, têm como 

propósito intensificar os estudos e o comportamento da dinâmica populacional 

Brasileira, abordando os diversos tipos de migrações de retorno para melhor 

desenvolvimento dos estudos demográficos. 
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Os fluxos migratórios de retorno para o Nordeste estão relacionados com a 

evolução do mercado de trabalho. Esse número cresceu 165,2% em relação ao fluxo 

de retorno que representa um volume de mais de 940 mil retornados.  (CUNHA, 

2000; BAENINGER, 2008).  

  O crescimento demográfico acelerado e maior urbanização da Região 

Nordeste estão cada vez mais atraindo fluxos contrários devido à modernização no 

segmento da indústria e a frustrações vividas na zona urbana aliado ao desejo de 

voltar à terra natal, formando correntes contrárias constituídas de ex-migrantes e 

seus filhos que passaram a residir em outras cidades para acompanhar a família, 

deixando a sua terra natal por motivos de interesse econômico. E esses indivíduos 

não retornam à terra natal e sim à outra cidade da UF de origem. (MOURA, 1972). 

  A troca entre as Unidades de Federação (UF) na Região Nordeste também 

ganhou destaque no período de 2000. Em se tratando da migração de retorno os 

estados que mais receberam retornados foram Rio Grande do Norte e Sergipe, 

porém manteve seu equilíbrio de entradas e saídas, permanecendo com saldo 

migratório positivo. As correntes migratórias contrárias de retorno mantiveram um 

contra fluxo para a região Nordeste no período de 2000, onde o maior percentual de 

retornados foi nos estados do Ceará e Paraíba. (BEANINGER, 2000). 

O Nordestino voltava para a sua cidade de origem para fugir da crise do 

desemprego das cidades urbanas e os destinos mais procurados da região Nordeste 

eram os estados da Bahia, Ceará e Pernambuco, as demais regiões recebem 

retornados e migrantes não naturais de outras regiões atraídos pelas indústrias e 

pela oferta de trabalho. 

 

2.2. A Dinâmica recente no Rio Grande do Norte 

 

 O Rio Grande do Norte está situado num ponto estratégico da região 

Nordeste, pois sua localização geográfica faz fronteira com os estados do Ceará, 

Paraíba e oceano atlântico, o que torna a sua localização bastante privilegiada, pois 

é o estado do Brasil que fica mais próximo dos continentes da Europa e África. 

(SEPLAN, 2012). 
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O Estado possui uma extensão territorial de 53.077,3 Km². Está situado 

próximo ao Equador onde o clima é predominantemente seco durante a maior parte 

do ano. Possui como atividades econômicas a produção de sal, fruticultura irrigada, 

exploração de petróleo, serviços, agroindústria, indústrias e o turismo, neste último 

quesito as pessoas são atraídas por suas lindas praias de águas quentes. (SEPLAN, 

2012).  

Segundo dados do SEPLAN (2012), o estado possue 167 municípios 

divididos em 4 mesorregiões e 10 microrregiões, a saber: 

 

FIGURA 03: MAPA DAS MESORREGIÕES DO RIO GRANDE DO NORTE 

  

 FONTE: IBGE, 2010. 
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FIGURA 04: MAPA DAS MICRORREGIÕES DO RIO GRANDE DO NORTE

 

FONTE: IBGE, 2010. 

 

 O Estado do Rio Grande do Norte foi dividido em microrregiões e 

mesorregiões, assim as pessoas em sua maioria são atraídas para a região 

metropolitana em busca de oportunidades de trabalhos oferecidas na área têxtil, 

serviço público, alimentos, turismo, etc. De acordo com dados do IBGE 2010, de um 

quantitativo de 3.168.027 habitantes,  42% de sua população esta concentrada na 

região Metropolitana localizada na mesorregião Leste Potiguar. (FREIRE, 2004). 

 A Região Metropolitana de Natal possui uma tendência de desconcentração 

para municípios vizinhos devido os novos empreendimentos construídos. Vale 

considerar o desenvolvimento do município de Parnamirim, esta passando por um 

crescimento significante em sua estrutura espacial, expansão no segmento da 

construção civil e grande centro industrial com foco nas atividades têxtil, de 

alimentos e bebidas, tornando-se um grande Polo Industrial e atraindo migrantes de 

retorno e migrantes da RMN. (FREIRE E SILVA, 2010). 

 Entretanto, as atividades do petróleo e fruticultura irrigada vêm ganhando 

destaque na região Oeste Potiguar, bem como a indústria salineira nos municípios 

de Macau e Areia Branca. Os produtos extraídos nessa região estão ganhando 

espaço no mercado internacional, sendo o RN o quarto maior estado do país na 
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exportação de petróleo, o primeiro estado do Nordeste com maior exportação no 

segmento da fruticultura irrigada produzida no vale do Assu, e maior produtor 

nacional de Sal Marinho, produzido no município de Macau e Areia Branca. 

(ARAÚJO, 1997). 

A região Central Potiguar está localizada no sertão do Seridó, sua economia 

se desenvolve pela indústria do algodão e tem como principal atividade a indústria 

de mineração no município de Currais Novos, conhecido como (terra da scheelita). 

Já a região do Agreste Potiguar se destaca pelas atividades totalmente agrícolas, e 

devido ao período de estiagem o agreste perdeu sua população para os grandes 

centros e o agricultor no período de seca. (FREIRE E SILVA, 2010). 

 Vale dizer que no setor de serviços a cidade do Natal apresenta um 

crescimento no que diz respeito à informação e comércio. Já a produção dos 

produtos derivados do petróleo se concentra nos municípios de Guamaré, Alto do 

Rodrigues, Pendências e Mossoró (polo petroquímico), sendo Guamaré o principal 

produtor de petróleo do estado. (BEM, 2011). 

 O Estado do RN é o quarto no ranking do Nordeste que possui maior 

concentração na densidade demográfica, a maior parte encontra-se na região 

metropolitana. A RMN  é composta por 10 municípios: 

 

FIGURA 05: MAPA DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL 

 

FONTE: Observatório das Metrópoles, 2011. 
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 A Região Metropolitana de Natal possui uma concentração urbana de 

aproximadamente 1.350.840 habitantes. Parte dessa população saiu da zona rural  

migrando para a zona urbana em busca de oportunidades, principalmente no 

segmento de serviços e indústria têxtil. (FREYRE, 2004).  

O Autor Clementino (2013, p.7) apresenta a RMN como: 

Um aglomerado urbano não propriamente metropolitano com vi-
síveis sinais de um processo de metropolização definido por dois 
movimentos: um físico, de expansão da malha urbana 
configurando um espaço urbanizado interligado nucleado por 
Natal, mesmo com muitos vazios; outro, socioeconômico e 
político administrativo (mesmo que formal), em que se articula 
um conjunto de atividades que se alavancam mutuamente 
(produção, consumo, habitação, serviços, turismo, 
comunicações) atando a cidade do Natal aos municípios do 
entorno e conferindo a essa área certa sinergia.  

  

Para Ojima (2012) o processo de urbanização foi estimulado pelos migrantes 

com a saída do meio rural em direção aos municípios da Região Metropolitana de 

Natal, em busca de municípios com menor porte populacional.  

 De acordo com o Censo 2010, o estado recebeu maior parte de seus 

migrantes da região Sudeste e tem como destino algum município da região 

metropolitana de Natal, Mossoró ou Caicó, sendo para estes dois últimos um 

número mínimo de atração. (OJIMA, 2013). 

A economia foi se intensificando com a modernização de indústrias e 

ampliação de serviços públicos. Logo foram diminuindo os fluxos de saída e maior 

capacidade de polarização. (FUSCO, 2012). 

A Região Metropolitana de Natal concentra o maior número de empresas e da 

capacidade de geração de emprego, oferta de serviços, maior acesso aos meios de 

saúde e educação públicos e privados. Por esses motivos se destaca por ser o 

ponto de confluência das migrações do Rio Grande do Norte. (NASCIMENTO E 

OJIMA, 2012). 

Para Nascimento e Ojima (2012) vale a pena destacar que as cidades do 

Natal e de Parnamirim possuem números expressivos de imigrantes e emigrantes, 

que recebem os indivíduos por serem caracterizadas como grandes centros urbanos 

onde oferecem serviços, perdendo para Mossoró devido a atividades em 

desenvolvimento na região, como o Petróleo, o Sal e a Fruticultura. 
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Destaca-se na Região Metropolitana do Natal os municípios de Parnamirim, 

São Gonçalo do Amarante e Nísia Floresta, que mantêm saldo positivo de migração 

líquida. Vale considerar que o munícipio em estudo, Parnamirim, apresentou um 

crescimento de 18% ao ano, sendo 202.456 habitantes, tendo dobrado sua 

população no período entre 2000 a 2010, tornando-se um município atraente por 

parte dos fluxos migratórios interestaduais do Rio Grande do Norte que corresponde 

a 5% ao ano.  

Segundo Ojima (et al, 2010) Parnamirim possui características de cidades-

dormitório devido ao crescimento imobiliário, à desconcentração da indústria no polo 

de Natal ligados diretamente pelo desenvolvimento socioeconômico e urbano, a 

contextos históricos e de escolhas no modo de vida da população. Sua maior 

concentração populacional é de residentes de Natal e municípios vizinhos, 

permitindo movimentos pendulares significativos. (OJIMA et al, 2013).  

Diante do constante crescimento, o município de Parnamirim, 

economicamente em desenvolvimento, poderá se tornar o segundo maior município 

do estado devido ao grande número de atração de migrantes, com tendência de em 

poucos anos se tornar em termos de população maior que o município de Mossoró. 

(NASCIMENTO E OJIMA, 2012). 

O crescimento do município de Parnamirim se deu pela atração de migrantes 

vindos de Natal, bem como dos municípios vizinhos, segundo dados do Censo 2010, 

o que representa 30% do total de migrantes, diferente de São Gonçalo do Amarante 

que representa 10% no último quinquênio. Esses migrantes vêm de outros 

municípios do RN para a região Metropolitana do Natal. (NASCIMENTO e OJIMA, 

2012). 

O Município de Parnamirim está localizado a 12 quilômetros da cidade do 

Natal, capital do estado, teve sua fundação em 17 de dezembro de 1958 e 

apresentou um aumento populacional nos últimos anos, tornando a cidade um dos 

municípios que mais cresce no estado do Rio Grande do Norte. Parnamirim nos três 

últimos séculos era praticamente inabitada, suas terras eram consideradas 

inadequadas para as atividades econômicas desenvolvidas na época, que eram a 

agricultura e pecuária até o início do século XX. Nesse período a cidade possuía 

como atividade econômica a inserção da aviação comercial e internacional e o 

cultivo da cana de açúcar. (OLIVEIRA, 2011). 
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Parnamirim possui uma posição geográfica favorável considerada ponto 

estratégico para seu desenvolvimento, logo surgiu à instalação de um campo de 

pouso da aviação comercial internacional que atraíram migrantes, impulsionando a 

economia da região. Durante a Segunda Guerra mundial houve a criação e a 

instalação da Base Militar Americana, que hoje está sob os cuidados da Força Aérea 

Brasileira. A partir da década de 1980, a grande explosão econômica da região 

possibilitou instalações de indústrias, concentradas em sua maioria no Distrito 

Industrial, tornando-se a terceira maior cidade do RN. (OLIVEIRA, 2011). 

O município de Parnamirim faz divisa com as cidades de São José de Mipibu 

e Nísia Floresta no lado sul, Macaíba no lado oeste, Natal no lado norte e no lado 

leste com o oceano Atlântico, possuindo 26 bairros, conforme mostra o mapa 

abaixo: 

FIGURA 06: MAPA DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM 

 

FONTE: IBGE, 2010. 

 

A taxa de crescimento populacional do município foi de 7,9% ao ano de 1991 

para 2000, entretanto, dos que compõem a Região Metropolitana do Natal foi o que 

apresentou maior taxa de crescimento. Atualmente, Parnamirim tem 229.414 

habitantes (IBGE, 2013), e uma área de 126,6 km², resultando numa densidade 
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demográfica de 1.858 hab./km², totalizando 100% de sua população vivendo na área 

urbana (IBGE, 2013). 

A cidade de Parnamirim passou a ser atraída pelos migrantes por concentrar 

oportunidades de empregos com a inserção de indústrias e obras da base aérea 

bem como o crescimento no ramo da construção civil. Em seguida, a migração rural-

urbana se deu devido à seca, atraindo famílias para as cidades litorâneas. 

(DAMIANI, 2004). 

De acordo com Peixoto (2003), o fluxo migratório para Parnamirim vinha do 

interior e estados vizinhos em busca de melhores condições de moradia e empregos 

formais. Nessa época, a infraestrutura foi crescendo e a cidade foi se transformando 

num sítio urbano, tornando um polo economicamente atrativo e em constante 

crescimento. 

Com o desenvolvimento das indústrias, um contingente populacional foi se 

instalando no entorno das regiões periféricas, representando um aumento de 

aproximadamente 140% no período de 1980 a 1991, assim a população passou de 

26.360 para 63.312 habitantes. Já no período de 1991 para 2000 a população 

passou de 63.312 para 124.690 habitantes. No período de 2010 chegaram a 

202.413 e em 2013, 229.414 habitantes, de acordo com o IBGE (2013). Com a crise 

mundial, encerra-se o ciclo dos grandes investimos na indústria, entretanto a cidade 

registra um significativo crescimento nas atividades ligadas ao comércio, avicultura e 

turismo. (PEIXOTO, 2003). 
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Fonte: IBGE, 2010, Elaborada pelo Autor. 

 

De acordo com a pirâmide etária acima, no período de 1991 a população de 

Parnamirim apresentava um número maior de homens em relação às mulheres. A 

base da pirâmide demonstra que Parnamirim tinha uma alta taxa de fecundidade, 

uma população adulta nos grupos etários de 15 a 49 anos e a esperança de vida de 

65,3 anos.  
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Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pelo Autor. 

 

 Já em 2000 a pirâmide etária de Parnamirim teve um estreitamento em sua 

base, fato que representa declínio na fecundidade e aumento na população adulta 

em relação a 1991, que era de 9% e passou para 10%. Houve também um aumento 

de idosos refletindo na expectativa de vida, que aumentou de 7% para 9%. Nesse 

período o número de idosos aumentou para o sexo feminino, pois os homens têm 

um índice de mortalidade elevado no segundo grupo etário, pois devido à sua rotina 

de trabalho eles acabam adquirindo mais doenças e indo a óbitos, por não terem 

tempo de cuidar de sua própria saúde.   
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Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pelo Autor. 

 

Por fim, em 2010 a cidade de Parnamirim apresentou queda na taxa de 

fecundidade e sua base teve outro estreitamento elevado, a população adulta 

apresentou um declínio em relação ao ano 2000 e houve um alargamento no grupo 

etário de idosos de 0,9% para 1,2%. O sexo feminino predomina em relação ao 

grupo masculino, a expectativa de vida da cidade é de 74,5 anos.  

Constata-se na análise que o número de mulheres é sempre superior ao de 

homens. A taxa de crescimento foi 1,85% de 2000 para 2010. Também observa-se 

que houve uma queda nas idades na base das estruturas etárias e um crescimento 

nas idades acima de 20 anos devido à redução na taxa de fecundidade. 

Vale considerar que a estrutura etária da população de Parnamirim é 23,83%, 

que corresponde ao grupo etário de menos de 15 anos, 71,50% corresponde ao 

grupo etário de 15 a 64 anos e 4,67% correspondem ao grupo etário de 65 anos ou 

mais, logo Parnamirim possui uma população adulta. O índice de envelhecimento da 
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população foi de 3,59 em 1991, 3,57 em 2000 e 4,67 em 2010, ou seja, o município 

está apresentando uma tendência de envelhecimento da população.  

Com relação à taxa de mortalidade infantil, houve uma diminuição ao longo 

dos anos em 1991, era de 49,7, em 2000 era de 35,3 e em 2010 foi de 15,0. Essa 

queda tem a ver com as políticas públicas adotadas pelo governo que foram 

implantadas na sociedade, bem como incentivos e boas práticas, entre elas a boa 

alimentação, combate à desnutrição, saneamento básico das ruas evitando doenças 

contagiosas, condições de moradia, saúde, educação, entre outros fatores.  

O processo de envelhecimento da população fica evidenciado nos anos de 

2000 para 2010, pois houve um aumento na população adulta e idosa na faixa etária 

de 80 anos ou mais, que está crescendo em ritmo acelerado. Observa-se também 

um aumento na população adulta que compreende a faixa etária de 20 a 24 anos do 

segundo grupo etário. Com a transição da fecundidade, problemas básicos 

acontecem nos grupos etários de crianças e jovens, porém coloca novos desafios 

gerados pelo envelhecimento da população. (CARVALHO, WONG, 1999). 

Gráfico 04: Pirâmides Etárias do Município de Parnamirim/RN, 1970 e 2010. 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970 e 2010. 
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Fazendo uma breve análise da estrutura etária acima, observa-se como 

mudou o comportamento das pirâmides de 1970 para 2010, época em que 

possuíamos apenas 14,5 mil habitantes (1970), já em (2010) a população de 

Parnamirim se tornou adulta e acompanha a tendência da pirâmide Brasileira se 

aproximando de uma população envelhecida, vivendo seu bônus demográfico local 

com quase 72% da população entre 15 e 64 anos de idade, ou seja, em idade apta 

ao trabalho formal. 
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CAPÍTULO 3: PERFIL DOS IMIGRANTES DE PARNAMIRIM RN 

3.1 Recorte Metodológico da Pesquisa 

  

  A cidade de Parnamirim está localizada no litoral oriental do estado e é um 

dos nove municípios que compõem a RMN. Atualmente se encontra em grande 

desenvolvimento devido suas atividades econômicas como os polos industriais, 

serviços, construção civil e exportações por meio aéreo. A cidade está sendo um 

dos destinos mais procurados do estado pelos imigrantes por se localizar próximo a 

cidade do Natal. O presente estudo propõe investigar dados do censo 2010 do IBGE 

dos fluxos migratórios interestaduais de retorno e seus efeitos indiretos. 

  De acordo com Justo (2007) para se traçar o perfil dos imigrantes é 

necessário fazer uma análise descritiva nos dados, neste caso será uma análise 

com base nos dados do censo 2010 com o objetivo principal de comparar o perfil do 

indivíduo retornado, migrante e não migrante, bem como as migrações indiretas no 

município de Parnamirim/RN.  

  Para tanto, será necessário investigar as seguintes variáveis: sexo, estado 

civil, raça/cor, idade, situação do domicilio (urbano/rural), nível de escolaridade, 

posição na ocupação, tipo de trabalho, com esses dados será traçado o perfil bem 

como os possíveis motivos pelo qual migrou. 

  Segundo Ojima e Fusco (2015), para se investigar o perfil das imigrações é 

necessário considerar dois dados importantes: fazer o cruzamento de variáveis 

socioeconômicas e demográficas dos imigrantes e não migrantes, além de 

considerar a data fixa para definir os imigrantes. O critério da data fixa define que o 

indivíduo residia naquela UF na data do censo e residiam em outra UF cinco anos 

antes do censo. Já os não migrantes residiam na mesma cidade em todo período.    

  Outro procedimento adotado pela literatura, segundo Santos JR (2002), é que 

a faixa etária a ser estudada é de pessoas com idades entre 20 e 70 anos, 

considerando as pessoas que possuem vontade própria na decisão de migrar.  

  Como medida de migração será calculada a Taxa Líquida de Migração (TLM) 

que consiste na razão entre o saldo migratório (imigrantes – emigrantes) e a 
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população total do final do período. Quanto ao saldo positivo, significa que a 

proporção da população recebe migrante e quando é negativa existe ausência de 

migração. (CARVALHO, 2004). 

 

3.2 Emigração e Imigração do RN para Parnamirim 

   

  Os fluxos migratórios do RN para outras regiões tiveram início em 1930 

partindo em direção ao sudeste em busca de regiões industrializadas e em 

desenvolvimento para fugir da seca que afetava o estado. Por volta de 1970 os 

fluxos tiveram direções inversas e os imigrantes procuravam a RMN devido seu 

desenvolvimento econômico.  

  Com o passar dos anos Natal se tornou uma cidade de característica urbana 

e não tinha mais como receber e acomodar domicílios e começou a se expandir para 

municípios vizinhos. O Município de Parnamirim era o destino mais procurado pelo 

fato de estar a poucos quilômetros da capital, logo passou a ser considerada cidade 

dormitório onde as pessoas trabalhavam na capital durante o dia e a noite voltava 

para Parnamirim onde fixava residência, a procura pela cidade se dava pelo seu 

grande desenvolvimento econômico e crescimento imobiliário.  

  A cidade de Parnamirim também passou a receber imigrantes interestaduais 

devido à seca que impulsionou a vinda de famílias inteiras do interior do estado para 

o litoral e regiões urbanizadas bem como fluxos intra-estaduais. Essa migração rural-

urbana conforme Damiani (2004) foi considerada um fator fundamental no 

movimento populacional, pois o migrante vem para estabelecer residência com a 

expectativa que na cidade terá um emprego e acomodação para sua família.   

  O povoado de Parnamirim da Capital recebia migrantes do interior e dos  

outros  estados  vizinhos,  eles  vinham  em  busca  de  emprego e  um lugar para 

morar. Aqueles que não conseguiam emprego na cidade preferiam se instalar nas 

suas proximidades. Os imigrantes chegavam à cidade e se apossavam de terras e lá 

erguiam suas casas até mesmo de palhas (PEIXOTO, 2003).  
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  Desse modo, sem nenhuma infraestrutura o povoado crescia, conforme 

Peixoto (2003) e passou a ser chamada de sitio urbano, mesmo a maioria das casas 

sendo taipa e ruas sem marcação, ou qualquer infraestrutura. 

  Com o passar dos anos a cidade passou a ter uma característica urbana e 

foram se dividindo em bairros onde hoje estão localizados grandes conjuntos 

habitacionais, logo Parnamirim passou a atrair imigrantes de outros estados e de 

municípios vizinhos. 

3.3 Participação do retorno migratório 

  De acordo com Magalhães (2003) entende-se por efeito direto da migração de 

retorno qualquer unidade da federação o indivíduo natural da UF que tendo residido 

em outra cidade regresse em período anterior à data de referência do Censo.  Já o 

efeito indireto decorre da imigração de não naturais, associada ao retorno de 

naturais (efeito indireto IND2) e ao nascimento dos filhos das mulheres retornadas à 

cidade de origem (efeito indireto IND1). 

  Para fundamentar a análise a ser desenvolvida utilizaremos a base de dados 

do censo 2010 que permite investigar a região metropolitana do estado do Rio 

Grande do Norte, precisamente a cidade de Parnamirim, para isso será necessário o 

registro de nascimentos, o tempo de residência na cidade do recenseamento e na 

cidade de residência anterior.   

   De acordo com os estudos utilizados e desenvolvidos por Magalhães (2003) 

para se identificar os efeitos diretos e indiretos da migração de retorno utiliza-se a 

família como instrumento de análise. O presente trabalho adotará como referência a 

unidade básica do domicilio das famílias residentes na cidade de Parnamirim/RN, no 

período de 2010, que tenham um natural retornado com tempo de residência inferior 

a dez anos.   

  Para Ribeiro e Carvalho (1999) a definição do efeito direto e do indireto da 

migração de retorno, no que diz respeito às famílias recenseadas, são divididas em 

dois grupos: um deles é composto pelas famílias em que o chefe é um retornado nos 

decênios que antecedem as datas de referência dos censos; já o outro abrange as 

famílias nas quais o chefe é não natural da cidade em estudo. Portanto chegar à 

cidade no decênio anterior à realização do censo é condição necessária para que o 
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indivíduo seja considerado na mensuração dos efeitos direto ou indireto dos fluxos 

de retorno.  

  Segundo Magalhães (2003), para ilustrar os efeitos da migração de retorno 

foram criados Diagramas das famílias que estão condicionadas ao chefe do 

domicílio, estruturando-se de forma hierárquica seguindo a ordem: chefe, cônjuge, 

filho (a), enteado (a), pai/mãe, sogro/sogra, avô (ó)/ bisavô (ó), neto (a)/ bisneto (a), 

genro/nora, irmão/irmã, cunhado (a),  outros  parentes,  agregado (a),  pensionista,  

empregado (a) Doméstico (a), parente do (a) empregado (a) doméstico (a).   

 

Figura 07: (Diagrama 01) Definição dos efeitos diretos e indiretos da migração 

de retorno (IND2), em famílias cujo chefe é retornado. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Magalhães, 2003. Adaptado pelo Autor. 

   

  De acordo com o Diagrama 01 as famílias cujos chefes são retornados no 

decênio anterior à realização do censo correspondem aos efeitos diretos da 

migração de retorno à data da realização do recenseamento. Para ser considerado 

efeito indireto IND2 da migração de retorno o indivíduo não depende do tempo de 

residência, porém o migrante não natural deve obrigatoriamente ser cônjuge, filho, 
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enteado, pai/mãe ou sogro/sogra do chefe da família, quanto às demais categorias 

(outros parentes e não parentes), e ainda deve ter tempo de residência igual ou 

menor ao do chefe de sua família.   

 

Figura 08: (Diagrama 02) Definição dos efeitos diretos e indiretos da migração 

de retorno (IND2), em famílias cujo chefe é não natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Magalhães, 2003. Adaptado pelo Autor. 

  No Diagrama 2 ocorre efeito direto de migração de retorno quando o chefe da 

família é não natural com exceção do chefe que tenha retornado no decênio anterior 

à data de referência do Censo. Já a mensuração do efeito indireto da migração de 

retorno IND2 é feita, neste caso, por meio da identificação, na família, dos 

retornados. Ainda se tratando de migrantes, independentemente de seu tempo de 

residência vale considerar os seguintes graus de parentesco: cônjuge, filho, 

enteado, pai/mãe ou sogro/sogra, outros parentes e não parentes, de tempo de 

residência igual ou superior ao chefe da família são efeitos indiretos (tipo 2). 

  Magalhães (2003) considera como efeitos indiretos (IND2) todos os membros 

da família cujo tempo de residência seja igual ou menor ao tempo do chefe ou 



51 
 

 

membro de maior hierarquia na estrutura familiar, quando um ou mais desses 

retornados satisfaçam a condição dos demais membros da família. 

 

3.4 Perfil dos retornados e seu contexto domiciliar 

  Os domicílios possuem classificação, segundo o IBGE, em situação (rural e 

urbana) de acordo com a sua área de localização. A área urbana se constitui 

urbanizada pelas cidades, vilas ou áreas isoladas. Já as rurais são as áreas situadas 

fora dos limites urbanos. 

  Quando o município é considerado urbano ele acaba atraindo imigrantes na 

busca de melhores condições de vida, permitindo fluxos migratórios de todas as 

direções. No caso da região do Nordeste os imigrantes saem do meio rural para o 

urbano muitas vezes por motivo da seca que afeta diversos municípios. 

  Segundo Freire (2011) em sua análise nos dados do Censo 2010 na região 

Nordeste, sobre a situação rural de domicílio havia um declínio urbano de 85,42% 

dos migrantes, enquanto os domicílios de situação rural apresentou um percentual 

de imigrantes de 14,58%. Vale salientar que a imigração na região nordeste tende a 

ter como destino as áreas urbanas. 

  Já Mincer (1978) observou em seu trabalho que os imigrantes possuíam um 

percentual muito alto de pessoas solteiras, explicando que os solteiros são mais 

dispostos a migrar que os casados. Freire (2011) investigou essa variável e 

comprovou através dos dados do censo 2010 que o percentual de imigrantes 

solteiros foi de 51% e casados 40%.   

  Alternativas de destino e a decisão de investimento são consideradas a 

melhor opção de migração. Neste sentido, por exemplo, é de se esperar um peso 

maior dos jovens para as regiões com maiores oportunidades econômicas e um 

contingente de pessoas idosas em regiões com amenidades climáticas. 

  O presente estudo investigou as variáveis do censo na busca do perfil do 

migrante bem como os domicílios dos retornados de Parnamirim/RN, os fluxos 

migratórios de imigrantes, as áreas que mais concentra a população de migrantes e 
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não migrantes, perfil dos chefes de família, estado civil, grau de instrução e 

quantidade de pessoas por domicilio. 

3.5 Análises dos Resultados. 

  

 3.5.1 Pirâmides dos Migrantes de Parnamirim – RN 2010. 
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Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaborado pelo Autor. 

-4,4 

-5,4 

-7,2 

-9,8 

-7,8 

-13,6 

-11,7 

-5,4 

-7,7 

-5,2 

-10,1 

-3,9 

-1,8 

-2,7 

-2,2 

0,0 

-1,2 

2,7 

3,5 

7,0 

7,2 

10,4 

10,7 

13,2 

9,3 

6,5 

9,8 

7,0 

3,0 

5,0 

2,2 

1,2 

0,0 

1,1 

-15 -10 -5 0 5 10 15

0 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos

65 a 69 anos

70 a 74 anos

75 a 79 anos

80 anos e mais

Gráfico 06: RETORNADOS DE PARNAMIRIM 
RN 2010 

FEMININO

MASCULINO

-3,4 

-5,2 

-7,3 

-8,1 

-10,8 

-10,6 

-10,8 

-9,2 

-9,0 

-7,9 

-5,6 

-4,0 

-3,1 

-1,8 

-1,4 

-0,6 

-1,1 

3,1 

4,1 

6,4 

7,9 

10,6 

11,2 

10,9 

9,7 

9,0 

7,7 

5,4 

4,1 

3,2 

2,3 

1,6 

1,1 

1,6 

-15 -10 -5 0 5 10 15

0 a 4 anos

5 a 9 anos

10 a 14 anos

15 a 19 anos

20 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 34 anos

35 a 39 anos

40 a 44 anos

45 a 49 anos

50 a 54 anos

55 a 59 anos

60 a 64 anos

65 a 69 anos

70 a 74 anos

75 a 79 anos

80 anos e mais

Gráfico 07: NÃO RETORNADOS DE 
PARNAMIRIM RN 2010. 

FEMININO

MASCULINO



54 
 

 

As pirâmides acima revelam o percentual de Não migrantes, retornados e não 

retornados por faixa etária no ano de 2010. O Gráfico 05 representa a pirâmide dos 

Não migrantes de Parnamirim, estes indivíduos nasceram no município e 

permaneceram nele até o período em estudo. O primeiro grupo etário representa 

maior parte de população dos não migrantes onde podemos supor que são os filhos 

frutos das imigrações de retorno, filhos dos não migrantes e filhos de migrações 

indiretas com maior número pessoas do sexo masculino. O Segundo grupo etário 

percebe-se uma diminuição de pessoas em relação ao primeiro grupo e um maior 

número de mulheres e por fim o terceiro grupo etário que possui um valor reduzido 

de idosos no município.   

A segunda Pirâmide de Parnamirim representa os imigrantes retornados no 

censo 2010 e podemos perceber que o retorno tem maior proporção a partir dos 

quinquênios de 20 a 24 anos idade na qual o imigrante tem o poder de decisão de 

migrar e nessa faixa etária tivemos um número elevado de homens em relação às 

mulheres, logo em seguida os quinquênios de 30 a 34 anos e se segue até os 70 

anos. As crianças tem um percentual elevado nos grupos de 10 a 14 anos e 15 a 19 

anos, porém supõe-se que estas vêm acompanhando a família e já foi emigrante 

quando mais novos. E por fim o grupo etário de 80 anos ou mais com o valor de 20 

indivíduos que retornaram para o município possivelmente na intenção de concluir 

seu ciclo de vida perto do convívio da família, parentes e amigos.  

 A pirâmide do Gráfico 07 representa os Não retornados para Parnamirim em 

2010 apresenta um quantitativo elevado de imigrantes em relação às demais 

pirâmides, revela que maior parte da população de Parnamirim são imigrantes tanto 

interestaduais quanto intra-estaduais. Além disso, parte dos imigrantes 

compreendem as idades de 20 a 70 anos pelo fato dos imigrantes terem o poder na 

decisão de migrar. Parnamirim em 2010 teve um total de 150.458 imigrantes sendo 

70.981 pessoas do sexo feminino e 79.477 pessoas do sexo masculino. 
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3.5.2 Pirâmides dos Migrantes do RN 2010. 

 

 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaborado pelo Autor. 
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Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaborado pelo Autor. 
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A primeira pirâmide revela o percentual de Não migrantes do estado do Rio 

Grande do Norte por faixa etária no ano de 2010. O primeiro grupo etário apresentou 

uma diminuição na população e queda na fecundidade com maior número de 

nascimento de pessoas do sexo feminino. O Segundo grupo etário percebe-se um 

aumento de pessoas em relação ao primeiro grupo e supõe-se que a população do 

RN é adulta com idades de 20 a 70 anos com maior número de mulheres e por fim o 

terceiro grupo etário que possui alargamento de não migrantes com idade de 80 

anos ou mais em relação ao do município de Parnamirim no (Gráfico 08).   

A pirâmide dos Retornados do Rio Grande do Norte (Gráfico 09) apresenta 

estreitamento na base e mostra que maior parte dos retornados do RN são pessoas 

com idade de 20 a 70 anos, em alguns grupos etários possui maior número de 

retornados do sexo masculino outros grupos possuem maior número de retornados 

do sexo feminino. Possui maior número de idosos em relação à pirâmide dos não 

migrantes do RN (Gráfico 08) e do município de Parnamirim (Gráfico 05). 

A pirâmide dos Não retornados para Rio grande do Norte em 2010 apresenta 

um percentual elevado de imigrantes em relação às demais pirâmides, revela que 

maior parte da população do RN são imigrantes tanto interestaduais quanto intra-

estaduais. Além disso, parte dos imigrantes compreendem as idades de 20 a 70 

anos pelo fato dos imigrantes terem o poder na decisão de migrar. O Primeiro grupo 

etário apresentam um número de filhos maior em relação da Pirâmide do município 

de Parnamirim (Gráfico 07) e em 2010 o RN teve um total de 35.306 imigrantes 

interestaduais sendo 18.045 pessoas do sexo feminino e 17.261 pessoas do sexo 

masculino, esses números são inferiores aos imigrantes de Parnamirim porque o 

município recebeu mais imigrantes intra-estaduais do que interestaduais. 
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3.5.3 Perfil dos Imigrantes de Parnamirim - RN 

 

 Para traçar o perfil socioeconômico (características pessoais e de ocupação) 

do migrante de retorno foram feitas comparações entre os atributos dos não 

migrantes e migrantes. Nesta análise consideramos os migrantes retornados de 

médio prazo, provendo assim, evidências sobre as características dos trabalhadores 

que retornaram ao seu estado no período de 2010.  Já os não migrantes são 

aqueles indivíduos que responderam nunca ter morado fora do seu estado de 

nascimento.     

 A Tabela 01 apresenta a distribuição dos não migrantes e migrantes retornados 

e não retornados segundo sexo, cor e raça, faixa etária, estado civil, situação de 

domicílio, grau de instrução e posição na ocupação e categoria do emprego. 

Fizemos o cruzamento das variáveis com base nos dados do IBGE 2010 e podemos 

identificar o perfil dos imigrantes de Parnamirim - RN. 

 Com base na variável do sexo podemos observar que dos imigrantes 

entrevistados em 2010 temos a maior quantidade de imigrantes por efeitos indiretos 

que migraram para cidade de Parnamirim, dentre eles 7553 são do sexo feminino e 

6845 são do sexo masculino. Vale considerar também que dentre os entrevistados 

152 homens e 162 mulheres são retornados e 2400 homens e 2374 mulheres são 

não migrantes. Podemos então constatar que Parnamirim recebe imigrantes de 

outras cidades e a maior parte é do sexo feminino, neste caso supõe-se que as 

mulheres vêm acompanhando o chefe da família. 

 A segunda variável em análise é o estado civil do imigrante, onde podemos 

observar que os efeitos indiretos acontecem em grande proporção nos não 

retornados onde 6983 são solteiros e 5109 são casados, os retornados possuem 

135 pessoas casadas e 128 pessoas solteiras, já a categoria dos não migrantes 

possui maior número de pessoas solteiras que casadas no município de Parnamirim. 

 A terceira variável trata da situação de domicilio e podemos constatar que 

Parnamirim possui uma área totalmente urbana onde sua população concentra um 

número de 14398 não retornados (imigrantes efeitos indiretos) e 4774 são não 

migrantes já residentes no município.  
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 Quanto a variável de posição e ocupação de trabalho tivemos um grande 

número de imigrantes não retornados de efeitos indiretos, na qual 3373 possuem 

carteira assinada e 924 são militares as demais categorias representam menos de 

50% de profissionais sem vínculos empregatícios formais. Com relação aos 

retornados estes representam menos de 10% do contingente com ocupação de 

trabalho e emprego formal.    

 Por fim, o perfil dos retornados de Parnamirim possui a faixa etária entre 20 a 

29 anos, cor predominante da população é branca e parda, nível de instrução é o 

sem instrução e ensino fundamental incompleto. Já os não migrantes predominam 

as mesmas variáveis mais em quantitativo menores.  
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TABELA 01: PERFIL DOS IMIGRANTES RETORNADOS, NÃO RETORNADOS 
E NÃO MIGRANTES DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM - RN. 

VARIÁVEIS 

NASCEU NESTE MUNICÍPIO 

Total 
NÃO 

MIGRANTRES RETORNADOS 
NÃO 

RETORNADOS 

SEXO Masculino 2400 152 6845 9397 

Feminino 2374 162 7553 10089 

          

FAIXA ETÁRIA 
20 a 29 anos 731 64 3031 3826 

30 a 39 anos 432 64 2971 3467 

40 a 49 anos 281 45 2382 2708 

50 a 59 anos 145 38 1403 1586 

60 a 70 anos 47 18 797 862 

            

COR OU RAÇA: Branca 2130 160 7119 
9409 

Preta 238 19 718 975 
Amarela 35 1 161 197 
Parda 2370 133 6384 8887 
Indígena 1 1 16 18 

            

ESTADO CIVIL: Casado (a) 556 135 5109 5800 

Desquitado (a) ou separado (a) 
judicialmente 

32 4 216 252 

Divorciado (a) 42 11 459 512 

Viúvo (a) 38 7 479 524 

Solteiro (a) 2287 128 6983 9398 

            

SITUAÇÃO DO 
DOMICÍLIO: 

Urbana 4774 314 14398 19486 

            

POSIÇÃO NA 
OCUPAÇÃO E 

CATEGORIA DO 
EMPREGO NO 

TRABALHO 
PRINCIPAL 

Empregados com carteira de 
trabalho assinada 

581 72 3373 4026 

Militares e funcionários públicos 
estatutários 

97 22 924 1043 

Empregados sem carteira de 
trabalho assinada 

244 31 1326 1601 

Conta própria 214 35 1465 1714 

Empregadores 18 3 152 173 

Não remunerados 23 1 56 80 

Trabalhadores na produção para 
o próprio consumo 

2 0 28 30 

            

NÍVEL DE 
INSTRUÇÃO: 

Sem instrução e fundamental 
incompleto 

3365 135 6005 9505 

Fundamental completo e médio 
incompleto 

539 42 2025 2606 

Médio completo e superior 
incompleto 

697 93 4615 5405 

Superior completo 157 44 1702 1903 

Não determinado 16 0 51 67 

  Fonte: IBGE, 2010. Segundo Magalhães 2003. Elaborado pelo Autor. 
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3.5.4 Emigrantes e Imigrantes do RN e Parnamirim 2000 e 2010. 

  De acordo com os dados do IBGE em 2000, ocorreram migrações intra-

estaduais e interestaduais no município em estudo. No que diz respeito às 

emigrações intra-estaduais partindo de Parnamirim o município mais procurado era 

Natal com 1.327 migrantes que seguiam em direção a capital do estado, logo em 

seguida o destino mais procurado era o município de Macaíba, São José de Mipibu,  

Nísia Floresta e São Gonçalo do Amarante que estão localizados dentro da RMN. 

Outros municípios procurados pelos emigrantes eram Mossoró pelo seu 

desenvolvimento na indústria petrolífera, sal e fruticultura e Caicó conhecida pelo 

seu famoso artesanato (bordados) e confecções de redes e mantas e produção de 

queijos.  

 Já as emigrações interestaduais de acordo com o censo de 2000 os 

emigrantes partiam em direção ao Sudeste para os estados de Rio de Janeiro, São 

Paulo e Brasília, para o Nordeste o destino mais procurado era o estado do Ceará 

mais precisamente Fortaleza, as cidades que faziam parte sua região metropolitana 

e Salvador, por fim a região Norte.  

 

Fonte: IBGE, Censo 2000. Elaborado pelo Autor. 
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GRÁFICO 11: EMIGRANTES INTRA-ESTADUAIS DO 
MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM  POR DATA-FIXA 2000. 
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Fonte: IBGE, Censo 2000. Elaborado pelo Autor. 

  

Já o censo de 2010 do IBGE revela que 8.901 indivíduos que residiam em 

Parnamirim declararam ter morado em alguma outra Unidade de Federação. Dos 

quais o município de Natal tiveram 922 indivíduos e Macaíba 1.278 indivíduos que 

revelaram ter morado em outra UF/ Município e se mudaram para Parnamirim entre 

os anos de 2005 e 2010. Esses dados foram tabulados pelo o critério por data-fixa, 

na qual consiste em indivíduos que, há cinco anos, não residiam na UF onde 

moravam na data do recenseamento, logo podemos concluir que houve um aumento 

de imigrantes no município bem como no estado do RN. 
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Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaborado pelo autor. 

 

As emigrações intra-estaduais e interestaduais sofreram um declínio e a 

cidade de Parnamirim também atraiu grande número de imigrantes de acordo com o 

censo 2000, dentre eles maior parte dessas migrações foram intra-estaduais, na 

qual de um total de 38.824 imigrantes que fixaram residência em Parnamirim cerca 

de 20 mil foram frutos de migrações internas de municípios do RN. Já as imigrações 

interestaduais tiveram maior parte dos imigrantes da região Sudeste e Nordeste 

conforme dados a seguir: 
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    Fonte: IBGE, Censo 2000. Elaborado pelo Autor. 

De acordo com os dados acima 80% dos imigrantes de Parnamirim saíram da 

RMN sendo a maior parte dos fluxos vindos de Natal, logo em seguida Parnamirim 

atraiu imigrantes de Mossoró, Macaíba e Currais Novos, muitos deles procuravam o 

município por ser próximo das indústrias que movimentam a economia da região 

bem como por ser uma cidade dormitório e estar em constante desenvolvimento.    
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    Fonte: IBGE, Censo 2000. Elaborado pelo autor. 

 

Já os imigrantes interestaduais de Parnamirim vieram em sua maioria do 

Sudeste (Rio de Janeiro e São Paulo) tornando os fluxos migratórios inversos e do 

Nordeste as UFs que tiveram maior número de imigrantes foram (Paraíba, 

Pernambuco e Ceará). 

Faremos agora uma breve análise com os dados do censo 2010 no que diz 

respeito às imigrações intra-estaduais, os indivíduos procuram Parnamirim como 

destino e tais imigrações tiveram grande parte dos imigrantes vindos dos municípios 

de Natal com 20.387 imigrantes, Mossoró com 655 indivíduos, São José do Mipibu 

com 851 indivíduos, São Gonçalo do Amarante 299 indivíduos, e demais municípios 

da RMN com o maior quantitativo de imigrantes que partiram em direção a 

Parnamirim para fixar suas residências, conforme mostrado no gráfico 16.  
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Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaborado pelo autor. 

 

Já as imigrações interestaduais para Parnamirim de acordo com o censo 

2010, tiveram seus fluxos migratórios vindos da região Sudeste em especial dos 

estados de (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais), na região Centro-Oeste 

(Brasília), na região Nordeste (Salvador, Aracajú, Maceió, Pernambuco, Paraíba, 

Ceará, Piauí) e por fim na Região Norte (Manaus e Roraima).  
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Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaborado pelo autor. 

 

Vale considerar também que esses imigrantes residiam em outras UFs e 

Municípios e migraram para Parnamirim entre os anos de 2005 e 2010 conforme 

critério por data-fixa onde foram calculados os imigrantes de retorno de data fixa, a 

proporção relativa desse grupo em relação ao total dos imigrantes de data fixa e os 

fluxos quinquenais dessa parcela de população migrante, além dos migrantes de 

curto prazo, aqui entendidos como aqueles que residiam na unidade geográfica no 

início do período, emigraram e a ela retornaram antes da data do censo e dos fluxos 

quinquenais de 2005/2010.  
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Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaborado pelo autor. 

 

Comparando com os dados de 2000 dos emigrantes de Parnamirim houve um 

declínio de emigração no ano de 2010, porém vale considerar que as saídas intra-

estaduais em sua maioria foram para as cidades da RMN (Macaíba e Natal) as 

demais cidades tiveram emigrantes mas em um percentual menor em relação as 

duas cidades citadas anteriormente, conforme gráfico 18. 
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Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaborado pelo autor. 

 

Com relação aos emigrantes interestaduais também houve declínio se 

comparando com os dados de 2000 e os destinos mais procurados foram as cidades 

de Brasília, Recife, São Paulo e Rio de Janeiro como mostra o gráfico 19. 

Por fim, faremos uma análise no Volume migratório da população de 

Parnamirim onde podemos identificar nos dados o peso dos migrantes e não-

migrantes na população do município de Parnamirim - RN. De acordo com os dados 

do censo 2010 o RN teve um grande volume de migrações e a cidade do presente 

estudo teve cerca de um quarto dos residentes em Parnamirim no período de 2010 

na qual são migrantes. De acordo com os dados do censo 2010 dos 202.456 

indivíduos residentes em Parnamirim 53.515 são migrantes e entre eles 32.833 são 

imigrantes intra-estaduais, 9.573 são imigrantes interestaduais e 8.901 são 

imigrantes retornados para o município de origem.  Dentre municípios do RN que 

tiveram um volume migratório elevado podemos considerar os municípios da RMN 
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com um grande volume de imigrantes (Natal, Macaíba, São Gonçalo do Amarante e 

São José de Mipibu) e os municípios de Mossoró, Caicó e Açu. 

O gráfico 20 mostra a participação de cada tipo de migrantes e nele podemos 

analisar o peso da migração interestadual em comparação com o intra-estadual de 

Parnamirim RN. De acordo com a população total de Parnamirim 26,4% dos 

residentes são migrantes e residiam em outra UF ou município no período de 2005 a 

2010, sendo que 18% são imigrantes interestadual, 61% são imigrantes de intra-

estadual e 17% são imigrantes de retorno que voltaram para o município de origem. 

A partir desses dados podemos contextualizar que o município recebe grande 

número de imigrações e estas serão tratadas a seguir na qual iremos identificar o 

perfil dessas migrações e seus indivíduos.   

 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaborado pelo Autor. 

 

  Nesse caso o volume de migração incrementou no município que em 2010 

houve um incremento em relação aos volumes dessa migração comparado com a 

década de 2000. Logo contribuiu para que o número de pessoas retornadas a seus 
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municípios chegasse a 17% que indicam a importância nos anos mais recentes, este 

tipo de mobilidade sempre presente, porém em menor intensidade passou a adquirir 

no cenário dos fluxos migratórios. 

 

3.5.5 Migração de retorno em Parnamirim e seus efeitos indiretos. 

 

A migração de retorno é, sem dúvida, um dos principais fenômenos ocorridos 

dentro dos fluxos migratórios nos últimos decênios. O estado RN está atraindo 

imigrantes e dentre eles retornados. No ano 2000 de acordo com o censo do IBGE a 

cidade de Parnamirim recebeu imigrantes de diversos municípios. Dentre eles ainda 

não é possível identificar se eram retornados por efeitos diretos ou indiretos. A 

tabela abaixo mostra que Parnamirim recebeu migrantes dos municípios do RN em 

especial Natal que corresponde 18.246 imigrantes, além disso, Parnamirim atraiu 

imigrantes dos municípios da região metropolitana e de quatro municípios de outros 

estados que foram (Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Brasília) regiões 

tradicionalmente fornecedoras de mão de obra, que apresentam uma tendência de 

recuperação de sua população de emigrantes. 

 Conforme dados abaixo no censo de 2010 Parnamirim recebeu imigrantes de 

retorno e não retornados que estes possuem efeitos diretos ou indiretos e a cidade 

do Natal apresentou um crescimento de imigrantes se comparando aos anos de 

2000 e 2010. Vale considerar também que dentre os entrevistados os imigrantes em 

sua maior parte são de municípios vizinhos e demais municípios do estado do RN. 

Já as cidades de (Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília) apresentaram um 

declínio de imigrantes em se comparado com o ano de 2000. 
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TABELA 02: MIGRAÇÃO DE RETORNO: MUNICÍPIO DE RESIDENCIA 

ANTERIOR POR DATA-FIXA X NASCIDOS EM PARNAMIRIM NOS CENSOS 

2000 E 2010. 

MUNICÍPIO DE RESIDENCIA 
ANTERIOR POR DATA-FIXA 

NASCIDOS EM PARNAMIRIM 
(2000) NASCIDOSEM PARNAMIRIM (2010) 

RETONADOS 
NÃO 

RETORNADOS 
NÃO 

MIGRANTE RETORNADOS 
NÃO 

RETORNADOS 

AÇU 10 250 0 0 276 

BREJINHO 0 162 0 0 142 

CANGUARETAMA 18 195 0 20 86 

CEARÁ-MIRIM 0 232 0 14 295 

CURRAIS NOVOS 6 544 0 31 374 

GOIANINHA 0 459 0 66 314 

JOÃO CÂMARA 7 234 0 0 260 

MACAÍBA 5 583 0 20 544 

MOSSORÓ 22 995 0 17 638 

NATAL 448 18.246 0 359 20.027 

NOVA CRUZ 6 329 0 21 413 

PAU DOS FERROS 13 222 0 12 146 

SÃO JOSÉ DO MIPIBU 29 469 0 41 810 

SÃO PAULO DO POTENGI 27 184 0 0 341 

RECIFE- PE 9 689 0 0 654 

RIO DE JANEIRO - RN 0 986 0 0 728 

SÃO PAULO - SP 29 840 0 8 851 

BRASÍLIA 0 210 0 0 305 

Fonte: IBGE, Censo 2000 e 2010. Elaborado pelo Autor. 

 

Supõe-se que para compreender dos fluxos migratórios, não poderíamos 

esperar que os lugares que na qual foram um dia origem no passado passem a se 

constituir em destino para antigos emigrantes. Assim de maneira geral, admitimos 

que o retorno não ocorre pura e simplesmente por um “sucesso” ou um “fracasso” 

econômico no mercado de trabalho de destino, mas também estar relacionado com 

o próprio ciclo de vida dos migrantes, bem como com os períodos históricos que 

marcaram as diversas regiões. 

Os movimentos de retorno estão configurados a uma nova realidade do 

desenvolvimento socioeconômico do país, em particular, no tocante às 

possibilidades de inserção dos migrantes em seus principais centros urbanos. 

Podemos observar que os dois fenômenos acima nos dados de 2010 denominam 

efeitos direto e indireto das migrações. 
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TABELA 03: MIGRAÇÃO DE RETORNO: MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA 

ANTERIOR POR DATA-FIXA X NASCIDOS NO ESTADO DO RN NOS CENSOS 

2000 E 2010. 

UF DE RESIDENCIA ANTERIOR 
POR DATA-FIXA 

NASCIDOS NO RN 
(2000) NASCIDOS NO RN (2010) 

SIM NÃO 
NÃO 

MIGRANTE RETORNADOS 
NÃO 

RETORNADOS 

RONDONIA 0 80 0 0 108 

ACRE 18 27 0 0 78 

CEARÁ 66 258 0 33 826 

RIO GRANDE DO NORTE 24.880 3.946 30.812 2.303 7.564 

PARAÍBA  243 1.138 0 225 1.392 

PERNAMBUCO 148 1.123 0 150 1.135 

RIO DE JANEIRO 331 973 0 125 802 

SÃO PAULO 738 811 0 522 1.514 

Fonte: IBGE, Censo 2000 e 2010. Elaborado pelo autor. 

 

A tabela 03 faz um comparativo dos censos 2000 e 2010 onde traça o perfil 

dos imigrantes para UF do Rio Grande do Norte, nela podemos identificar se os 

imigrantes são naturais do RN ou de outras UFs. De acordo com os dados coletados 

as UFs que mais contribuíram para os fluxos migratórios do RN foram as acimas 

citadas, esses movimentos interestaduais permite-nos saber quais imigrantes 

nasceram na UF do RN e também de qual UF esses imigrantes vinham.  

Vale considerar que da região Nordeste as UFs que traziam mais imigrantes 

para o RN eram (Ceará, Paraíba e Pernambuco), já a Região Sudeste os imigrantes 

partiam dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo dentre eles podemos destacar 

os retornados e os imigrantes por efeitos indiretos.  

Houve também entre o período de 2000 para 2010 um aumento no número de 

imigrantes tanto interestaduais como intra-estaduais. Este último representa 

números elevados de imigrantes dentro do próprio estado onde em 2000 era de 

24.880 imigrantes e em 2010 esses números foram elevados para 32.812 indivíduos 

que nasceram no RN e fizeram parte da estatística de imigrantes intra-estaduais. 

Podemos identificar ainda que dentre os 32.812 indivíduos, 5.047 nasceram em 

Parnamirim e sempre morou (Não-Migrantes); 702 nasceram em Parnamirim mas 

morou em outra UF/País Estrangeiro (Retornados) e 2.909 são imigrantes por 

efeitos indiretos.   
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Considerações finais 

  

  As informações básicas para a análise desse estudo foram elaboradas 

através das variáveis do Censo 2010, com vistas a uma detalhada identificação na 

qual foi feito um cruzamento de variáveis entre elas: a Unidade de Federação de 

nascimento, o tempo de residência na Unidade de Federação na data do 

recenseamento (DATA-FIXA), a Unidade da Federação de residência anterior do 

migrante de retorno, imigrantes e não migrantes, Sexo, Faixa Etária, Grau de 

Parentesco, dados sobre Retorno Migratório, entre outros. 

  Os critérios utilizados para identificação dos efeitos da migração de retorno 

foram analisados conforme desenvolvido no modelo de Magalhães (2003), nele 

utilizamos a família como unidade básica de análise. No presente estudo, a análise 

foi focada nas famílias residentes de Parnamirim/RN, em 2010, que tinham pelo 

menos, um natural do Estado retornado com tempo de residência inferior a dez 

anos. 

  Foi constatado em nossos estudos o perfil dos imigrantes de Parnamirim, 

censo de 2010, no qual Parnamirim recebeu imigrantes de retorno e não retornados, 

assim o município apresentou um crescimento de imigrantes se comparando aos 

anos de 2000 e 2010. Vale considerar também que dentre os entrevistados os 

imigrantes em sua maior parte são de municípios vizinhos e demais municípios do 

RN (Fluxos Intra-Estaduais), Parnamirim também recebia imigrantes de outros 

estados, principalmente da Região Sudeste e Nordeste (Fluxos Interestaduais).  

  Contudo, identificamos que o município em estudo é bastante desenvolvido 

economicamente e consequentemente atraia muitos imigrantes, um dos motivos é 

por estar bem localizado geograficamente e próximo da capital do estado, além de 

ser um dos municípios da RMN de maior crescimento. 

  Além disso, foi constatado que o volume migratório de Parnamirim no qual 

apresentou maior número de imigrações Intra-Estaduais no período de 2010. 

Entretanto, fizemos um comparativo do perfil dos Não migrantes, Retornados e Não 

Retornados através da pirâmide etária de Parnamirim e do Estado do RN, onde 
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podemos concluir que as migrações se deram mais intra-estaduais do que 

interestadual.   

 Nas análises dos domicílios identificamos o grau de parentesco segundo 

modelo de Magalhães (2003), contudo identificamos que quando chefe de família é 

Não Natural vêm acompanhados dos cônjuges, filhos, enteados e netos, já quando o 

chefe da família é Retornado acompanha-os cônjuges, filhos e netos. Com relação 

ao perfil dos imigrantes, a maior parte é do Sexo Feminino, Estado Civil (Solteiros e 

Casados), ocupação de emprego (empregados com carteira assinada, militares e 

empregados por conta própria), Faixa Etária (20 a 29 anos, 30 a 39 anos e 40 a 49 

anos), Nível de Instrução (Sem instrução/ Nível fundamental incompleto, Ensino 

médio completo/ Superior incompleto, Fundamental completo/ Ensino médio 

incompleto) e Cor predominante da população (Branca e Parda). 

  Assim, o presente estudo teve como foco uma análise a partir do retorno 

migratório para o munícipio de Parnamirim RN na qual fizemos uma breve análise 

sobre a migração e suas perspectivas históricas, o segundo capítulo abordou o 

papel do retorno no nordeste e no RN e por fim uma análise no perfil dos imigrantes 

de Parnamirim e suas origens migratórias. 
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