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RESUMO 

 

O principal objetivo desta dissertação é analisar as diferenças da inserção ocupacional de 

migrantes e não migrantes que realizam o deslocamento pendular por motivo de trabalho nas 

Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Recife e Salvador em 2000 e 2010. Além disso, busca-se 

mensurar o volume, traçar o perfil e conhecer os rendimentos dos trabalhadores pendulares 

desses dois grupos (migrantes e não migrantes). A hipótese central é que os indivíduos 

identificados como migrantes nessas metrópoles, e que realizam deslocamentos pendulares para 

trabalhar, possuem melhores qualificações e renda em relação não migrantes, estando mais bem 

inseridos no mercado de trabalho. Para tanto, são utilizados os microdados dos Censo 

Demográficos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como 

principal fonte de informação. Os resultados apontam que nas três regiões metropolitanas do 

Nordeste houve um número crescente de indivíduos realizando a mobilidade pendular, e que 

esses possuem características bastante similares entre as metrópoles. No geral, o grupo de 

trabalhadores pendulares migrantes se mostrou mais jovem e com melhores qualificações e 

rendimentos que o grupo de não migrantes. Houve crescimento do número de empregados 

pendulares em ambos os grupos, com aumento do número de trabalhadores com carteira 

assinada, contudo a taxa de informalidade é superior entre os migrantes. No que concerne ao 

setor de atividade, a maioria está inserida na indústria de transformação, no comércio e 

reparação de veículos e na construção, entretanto a predominância nesses setores é alterada de 

metrópole para metrópole e também pelo status migratório. 

 

Palavras-chave:  Mobilidade Pendular; Inserção Ocupacional; Região Metropolitana de 

Fortaleza; Região Metropolitana de Recife; Região Metropolitana de Salvador. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this dissertation is to analyze the differences in the occupational insertion 

of migrants and non-migrants who perform the commuting displacement due to work in the 

Metropolitan Regions of Fortaleza, Recife and Salvador in 2000 and 2010. Besides that, it is 

sought to measure the volume, to draw the profile and to know the incomes of the commuters 

of these two groups (migrants and non-migrants). The central hypothesis is that the individuals 

identified as migrants in these metropoles, and who undertake commuting displacement, have 

better qualifications and incomes in relation to non-migrants, being better placed in the labor 

market. For that, the microdata of the 2000 and 2010 Demographic Census of the Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE) are used as the main source of information. The 

results indicate that in the three metropolitan regions of the Northeast there were an increasing 

number of individuals performing the pendular mobility, and that these have very similar 

characteristics among the metropolises. Overall, the group of migrant commuters was younger 

and had better qualifications and incomes than non-migrants. There was an growth in the 

number of commuting employees in both groups, with an increase in the number of workers 

with a formal contract, but the informal rate is higher among migrants. As far as the activity 

sector is concerned, the majority are inserted in the transformation industry, in the trade and 

repair of vehicles and in the construction, however the predominance in these sectors is changed 

from metropolis to metropolis and also by the migratory status. 

 

 

Keywords: Commuting; Occupational Insertion; Metropolitan Region of Fortaleza; 

Metropolitan Region of Recife; Metropolitan Region of Salvador. 
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1. INTRODUÇÃO E PROBLEMA DE PESQUISA 
 

 Até 1930, as migrações internacionais eram superiores às migrações internas no Brasil, 

até porque, pela a mão de obra estrangeira mais qualificada, com habilidades mais avançadas 

em termos de exploração agrícola, havia investimento do governo para traze-los, além do fato 

de que também não existia interesse em investir numa rede de transportes inter-regional, 

dificultando o deslocamento interno da população. Contudo, a ideia não era somente suprir a 

força de trabalho, mas também garantir um “branqueamento” da população. Daí em diante essa 

configuração passa a se transformar e as migrações internas começam a se tornar mais 

frequentes, com início do crescimento dos fluxos populacionais que partiam de áreas rurais para 

urbanas (GRAHAM; HOLANDA FILHO, 1980; BASSANEZI, 1995; ANDREWS, 1998; 

TAVARES, 2001; BRAGA, 2006BARBOSA, 2008). 

 A partir da década de 1950, período no qual o setor mais relevante da economia nacional 

passa a ser a indústria (ROMANELLI; ABIKO, 2011), a migração interna brasileira ganha forte 

impulso ao apresentar considerável fluxo de pessoas saindo do campo em direção às grandes 

cidades, ocasionando um rápido processo de urbanização e metropolização no país (BRITO, 

2006; BRITO, 2009; MARTINHO; GONÇALVES; AJARA, 2016; ARAÚJO et al, 2014) 

Contudo, entre as décadas de 1970 e 1980, as migrações internas do tipo rural-urbana 

começam a perder força, ao passo que as do tipo urbana-urbana intensificam-se até se tornarem 

predominante em todo o país (BRAGA, 2006). Diversos estudos (BAENINGER, 2000a; 

BAENINGER; CUNHA, 2001; PATARRA, 2003; CUNHA, 2003; MAGALHÃES; CINTRA; 

ANGELIS, 2014) reforçam tal fato ao argumentar que a década de 1980 foi um momento 

importante para os movimentos populacionais internos do Brasil, principalmente em relação à 

redistribuição espacial da população, com diminuição dos deslocamentos de longa distância e 

aumento dos de curta distância. 

Para Baeninger (2000a), dentre as alterações nos movimentos migratórios que 

ocorreram nos últimos decênios, sobressaem-se: 

decréscimo nos fluxos migratórios de longa distância; intensificação da migração de 

retorno; consolidação da migração intrametropolitana; aumento dos movimentos 

migratórios intra-regionais e de curta distância; predomínio das migrações do tipo 

urbano-urbano; aumento dos movimentos pendulares da população (BAENINGER, 

2000a, p. 8). 

 

Braga (2006) salienta que essa modificação dos movimentos migratórios faz com que 

haja também uma alteração no perfil dos imigrantes, que muitas vezes, por suas baixas 
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qualificações, eram considerados como atrasados, e a partir desse momento, por terem origem 

urbana, se mostram com qualificações mais avançadas, significando um ponto positivo para o 

mercado de trabalho nacional. 

Tais transformações fizeram com que surgissem diversos estudos acerca desse tema, e 

pesquisas sobre deslocamentos pendulares ganharam espaço na literatura nacional 

(VAZQUEZ; OLIVEIRA, 2015; OLIVEIRA, 2006), apesar de já haver pesquisas do tipo em 

outros lugares desde a década de 1960, como a de Kain (1992), realizada nos Estados Unidos. 

 

No âmbito dos estudos populacionais, questões como a pendularidade (commuting), 

a segregação ou segmentação socioespacial, o espraiamento urbano, a interiorização 

da população, etc., começaram a despertar os interesses que, durante as décadas 

anteriores, estiveram muito mais voltados para a migração rural-urbana e de mais 

longa distância e suas consequências (CUNHA, 2003, p.231). 

  

Mobilidade pendular é definida como deslocamento cotidiano sem que haja mudança 

de residência. Ou seja, as principais características desse movimento são sua ocorrência regular 

e o fato de ter a mesma residência como origem e destino final de quem o realiza. Esse conceito 

é equivalente ao de “commuting” usado nos Estados Unidos da América, que é utilizado pelo 

Bureau do Censo para definir áreas metropolitanas, por ser considerado um bom indicador 

(MACEDO; SORRATINI, 2015; ARANHA, 2005; OJIMA; MARANDOLA JR., 2012; 

OJIMA, 2015; FEDERAL REGISTER, 1998). 

No Brasil, a pendularidade é captada por meio dos censos demográficos como estudo 

ou trabalho em município diferente do de residência. Por ser uma parte importante da 

estruturação das metrópoles e aglomerações urbanas (MARANDOLA JR; HOGAN, 2008) essa 

dimensão da dinâmica demográfica sofreu algumas evoluções do Censo Demográfico de 2000 

para 2010, quando se tornou possível separar, de forma direta, a motivação do deslocamento 

para estudo ou trabalho. 

Apesar de esse tipo de mobilidade estar presente em todo o país, ele está relacionado 

diretamente ao crescimento das aglomerações urbanas brasileiras, principalmente das áreas 

metropolitanas. Weber e Kwan (2013) argumentam que a mobilidade e a metropolização estão 

tão ligadas, que viver em uma metrópole consiste basicamente em movimentos constantes de 

um lugar para outro. Isso é relevante para análise do processo de dispersão desses espaços, ao 

possibilitar novas relações entre os municípios, sendo, ao mesmo tempo, causa e consequência 

das configurações espaciais e de fluxos migratórios que acarretam na redistribuição espacial da 

população (MACEDO; SORRATINI, 2015; DELGADO et al, 2016; OJIMA, 2007; 

MARANDOLA JR; HOGAN, 2008).  
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Por outro lado, a pendularidade traz também alguns impactos negativos, de forma direta 

e indireta, à população que a realiza, como o alto custo, tempo de viagem e quantidade de 

conduções a se pegar (SCHELL, 2000; HOGAN, 2007; MARANDOLA JR., 2008). 

Para Ihlanfeldt (1994) uma das formas de amenizar alguns desses problemas seria com 

a formulação de políticas públicas que fizessem com que diminuíssem as distâncias entre os 

locais de moradia e os locais de empregos disponíveis, e que melhorassem a acessibilidade ao 

trabalho, sem mudar tanto seus locais de emprego ou moradia. 

Em seu trabalho, Silva (2009) destaca que alguns autores, mais tradicionalmente, 

consideram que basicamente as pessoas que realizam o deslocamento pendular são as que têm 

rendas inferiores e procuram locais mais baratos para se viver devido a especulação imobiliária, 

uso e ocupação da terra, e das fracas políticas públicas de habitação popular que não conseguem 

alcançar toda a população necessitada. 

Por outro lado, outros trabalhos (OJIMA; SILVA; PEREIRA, 2008; OJIMA, 2015; 

CUNHA et al, 2013) indicam que a pendularidade pode ser feita também por uma população 

com mais elevados níveis de renda e escolaridade, por procurarem localidades que propiciem 

melhor qualidade de vida em diversos âmbitos, como menos violência e poluição. 

 

A pendularidade é uma resposta às oportunidades e opções que as pessoas têm de 

escolha do onde morar e de estruturar seu espaço de vida. Para muitos, ela é a forma 

de lidar com altos preços da terra, enquanto para outros é uma forma de escolher 

melhores moradias em busca de uma idealizada/comprada qualidade de vida 

(MARANDOLA JR; HOGAN, 2008, p.3). 

 

Outra discussão importante acerca do tema, é a da necessidade de que haja diferenciação 

quanto aos conceitos de pendularidade e migração. A migração é entendida, de maneira estrita, 

como “uma mudança permanente ou semipermanente de residência. Não se põem limitações 

com respeito à distância do deslocamento, ou à natureza voluntária ou involuntária do ato, como 

também não se estabelece distinções entre a migração externa e a migração interna” (LEE, 

1980, p.99). Já a pendularidade é definida, de forma genérica, como deslocamentos cotidianos 

entre o município de residência e outros municípios com propósitos específicos (como escola e 

trabalho), sem haver, portanto, mudança permanente de moradia de quem a realiza (OJIMA; 

PEREIRA; SILVA, 2007). 

Porém, Cunha (2012) destaca que é importante que seja feita uma relação entre os dois, 

já que apesar de serem fenômenos distintos, os dois envolvem fluxos de indivíduos no território. 

Ojima e Marandola Jr (2012) consideram esses dois tipos de mobilidade como complementares 
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na dinâmica demográfica, já que a pendularidade pode fazer com que a migração aumente ou 

diminua. 

Essa discussão leva a outro ponto importante em relação ao perfil dos pendulares. 

Pesquisas evidenciam que migrantes apresentam níveis mais elevados de instrução e renda em 

relação aos não migrantes, além de mais eficácia na busca por empregos em diferentes 

localidades (DOS SANTOS JUNIOR; MENEZES FILHO; FERREIRA, 2005; BORJAS, 1987; 

CHISWICK, 1999; GAMA; HERMETO, 2016; SILVA; SILVEIRA NETO, 2005; JUSTO; 

SILVEIRA NETO, 2004). Dessa forma, existe a hipótese de que os dois grupos (migrantes e 

não migrantes) podem tomar decisões diferentes acerca do deslocamento pendular, 

especialmente ao se depararem com alterações nos valores de habitação, trabalho e acesso à 

informação (RAMALHO; BRITO, 2016). 

Nesse contexto, devido à escassez de estudos com essa abordagem, principalmente em 

relação à região Nordeste, e a partir desse tema de mobilidade e migração, pretende-se averiguar 

quais as diferenças em termos de inserção ocupacional existentes entre migrantes e não 

migrantes que realizavam a pendularidade nas Regiões Metropolitanas de Fortaleza (RMF), 

Recife (RMR) e Salvador (RMS) em 2000 e 2010. Além disso, os objetivos específicos são: (i) 

analisar a dinâmica populacional, econômica, mercado de trabalho e a expansão das Regiões 

Metropolitanas de Fortaleza (RMF), Recife (RMR) e Salvador (RMS); (ii) mensurar a 

mobilidade pendular realizada pela população ocupada, sendo eles migrantes ou não migrantes, 

na RMF, RMR e RMS em 2000 e 2010; e (iii) identificar padrões relacionados à origem do 

migrante (intrametropolitano, intraestadual, intrarregional ou inter-regional) em 2010. 

Para tal fim, além dessa introdução e da conclusão, a dissertação se divide em quatro 

capítulos: o primeiro é composto pela revisão teórica, que contextualiza os processos de 

migração interna no Brasil e questões envolvendo a mobilidade pendular. O segundo descreve 

a dinâmica populacional, econômica, a expansão das RM em estudo, além de indicadores de 

mercado de trabalho. O terceiro capítulo mensura a pendularidade realizada pela população 

ocupada em 2000 e em 2010 nas três metrópoles, dividindo-a em dois grupos: não migrantes e 

migrantes, sendo que em relação a esse último – migrantes –, ainda será identificado padrões 

relacionados a sua origem (intrametropolitano, intraestadual, intrarregional ou inter-regional). 

Por fim, no quarto e último capítulo, na pretensão de alcançar o objetivo principal do trabalho, 

é feita a análise da inserção ocupacional dos migrantes e não migrantes que pendulam na RMF, 

RMR e RMS, de acordo com o seu status migratório. 
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2. MIGRAÇÃO INTERNA E MOBILIDADE PENDULAR NO BRASIL 
 

Mediante revisão da literatura, este capítulo inicialmente revê, de forma breve, a 

evolução dos processos migratórios internos, desde o momento em que esse tipo de fluxo 

superou a migração internacional, com o aumento dos deslocamentos de longa distância, até a 

década de 1980, quando esses deram lugar aos de curta distância e houve crescimento dos 

deslocamentos pendulares da população. A partir daí, faz-se uma análise mais detalhada sobre 

questões que envolvem a mobilidade pendular até o período mais recente (primeira década dos 

anos 2000). 

 

2.1 Evolução das migrações internas no Brasil 
 

Em decorrência dos grandes fluxos de imigrantes internacionais no Brasil desde o 

Segundo Império até meados de 1930, final da República Velha, – período no qual houve 

crescimento da economia cafeeira e primeiro grande impulso da industrialização –  a migração 

interna brasileira ainda não era tão expressiva, até porque havia financiamento do Estado para 

as imigrações internacionais, limitando, assim, os deslocamentos dentro do país, que ainda se 

iniciavam em direção a São Paulo e Rio de Janeiro, locais onde a economia já estava mais 

desenvolvida (BASSANEZI, 1995; BRITO; SOUZA, 2005; BRITO, 2006; BRAGA; FAZITO, 

2010).  

Os políticos e fazendeiros de café de São Paulo, após o fim da escravidão e proclamação 

da república, procuravam solucionar os problemas de mão de obra convocando imigrantes 

europeus que em sua maioria se moviam em direção ao sul. Por ter se tornado a região mais 

desenvolvida do país, como dito anteriormente, o estado recebia tanto migrantes estrangeiros 

quanto nacionais, contudo, o volume do primeiro grupo chegou a ser quase seis vezes maior 

que do segundo1 (TAVARES, 2001; CANO, 1977) 

Essa discrepância no volume de imigrantes internos e internacionais acontecia por dois 

motivos diretamente ligados ao Governo: o primeiro se dava por ele assumir certa preferência 

pela mão de obra estrangeira, por ser mais qualificada em termos de técnicas de exploração 

agrícola; e o segundo, por não haver interesse em desenvolver uma rede inter-regional de 

transportes, o que impedia o maior fluxo de mão de obra interna pelas longas distâncias a serem 

percorridas (TAVARES, 2001).  

                                                           
1 Entre 1890 e 1900 São Paulo teve volume de 70.997 migrantes natos e 398.928 migrantes estrangeiros 

(TAVARES, 2011). 
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Agregado a esses fatores, ainda existia o fato de que as grandes elites hegemônicas, com 

grande auxílio das elites regionais, garantiam a imigração internacional com o intuito também 

de assegurar a política de “branqueamento” populacional. Alguns autores asseguram que a 

superioridade da quantidade de imigrantes internacionais, basicamente composta de europeus, 

estava ligada a fatores que iam além das necessidades da força de trabalho, apresentando forte 

ligação com preconceitos sociais e raciais. Os fazendeiros deixavam claro que desejavam 

empregar somente homens brancos, tanto que destinavam recursos para a vinda de imigrantes 

europeus, não financiavam a vinda de africanos e asiáticos e não investiam em trabalhadores 

nacionais, que em sua maioria eram compostos por negros e mestiços. (BRITO, RIGOTTI, 

CAMPOS, 2012; ANDREWS, 1998; BARBOSA, 2008). 

Em seu trabalho, Brito, Rigotti e Campos (2012) discutem que, de fato, a preferência 

pelos imigrantes internacionais significou um adiamento da intensificação das migrações 

internas, principalmente as inter-regionais. Segundo eles, havia uma grande quantidade de mão 

de obra livre na região Nordeste do país e em Minas Gerais que não foi estimulada a se dirigir 

para as regiões onde o ciclo econômico de café estava em expansão. 

Além disso, alguns estudos (MARTINE, 1994; VALE; LIMA; BONFIM, 2004; 

BRITO; RIGOTTI; CAMPOS, 2012) argumentam que antes da década de 1930 a distribuição 

populacional brasileira era irregular e repercutia características dos ciclos econômicos (gado, 

mineração, café, açúcar, cacau, borracha, entre outros) que, por serem desarticulados e dirigidos 

para o exterior, não conseguiam possibilitar integração econômica, não fomentavam trocas 

populacionais, e, portanto, propiciavam pouca troca migratória entre as regiões. 

Apesar de até 1930 as migrações internas no Brasil não se apresentarem tão expressivas, 

para Balán (1974), desde a abolição da escravatura, elas são um fator importante da 

redistribuição populacional no espaço, ou seja, independentemente da intensidade em que se 

encontrava, o fenômeno migratório interno sempre fez parte da história do país. 

Então, a partir da terceira década do século XX, assiste-se ao início do crescimento das 

migrações internas. Desde esse período, a estrutura social do país atravessou uma vasta 

transformação, com a transição de uma sociedade baseada na produção agrária para o modelo 

urbano-industrial, e isso ocorreu sob mudanças internas e externas (BRAGA, 2006; BIAGIONI, 

2010). As imigrações internacionais passam a ser substituídas pelas migrações intra e inter-

regionais que partiam principalmente dos estados do Nordeste e de Minas Gerais, para o eixo 

Rio/São Paulo. Na década de 1940 essa tendência pouco se altera, a não ser pelo fato de que o 

Paraná se torna um polo atrativo das migrações inter-regionais devido à grande cultura do café 

no estado (TAVARES, 2001; GRAHAM; HOLANDA FILHO, 1980; BRAGA, 2006, 
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SINGER, 1963). De 1940 a 1970 o Paraná foi protagonista de uma expansão acelerada da 

fronteira agrícola, atraindo milhares de trabalhadores e seus familiares de diversas áreas do 

Brasil, mas principalmente de gaúchos e catarinenses, o que provocou ocupação e apropriação 

territorial em um surpreendente movimento de expansão dessa área. Estima-se que ao final 

desse intervalo de tempo, a população paranaense estava quase cinco vezes maior 

(MONDARDO, 2011).  

Dessa maneira, as migrações internas ganham grande importância e passam a ser as 

protagonistas dos deslocamentos populacionais do Brasil, que com maiores ofertas de trabalho 

nos crescentes centros urbanos, geram ampliação do mercado de trabalho (BRAGA, 2006; 

LOPES, 1973). Contudo, o desenvolvimento industrial centralizado na Região Centro-Sul e o 

desenvolvimento da integração do mercado interno não proporcionavam vantagens somente 

para o crescimento dos municípios industriais, mas também provocavam o crescimento geral 

dos municípios de todo o país, independentemente do nível de desenvolvimento em que se 

encontravam (LOPES, 1974; PACHECO; PATARRA, 1977; FARIA, 1974). 

Assim, com a redistribuição da população interna que em sua maioria partia em direção 

aos grandes centros urbanos da região Sudeste, assiste-se no Brasil um acelerado processo de 

crescimento urbano (TASCHNER; BÓGUS, 1986). Brito e Souza (2005) salientam que a 

urbanização se incorporou às diversas transformações que a economia e sociedade brasileira 

passavam a partir de 1930 e 1940, assumindo uma dimensão estrutural na qual tanto o território 

intensifica sua urbanização, quanto a própria sociedade passa a se tornar cada vez mais urbana. 

A partir de então, a transformação da economia, da sociedade e do Estado deveu-se 

principalmente ao Plano de Metas do governo Kubitschek (1956-1961). Como consequência, 

houve aceleração do processo de industrialização com a forte ampliação dos sistemas de 

transportes rodoviários e comunicações, promovendo mudanças na configuração espacial do 

país ao ligar diversas regiões brasileiras. Junto a isso, em 1960 houve problemas causados pelo 

excedente de café no mercado nacional, chegando a ser produzidos 36 milhões de sacas, quando 

havia cotação certa somente para 18 milhões. Com isso, o Grupo Executivo de Racionalização 

da Cafeicultura (GERCA) criou dois programas: o Programa de Racionalização da Cafeicultura 

Brasileira, que foi composto por duas fases; e o Programa de Diversificação Econômica das 

Regiões Cafeeiras. Esses programas tinham o objetivo erradicar os cafezais antieconômicos, 

modernizar a cafeicultura nacional e substituir esses cafezais por lavouras em bases modernas 

(CARVALHO, 1999; SOUSA, 2015). Isso tudo proporcionou o aumento dos deslocamentos 

do tipo rural-urbano, enfatizou a primazia da região Sudeste, a intensificação da urbanização 
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nas décadas de 1960 e 1970, e consolidou o mercado de trabalho nacional (BRITO; RIGOTTI; 

CAMPOS, 2012; TASCHNER; BÓGUS, 1986; BERNARDES, 1986; BRITO 2002). 

 Na década de 1960 já era possível perceber que os migrantes internos foram os grandes 

responsáveis pelo processo de expansão urbana do Brasil. O acentuado fluxo migratório rural-

urbano proporcionou maior parte do intenso crescimento demográfico urbano, até porque nesse 

momento observava-se o processo de queda da fecundidade causada pelos avanços técnicos 

científicos e pelo novo estilo de vida urbano da sociedade. Dessa forma, as trocas migratórias 

passam a ser um elemento essencial para explicar a redistribuição espacial da população do país 

no último quarto do século XX (MATOS, 2002; BRITO; MARQUES, 2006; BRAGA; 

FAZITO, 2010; RIGOTTI, 2014).  

O diferencial da urbanização brasileira em relação aos outros países que já haviam 

passado pelo mesmo processo foi que no Brasil aconteceu de forma bastante acelerada e com 

nítida concentração econômica e populacional em áreas metropolitanas, o que fez com que a 

urbanização e a metropolização ocorressem praticamente ao mesmo tempo (PINHO; BRITO, 

2013; BRITO; SOUZA, 2005). 

O estudo realizado por Graham e Holanda (1980), um dos principais trabalhos sobre 

deslocamentos populacionais no país, analisou o comportamento migratório brasileiro de 1900 

a 1980. Nas duas últimas décadas desse período também foi constatado em seu trabalho essa 

intensa tendência de concentração populacional em áreas metropolitanas. 

Como resultado, o governo determinou a criação das oito primeiras regiões 

metropolitanas brasileiras (Belo Horizonte, Belém, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, 

Salvador e São Paulo), que foram institucionalizadas em 1973, e um ano depois foi criada a 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro (GARSON; RIBEIRO; RODRIGUES, 2010; 

ROMANELLI; ABIKO, 2011; FURTADO; KRAUSE; FRANÇA, 2013). Durantes as décadas 

de 1970, 1980 e 1990, com o aumento da conurbação e com as ligações funcionais diretas que 

aconteciam entre os maiores municípios do Brasil e os municípios periféricos, ocorreu o 

contínuo processo de metropolização, ao mesmo tempo que surgiam novas localidades nos 

maiores centros urbanos do país (BAENINGER, 1999). 

Em 1970 a população urbana ultrapassa a população rural no Brasil2. A partir dessa 

década, os fluxos migratórios do tipo rural-urbano começam a perder impulso ao passo que os 

do tipo urbano-urbano se expandem até se tornarem predominante em todo território nacional. 

Na década de 1980 os movimentos de curta distância passam a ganhar mais destaque, se 

                                                           
2 A população total do Brasil em 1970 era de 93.139.037, sendo 52.084.984 (56%) residindo em áreas urbanas e 

41.054.053 (44%) em áreas rurais (SIDRIM, 2015). 
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caracterizando como importantes componentes das novas configurações espaciais brasileiras 

(BRAGA, 2006; DINIZ, 1993; MATOS, 2002; BRITO, 2006; CUNHA; BAENINGER, 2001). 

Dentre as mudanças ocorridas na migração interna, Baeninger (2000a) e Magalhães, 

Cintra e Angelis (2014) destacam o decréscimo nos fluxos migratórios de longa distância, a 

intensificação da migração de retorno, o aumento dos movimentos migratórios intrarregionais 

e de curta distância, o predomínio das migrações do tipo urbano-urbano, aumento das etapas 

migratórias, as reemigrações, dentre elas as migrações de retorno, e aumento dos movimentos 

pendulares. 

Assim, 1980 foi considerado por muitos estudiosos como um importante momento no 

que se refere aos deslocamentos populacionais internos, pois nas trocas demográficas entre 

metrópole-interior houve grande aumento de outro tipo de fluxo migratório no país: após um 

intenso período onde se tinha com mais frequência os movimentos centrípetos3, assiste-se a um 

intenso aumento dos movimentos circulares, aqueles que se constituem de um mais forte “ir e 

vir”(BAENINGER, 2000b; CUNHA; BAENINGER, 2001; PATARRA, 2003; CUNHA, 2003; 

CUNHA; BAENINGER, 2005; MAGALHÃES; CINTRA; ANGELIS, 2014). 

Com essa modificação, há também a modificação do perfil das pessoas que realizam o 

movimento. Antes, com a predominância de migrações de longa distância, originadas 

principalmente de áreas menos desenvolvidas, os imigrantes eram vistos como atraso. Daí em 

diante, eles passam a ter melhores qualificações devido sua origem urbana, o que beneficia o 

mercado de trabalho nacional (BRAGA, 2006; DINIZ, 1993; MATOS, 2002; BRITO, 2006).  

A partir dessas intensas transformações no comportamento migratório nacional, 

surgiram vários estudos sobre esse tema, e pesquisas acerca da mobilidade pendular foram umas 

das que ganharam espaço na literatura brasileira (VAZQUEZ; OLIVEIRA, 2015; OLIVEIRA, 

2006). 

 

2.2 Deslocamentos pendulares 
 

 Como visto na seção anterior, no Brasil a pendularidade se intensificou e ganhou 

importância em um cenário em que outros tipos de mobilidade populacional sofreram 

acentuadas mudanças (DELGADO et al, 2016). Esses novos padrões que começavam a se 

                                                           
3 Alguns trabalhos, como o de Martine; Camargo (1984), usam esse termo diferenciar dois grandes processos 

ligados a migração interna no país: a centrípeta, basicamente relacionada aos movimentos migratórios em direção 

ao Sudeste, motivados pela intensa urbanização e industrialização; e a centrífuga, que seguiam em direção às 

fronteiras agrícolas do Centro-Oeste e Norte, partindo principalmente do Sul e do Nordeste. 
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formar no espaço urbano nacional assumiram papel fundamental no desenvolvimento de áreas 

metropolitanas. 

Soares (2006) e Brito (2009) enfatizam que a “inversão demográfica” sofrida pelo 

Brasil, com início na década de 1970 e intensificada na década seguinte, foi marcada pela 

desconcentração populacional dos centros, ao passo que se assistia crescimento dos municípios 

do entorno das regiões metropolitanas. A especulação imobiliária e questões ligadas ao mercado 

de trabalho, como a não absorção da mão de obra disponível causada pela distância dos centros 

urbanos, teria provocado tal desconcentração.  

  O crescimento das regiões periféricas fomentou uma intensa mancha urbana de 

expansão, que era muito mais que um simples processo de realocação da população, era a 

modificação de uma grande metrópole (CUNHA, 2003), e esse processo de “periferização” está 

ligado, em grande parte, com os deslocamentos pendulares. 

 Contudo, para Ojima (2007) esse crescimento das áreas periféricas não significa 

somente expansão metropolitana, mas um processo de segregação, que “empurra” a população 

mais pobre para locais periféricos, onde os lotes são de baixo valor por falta de acesso à 

infraestrutura básica. Para o autor, o termo “periferização” está ligado principalmente ao espaço 

socialmente produzido, e não somente ao espaço geográfico. Quer dizer, a “periferização” não 

envolve obrigatoriamente a expansão do espaço urbano, mas sim a segregação socioespacial 

das camadas populares com menores rendas em uma metrópole capitalista, sendo esse (o 

capitalismo) o encarregado pela organização do espaço urbano.  

 Nas primeiras décadas de desenvolvimento das áreas metropolitanas houve a alocação 

das atividades econômicas em seus interiores, o que, consequentemente, produziu um mercado 

de trabalho metropolitano. Em um primeiro momento foi nitidamente observada a maior 

mobilidade da força de trabalho para locais mais próximos ao emprego. Contudo, recentemente 

tem acontecido a inversão desse processo, proporcionada pela mobilidade pendular, ou seja, o 

deslocamento espacial proveniente do distanciamento entre o local de residência e o local de 

trabalho do indivíduo (BRITO, 2009). 

 De forma mais abrangente, entende-se mobilidade pendular como o deslocamento 

temporário, cotidiano, que não implica em mudança de residência habitual, mas sim em um 

deslocamento temporário motivado por emprego, estudo ou oferta de bens e serviços 

(ARANHA, 2005; JARDIM, 2011; MOURA; BRANCO; FIRKOWSKI, 2005; PINHO, 2012; 

PEREIRA, 2008). 

 Vários países têm feito levantamentos de informações acerca da mobilidade pendular 

com o intuito de gerar indicadores que detectem a integração funcional dos municípios que 
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formam aglomerações urbanas e regiões metropolitanas (PINHO, 2012). No Brasil esse tipo de 

deslocamento geralmente é captado por meio dos Censos Demográficos através de perguntas 

sobre trabalho e estudo em município diferente do município de residência (MARANDOLA 

JR; HOGAN, 2008; CUNHA, 2005; PEREIRA; HERRERO, 2009).  

 Desde o Censo Demográfico de 1970 foi incluída a informação sobre o município de 

trabalho, contudo, a partir desse levantamento é possível detectar somente a quantidade de 

indivíduos que trabalham em um município diferente do de residência, pois não foi identificado 

qual o município de trabalho das pessoas, impedindo a constatação da direção tomada pelos 

fluxos pendulares. Somente nos Censos de 1980, 2000 e 2010, com a informação sobre o 

município de trabalho através de quesitos que identificam esse município, foi possível traçar as 

direções dos fluxos. No Censo de 1991, a pergunta sobre deslocamento pendular não foi 

incluída no questionário. Outra evolução do Censo referente às perguntas que detectam esse 

tipo de mobilidade, foi que em 1980 e 2000 não era possível fazer a separação, de forma direta, 

do motivo do deslocamento. Já no levantamento censitário de 2010 é possível identificar, 

separadamente, se o deslocamento foi feito para trabalho ou estudo (IBGE, 2004; PINHO, 

2012). 

De acordo com Delgado et al (2016) e Aranha (2005), na última década a quantidade 

de pessoas que se deslocam para trabalhar e/ou estudar no Brasil teve aumento superior a 100%, 

visto que em 2000 os dados do Censo registraram cerca de 7,4 milhões de pessoas com trabalho 

e/ou escola em um município diferente do de residência, e em 2010 envolvia 15,4 milhões de 

indivíduos. Dessa maneira, além de envolver uma amplitude cada vez maior de pessoas esse 

fenômeno também se descentralizou dos principais centros urbanos do país. Apesar de ainda 

haver uma concentração maior de homens jovens adultos realizando o deslocamento cotidiano, 

observa-se que ao longo do tempo passou a fazer parte de forma mais uniforme da vida de 

homens e mulheres com idades mais avançadas (OJIMA; SILVA; PEREIRA, 2007). 

Apesar de a pendularidade ser um processo bastante habitual que acontece diariamente, 

ele ganha maior visibilidade em áreas metropolitanas, devido a proporção que atinge nesses 

espaços. Para além do seu volume, esse fenômeno é considerado um bom indicador sobre o 

grau de integração e complementaridade das atividades de determinado local. Ademais, amplia 

os espaços de vida desses habitantes para além das fronteiras de seu município de residência, 

sendo um bom canal de interações e transformações sociais (CUNHA; SOBREIRA, 2008; 

OJIMA; MARANDOLA JR. 2012). 

Espaço de vida é um conceito que inicialmente foi firmado nas ciências humanas, e que 

tem o objetivo de detectar fenômenos sociais difundidos no espaço (LIMA, 2015). Depois, na 
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década de 1970, esse conceito foi usado, de forma mais difundida, na geografia do espaço 

vivido de Armand Frémont, onde o autor associa o espaço de vida à biografia do indivíduo, a 

partir de uma listagem dos lugares que um indivíduo frequenta no decorrer de sua vida, 

resgatando valores atribuídos a cada um desses espaços (MARANDOLA, 2006, 2011). 

Já no campo demográfico, esse conceito começa a ser aplicado a partir dos estudos do 

demógrafo francês Daniel Courgeau (1988; 1990), na intenção de sair do lugar comum, de fazer 

estudos diferentes do que já vinha sendo feito, e estabelecer uma nova abordagem metodológica 

para pesquisar mobilidade em áreas metropolitanas contemporâneas. Courgeau agregava dados 

espaciais aos dados temporais, procurando remodelar maneiras de mensurar os deslocamentos, 

dessa forma, ele captaria os locais e itinerários juntamente com a distância percorrida, duração 

e direção dos fluxos de pessoas (MARANDOLA, 2008). 

Assim, o que compõe o espaço de vida de alguém são todos os locais e itinerários que 

ela faz em sua vida cotidiana, como trabalho, escola, compras, lazer, etc. (MARANDOLA, 

2008). O espaço de vida está dividido em quatro etapas da vida de um indivíduo: infância, 

juventude, idade adulta e velhice (COURGEAU, 1988) (Figura 1).  

 

Figura 1 - Espaço de vida na metrópole industrial 

 
Fonte: Marandola, 2006, p.10. 
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A primeira delas (infância) ainda se encontra em construção e tem a limitação espacial 

como característica, visto que ainda tem forte ligação com a família, casa, colégio, residência 

de amigos e parentes e, por vezes, locais de entretenimento (Figura 1) (MARANDOLA, 2006, 

2008; LIMA, 2015). 

Ao passar da fase da infância para a fase da juventude, existe a ampliação do espaço de 

vida do indivíduo, já que existe a dependência dos pais quando criança, e na juventude o 

indivíduo começa a criar mais autonomia para frequentar outros lugares, proporcionado pela 

criação de novas amizades, que consequentemente os leva a outros locais, pela ida ao colégio 

ou faculdade que já não é mais no mesmo bairro de residência, entre outros, se desvinculando, 

de certa forma, de sua comunidade e o expondo ao perigo pela primeira vez (Figura 1) 

(MARANDOLA, 2006, 2008) 

Devido às transformações nas esferas familiar, social, e profissional, o ponto alto da 

complexidade do espaço de vida acontece na terceira etapa do ciclo de vida do indivíduo: a 

idade adulta. Agora frequentando diversos municípios, devido a nova moradia após o 

casamento, locais associados ao emprego, novos espaços de lazer e de serviços, entre outros, 

são desenvolvidos novos vínculos afetivos e também novas experiências e aspirações, o que 

aumenta seus elementos de proteção mas, por outro lado, pode alavancar sua insegurança com 

questões que envolve a educação de seus filhos, segurança no lugar de residência, a distância 

entre a casa, o trabalho, serviços e até lazer, etc. (Figura 1) (MARANDOLA, 2006, 2008). 

Por último, na terceira idade o que ocorre é a involução do espaço de vida, que volta a 

ter proporções pouco maiores que da infância, ao deixar diversos lugares no passado, que 

construíram a experiência do indivíduo, mas estão presentes somente na sua memória, 

desfazendo-se do seu espaço de vida, até pela vulnerabilidade relacionada a saúde que a 

população idosa possui, gerando dificuldades de locomoção. Pode ser que ocorra o surgimento 

de novas localidades, sobretudo espaços relacionados a serviços e atividades que antes da 

velhice não se faziam necessários, contudo, de forma geral, o que ocorre é a retração da 

comunidade, voltando ao acesso limitado de localidades em torno da vizinhança e de poucos 

parentes, por outro lado, esses vínculos solitários geralmente são de relações mais fixas e 

próximas (Figura 1) (MARANDOLA, 2006, 2008). 

Dessa forma, nota-se que a partir da juventude, até idade adulta, o espaço de vida da 

população se torna maior e mais complexo, com maiores interações entre os municípios 

metropolitanos, que ultrapassam as relações centro-entorno, proporcionado principalmente por 

trabalhadores que realizam deslocamentos diários (pendularidade). 
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Para Ojima (2015), ainda se faz relevante dar ênfase a dicotomia pendularidade-

migração no que se refere à expansão dos espaços de vida da metrópole. Cunha (1994), em um 

dos primeiros trabalhos no Brasil a destacar a relação entre migrações intrametropolitanas e 

mobilidade pendular, argumenta que os deslocamentos pendulares têm uma intima relação com 

as migrações intrametropolitanas, sendo, em grande parte, uma das suas mais evidentes 

consequências, ao passo que as distâncias entre casa e trabalho tendem a incrementar-se, com 

o crescimento urbano e a redistribuição da população dentro das metrópoles. Ojima e 

Marandola Jr. Também destacam esses dois fenômenos como complementares na dinâmica 

demográfica, tendo em vista que a pendularidade pode provocar crescimento ou diminuição da 

migração intrametropolitana (2012). 

 Pereira (2008) destaca que existem duas suposições por detrás da relação da migração 

intrametropolitana com a mobilidade pendular e da capacidade de explicação dessa última. A 

primeira delas é que a evolução dos meios de transporte (melhoria das rodovias, redução dos 

custos, melhoria na qualidade das conduções, etc.) facilitaria o deslocamento na área 

metropolitana, amenizando a importância da distância do lugar de trabalho na decisão pelo local 

de residência (SOBREIRA, 2007). 

 A segunda suposição seria a de que o que motiva os indivíduos a realizarem a migração 

intrametropolitana é a procura por melhores moradias ou condições de vida, o que pode ser 

incluído nesse contexto, o fácil acesso a serviços e o deslocamento para o trabalho, de forma 

que esses motivos possuem influência tanto na decisão de migrar como na escolha do lugar para 

onde migrar (SOBREIRA, 2007). 

 Essas duas suposições estão ligadas também ao perfil da população que realiza a 

pendularidade, que em geral se refere à renda e escolaridade. Quanto a isso, alguns autores 

tradicionalmente acreditam que, sobretudo, a população que realiza a mobilidade pendular 

procura lugares com preços inferiores para morar, em virtude da especulação imobiliária, uso e 

ocupação da terra, e devido às políticas públicas de habitação popular que não atingem todas as 

pessoas que precisam. Dessa maneira, eles afirmam que a pendularidade é realizada por 

indivíduos que possuem renda e escolaridade mais baixas (SILVA, 2009). 

 Em contrapartida, outros estudiosos defendem que a pendularidade também é feita pela 

população com considerável escolaridade, e renda mais alta em relação às pessoas que não 

realizam esse tipo de deslocamento. Tais indivíduos optam por morar em locais mais afastados 

ou em um município diferente do município de trabalho em busca de melhor qualidade de vida, 

como menos violência, poluição, tráfego, entre outras (OJIMA; SILVA; PEREIRA, 2008; 
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OJIMA, 2015; CUNHA et al, 2013). Ojima (2007) complementa que associar os movimentos 

pendulares à periferização da população pobre 

 

é limitar a análise a apenas uma parte da realidade. Pois é evidente que os movimentos 

pendulares não se limitam à população mais pobre ou menos instruída. Isso ocorre, 

principalmente, por conta das mudanças sociais que passam a consolidar uma 

sociedade urbana acima dos limites políticos administrativos e colocam em evidência 

as transformações na estruturação urbana (OJIMA, 2007, p.91). 

 

 Outro ponto pertinente à escolha do local de moradia e trabalho, que envolve a relação 

de migração com pendularidade, são as diferenças, em termos de perfil, entre migrantes e não 

migrantes. Diversos estudos sobre migração do trabalho (DOS SANTOS JUNIOR; MENEZES 

FILHO; FERREIRA, 2005; BORJAS, 1987; CHISWICK, 1999; GAMA; HERMETO, 2016; 

SILVA; SILVEIRA NETO, 2005; JUSTO; SILVEIRA NETO, 2004) evidenciam que os 

migrantes são trabalhadores com mais altos níveis de instrução, jovens e motivados, em relação 

aos não migrantes. Assim, existe indícios de que os migrantes tendem a possuir salário mais 

elevado que os dos não migrantes, bem como serem mais eficientes em busca de informações 

de emprego em distintas localidades. Ou seja, a presença da seletividade positiva dentre os 

migrantes, corrobora a hipótese de que eles podem tomar decisões diferentes dos indivíduos 

não migrantes sobre o deslocamento pendular, principalmente ao se depararem com mudanças 

de preços de habitação, oportunidades de trabalho e custos de acesso à informação 

(RAMALHO; BRITO, 2016). 

 Em resumo, a mobilidade pendular nas metrópoles é afetada pela distância entre o local 

de residência e o local de trabalho, e, dessa maneira, é condicionada pelo processo de uso e 

ocupação do espaço. Sendo assim, a localização da atividade econômica nas metrópoles é um 

fator importante a se levar em consideração, e o que tem acontecido é um deslocamento dessas 

atividades, principalmente industriais, dos centros para os municípios do entorno em razão do 

encarecimento do preço do solo. Essa realocação juntamente com o capital imobiliário 

propiciam a redistribuição espacial da população, bem como o grande e intenso deslocamento 

pendular, portanto saber quem são os trabalhadores que realizam essa mobilidade é de suma 

importância para a formulação de políticas públicas que as beneficiem (RIBEIRO, 2015; 

MARTINHO; GONÇALVES; AJARA, 2016). 

 Assim, sabendo da importância da localização da atividade econômica nas áreas 

metropolitanas para entender a direção dos fluxos pendulares, bem como o perfil de quem os 

realiza, faz-se importante dedicar um capítulo a essa análise, que será abordada na seção 

seguinte. 
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3. DINÂMICA POPULACIONAL, ECONÔMICA, EXPANSÃO E 

MERCADO DE TRABALHO DAS RM NORDESTINAS 
 

 Para Vale, Lima e Bonfim (2004), diversos estudos sobre migrações, principalmente em 

análises demográficas, têm sido feitos com o objetivo principal de dimensionar o volume, a 

origem e o destino dos deslocamentos, bem como a elaboração de procedimentos 

metodológicos para que tais dimensionamentos sejam feitos. Dessa maneira, se faz importante 

e indispensável que se construam hipóteses que relacionem os volumes das trocas migratórias 

ao nível e ao tipo de desenvolvimento das áreas estudadas, e que se relacionem com as 

mudanças ocorridas tanto na economia como nas desigualdades regionais. Dessa maneira é 

possível explorar a relação dos deslocamentos com as características dos locais estudados em 

busca de explicar o motivo das mudanças ao longo do tempo e espaço. 

Nesse contexto, esse capítulo irá descrever como a metropolização das áreas estudadas 

aconteceu, desde as suas institucionalizações, em 1973, até o período mais recente, mostrando 

suas expansões, a evolução da dinâmica populacional de cada um dos municípios que as 

compõem e, consequentemente, das metrópoles como um todo. Além disso, pretende-se 

analisar o desenvolvimento econômico dessas regiões e o mercado de trabalho, que, nos 

capítulos seguintes, buscará justificar o volume dos deslocamentos e o perfil dos trabalhadores 

pendulares. 

 

3.1 Metrópoles nordestinas 
 

A região Nordeste do Brasil caracteriza-se basicamente como uma área semiárida, com 

um litoral bastante extenso (PEREIRA; SILVA, 2006). Com contingente populacional de 

47.782.487 habitantes em 2000 (28,12% da população nacional) e 53.081.950 habitantes em 

2010 (27,82% da população brasileira), a região se mantém como a segunda região mais 

populosa do país (BITOUN, et al, 2012). Nela estão localizadas três das maiores metrópoles 

brasileiras, que são: a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a Região Metropolitana de 

Recife (RMR) e a Região Metropolitana de Salvador (RMS), áreas de estudo dessa pesquisa.  

Institucionalizadas em 1973, junto com outras seis distribuídas ao longo do território 

nacional, as metrópoles nordestinas apresentaram grande contingente populacional em seus 

territórios. Segundo dados do IBGE, de 2000 para 2010 as três metrópoles juntas obtiveram 

incremento populacional de mais de um milhão de indivíduos (1.365.650), parcela que em sua 

maioria advém da RMF (558.998 pessoas) (Tabela 1). 
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Tabela 1 – População total, incremento absoluto, taxa geométrica de crescimento anual e 

participação relativa (%) – Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Recife e Salvador, Nordeste 

e Brasil – 2000/2010 

Região 
População Incremento 

Absoluto 

Taxa geométrica de 

crescimento anual 2000 2010 

RMF 3.056.7694 3.615.767 558.998 1,69 % 

RMR 3.337.565 3.690.547 352.982 1,01 % 

RMS 3.120.3035 3.573.973 453.670 1,37 % 

RM NE 9.514.637 10.880.287 1.365.650 1,35 % 

Nordeste 

Brasil 

47.782.487 

169.872.856 

53.081.950 

190.755.799 

5.299.463 

20.882.943 

1,06 % 

1,17 % 

RM NE/NE 19,91% 20,50% - - 

RM NE/BR 5,60% 5,70% - - 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados do Censo Demográfico de 2000 e 2010 – IBGE 

 

Em conjunto, as regiões metropolitanas de Fortaleza, Recife e Salvador abrigavam mais 

de 9 milhões e meio de pessoas em 2000 (9.514.637) e quase 11 milhões em 2010 (10.880.287), 

população que no último período equivale a 20,50% da população nordestina e 5,70% da 

brasileira (Tabela 1). 

Juntas, as três regiões metropolitanas obtiveram taxa de crescimento geométrico de 

1,35% a.a., crescimento superior ao da região Nordeste (1,06% a.a.) e do Brasil (1,17% a.a.). 

A maior parcela desse crescimento veio da RMF, que alcançou sozinha taxa de 1,69% a.a.. A 

RMS encontra-se em segunda colocação, com taxa de crescimento geométrico de 1,37% a.a.. 

A menos expressiva foi a RMR, com uma taxa de 1,01% a.a. a única das três RM com 

crescimento inferior à média nacional e nordestina (Tabela 1). 

Para Pereira e Silva (2006) o grande contingente populacional da RMF, RMR e RMS 

traz vantagens (economias de aglomeração, mercado consumidor volumoso, aumento do 

número de transportes entre os municípios facilitando o acesso, etc.), e também desvantagens 

(aumento da criminalidade, poluição, congestionamento, etc.). 

A tríade, além da elevada concentração populacional, também engloba os mais 

importantes polos de atividades de produção e consumo de bens e serviços de todo o Nordeste. 

No ano de 1985 elas já concentravam 49,95% das atividades econômicas dos setores 

secundários e terciários da região. Contudo, ainda que as metrópoles de Fortaleza, Recife e 

                                                           
4 Os municípios de Cascavel e Pindoretama só foram incorporados a RMF no ano de 2009, contudo, nesse trabalho, 

considera-se que em 2000 esses municípios já faziam parte da metrópole de Fortaleza. 
5 Os municípios de Mata de São João e São Sebastião do Passé foram incorporados a RMS no ano de 2008 e 

Pojuca no ano seguinte (2009), contudo, considera-se que em 2000 esses municípios já faziam parte da RMS. 
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Salvador apresentem similaridades, já que foram expostas, de forma geral, à mesma corrente 

de industrialização e urbanização, elas exibem distintas trajetórias nas suas dinâmicas 

socioeconômicas (IPEA, 2002). Na década de 1990, com a intensa guerra fiscal encadeada pelos 

estados, houve realocação das empresas, além de transformações econômicas, políticas e 

sociais, que impactaram de forma direta nessas metrópoles, principalmente no mercado de 

trabalho (PEREIRA; SILVA, 2006) 

Portanto, ao saber que apesar de apresentarem similaridades, as Regiões Metropolitanas 

de Fortaleza, Recife e Salvador também exibem características particulares, faz-se necessário 

analisá-las de forma individual. 

 

3.3.1 Região Metropolitana De Fortaleza (RMF) 
 

Quando criada, em 1973, somente os municípios de Fortaleza, Caucaia, Maranguape, 

Pacatuba e Aquiraz compunham a Região Metropolitana de Fortaleza. Até 2010, a quantidade 

de municípios que fazem parte área metropolitana triplicou (Figura 2). Para Silva (2009) e 

Gonçalves (2011), essas transformações sofridas pela RMF ao longo dos anos aconteceram 

basicamente através dos sucessivos desmembramentos, que se deram pela emancipação de 

alguns distritos e também pela inclusão de outros municípios. 

 

Figura 2 – Mapa de localização dos municípios que compõem a RMF 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da Malha Municipal Digital do Brasil (IBGE-2010) 
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 Quatro municípios se emanciparam de cidades da primeira formação da região 

metropolitana: em 1983, Maracanaú foi desmembrado de Maranguape; depois disso, em 1987, 

Eusébio foi desmembrado de Aquiraz e Guaiuba foi desmembrado de Pacatuba; mais tarde, no 

ano de 1992, Itaitinga também se emancipou de Pacatuba (Figura 2). 

Em 1986, quando o poder de criar, alterar e organizar as regiões metropolitanas ainda 

eram do Governo Federal, houve a inclusão de Maracanaú à RMF, o que proporcionou aumento 

dos incentivos para desenvolvimento de polos industriais nas cidades vizinhas (TSUKUMO et 

al., 2013) (Figura 2). 

Em 1991, já com a região metropolitana sob responsabilidade do estado, poder 

repassado do Governo Federal com a constituição de 1988, Guaiuba e Eusébio foram inseridos 

na metrópole. Oito anos depois, em 1999, Itaitinga também passa a fazer parte da RMF, junto 

com Horizonte, Pacajus, Chorozinho e São Gonçalo do Amarante. A atual formação da Região 

Metropolitana de Fortaleza fica completa com a inclusão de Cascavel e Pindoretama, ocorrida 

em 2009 (SILVA, 2009; GONÇALVES, 2011; TSUKUMO et al., 2013) (Figura 2). 

De acordo com a Tabela 2, a Região Metropolitana de Fortaleza abrange uma área de 

5.790,72 km², a mais extensa dentre as metrópoles nordestinas. Do primeiro período (1980) até 

o último (2010), a RMF apresentou crescimento populacional de 47%, ao passar de 1.699.421 

para 3.615.767 indivíduos (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Área (km²) e população total – Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza – 

1980 – 2010 

Município 
Área 

(km²) 

População 

(1980) 

Pop. 

(%) 

População 

(1991) 

Pop. 

(%) 

População 

(2000) 

Pop. 

(%) 

População 

(2010) 

Pop. 

(%) 

Aquiraz 481,60 45.112 2,65 46.305 1,88 60.469 1,98 72.628 2,01 

Cascavel 835,00 47.677 2,81 46.507 1,89 57.129 1,87 66.142 1,83 

Caucaia 1.228,51 94.106 5,54 165.099 6,71 250.479 8,19 325.441 9,00 

Chorozinho 278,41 - - 15.492 0,63 18.707 0,61 18.915 0,52 

Eusébio 79,01 - - 20.410 0,83 31.500 1,03 46.033 1,27 

Fortaleza 314,93 1.307.608 76,94 1.768.637 71,87 2.141.402 70,05 2.452.185 67,82 

Guaiúba 267,13 - - 17.562 0,71 19.884 0,65 24.091 0,67 

Horizonte 160,76 - - 18.283 0,74 33.790 1,11 55.187 1,53 

Itaitinga 151,63 - - - - 29.217 0,96 35.817 0,99 

Maracanaú 106,65 - - 157.151 6,39 179.732 5,88 209.057 5,78 

Maranguape 590,87 91.137 5,36 71.705 2,91 88.135 2,88 113.561 3,14 

Pacajus 254,64 46.981 2,76 31.800 1,29 44.070 1,44 61.838 1,71 

Pacatuba 131,99 42.106 2,48 60.148 2,44 51.696 1,69 72.299 2,00 

Pindoretama 75,14 - - 12.442 0,51 14.951 0,49 18.683 0,52 

São Gonçalo 834,45 24.694 1,45 29.286 1,19 35.608 1,16 43.890 1,21 

Total 5.790,72 1.699.421 100,00 2.460.827 100,00 3.056.769 100,00 3.615.767 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 1980, 1991, 2000 e 2010 - 

IBGE 
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No que se refere a participação relativa dessa área em relação ao estado do Ceará, houve 

aumento ao longo dos anos, chegando a representar 42,77% da população cearense em 2010 

(Tabela 3). 

Dentre os municípios que a compõem, Fortaleza, núcleo metropolitano, é o que detém 

maior contingente populacional (2.452.185 pessoas), apesar de vir perdendo participação na 

RMF desde a década de 1980 (79,94% em 1980, 71,87% em 1991, 70,05% em 2000 e 67,82% 

em 2010) (Tabela 2). Por outro lado, quando comparado à população estadual, Fortaleza exibe 

crescimento relativo, apesar de pequeno, chegando a representar sozinha 29% da população do 

Ceará (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Participação relativa da RMF e do município de Fortaleza no estado do Ceará – 

1980-2010 

Localidade 
Ano 

1980 1991 2000 2010 

Fortaleza 1.307.608 1.768.637 2.141.402 2.452.185 

Total RMF 1.699.421 2.460.827 3.056.769 3.615.767 

Ceará 5.288.429 6.362.620 7.418.476 8.453.381 

Fortaleza/CE 24,73% 27,80% 28,87% 29,01% 

RMF/CE 32,13% 38,68% 41,20% 42,77% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 1980, 1991, 2000 e 2010 - 

IBGE 

 

Caucaia, cidade com maior área da RMF (1.228,51 km²), aparece como o segundo 

município mais populoso, desde o primeiro período exposto, e alcançou 325.441 habitantes em 

2010, 9% da população metropolitana. Em seguida, também em todos os períodos, encontra-se 

Maracanaú, que chega a ter 209.507 pessoas (5,78%) em seu território no ano de 2010. Em 

contrapartida, Pindoretama tem a menor área da RMF (75,14 km²) e também o menor 

contingente populacional de 2010 (18.683 pessoas) (Tabela 2). 

Em relação à economia, ao se analisar o Produto Interno Bruto (PIB) da RMF, verifica-

se que que houve intenso crescimento em apenas uma década. O PIB metropolitano cresceu de 

R$14.766.576 em 2000, para R$51.091.696 em 2010, concentrando mais da metade do PIB 

cearense nos dois períodos (65,32% em 2000 e 65,62% em 2010). Em relação ao PIB regional, 

10,06% do PIB nordestino em 2000 resultava dos 15 municípios que compõem a RMF, em 

2010 sua participação cresceu para 26,67% (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Principais indicadores macroeconômicos - Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF) - 2000/2010 

Ranking 

2000 

Municípios 
Estrutura setorial (%) Part. (%) 

PIB/RMF 
PIB (R$ mil) 

PIB 

pc (R$) Agr. Ind. Serv. 

1 Fortaleza 0,20 20,65 79,15 75,48 11.146.470 5.205 

2 Maracanaú 0,15 59,61 40,23 9,12 1.346.162 7.490 

3 Caucaia 3,15 28,14 68,71 4,15 612.225 2.444 

4 Eusébio 1,33 58,38 40,30 2,05 303.431 9.633 

6 Pacajus 4,19 58,43 37,38 1,67 246.574 7.297 

5 Horizonte 3,45 62,95 33,60 1,59 234.426 5.319 

7 Maranguape 8,30 33,57 58,13 1,37 202.347 2.296 

8 Aquiraz 9,33 40,19 50,48 1,34 197.470 3.266 

9 Cascavel 9,55 41,72 48,73 1,11 164.039 2.871 

10 Pacatuba 2,52 45,06 52,42 0,90 133.323 2.579 

11 São Gonçalo 20,06 21,42 58,52 0,43 63.379 1.780 

12 Itaitinga 3,79 19,26 76,95 0,28 41.084 1.406 

13 Chorozinho 20,59 17,21 62,20 0,20 29.586 1.582 

14 Guaiúba 17,68 10,67 71,66 0,16 23.540 1.184 

15 Pindoretama 20,11 11,30 68,59 0,15 22.520 1.506 

- RMF 1,05 27,40 71,55 - 14.766.576 4.831 

- Ceará 7,69 24,16 68,15 - 22.607.131 3.047 

- Nordeste 8,28 23,88 67,84 - 146.827.013 3.073 

- RMF/CE - - - - 65,32 158,52 

- RMF/NE - - - - 10,06 157,21 

                

Ranking 

2010 

Municípios 
Estrutura setorial (%) Part. (%) 

PIB/RMF 
PIB (R$ mil) 

PIB pc 

(R$) Agr. Ind. Serv. 

1 Fortaleza 0,11 20,37 79,52 72,68 37.130.892 15.142 

2 Maracanaú 0,09 52,20 47,71 8,12 4.146.824 19.836 

3 Caucaia 1,30 38,13 60,57 5,59 2.854.139 8.770 

4 Eusébio 0,60 57,46 41,93 2,53 1.293.246 28.094 

5 São Gonçalo 4,74 54,96 40,30 2,43 1.240.601 22.480 

6 Horizonte 2,33 51,68 45,99 1,98 1.013.969 16.397 

7 Maranguape 4,35 38,24 57,41 1,47 752.497 6.626 

8 Aquiraz 0,05 0,41 0,54 1,33 680.582 9.371 

9 Pacatuba 1,78 18,80 79,42 1,10 562.762 8.508 

10 Pacajus 5,04 36,83 58,14 1,00 509.009 7.040 

11 Cascavel 6,60 29,53 63,87 0,87 444.656 10.131 

12 Itaitinga 1,71 25,06 73,23 0,36 181.596 5.070 

13 Guaiúba 9,25 17,03 73,72 0,20 102.059 5.396 

14 Chorozinho 11,38 11,65 76,97 0,18 89.673 3.722 

15 Pindoretama 12,21 13,92 73,87 0,17 89.191 4.774 

- RMF 0,62 26,46 72,92 - 51.091.696 14.130 

- Ceará 4,16 23,71 72,13 - 77.865.415 9.211 

- Nordeste 6,58 24,36 69,06 - 191.591.603 3.609 

- RMF/CE - - - - 65,62 153,40 

- RMF/NE - - - - 26,67 391,49 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) / Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará (IPECE) 
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 No que se refere aos setores da economia na RMF, em 2000 houve maior participação 

do setor de serviços (71,55%), seguido da indústria (27,40%), e em menor intensidade, da 

agropecuária (1,05%). Em 2010 a RMF seguiu a mesma tendência, mas com uma pequena 

diminuição nos setores de indústria (26,46%) e agropecuária (0,62%), e aumento, ainda que 

baixo, no setor de serviços (72,92%) (Tabela 4) 

A nível municipal, Fortaleza é o principal motor da economia metropolitana. Com PIB 

de R$11.146.470,00, a cidade retinha sozinha 75,48% do PIB da RMF em 2000, havendo 

pequena diminuição de sua participação para 72,68% em 2010, apesar de ter havido 

crescimento do seu PIB para R$37.130.892,00. Em ambos os períodos, o setor que predomina 

na cidade é o de serviços (79,15% em 2000 e 79,52% em 2010), seguido do setor de indústrias 

(20,65% em 2000 e 20,37% em 2010), e por último o agropecuário (0,20% em 2000 e 0,11% 

em 2010), fato que pode ser explicado por Fortaleza ser um município considerado 100% 

urbano, mas que ainda tem esse último setor caracterizado pela produção de aves e agricultura 

irrigada, com destaque para frutas e flores (IPECE, 2012) (Tabela 4). 

 A segunda maior economia da Região Metropolitana de Fortaleza é Maracanaú, que em 

2010 teve PIB de R$4.146.824,00, 8,12% do PIB da metrópole. Considerado um dos Distritos 

Industriais mais antigos do estado do Ceará, instaurado entre as décadas de 1960 e 1970, 

Maracanaú é dono do maior polo cearense de confecções, além disso o município abriga outras 

atividades de destaque, como têxtil, cosmético, calçados, alimentos, metal mecânico, energia 

elétrica modulada, entre outros (DIÓGENES, 2012; IPEA, 2012). Por esse motivo o setor de 

indústrias de Maracanaú é o mais forte de sua economia (59,61% em 2000 e 52,20% em 2010). 

A segunda atividade mais relevante do município é o setor de serviços, que apresentou 

crescimento de cerca de 7 pontos percentuais de 2000 (40,23%) para 2010 (47,71%). Cabe 

destacar que Maracanaú apresenta o menor percentual de atividade agrícola da RMF, 0,09% 

em 2010 (Tabela 4). 

 Em seguida, está Caucaia, que de 2000 para 2010 aumentou sua participação no PIB da 

RMF de 4,15% para 5,59%, ao alcançar um Produto Interno Bruto de R$2.854.139,00. O 

município tem sua economia mais voltada para o setor de serviços, apesar de ter apresentado 

queda de um ano para o outro (68,71% em 2000 e 60,57% em 2010), contendo em seu território 

diversas agências bancárias, comércio varejista e atacadista, serviços de transporte, 

alimentação, educação, etc. Caucaia também dispõe de significativo parque industrial, com 

fábricas de calçados, cosméticos, confecções, usina termoelétrica, CDs, produtos alimentares e 

metalúrgicos, dentre outros (IPEA, 2012), o que provocou crescimento no seu setor de 

indústrias para 38,13% do seu PIB em 2010 (Tabela 4). 
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 Eusébio é a quarta maior economia da RMF, tanto em 2000 (R$303.401,00 ou 2,05%) 

como em 2010 (R$1.293.246,00 ou 2,53%), sendo considerado um dos municípios cearenses 

que mais tem se desenvolvido nos últimos anos (IPEA, 2012). Um fato interessante que envolve 

esse município, é que ele deteve, nos dois anos, o maior PIB per capita de toda a região 

metropolitana, em 2000 com R$9.633,00 e em 2010 com R$28.094,00. O setor de indústrias é 

o maior no município de Eusébio, representando 57,46% em 2010, em decorrência do seu 

variado parque industrial, com produtos alimentares, química, produtos minerais não-metálicos, 

matérias plásticas, etc (IPEA,2012). O segundo setor mais significativo é o de serviços (41,93% 

em 2010) (Tabela 4). 

 São Gonçalo do Amarante ganhou grande destaque entre os períodos de 2000 e 2010, 

ao passar de 11º economia da RMF, para a 5º. Nesse intervalo seu PIB cresceu quase 20 vezes, 

de R$63.379,00 para R$1.240.601,00, devido a instalação do Porto do Pecém (IPEA, 2012). O 

setor de indústrias passou a ser o maior de sua economia (54,96%) (Tabela 4), também depois 

da incorporação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), em 2002, e segue a 

tendência de aumentar cada vez mais a concentração de pessoas a procura de emprego, 

realçando sua expansão urbana e estendendo o espaço metropolitano (DIÓGENES, 2012). 

 Baseado em um conjunto de indicadores elaborados através dos Censos Demográficos 

de 2000 e 2010 do IBGE, será feita uma análise sucinta do mercado de trabalho da RMF. Mas 

antes disso é preciso apresentar as definições6 dos indicadores utilizados. 

 População em Idade Ativa (PIA) – População como 10 anos ou mais de idade na data 

de referência do censo. A PIA é formada pela PEA (População Economicamente Ativa) e pela 

a PNEA (População Não Economicamente Ativa)7 (QUEIROZ, 2013). 

 

PIA = PEA+ PNEA 

 

 População Economicamente Ativa (PEA) – Pessoas com 10 anos ou mais de idade 

ocupadas com ou sem remuneração que trabalharam menos de 15 horas por semana, além 

daquelas que produziram para o autoconsumo e as desempregadas que buscaram emprego no 

período de referência (DEDECCA; ROSANDISKI, 2003). Dessa forma, a PEA é composta 

pela População Ocupada (PO) e pela População Desempregada (PD). 

                                                           
6 Os mesmos indicadores são utilizados para explorar o mercado de trabalho das outras duas áreas metropolitanas 

(RMR e RMS). Contudo, para as definições não se tornarem repetitivas ao longo do trabalho, elas são feitas 

somente antes da análise do mercado de trabalho da RMF. 
7 PNEA - Indivíduos com 10 anos ou mais de idade, não empregadas e que não procuraram trabalho no período 

de referência. 
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PEA = PO+PD 

 

 População Ocupada (PO) – indivíduos com 10 anos ou mais de idade que são 

ocupados com ou sem remuneração, que trabalham 15 horas ou mais por semana, além dos que 

produzem para autoconsumo. 

População Desempregada (PD) – população que tem 10 anos ou mais de idade que se 

declararam desempregados, mas que procuraram emprego no período de referência de 30 dias. 

Taxa de Participação da Força de Trabalho (TPFT) – também conhecida como Taxa 

de Atividade, corresponde à parcela da PIA (pessoas com 10 anos ou mais de idade) que está 

inserida no mercado de trabalho a partir do subconjunto caracterizado pela PEA (população 

ocupada ou desempregada) (QUEIROZ, 2013; ROSA; OLIVEIRA, 2015). 

 

TPFT= PEA/PIA*100 

 

Taxa de Ocupação – Corresponde à razão entre a População Ocupada (PO) e a 

População Economicamente Ativa (PEA). 

 

Taxa de Ocupação = PO/PEA*100 

 

Taxa de Desemprego – É calculada através da razão entre a População Desempregada 

(PD) e a População Economicamente Ativa (PEA). 

 

Taxa de Desemprego = PD/PEA*100 

 

 A tabela a seguir (Tabela 5) traz o conjunto desses indicadores para o ano de 2000 e 

2010 da RMF. A PIA da metrópole apresentou crescimento de um período para o outro, ao 

passar de 2.432.010 para 3.079.305 pessoas. A PEA também se mostrou crescente, visto que 

em 2000 era representada por 1.309.712 pessoas, e em 2010 por 1.726.602. A diferença entre 

esses dois indicadores são as pessoas que apesar de estarem na idade de trabalhar, não se 

encontram voltadas para o mercado de trabalho, como estudantes, donas de casa, aposentados 

que estão de fato inativos, etc. (ROSA; OLIVEIRA, 2015). 
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Tabela 5 - Indicadores do mercado de trabalho - RMF - 2000/2010 

Indicadores 2000 2010 

PIA (1) 2.432.010 3.079.305 

PEA (2) 1.309.712 1.726.602 

PO (3) 1.084.365 1.585.827 

PD (4) 225.346 140.775 

TPFT(2)/(1) 53,85 56,07 

Tx. de Ocupação (3)/(2) 82,79 91,85 

Tx. de Desemprego (4)/(2) 17,21 8,15 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE 

 

 Quando analisamos a TPFT, que mensura a parcela da População em Idade Ativa que 

se encontra dentro da atividade econômica ( QUEIROZ, 2013), nota-se crescimento de 2,2 

pontos percentuais de 2000 (53,85%) para 2010 (56,07%). Da mesma forma, a Taxa de 

Ocupação se mostrou crescente, de 82,79% em 2000, para 91,85% em 2010, visto que também 

houve aumento de aproximadamente 500 mil pessoas na População Ocupada. Por outro lado, a 

Taxa de Desemprego diminuiu em mais da metade em dez anos, de 17,21% para 8,15%, já que 

o parcela de população desempregada diminuiu (225.346 pessoas em 2000 e 140.775 em 2010) 

(Tabela 5). 

 Esse comportamento se deve ao grande investimento feito na primeira década dos anos 

2000 na RMF, principalmente a instalação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) 

em 2002, que desde então tem gerado inúmeros postos de trabalho na metrópole. 

 

3.1.2 Região Metropolitana de Recife (RMR) 
 

Localizada na porção oriental da região Nordeste, a RMR conforma uma longa faixa no 

sentido norte-sul no litoral do Pernambuco, onde em sua porção central está localizada a cidade 

de Recife, núcleo da área metropolitana (BITOUN et al, 2006) (Figura 3). 

Como dito no início deste capítulo, a Região Metropolitana de Recife foi 

institucionalizada em 1973. Composta inicialmente por nove municípios, ampliou sua 

composição em três décadas através da expansão do seu perímetro e desagregação de cidades 

que já a compunham, assim como a RMF, sendo formada atualmente por catorze municípios 

(BITOUN et al, 2006; REYNALDO et al, 2016) (Figura 3). 
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Figura 3 – Mapa de localização dos municípios que compõem a RMR 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da Malha Municipal Digital do Brasil (IBGE-2010) 

 

A primeira formação da metrópole pernambucana envolvia os municípios de Cabo de 

Santo Agostinho, Igarassu, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, 

Recife e São Lourenço da Mata. Vinte e um anos mais tarde, através da Lei Complementar 

Estadual (LCE) nº 10, de 06 de janeiro de 1994, Abreu e Lima, Camaragibe, Ipojuca e 

Itapissuma são integrados à metrópole. Por fim, Araçoiaba foi desmembrada de Igarassu em 

1995 e em 1997 também começou a fazer parte da RMR (BITOUN et al, 2006; REYNALDO 

et al, 2016) (Figura 3).  

Em termos populacionais, a RMR concentrava 3.690.547 pessoas em 2010, em uma 

área de 2.770,45 km² (RM de menor áreas dentre as três do Nordeste), cerca de um milhão e 

trezentos mil a mais que no primeiro período (2.386.453 em 1980), exibido na Tabela 6. Quando 

a comparamos com o estado do Pernambuco, nota-se que houve crescimento de sua participação 

relativa no estado entre os anos de 1980 (38,35%), 1991 (40,97%) e 2000 (42,09%), contudo, 

no último período (2010), a RMR apresentou uma pequena queda, com 41,95% da população 

pernambucana residindo nessa área (Tabela 7). 

A nível municipal, Recife é o mais populoso da RMR. Em termos absolutos, sua 

população cresceu de 1.203.887 em 1980, para 1.537.704 em 2010, contudo, houve redução em 

termos relativos: enquanto em 1980 mais da metade da população (50,45%) metropolitana 

residia em Recife, em 2010 esse número decresce para 41,67% (Tabela 6).  
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Tabela 6 - Área (km²) e população total – Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza – 

1980 – 2010 

Município 
Área 

(Km²) 

População 

(1980) 

Pop. 

(%) 

População 

(1991) 

Pop. 

(%) 

População 

(2000) 

Pop. 

(%) 

População 

(2010) 

Pop. 

(%) 

Abreu e Lima 126,19 - - 77.035 2,64 89.039 2,67 94.429 2,56 

Araçoiaba 96,38 - - - - 15.108 0,45 18.156 0,49 

Cabo de Sto. A. 448,74 104.155 4,36 127.036 4,35 152.977 4,58 185.025 5,01 

Camaragibe 51,26 - - 99.407 3,40 128.702 3,86 144.466 3,91 

Igarassu 305,56 73.254 3,07 79.837 2,73 82.277 2,47 102.021 2,76 

Itamaracá 66,68 8.254 0,35 11.606 0,40 15.858 0,48 21.884 0,59 

Ipojuca 527,11 39.452 1,65 45.424 1,56 59.281 1,78 80.637 2,18 

Itapissuma 74,24 - - 16.408 0,56 20.116 0,60 23.769 0,64 

Jaboatão 258,69 330.416 13,85 487.119 16,68 581.556 17,42 644.620 17,47 

Moreno 196,07 34.943 1,46 39.132 1,34 49.205 1,47 56.696 1,54 

Olinda 41,68 282.207 11,83 341.394 11,69 367.902 11,02 377.779 10,24 

Paulista 97,31 165.743 6,95 211.491 7,24 262.237 7,86 300.466 8,14 

Recife 218,44 1.203.887 50,45 1.298.229 44,46 1.422.905 42,63 1.537.704 41,67 

São Lourenço 262,11 144.142 6,04 85.861 2,94 90.402 2,71 102.895 2,79 

Total 2.770,45 2.386.453 100,00 2.919.979 100,00 3.337.565 100,00 3.690.547 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 1980, 1991, 2000 e 2010 - IBGE 

 

A diminuição também acontece quando o compara com a população do Pernambuco. 

Recife mantinha 19,60% da população estadual em seu território em 1980, e apresentou 

decréscimo ao longo dos três últimos períodos, até alcançar 17,48% da população do estado em 

2010 (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Participação relativa da RMR e do município de Recife no estado do Pernambuco 

– 1980-2010 

Área 
Ano 

1980 1991 2000 2010 

Recife 1.203.887 1.298.229 1.422.905 1.537.704 

Total RMR 2.386.453 2.919.979 3.337.565 3.690.547 

Pernambuco 6.142.229 7.127.855 7.929.154 8.796.448 

Recife/PE 19,60% 18,21% 17,95% 17,48% 

RMR/PE 38,85% 40,97% 42,09% 41,95% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 1980, 1991, 2000 e 2010 - 

IBGE 

 

 Jaboatão aparece como o segundo município mais populoso da Região Metropolitana 

de Recife. Ao contrário de Recife, Jaboatão, que representa uma área de 258,69 km², mostra 

crescimento ao longo dos anos, tanto em termos absolutos (elevou sua população de 330.416 

em 1980 para 644.620 indivíduos em 2010), quanto em termos relativos (representava 13,85% 

da população da RMR em 1980, e em 2010 ampliou para 17,47%) (Tabela 6). 
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 Em seguida, com população de 377.779 habitantes em 2010, distribuídos na menor área 

da RMR (41,68 km²), encontra-se Olinda. Seguindo a tendência do núcleo metropolitano 

(Recife), Olinda mostra crescimento populacional em termos absolutos ao longo dos anos, mas 

perde participação na RMR de 11,83% em 1980 para 10,24% em 2010 (Tabela 6). 

 Araçoiaba, último município incluído na RMR, tem o menor contingente populacional 

da metrópole. Em 2010 a população do município era de 18.156 habitantes (0,49% dos 

habitantes da RMR). Apesar disso, Araçoiaba mostrou crescimento populacional, visto que em 

2000 sua população era de 15.108 pessoas (0,45% da RMR) (Tabela 6). 

 Em termos econômicos, a RMR apresentou crescimento do seu PIB de 2000 para 2010. 

No primeiro período, o PIB metropolitano foi de R$17.669.336,00, enquanto no segundo, foi 

de R$61.226.386,00. Quando comparado com o estado do Pernambuco, a RMR perde 

representatividade de 65,54% (2000) para 64,37% (2010). Por outro lado, o peso do seu PIB na 

região Nordeste aumentou. Em 2000, 12,03% do PIB nordestino pertencia a RMR, em 2010 

sua participação alcança 31,98% (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Principais indicadores macroeconômicos - Região Metropolitana de Recife (RMR) 

- 2000/2010 

Ranking 

2000 

Municípios 
Estrutura setorial (%) Part. (%) 

PIB/RMR 
PIB (R$ mil) 

PIB pc 

(R$) Agr. Ind. Serv. 

1 Recife 0,05 18,88 81,07 55,53 9.811.668 6.896 

2 Jaboatão 0,32 26,91 72,76 12,27 2.167.343 3.727 

3 Ipojuca 1,46 11,75 86,79 7,81 1.380.166 23.282 

4 Cabo de Sto. A. 1,81 59,36 38,83 7,00 1.237.679 8.091 

5 Olinda 0,13 21,63 78,24 5,80 1.024.205 2.784 

6 Paulista 0,39 27,44 72,17 3,95 697.173 2.659 

7 Igarassu 3,66 47,45 48,89 1,86 329.075 4.000 

8 Abreu e Lima 1,61 43,02 55,37 1,50 264.427 2.970 

9 Camaragibe 1,60 17,25 81,15 1,37 241.227 1.874 

10 Itapissuma 1,94 66,46 31,60 1,22 215.087 10.692 

11 São Lourenço 1,91 23,84 74,25 0,87 154.527 1.709 

12 Moreno 16,21 13,12 70,67 0,50 89.083 1.810 

13 Itamaracá 2,60 13,13 84,27 0,23 39.872 2.514 

14 Araçoiaba 5,38 8,43 86,18 0,10 17.804 1.178 

- RMR 0,59 24,17 75,24 - 17.669.336 5.294 

- Pernambuco 4,37 21,81 73,83 - 26.959.112 3.400 

- Nordeste 8,28 23,88 67,84 - 146.827.013 3.073 

- RMR/PE - - - - 65,54 155,71 

- RMR/NE - - - - 12,03 172,29 
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Continuação 

Ranking 

2010 

Municípios 
Estrutura setorial (%) Part. (%) 

PIB/RMR 
PIB (R$ mil) 

PIB pc 

(R$) Agr. Ind. Serv. 

1 Recife 0,05 16,79 83,16 49,26 30.176.875 19.625 

2 Ipojuca 0,22 30,74 69,04 15,02 9.203.983 114.141 

3 Jaboatão 0,32 30,30 69,38 12,55 7.690.587 11.930 

4 Cabo de Sto. A. 0,30 53,95 45,75 7,38 4.520.568 24.432 

5 Olinda 0,12 18,42 81,45 5,15 3.153.087 8.346 

6 Paulista 0,23 26,69 73,09 3,61 2.211.206 7.359 

7 Igarassu 2,05 51,49 46,46 1,95 1.195.424 11.717 

8 Abreu e Lima 1,18 34,94 63,87 1,39 854.492 9.049 

9 Camaragibe 1,51 14,11 84,38 1,24 759.023 5.254 

10 S. Lourenço 2,34 19,25 78,40 0,86 523.964 5.092 

11 Itapissuma 2,39 62,72 34,89 0,79 484.437 20.381 

12 Moreno 7,79 20,67 71,54 0,50 306.600 5.408 

13 Itamaracá 3,14 15,05 81,81 0,20 121.680 5.560 

14 Araçoiaba 3,81 11,58 84,61 0,11 64.460 3.550 

- RMR 0,31 25,01 74,68 - 61.266.386 16.601 

- Pernambuco 9,34 46,09 44,57 - 95.186.714 10.821 

- Nordeste 6,58 24,36 69,06 - 191.591.603 9.561 

- RMR/PE - - - - 64,36 153,41 

- RMR/NE - - - - 31,98 173,64 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) / Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de 

Pernambuco (CONDEPE/FIDEM). 

 

Quanto a sua estrutura setorial, a Região Metropolitana de Recife tem os serviços como 

o setor mais forte de sua economia, apesar da pequena diminuição ao longo dos anos (75,24% 

em 2000 e 74,68% em 2010). O setor agropecuário, o menos expressivo dos três na região, 

também decresceu, de 0,59% (2000) para 0,31% (2010). Por outro lado, o único que mostrou 

ascensão foi o setor industrial, de 24,17%, para 25,01% no segundo ano (Tabela 8).  

Com PIB de R$30.176.875,00 em 2010, cerca de 3 vezes maior que em 2000 

(R$9.811.668,00), Recife é o município com a maior economia da RMR. Entretanto, a capital 

perdeu participação no PIB metropolitano: em 2000 concentrava 55,53% do PIB da RMR e 

reduziu a 49,26% em 2010 (Tabela 8). Para Rosa e Oliveira (2015), apesar de pequena, essa 

redução é bastante significativa, em se tratando da importância história que o município carrega 

na composição do PIB estadual. 

 Quanto aos setores, mais de 80% do PIB da capital pernambucana provém dos serviços, 

com crescimento de mais de 2 pontos percentuais de um ano para o outro (aumentou de 81,07% 

para 83,16%), conservando a conhecida posição de centro comercial e de serviços que Recife 
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exerce. Por sua vez, a agropecuária manteve o mesmo nível (0,05%). Diferentemente desses, o 

setor de indústrias perdeu participação, de 18,88% em 2000, para 16,79% em 2010 (Tabela 8). 

 Recife deixa de ser o centro exclusivo da RMR, mas permanece com a força de centro 

financeiro, de sede de empresas, de serviços regionais tanto de educação como de saúde, de 

tecnologia de informação, e o renomado polo de serviços e de cultura, além de ser o centro do 

planejamento estratégico metropolitano, no qual os polos de desenvolvimento atuam de 

maneira complementar à capital pernambucana (BITOUN; MIRANDA; SOUZA, 2006). 

 A redução da participação do PIB de Recife na RMR, aconteceu, principalmente, devido 

ao grande crescimento econômico de Ipojuca, cuja participação ampliou de 7,81% para 15,02%, 

o tirando da posição de terceira maior economia da RMR em 2000, com PIB de 

R$1.380.166,00, para a segunda maior em 2010, com PIB de R$9.203.983,00. Além disso, 

Ipojuca também é a cidade que detém o maior PIB per capita da metrópole (R$114.141,00 em 

2010) (Tabela 8).  

 O setor de serviços é o mais expressivo de Ipojuca, contudo sofreu redução: em 2000 

representava 86,79% do seu PIB, já em 2010, representava 69,04%. Quanto ao setor 

agropecuário ipojuquense, esse também experimentou redução de 2000 para 2010, de 1,46% 

para 0,22%. A diminuição da participação desses dois setores, aconteceu, em parte, em virtude 

do crescimento do setor industrial no município, que passou de 11,75% para 30,74% de 

participação no PIB da RMR (Tabela 8). Tal crescimento industrial é resultado dos 

investimentos implantados no território do Complexo Industrial e Portuário de Suape 

Governador Eraldo Gueiros, que se localiza entre Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho, litoral 

sul do Pernambuco, e contém mais de 110 indústrias (IPEA, 2015).  

 Para o IPEA (2015), em razão dos inúmeros empreendimentos em etapa de 

consolidação, expansão ou implementação na RMR, ligados e que complementam o Complexo 

Industrial e Portuário de Suape (CIPS), o crescimento só tende a aumentar. Em 2008, ao 

completar 30 anos, o complexo ganhou subsídio (Projeto Suape Global) para fomentar seu 

desenvolvimento econômico, com a atração de investimentos nos ramos de petróleo, naval e 

gás offshore (plataformas localizadas em alto mar para extração de petróleo), no intuito de 

estabelecer uma nova cadeia produtiva em Pernambuco. 

 Jaboatão, que em 2000 detinha o segundo maior PIB da RMF (R$2.167.343,00 ou 

12,27%), perde lugar para Ipojuca, e em 2010 fica em 3º lugar no ranking, com PIB de 

R$7.690.587,00 (12,55%). A economia de Jaboatão gira em torno principalmente dos serviços, 

mesmo sofrendo pequena diminuição, já que em 2000 o setor representava 72,76% do seu PIB, 

e em 2010, 69,38%. O segundo setor mais relevante é o de indústrias, o único que obteve 
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crescimento no município, ao passar de uma representatividade de 26,91% em 2000, para 

30,30% em 2010 (Tabela 8). 

 O Distrito Industrial de Curado foi instalado no município de Jaboatão dos Guararapes 

nos anos 1970, contudo, nas décadas seguintes, houve a saída de algumas indústrias desse 

complexo, sem que houvesse instalações de outras para compensar, enquanto que outros 

distritos industriais da RMR, como o Distrito Industrial de Paulista e Distrito Industrial de Cabo 

de Santo Agostinho, foram fortalecidos por conta da instalação do CIPS. Contudo, mais 

recentemente alguns projetos vêm impulsionando novamente a economia de Jaboatão, como o 

Plano do Território Estratégico de Suape – Diretrizes para uma ocupação sustentável, 

finalizado no ano de 2008. O plano considera que os municípios de Cabo de Santo Agostinho, 

Escada, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Moreno integram esse território estratégico, assim, 

diversos investimentos na rede viária e demais campos logísticos, como ferrovias, estão 

previstos nesses espaços. Dessa maneira, já é possível ver o setor de indústrias de Jaboatão 

voltando a crescer, a fim de dar suporte econômico e social a Suape (GALVÃO, 2012). 

 Cabo de Santo Agostinho aumentou sua representatividade no PIB da RMF, de 7,00% 

(R$1.237.679,00 em 2000) para 7,38% (R$4.520.568,00 em 2010). Contudo, esse crescimento 

não foi suficiente para alavancar sua posição no ranking dos maiores PIB metropolitanos, 

permanecendo na 4º colocação. A indústria em Cabo sofreu queda de 59,36% no ano de 2000, 

para 53,95% em 2010, apesar disso, esse ainda é o principal setor do município. Seu setor 

agropecuário também apresentou descenso bastante considerável, de 1,81% para 0,30%. Em 

contrapartida, em 2000, 38,83% do PIB de Cabo derivava dos serviços, e apresentou 

crescimento na participação para 45,75% em 2010 (Tabela 8). 

 O forte setor industrial de Cabo teve início com o primeiro Distrito Industrial de 

Pernambuco implantado nesse município na década de 1960, e depois, na década de 1980, com 

as instalações do CIPS. Além disso, em se tratando do setor de serviços, houve aceleração de 

grandes empreendimentos turísticos no município, e construção de moradias nobres, que 

fomentam serviços de educação, saúde, comércio, entre outros (BITOUN; MIRANDA; 

SOUZA, 2006; AMORIM, 2013). 

 Olinda é outro município com certa relevância econômica na RMR. Apesar de ter 

perdido participação no PIB da metrópole para 5,15% em 2010, Olinda apresentou crescimento 

no seu PIB de R$1.024.205,00 para R$3.153.087,00 em 10 anos. O setor de serviços lidera a 

economia local, e foi o único que apresentou crescimento de 2000 para 2010, representando 

81,45% no último ano. Em seguida, encontra-se a indústria, que declinou de 21,63% (2000), 
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para 18,42% (2010); e o agropecuário, que perdeu 0,1% de representatividade no PIB olindense, 

no período de dez anos (de 0,13%, para 0,12%) (Tabela 8). 

 Segundo Bitoun, Miranda e Souza (2006), Olinda apresenta mais semelhança com o 

município de Recife, com predominância absoluta de serviços e comércio. Conhecida por seu 

sítio histórico, com amplo acervo arquitetônico, cultural e religioso, houve o desenvolvimento 

do turismo na cidade de Olinda, e de composição de um consistente comércio, formado 

principalmente por produtos e serviços que são ligados, de forma direta e indireta, a religião e 

a cultura (SILVA; XAVIER; FERNANDES, 2015). 

 Quando se trata de mercado de trabalho, os indicadores8 mostram que a RMR seguiu a 

mesma tendência da RMF. Tanto a PIA (População em Idade Ativa), como a PEA (População 

Economicamente Ativa) apresentaram crescimento de 2000 para 2010: a primeira passou de 

2.737.131 indivíduos para 3.165.303; e na segunda, o crescimento foi de 1.441.353 para 

1.721.925 pessoas (Tabela 9). Rosa e Oliveira (2015), em um estudo sobre a economia e o 

mercado de trabalho da RMR, detectaram que entre 2000 e 2010, houve desaceleração do 

crescimento da PIA (1,5% ao ano), provocada pela queda do ritmo do crescimento demográfico, 

enquanto a PEA cresceu a taxas superiores (incremento de 1,8% ao ano). Quer dizer, existe 

uma porção maior da população que está inserida no mercado de trabalho, ocupada ou a procura 

de ocupação. 

 

Tabela 9 - Indicadores do mercado de trabalho - RMR - 2000/2010 

Indicadores 2000 2010 

PIA (1) 2.737.131 3.165.303 

PEA (2) 1.441.353 1.721.925 

PO (3) 1.104.499 1.484.673 

PD (4) 336.854 237.251 

TPFT (2)/(1) 52,66 54,40 

Tx. de Ocupação (3)/(2) 76,63 86,22 

Tx. de Desemprego (4)/(2) 23,37 13,78 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE 

 

 O crescimento da PIA e da PEA fez com que a Taxa de Participação da Força de 

Trabalho (TPFT) também crescesse. Esse indicador passou de 52,66% no ano de 2000, para 

54,40% no ano de 2010. De um ano para o outro também houve incremento da População 

Ocupada (1.104.499 indivíduos para 1.484.673), o que fez com que a Taxa de Ocupação 

também crescesse quase 10 pontos percentuais, de 76,63% para 86,22% (Tabela 9). 

                                                           
8 Ver definições na sessão 3.1.1 Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 



 

47 
 

 Já a Taxa de Desemprego diminuiu de 23,37% (2000) para 13,78% (2010), posto que 

que a quantidade de indivíduos desempregados apresentou descenso, ao passar de 336.854 em 

2000, para 237.251 em 2010 (Tabela 9). 

 A diminuição do desemprego na RMR não acontece por acaso, como mostrado 

anteriormente, grandes investimentos chegaram à região, como o Complexo Industrial e 

Portuário de Suape, que vem ganhando novas indústrias e aumento na infraestrutura logística 

(ROSA; OLIVEIRA, 2015). Além do mais, a RMR conta com muitos municípios industriais e 

com forte setor de serviços, que criam variadas oportunidades de trabalho para a população 

residente. 

 

3.1.3 Região Metropolitana de Salvador (RMS) 
 

 A Região Metropolitana de Salvador (RMS) foi inicialmente formada, em 1973, por 

oito municípios, são eles: Camaçari, Candeias, Itaparica, Lauro de Freitas, Salvador, São 

Francisco do Conde, Simões Filho e Vera Cruz. Posteriormente, mais dois municípios também 

são inseridos na RMS: Dias D’Ávila, em 1985, que foi desmembrado de Camaçari; e Madre de 

Deus, em 1989, desmembrado de Salvador. A RMS alcança sua formação atual, composta por 

13 municípios, na primeira década dos anos 2000, com a inserção de São Sebastião do Passé e 

Mata de São João em 2008, e de Pojuca em 2009 (FERNANDES, 2012; CARVALHO; 

PEREIRA, 2014) (Figura 4).  

 

Figura 4 – Mapa de localização dos municípios que compõem a RMS 

 
Fonte: Elaboração própria a partir da Malha Municipal Digital do Brasil (IBGE-2010) 
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Com uma área de 4.353,78 km², a segunda maior dentre as RM nordestinas, a RM de 

Salvador concentrava 3.573.973 habitantes no ano de 2010, população que vem crescendo 

desde 1980 (Tabela 10). A sua participação populacional no estado da Bahia também sofreu 

aumento ao longo dos anos, ao passar de 19,54% em 1980 para 25,50% em 2010 (Tabela 11). 

 

Tabela 10 - Área (km²) e população total – Municípios da Região Metropolitana de Salvador 

(RMS) – 1980 - 2010 

Município 
Área 

(Km²) 

População 

(1980) 

Pop. 

(%) 

População 

(1991) 

Pop. 

(%) 

População 

(2000) 

Pop. 

(%) 

População 

(2010) 

Pop. 

(%) 

Camaçari 784,66 89.164 4,83 113.639 4,39 161.727 5,18 242.970 6,80 

Candeias 251,63 54.081 2,93 67.941 2,63 76.783 2,46 83.158 2,33 

Dias D'Ávila 184,23 - - 31.260 1,21 45.333 1,45 66.440 1,86 

Itaparica 118,04 10.877 0,59 15.055 0,58 18.945 0,61 20.725 0,58 

Lauro de Freitas 57,66 35.431 1,92 69.270 2,68 113.543 3,64 163.449 4,57 

Madre de Deus 32,20 - - 9.183 0,36 12.036 0,39 17.376 0,49 

Mata de S. João 632,26 32.661 1,77 30.535 1,18 32.568 1,04 40.183 1,12 

Pojuca 292,78 16.112 0,87 22.485 0,87 26.203 0,84 33.066 0,93 

Salvador 692,82 1.502.013 81,29 2.075.273 80,24 2.443.107 78,30 2.675.656 74,87 

S. Fco. do Conde 269,61 17.838 0,97 20.238 0,78 26.282 0,84 33.183 0,93 

S. S. do Passé 536,58 32.312 1,75 36.825 1,42 39.960 1,28 42.153 1,18 

Simões Filho 201,58 43.571 2,36 72.526 2,80 94.066 3,01 118.047 3,30 

Vera Cruz 299,73 13.749 0,74 22.136 0,86 29.750 0,95 37.567 1,05 

Total 4.353,78 1.847.809 100,00 2.586.366 100,00 3.120.303 100,00 3.573.973 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 1980, 1991, 2000 e 2010 – 

IBGE 

 

 A nível municipal, Salvador, núcleo da RMS, é o mais populoso dentre os 13 que 

englobam essa área. Assim como os núcleos das demais metrópoles em estudo, Salvador 

apresentou crescimento populacional ao longo dos quatro últimos censos, ao passar de 

1.502.013 residentes no primeiro, para 2.675.656 no último. Contudo, também perdeu 

participação populacional na RMS: em 1980, 81,29% dos habitantes da metrópole baiana 

residiam na cidade de Salvador, e em 2010 decresceu para 74,87% (Tabela 10). 

 Seguindo a tendência de Fortaleza, a população de Salvador em relação ao seu estado 

(Bahia) cresceu de 1980 para 2010. No primeiro ano, 15,89% da população baiana se 

encontrava na cidade de Salvador, já o último censo, aponta que os habitantes do núcleo 

metropolitano representavam 19,09% da população do estadual (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Participação relativa da RMS e do município de Salvador no estado da Bahia – 

1980-2010 

Área 
Ano 

1980 1991 2000 2010 

Salvador 1.502.013 2.075.273 2.443.107 2.675.656 

Total RMS 1.847.809 2.586.366 3.120.303 3.573.973 

Bahia 9.455.392 11.855.157 13.066.910 14.016.906 

Salvador/BA 15,89% 17,51% 18,70% 19,09% 

RMS/BA 19,54% 21,82% 23,88% 25,50% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 1980, 1991, 2000 e 2010 - IBGE 

 

 Camaçari, município com a maior área da região metropolitana (784,66 km²), é o 

segundo mais populoso. A quantidade de habitantes nesse município cresceu de 89.164 pessoas 

(1980) para 242.970 (2010), assim como sua participação na região metropolitana, que 

representava 4,83% na primeira data e na segunda cresceu para 6,80% da população da RMS 

(Tabela 10). 

 Também seguindo essa tendência de crescimento populacional, está Lauro de Freitas, 

que abriga o terceiro maior contingente populacional metropolitano. Em 2010, residiam nesse 

município 163.449 indivíduos (4,57%), quase 5 vezes a mais que em 1980 (35.431 pessoas ou 

1,92% da RMS) (Tabela 10). 

 Por outro lado, Madre de Deus é o menor município da Região Metropolitana de 

Salvador, tanto em tamanho (32,20 km²) quanto em população (17.376 habitantes ou 0,49% da 

RMS) (Tabela 10). 

 Em termos econômicos, a Região Metropolitana de Salvador teve PIB crescente de 2000 

para 2010, ao passar de R$24.968.795,00 para R$75.314.979,00, o que corresponde, 

respectivamente, a 53,67% e 48,80% do PIB baiano, quer dizer, apesar do crescimento, a RMS 

perdeu participação no PIB estadual. Por outro lado, ao analisar a presença da RMS no PIB 

nordestino, em 2000, 17,01% desse, era originado da metrópole baiana, em 2010, sua 

participação aumenta para 39,31%, a maior contribuição dentre as metrópoles do Nordeste 

(Tabela 12). 

 Em relação a estrutura setorial, apesar da queda de 62,10% em 2000, para 60,34% em 

2010, a economia da RMS é apoiada no setor de serviços. Em seguida encontra-se o setor de 

indústria que, ao contrário do primeiro, aumentou ao longo do período analisado: enquanto em 

2000, 37,66% do PIB da RMS era originado do setor industrial, em 2010 essa participação 

apresentou crescimento para 39,48%. Já o setor agropecuário, setor menos expressivo da 

metrópole, seguiu a tendência dos serviços, ao declinar de 0,24% em 2000, para 0,18% em 2010 

(Tabela 12). Concentrando cerca de metade do PIB baiano, a RMS se firma em sua condição 
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de metrópole terciária, com ampliação de seu papel de centro comercial e de serviços, além de 

polo turístico e econômico estadual, expandindo suas conexões com a economia nacional e 

internacional (CARVALHO; BORGES, 2014). 

 

Tabela 12 - Principais indicadores macroeconômicos - Região Metropolitana de Salvador 

(RMS) - 2000/2010 

Ranking 

2000 

Municípios 
Estrutura setorial (%) Part. (%) 

PIB/RMS 
PIB (R$ mil) 

PIB pc 

(R$) Agr. Ind. Serv. 

1 Salvador 0,05 20,09 79,86 49,19 12.282.966 5,028 

2 Camaçari 0,12 63,00 36,88 20,41 5.096.428 31,513 

3 S. Fco. do Conde 0,11 48,53 51,37 13,02 3.251.110 123,701 

4 Simões Filho 0,10 59,34 40,56 6,82 1.702.976 18,104 

5 Candeias 0,45 60,62 38,93 3,43 856.974 11,161 

6 Lauro de Freitas 0,74 18,19 81,07 2,58 643.199 5,665 

7 Dias D'Ávila 0,27 60,95 38,78 2,00 498.973 11,007 

8 Pojuca 1,53 66,05 32,42 1,18 294.959 11,257 

9 Mata de São João 9,45 53,30 37,25 0,51 127.418 3,912 

10 S. Seb. do Passé 8,77 36,11 55,12 0,29 72.652 1,818 

11 Vera Cruz 6,29 20,39 73,32 0,24 59.139 1,988 

12 Madre de Deus 1,17 33,57 65,26 0,19 47.658 3,960 

13 Itaparica 3,74 18,58 77,68 0,14 34.343 1,813 

- RMS 0,24 37,66 62,10 - 24.968.795 8,002 

- Bahia 8,78 28,86 62,36 - 46.523.212 3,560 

- Nordeste 8,28 23,88 67,84 - 146.827.013 3,073 

- RMS/BA - - - - 53,67 224,75 

- RMS/NE - - - - 17,01 260,41 

                

Ranking 

2010 

Municípios 
Estrutura setorial (%) Part. (%) 

PIB/RMS 
PIB (R$ mil) 

PIB pc 

(R$) Agr. Ind. Serv. 

1 Salvador 0,06 18,49 81,45 48,44 36.480.991 13,634 

2 Camaçari 0,09 71,90 28,01 17,70 13.328.182 54,855 

3 S. Fco. do Conde 0,07 61,70 38,23 13,09 9.855.898 297,016 

4 Candeias 0,24 53,95 45,81 5,57 4.197.942 50,482 

5 Simões Filho 0,13 44,71 55,16 4,92 3.708.951 31,419 

6 Lauro de Freitas 0,38 23,38 76,24 4,19 3.153.527 19,294 

7 Dias D'Ávila 0,10 71,01 28,90 2,89 2.176.540 32,759 

8 Pojuca 0,70 71,44 27,85 1,35 1.016.485 30,741 

9 S. Seb. do Passé 3,26 42,15 54,59 0,53 398.117 9,445 

10 Mata de São João 8,01 28,49 63,50 0,47 353.963 8,809 

11 Madre de Deus 0,63 24,87 74,50 0,37 278.063 16,003 

12 Vera Cruz 4,27 17,88 77,84 0,33 251.057 6,683 

13 Itaparica 3,37 16,49 80,13 0,15 115.263 5,562 

- RMS 0,18 39,48 60,34 - 75.314.979 21,073 

- Bahia 2,76 31,74 65,50 - 154.340.458 11,011 

- Nordeste 6,58 24,36 69,06 - 191.591.603 9,561 

- RMS/BA - - - - 48,80 191,38 

- RMS/NE - - - - 39,31 220,41 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) / Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais 

da Bahia (SEI). 
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Analisando as economias dos treze municípios que compõem a RMS, verificou-se que, 

nos anos 2000 a 2010, a economia metropolitana cresceu impulsionada, sobretudo, pela 

economia de Salvador. Em 2000, o município concentrou sozinho um PIB de R$12.282.966,00, 

o equivalente a 49,19% do PIB da metrópole, já em 2010, foram R$36.480.991,00, que 

representa 48,44%. Embora a participação tenha diminuído, Salvador ainda permanece como o 

principal município da região em termos econômicos (Tabela 12). 

Em Salvador, o setor que predomina é o de serviços, que em 2000 representava 79,86% 

do PIB do município, e em 2010 configura 81,45%. O setor de indústrias é o segundo mais forte 

da economia soteropolitana, apesar de ter sofrido descenso (20,09% em 2000, e 18,49% em 

2010). A agropecuária do município se mostra inexpressiva, se comparada ao setor de serviços 

de Salvador, apesar disso, aumentou em 0,01% de 2000 para 2010, alcançando 0,06% (Tabela 

12). 

Um estudo feito por Da Cruz e Menezes em 2000, mostra que no ano de 1998, 82% do 

PIB de Salvador era derivado do setor terciário, e desses, cerca de 12% provinham do comércio, 

e 70% provinham dos serviços em seu sentido estrito. Além disso, os autores constataram que 

quatro segmentos obtinham os maiores crescimentos do peso dos serviços, são eles: i) hotelaria 

e serviços de alimentação; ii) transporte, armazenagem e comunicações; iii) serviços 

financeiros; e iv) serviços empresariais (business services). 

Camaçari é a segunda maior economia da RMS, com PIB de R$13.328.182,00 em 2010, 

crescimento de mais de oito milhões desde 2000 (R$5.096.428,00), representando 17,70% do 

PIB da metrópole. O setor de indústria do município apresenta-se como o mais forte desde o 

primeiro ano em estudo (63%), firmando o predomínio ao alcançar 71,10% em 2010. Depois 

dele, está o setor de serviços e o agropecuário, ambos em declínio: o primeiro diminuiu sua 

participação ao passar de 36,88% em 2000, para 28,01% em 2010; o segundo, que já estava em um 

nível bastante baixo de representatividade, declinou de 0,12% (2000) para 0,09% (2010) (Tabela 12). 

Camaçari se tornou um importante centro industrial com a implementação de um polo 

petroquímico em seu território, o primeiro polo petroquímico planejado do Brasil, que iniciou 

suas atividades em 1978. A partir daí diversas empresas começaram a se instalar no município, 

tornando o Polo Petroquímico de Camaçari o maior complexo industrial integrado do 

Hemisfério Sul, abrigando mais de 90 empresas. Além disso, Camaçari conta com uma Orla 

Marítima, onde é possível encontrar loteamentos e empresas de turismo e lazer (CARVALHO; 

SOUZA; PEREIRA, 2004; COFIC POLO9). 

                                                           
9 http://www.coficpolo.com.br/pagina.php?cod=39 
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 Seguindo de Camaçari, encontra-se o município de São Francisco do Conde como a 

terceira maior economia da RMS. O município obteve crescimento do seu PIB de 

R$3.251.110,00 (2000) para 9.855.898,00 (2010), que corresponde a 13,09% do PIB da 

metrópole em 2010 (Tabela 12).  

Além disso, São Francisco do Conde é dono do maior PIB per capita da Região 

Metropolitana de Salvador, R$297.016,00 no ano de 2010 (Tabela 12), causado pela presença 

de uma ampla refinaria da Petrobrás em seu território e uma população relativamente baixa 

(242.970 habitantes em 2010) (SILVA; SILVA; SILVA, 2014). 

Em relação a estrutura setorial de São Francisco do Conde, nota-se o grande crescimento 

do setor industrial entre os dois períodos em estudo. Em 2000, 48,53% do PIB do município 

era representado pelo setor de indústrias, figurando como o segundo maior setor, já em 2010, a 

indústria passa a representar maior parte do PIB municipal, com 61,70%. Dessa maneira, o setor 

de serviços, que em 2000 era o mais significante de São Francisco (51,37%), perde lugar para 

a indústria e figura com 38,23% em 2010. O setor agropecuário também apresentou descenso, 

passando de 0,11% (2000) para 0,07% (2010) (Tabela 12). 

O crescimento industrial do município se explica pela instalação de um relevante 

aparato industrial da Petrobrás no município, a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), a única 

do Nordeste (IPEA, 2015b). 

A quarta maior economia da RMS em 2010 é o município de Candeias. Com PIB de 

R$4.197.942,00 em 2010, e representando 5,57% da economia da RM de Salvador, o município 

conseguiu subir uma posição no ranking, já que em 2000 ocupava a quinta colocação (com PIB 

de R$856.974,00, 3,43% da RMS). O setor mais relevante de sua economia é o de indústrias, 

mesmo apresentando descenso de 60,62% em 2000, para 53,95% em 2010. O setor 

agropecuário também decresceu, de 0,45% (2000), para 0,24% (2010). Em contrapartida, o 

setor de serviços aumentou sua participação de 38,93% (2000) para 45,81% (2010) (Tabela 12). 

O predomínio industrial de Candeias se dá por ter sido privilegiada por ações do estado 

e da União, com incentivos fiscais da SUDENE, que a estabeleceu como polo industrial, com 

a instauração do Complexo Industrial de Aratu (CIA), que se encontra entre esse município e 

Simões Filho. A partir da década de 1970, as maiores indústrias do setor químico, de fertilizante 

e de outros setores começaram a se instalar em Candeias. Posteriormente, a atratividade 

industrial do município a tornou importante para o consumo de bens e serviços, além disso a 

atividade religiosa da cidade, principalmente com a Romaria de Nossa Senhora das Candeias, 

impulsionou a criação de diversos serviços (EPIFANIA, 2008). 
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Simões Filho, que perdeu posição para Candeias em 2010, teve nesse mesmo ano, um 

PIB de R$3.708.951,00, 4,92% PIB da metrópole, figurando como a quinta maior economia da 

região. O principal segmento de sua economia, em 2000, era o de indústria (59,34%), seguido 

dos serviços (40,56%) e do agropecuário (0,10%), contudo, em 2010, o município não manteve a mesma 

tendência. Atualmente seu principal setor é o de serviços, que foi responsável por 55,16% do PIB 

municipal. O setor industrial, decresceu para 44,71%, e o agropecuário obteve leve crescimento para 

0,13% (Tabela 12). 

Como dito anteriormente, o Centro Industrial de Aratu (CIA) também teve parte de suas 

instalações no município de Simões Filho, o que explica a considerável representatividade desse 

setor. Quanto aos serviços, que mostrou grandioso crescimento, tornando-se o principal do 

município em 2010, pode ser explicado pela atratividade trazida pelas indústrias, e também pela 

proximidade e conurbação com Salvador, que pelo encarecimento do preço do solo na capital 

baiana, fez com que parte da população optasse por morar em Simões Filho, trazendo junto 

demanda por serviços e comércio. 

 No que se refere ao mercado de trabalho, os indicadores10 da RMS seguem o mesmo 

padrão das demais metrópoles nordestinas (RMF e RMR), contudo de maneira menos 

expressiva. O contingente da População em Idade Ativa (PIA) apresentou crescimento no 

intervalo intercensitário, ao pular de 2.564.947 pessoas em 2000, para 3.083.580 em 2010. 

Assim como a PIA, a População Economicamente Ativa (PEA) também se intensificou, visto 

que em 2000 1.547.662 indivíduos se encaixavam nesse grupo, e em 2010 eram 1.881.733. 

Com isso, a Taxa de Participação da Força de Trabalho (TPFT) também mostrou crescimento, 

apesar de pequeno (o menor entre as 3 metrópoles da região Nordeste), passando de 60,34% no 

ano de 2000, para 61,02% no ano de 2010 (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Indicadores do mercado de trabalho - RMS - 2000/2010 

Indicadores 2000 2010 

PIA (1) 2.564.947 3.083.580 

PEA (2) 1.547.662 1.881.733 

PO (3) 1.157.445 1.622.506 

PD (4) 390.217 259.227 

TPFT (2)/(1) 60,34 61,02 

Tx. de Ocupação (3)/(2) 74,79 86,22 

Tx. de Desemprego (4)/(2) 25,21 13,78 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE 

 

                                                           
10 Ver definições na sessão 3.1.3 Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 
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 A População Ocupada da RMS aumentou de 1.157.445 pessoas (2000) para 1.622.506 

(2010), acarretando crescimento da Taxa de Ocupação da metrópole de 74,79% no primeiro 

ano, para 86,22% no segundo. Ao passo que a Taxa de Desemprego decresceu de 25,21% em 

2000, para 13,78% em 2010, já que o contingente de desempregados da região metropolitana 

diminuiu (390.217 pessoas no ano de 2000, e 259.227 no ano de 2010) (Tabela 13). 

 De forma geral, a RMS apresentou bons resultados, com aumento do contingente de 

população ocupada e diminuição da população desempregada. As grandes indústrias que 

chegam à área metropolitana, principalmente as que se instalam no Polo Petroquímico de 

Camaçari, e estimulam também o setor de serviço aos seus arredores, são, certamente, as 

responsáveis por esses resultados. 
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4. DESLOCAMENTOS PENDULARES NA RMF, RMR E RMS 
 

Este capítulo tem o principal objetivo de mensurar os deslocamentos pendulares da 

população ocupada em cada uma das metrópoles em estudo (RMF, RMR e RMS). Será feita a 

divisão entre não migrantes e migrantes que realizam pendularidade, sendo que entre os 

migrantes ainda serão identificados padrões relacionados a sua origem (intrametropolitano, 

intraestadual, intrarregional, inter-regional ou internacional) para o ano de 2010, visto que o 

Censo Demográfico de 2000 não investigou o município de residência anterior para quem 

migrou há menos de 10 anos11. 

Para maior esclarecimento, abaixo estão apresentadas algumas definições e variáveis 

adotadas que captam a pendularidade.  

Trabalhador pendular – Indivíduo (natural ou não) da região metropolitana em estudo, 

com dez anos ou mais de idade, que na data de referência do Censo Demográfico residia em 

um município das regiões metropolitanas de Fortaleza, Recife ou Salvador, mas que trabalhava 

em outro município da mesma metrópole. 

Não migrante – indivíduo que na data de referência do Censo residia há dez anos ou 

mais em algum dos municípios que compõem as Regiões Metropolitanas de Fortaleza, Recife 

ou Salvador. 

Migrante intrametropolitano – indivíduo (natural ou não natural), com dez anos ou 

mais de idade, que na data de referência do Censo Demográfico residia em algum município da 

RMF, RMR, ou RMS, mas há menos de dez anos morava em outro município da mesma 

metrópole. 

Migrante intraestadual – indivíduo (natural ou não natural), com dez anos ou mais de 

idade, que na data de referência do Censo Demográfico residia em algum município da RMF, 

RMR, ou RMS, mas há menos de dez anos morava em algum município dos estados do Ceará, 

Pernambuco ou Bahia que não faz parte da respectiva metrópole. 

Migrante intrarregional – indivíduo (natural ou não natural), com dez anos ou mais 

de idade, que na data de referência do Censo Demográfico residia em algum município da RMF, 

RMR, ou RMS, mas há menos de dez anos morava em outro município dos demais estados da 

região Nordeste. 

                                                           
11 A variável V4230 do Censo Demográfico de 2000 só envolvia o código da UF ou país de residência anterior, 

não foi pesquisado o município. 
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Migrante inter-regional – indivíduo (natural ou não natural), com dez anos ou mais de 

idade, que na data de referência do Censo Demográfico residia em algum município da RMF, 

RMR, ou RMS, mas há menos de dez anos morava em outro município fora da região Nordeste. 

Núcleo – município de Fortaleza ou Recife ou Salvador. 

Entorno – municípios da RMF exclusive Fortaleza; ou municípios da RMR exclusive 

Recife; ou municípios da RMS exclusive Salvador. 

Núcleo-entorno – deslocamento do núcleo (Fortaleza; Recife; Salvador) em direção aos 

demais municípios da metrópole. 

Entorno-núcleo – deslocamento dos municípios do entorno em direção ao núcleo 

(Fortaleza; Recife; Salvador). 

Entorno-Entorno – deslocamento entre os municípios do respectivo entorno da RMF; 

da RMR; e da RMS. 

Os microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 são as principais fontes de 

informações desse capítulo. 

A pergunta do Censo Demográfico que capta a pendularidade sofreu algumas 

modificações ao longo do tempo. No Censo Demográfico de 2000 não houve a separação do 

motivo do deslocamento pendular, ou seja, existia somente uma pergunta para os 

deslocamentos com finalidade de estudo ou trabalho. Por meio da variável V4276 dos 

microdados da amostra, conhecemos o “Município/Unidade da Federação ou País estrangeiro 

em que a pessoa trabalha ou estuda” (Quadro 1). 

Como existe uma só pergunta envolvendo os dois motivos, não há como saber, de forma 

direta, se o indivíduo realizou o deslocamento para estudar ou para trabalhar, no caso de o 

indivíduo ter declarado que estudava e trabalhava. O que pode ser feito para estimar os motivos 

de forma separada é criar uma proxy a partir de outras variáveis do censo. Se o município de 

residência de um indivíduo é diferente do município que ele trabalha ou estuda e esse indivíduo 

apenas trabalha, certamente ele realiza a pendularidade para trabalhar. Da mesma maneira, se 

ele pendula e somente estuda, o deslocamento diário era feito para estudar. O único caso que 

não dá para definir, é se o indivíduo estuda e trabalha e faz o deslocamento pendular (Quadro 

1). 
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Quadro 1 - Variáveis do deslocamento pendular por motivo de trabalho do Censo 

Demográfico de 2000 

V4276 

CÓDIGO DO MUNICÍPIO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU PAÍS ESTRANGEIRO 

QUE ESTUDA OU TRABALHA 

- Município/Unidade da Federação ou País estrangeiro em que a pessoa trabalha ou estuda. 

- As descrições encontram-se no arquivo "Municípios e País Estrangeiro - V4276.xls" 

V0439 

NA SEMANA DE 23 A 29/7/2000 TRABALHOU REMUNERADO 

Classificação da Informação: 

1 – Sim 

2 - Não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de idade 

V0440 

NA SEMANA, TINHA TRABALHO MAS ESTAVA AFASTADO 

Classificação da Informação: 

1 – Sim 

2 – Não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de idade e pessoas com 10 anos ou mais 

de idade que exerceram algum trabalho remunerado na totalidade ou em parte da semana 

de referência do Censo. 

V0441 

NA SEMANA, AJUDOU SEM REMUNERAÇÃO, NO TRABALHO EXERCIDO POR 

PESSOA MORADORA DO DOMICÍLIO, OU COMO APRENDIZ OU ESTAGIÁRIO 

Classificação da Informação: 

1 – Sim 

2 – Não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de idade e pessoas com 10 anos ou mais 

de idade que exerceram algum trabalho remunerado na totalidade ou em parte da semana 

de referência do Censo ou tinham algum trabalho remunerado na semana de referência do 

qual estava temporariamente afastado. 

V0442 

NA SEMANA, AJUDOU SEM REMUNERAÇÃO, NO TRABALHO EXERCIDO POR 

PESSOA MORADORA DO DOMICÍLIO EM ATIVIDADE DE CULTIVO, EXTRAÇÃO 

VEGETAL... 

Classificação da Informação: 

1 – Sim 

2 – Não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de idade e pessoas com 10 anos ou mais 

de idade que exerceram algum trabalho remunerado na totalidade ou em parte da semana 

de referência do Censo ou tinham algum trabalho remunerado na semana de referência do 

qual estavam temporariamente afastado ou ajudaram sem remuneração pessoa conta-

própria ou empregadora moradora no domicílio, ou como aprendiz ou estagiário. 

V0443 

NA SEMANA, TRABALHOU NO CULTIVO, ETC... PARA ALIMENTAÇÃO DE 

PESSOAS MORADORAS NO DOMICÍLIO 

Classificação da Informação: 

1 – Sim 

2 – Não 

Branco - para as pessoas com menos de 10 anos de idade e pessoas com 10 anos ou mais 

de idade que exerceram algum trabalho remunerado na totalidade ou em parte da semana 

de referência do Censo ou tinham algum trabalho remunerado na semana de referência do 

qual estavam temporariamente afastado ou ajudaram sem remuneração pessoa conta-

própria ou empregadora moradora no domicílio, ou como aprendiz ou estagiário ou 

ajudaram sem remuneração pessoa moradora no domicílio empregada em atividade de 

produção de bens primários. 
Fonte: Dicionário de variáveis do Censo Demográfico de 2000 – IBGE. 
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O que é feito para identificar se o indivíduo trabalha é usar cinco variáveis em conjunto. 

Ao considerarmos a V0439, V0440, V0441, V0442 e V044312 iguais a 1, assumimos que o 

indivíduo exerce trabalho remunerado ou não remunerado, conforme exposto no Quadro1. 

Diferente do Censo de 2000, em 2010 foram feitas perguntas separadas para cada um 

dos motivos do deslocamento pendular (estudo e trabalho). Para identificar o deslocamento 

pendular motivado por trabalho nesse ano, utiliza-se as variáveis V0660 (diferente de 1 e 2 ou 

igual a 3, 4 e 5) e V6604 (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Variáveis do deslocamento pendular por motivo de trabalho do Censo 

Demográfico de 2010 

V0660 

EM QUE MUNICÍPIO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU PAÍS 

ESTRANGEIRO TRABALHA 

1 - No próprio domicílio 

2 - Apenas neste município, mas não no próprio domicílio 

3 - Em outro município 

4 - Em país estrangeiro 

5 - Em mais de um município ou país 

Branco 

V6604 
EM QUE MUNICÍPIO TRABALHAVA – código: 

- A relação de códigos encontra-se no arquivo: “Migração_Municípios_2010 

V6254 V6264 V6364 V6604.xls”. 
Fonte: Dicionário de variáveis do Censo Demográfico de 2010 – IBGE. 

 

A par dessas informações, a seguir são apresentados os volumes dos deslocamentos 

pendulares em cada uma das metrópoles em estudo, inicialmente a nível geral e municipal, 

depois distinguindo os migrantes e não migrantes que realizam esse tipo de mobilidade, bem 

como a direção tomada por cada grupo dentro da metrópole. 

 

4.1 Região Metropolitana De Fortaleza (RMF) 
 

 De acordo com a Tabela 14, o volume do deslocamento pendular na RMF ampliou-se 

de 2000 para 2010. Em 2000, estima-se que 66.869 indivíduos da RMF realizavam mobilidade 

pendular para trabalhar em um município distinto do que residia, e cresceu para 127.745 no 

período seguinte (2010). 

 A nível municipal, Fortaleza, núcleo metropolitano, foi o que mais recebeu 

trabalhadores pendulares, tanto em 2000 quanto em 2010. No primeiro ano foram 51.617 

(77,19%) indivíduos que iam trabalhar na capital cearense e residiam em outra cidade da RMF. 

                                                           
12 Para informações mais detalhadas sobre as variáveis, ver o Dicionário de Variáveis do Censo Demográfico de 

2000 
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No período seguinte houve aumento desse volume (83.343 trabalhadores), mas, em termos 

relativos, Fortaleza perdeu participação (65,24%). Quanto às saídas, Fortaleza foi o terceiro 

maior expulsor de trabalhadores pendulares tanto em 2000 (6.459 indivíduos ou 9,66%), como 

em 2010 (18.739 indivíduos ou 14,67%) (Tabela 14). 

 

Tabela 14 - Deslocamentos pendulares por motivo de trabalho entre os municípios da RMF - 

2000/2010 

Município 
2000 2010 

Entrada % Saída % Entrada % Saída % 

Aquiraz 1.002 1,50 1.594 2,38 2.833 2,22 4.321 3,38 

Cascavel 326 0,49 650 0,97 813 0,64 1.628 1,27 

Caucaia 1.458 2,18 24.271 36,30 3.887 3,04 45.749 35,81 

Chorozinho 120 0,18 391 0,58 326 0,26 1.133 0,89 

Eusébio 1.678 2,51 1.549 2,32 5.079 3,98 4.124 3,23 

Fortaleza 51.617 77,19 6.459 9,66 83.343 65,24 18.739 14,67 

Guaiúba 137 0,21 964 1,44 272 0,21 1.477 1,16 

Horizonte 1.394 2,08 772 1,15 7.790 6,10 1.748 1,37 

Itaitinga 309 0,46 2.481 3,71 1.425 1,12 3.325 2,60 

Maracanaú 6.274 9,38 16.145 24,14 14.768 11,56 22.242 17,41 

Maranguape 961 1,44 3.934 5,88 2.030 1,59 6.271 4,91 

Pacajus 619 0,93 1.512 2,26 1.044 0,82 6.043 4,73 

Pacatuba 686 1,03 5.123 7,66 1.974 1,55 9.006 7,05 

Pindoretama 77 0,12 455 0,68 258 0,20 1.170 0,92 

São Gonçalo 210 0,31 569 0,85 1.903 1,49 769 0,60 

Total 66.869 100,00 66.869 100,00 127.745 100,00 127.745 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE 

 

 A maior atratividade de Fortaleza, apesar do decrescimento em termos relativos, se dá 

pelo fácil acesso ao município e pelas maiores oportunidades de emprego que ainda se 

concentram em grande parte nesse município. 

Em termos de atratividade, Maracanaú encontra-se em segunda colocação nos dois 

períodos, e, por sua vez, ao contrário de Fortaleza, apresentou crescimento nas entradas e 

diminuição nas saídas tanto em termos absolutos quanto em termos relativos. Contudo, apesar 

dessa dinâmica, as saídas ainda superam as entradas no município. Em 2000 foram 6.274 

(9,38%) entradas de trabalhadores pendulares e 16.145 (24,14%) de saídas. Já em 2010, haviam 

14.768 (11,56%) indivíduos que se deslocavam todos os dias para trabalhar em Maracanaú e, 

em contrapartida, saíam 22.242 (17,41%) (Tabela 14). Em parte, o que explica a atratividade é 

o polo industrial do município, como dito no capítulo anterior; e as saídas podem ser explicadas 

pela proximidade e fácil acesso ao núcleo (principal receptor de trabalhador pendular). 
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 A principal cidade-dormitório13 da RMF é Caucaia. O município foi responsável por 

mais de um terço dos movimentos de saídas de trabalhadores pendulares em 2000 e em 2010. 

No primeiro ano foram 24.271 (36,30%) indivíduos que se deslocavam de Caucaia para exercer 

suas atividades laborais nos demais municípios metropolitanos. Em 2010, o número de 

trabalhadores pendulares que saíram desse município alcançou 45.749 (35,81%) (Tabela 14). 

A grande quantidade de conjuntos habitacionais de Caucaia, que fomentou o seu processo de 

crescimento urbano, valorização do solo, sua proximidade com Fortaleza, e fácil acesso aos 

demais municípios (com ferrovias, rodoviárias e sistema de transporte coletivo) 

(GONÇALVES, 2011; SIDRIM, 2015), podem explicar o título de mais importante cidade 

dormitório da metrópole. 

 São Gonçalo do Amarante merece destaque pela crescente quantidade de trabalhadores 

que se deslocam regularmente para trabalhar em seu território. O município que recebia 

somente 210 (0,31%) pendulares em 2000, passa a receber 1.903 (1,49%) trabalhadores 

regularmente em 2010 (Tabela 14). Esse crescimento aconteceu em consequência da 

incorporação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), que foi inaugurado no ano 

de 2002. A obra está trazendo indivíduos a procura de empregos e intensificando a expansão 

urbana da cidade (SIDRIM, 2015). 

A Tabela 15 mostra o volume do deslocamento pendular na RMF em 2000 e em 2010 

através do status migratório de quem a realizava. Dos 66.869 indivíduos que pendulavam para 

trabalhar na metrópole de Fortaleza em 2000, 25.948 (38,80%) eram migrantes, e 40.921 

(61,20%) eram não migrantes. Em 2010, os 127.745 trabalhadores pendulares estavam 

divididos entre 29.114 (22.79%) migrantes e 98.631 não migrantes (77,21%). De um período 

para o outro, houve aumento da participação dos não migrantes e diminuição da participação 

dos migrantes no deslocamento pendular da RMF. 

  

Tabela 15 - Volume da população que realizava a pendularidade na RMF por status 

migratório - 2000/2010 

Status migratório 2000 % 2010 % 

Migrantes 25.948 38,80 29.114 22,79 

Não Migrantes 40.921 61,20 98.631 77,21 

Total 66.869 100,00 127.745 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE 

 

                                                           
13 Expressão designada para cidades em que considerável parcela de sua população exerce atividades econômicas 

do dia-a-dia em outro município e somente dorme nela (SILVA, 2016).  
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Em relação a direção tomada dentro da metrópole pelos trabalhadores pendulares 

migrantes ou não migrantes, a Tabela 16 nos dá essa informação para 2000 e 2010. Entre os 

trabalhadores considerados migrantes14 na RMF e que realizam deslocamento pendular dentro 

do próprio aglomerado em 2000, nota-se que a grande maioria (83,40%) faz o percurso entorno-

núcleo. Em seguida estão os que realizam a pendularidade entre os próprios municípios do 

entorno, representando 11,17%. Por último, o movimento núcleo-entorno é o menos expressivo 

nesse grupo, representando 5,43%. 

Dentre os indivíduos considerados não migrantes15, observa-se o mesmo padrão dos 

migrantes, mas um pouco mais equilibrada  dente os fluxos. Em 2000, a grande maioria dos 

não migrantes (73,25%) realizavam o deslocamento do tipo entorno-núcleo, seguidos do fluxo 

entorno-entorno (14,41%), e núcleo-entorno (12,34%) (Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Direção dos deslocamentos pendulares dentro da RMF entre migrantes e não 

migrantes - 2000/2010 

2000 

Deslocamento 

pendular 

Total Migrantes Não migrantes 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Núcleo-entorno 6.459 9,66 1.409 5,43 5.050 12,34 

Entorno-núcleo 51.616 77,19 21.641 83,40 29.975 73,25 

Entorno-entorno 8.794 13,15 2.898 11,17 5.896 14,41 

Total 66.869 100,00 25.948 100,00 40.921 100,00 

2010  

Deslocamento 

pendular 

Total Migrantes Não migrantes 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Núcleo-entorno 18.739 14,67 2.502 8,59 16.237 16,46 

Entorno-núcleo 83.343 65,24 20.980 72,06 62.363 63,23 

Entorno-entorno 25.663 20,09 5.632 19,34 20.031 20,31 

Total 127.745 100,00 29.114 100,00 98.631 100,00 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE 

 

 Essa mesma tendência permanece em 2010. O fluxo entorno-núcleo ainda é a 

modalidade mais realizada tanto entre os migrantes (72,06%), quanto entre os não migrantes 

(63,23%). Logo depois está o fluxo entorno-entorno, que entre os migrantes representou 

19,34% do total, e entre os não migrantes, 20,31%. Por fim, o fluxo menos expressivo continua 

sendo o núcleo-entorno que entre migrantes e não migrantes representava 8,59% e 16,46%, 

respectivamente (Tabela 16). 

 A evolução desses fluxos entre os grupos de migrantes e não migrantes de 2000 para 

2010 fica melhor representado no gráfico abaixo (Gráfico 1). Através dele percebe-se, por um 

                                                           
14 Indivíduos com menos de 10 anos de residência em algum dos 15 municípios da RMF. 
15 São considerados não migrantes os indivíduos com mais de 10 anos de residência em algum dos 15 municípios 

que compõe a RMF. 



 

62 
 

lado, que apesar de ainda ser o maior fluxo (corroborando com os dados apresentados na Tabela 

14), houve decrescimento da parcela da população que se desloca para trabalhar no núcleo 

metropolitano (Fortaleza) (diminuição do fluxo entorno-núcleo), e, por outro, o contínuo 

crescimento da população que os municípios do entorno da RMF recebem de maneira regular 

para trabalhar em seus territórios (aumento dos fluxos núcleo-entorno e entorno-entorno). Isso 

sugere um crescimento econômico dos municípios do entorno da RMF, que cada vez mais 

geram oportunidades de emprego, atraindo trabalhadores até mesmo do núcleo, onde 

historicamente se concentravam os maiores investimentos da metrópole. 

 

Gráfico 1 – Evolução dos deslocamentos pendulares de trabalhadores segundo tipo de fluxo 

intrametropolitano e status migratório (migrantes e não migrantes) (%) – RMF -2000/2010 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE 

 

Outra questão importante de se conhecer é a origem da população considerada migrante 

e que se desloca cotidianamente para trabalhar na metrópole. Na RMF, a maioria deles 

(64,54%) são originados dos próprios municípios metropolitanos (migrantes 

intrametropolitanos) (Tabela 17).  

Dentre os migrantes, a segunda maior proporção de trabalhadores pendulares (21,34%) 

é a de pessoas que saíram de outros municípios do estado do Ceará para fixar residência na 

RMF. Os que vieram de outras regiões do Brasil figuram como a terceira maior parcela (6,33%), 

seguidos dos originados dos outros estados que formam a região Nordeste, fora o Ceará, com 

4,38% (Tabela 17). 

 

5,43
8,59

12,34
16,46

83,40

72,06 73,25

63,23

11,17

19,34
14,41

20,31

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000 2010 2000 2010

Migrantes Não Migrantes

Nucleo-entorno Entorno-nucleo Entorno-entorno



 

63 
 

Tabela 17 - Origem do migrante que realiza a pendularidade na RMF – 2010 

Origem Freq. % 

Intrametropolitano 18.789 64,54 

Intraestadual 6.213 21,34 

Intrarregional 1.276 4,38 

Inter-regional 1.844 6,33 

Outros 993 3,41 

Total 29.114 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 - IBGE 

Nota: na categoria “Outros” estão os migrantes que vieram de outros países (internacionais) para a RM e os 

casos ignorados. 

 

 Assim, nota-se que a quantidade de indivíduos que optam por morar em uma cidade e 

exercer seus ofícios em outro, é crescente na RMF. Os municípios que estão mais envoltos com 

esse tipo de mobilidade são Fortaleza e Maracanaú, figurando como os mais atrativos, e 

Caucaia, como o maior expulsor de mão de obra cotidiana da RMF. Os trabalhadores pendulares 

são em sua maioria caracterizados como não migrantes, mas quando analisamos a direção da 

pendularidade dentro da metrópole, vimos que migrantes e não migrantes obedecem ao mesmo 

padrão, com maioria deles se deslocando do entorno para o núcleo, apesar do decrescimento 

dessa direção. Quanto a origem dos migrantes da RMF que se deslocam de seus municípios de 

moradia para trabalhar em outro, a maioria é originado de municípios da própria metrópole 

cearense. 

 

4.2 Região Metropolitana De Recife (RMR) 
 

 Os deslocamentos cotidianos motivados por trabalho apresentaram crescimento na 

RMR de 2000 para 2010. No primeiro ano, estima-se que 227.578 pessoas se deslocavam 

habitualmente do seu município de residência para trabalhar em outro município metropolitano. 

Em 2010 o número de trabalhadores pendulares amplia para 353.284 (Tabela 18). 

 Quanto aos municípios, Recife é o maior receptor diário de trabalhadores da RMR. Em 

2000, o município recebeu sozinho um contingente populacional de 174.814 (76,81%) 

trabalhadores pendulares. Em 2010, essa quantidade aumentou para 240.591, apesar de ter 

perdido representatividade (68,10%). Seguindo a mesma tendência do núcleo da RMF, Recife 

também teve aumento do número de saídas de trabalhadores pendulares, tanto em termos 

absolutos (de 13.831 em 2000, para 37.141 em 2010), como em termos relativos (de 6,08% em 

2000, para 10,51% em 2010) (Tabela 18). 
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Tabela 18 - Deslocamentos pendulares por motivo de trabalho entre os municípios da RMR - 

2000/2010 

Município 
2000 2010 

Entrada % Saída % Entrada % Saída % 

Abreu e Lima 2.353 1,03 10.867 4,78 5.069 1,43 16.984 4,81 

Araçoiaba 54 0,02 1.084 0,48 222 0,06 1.785 0,51 

Cabo 4.201 1,85 9.863 4,33 14.007 3,96 15.050 4,26 

Camaragibe 2.719 1,19 18.151 7,98 4.639 1,31 27.268 7,72 

Igarassu 3.152 1,38 4.743 2,08 6.543 1,85 10.641 3,01 

Itamaracá 915 0,40 490 0,22 1.076 0,30 1.216 0,34 

Ipojuca 1.356 0,60 712 0,31 13.650 3,86 1.049 0,30 

Itapissuma 927 0,41 1.378 0,61 1.536 0,43 28.03 0,79 

Jaboatão 13.484 5,92 63.469 27,89 26.735 7,57 93.728 26,53 

Moreno 349 0,15 3.725 1,64 759 0,21 6.334 1,79 

Olinda 14.238 6,26 50.196 22,06 23.638 6,69 65.894 18,65 

Paulista 7.985 3,51 39.565 17,39 12.746 3,61 58.129 16,45 

Recife 174.814 76,81 13.831 6,08 240.591 68,10 37.141 10,51 

São Lourenço 1.033 0,45 9.504 4,18 2.073 0,59 15.262 4,32 

Total 227.578 100,00 227.578 100,00 353.284 100,00 353.284 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 Já Olinda mostrou crescimento no número de entradas, ainda que pequena, e diminuição 

na participação de saídas de trabalhadores pendulares metropolitanos. Em 2000, o município 

figurava como o segundo maior receptor de trabalhadores pendulares da RMR (14.238 pessoas 

ou 6,26%). No período seguinte (2010), Olinda perde uma posição para Jaboatão e figura como 

o terceiro maior receptor de trabalhadores pendulares da metrópole (23.628 indivíduos ou 

6,69%). Com saídas que superam as entradas, e apesar de ter havido crescimento em suas 

expulsões em termos absolutos (de 50.196 em 2000, para 65.894 trabalhadores pendulares em 

2010), em termos relativos diminuiu de 22,06% no primeiro ano, para 18,65% do total de saídas 

da RMR, permanecendo como a segunda maior cidade dormitório da metrópole. 

 Como colocado, Jaboatão passa a receber o segundo maior contingente de trabalhadores 

pendulares da área metropolitana em 2010, com 26.735 (7,57%) chegadas habituais em eu 

espaço. Por outro lado, o município também é a maior cidade dormitório da RMR em 2000 e 

em 2010, ao expulsar, respectivamente, 63.469 (27,89%) e 93.728 (26,53%) commuters por 

motivo de trabalho para os demais municípios metropolitanos. 

 Olinda e Jaboatão são bastante próximos do núcleo metropolitano (principal receptor de 

trabalhadores pendulares) e apresentam fácil acesso ao mesmo, além disso, Jaboatão também é 

próximo a Cabo de Santo Agostinho (que comporta um polo industrial), o que pode explicar a 
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grande expulsão de mão de obra pendular desses dois municípios (MARINHO; LEITÃO; 

LACERDA, 2007; ROCHA; DINIZ, 2015). 

 Ipojuca merece destaque no que concerne ao crescimento, de 2000 para 2010, do 

número de indivíduos que residem em outro município mas trabalham em sua extensão. Em 

2000 estima-se que o município recebia 1.356 (0,60%) trabalhadores, advindos demais 

municípios metropolitanos, em 2010, essa quantidade cresceu em mais de doze mil, e passou a 

chegar 13.650 (3,86%) pessoas para exercer suas profissões em Ipojuca. Tal crescimento pode 

ter ocorrido devido às novas instalações feitas no CIPS no ano de 2008 (Projeto Suape Global), 

ao completar 30 anos de existência. 

 De acordo com a Tabela 19, a maioria dos trabalhadores que realizam deslocamento 

pendular na RMR são definidos como não migrantes. Dos 227.578 commuters motivados pelo 

trabalho da RMR em 2000, 66.963 (29,42%) eram migrantes, ao passo que 160.615 (70,58%) 

eram não migrantes. Em 2010 esses dados se intensificam e dos 353.284 trabalhadores 

pendulares, 71.373 (20,20%) eram migrantes e 281.911 (79,80%) eram tidos como não 

migrantes.  

 

Tabela 19 - Volume da população que realizava a pendularidade na RMR por status 

migratório - 2000/2010 

Status 

migratório 
2000 % 2010 % 

Migrantes 66.963 29,42 71.373 20,20 

Não Migrantes 160.615 70,58 281.911 79,80 

Total 227.578 100,00 353.284 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 Quanto a direção dos movimentos pendulares dentro da RMR em 2000, entre os 

migrantes, o fluxo que predomina é o entorno-núcleo. Estima-se que 53.355 (79,68%) 

indivíduos considerados migrantes na RMR se deslocavam dos municípios do entorno (seus 

municípios de residência) para trabalhar em Recife (núcleo metropolitano) (Tabela 20). 

 Em seguida está o fluxo entorno-entorno, representado por 11.061 (16,52%) 

trabalhadores pendulares. O fluxo menos expressivo entre os migrantes é o núcleo-entorno, 

com 2.547 (3,80%) pessoas (Tabela 20). 
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Tabela 20 - Direção dos deslocamentos pendulares dentro da RMR entre migrantes e não 

migrantes - 2000/2010 

2000 

Deslocamento 

pendular 

Total Migrantes Não migrantes 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Núcleo-entorno 13.831 6,08 2.547 3,80 11.284 7,03 

Entorno-núcleo 174.814 76,81 53.355 79,68 121.459 75,62 

Entorno-entorno 38.933 17,11 11.061 16,52 27.872 17,35 

Total 227.578 100,00 66.963 100,00 160.615 100,00 

2010 

Deslocamento 

pendular 

Total Migrantes Não migrantes 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Núcleo-entorno 37.141 10,51 5.787 8,11 31.354 11,12 

Entorno-núcleo 240.591 68,10 48.867 68,47 191.724 68,01 

Entorno-entorno 75.552 21,39 16.719 23,42 58.833 20,87 

Total 353.284 100,00 71.373 100,00 281.911 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 Quanto aos não migrantes, em 2000, a maioria deles (121.459 ou 75,62%) também se 

deslocava de municípios do entorno para trabalhar no núcleo da RMR. O segundo maior fluxo 

era o entorno-entorno, com 27.872 (17,35%) trabalhadores pendulares. E, em última posição, 

com 11.284 (7,03%) indivíduos, o fluxo núcleo-entorno (Tabela 20). 

 Em 2010, tanto migrantes como não migrantes permanecem com o mesmo padrão dos 

deslocamentos pendulares. Entre migrantes e não migrantes, a direção que predomina é a 

entorno-núcleo, com 48.867 (68,47%) e 191.724 (68,01%), respectivamente. Em seguida, a 

segunda maior parcela dos migrantes (16.719 ou 23,43%) e não migrantes (58.833 ou 20,87%) 

partiam de algum município do entorno para trabalhar em outro município também do entorno 

metropolitano. Por último permanece o deslocamento do tipo núcleo entorno, com 5.787 

(8,11%) entre os migrantes, e 31.354 (11,12%) entre os não migrantes (Tabela 20). 

 A evolução dos deslocamentos pendulares de trabalhadores de acordo com o tipo de 

fluxo dentro da metrópole e o status migratório de quem a realiza, se encontra de forma 

visualmente mais clara no gráfico abaixo (Gráfico 2). Com um padrão bem parecido com o que 

vem acontecendo na RMF, nota-se na RMR, tanto entre o grupo de migrantes, como entre o 

grupo de não migrantes, o contínuo decrescimento dos deslocamentos pendulares que partem 

do entorno em direção ao núcleo, à medida em que a mobilidade pendular que tem o entorno 

como destino (núcleo-entorno e entorno-entorno) apresenta expansão. 

 A força de atração de trabalhadores pendulares que Recife tem ainda é bastante 

significativa, não é à toa que, apesar do decrescimento, a capital pernambucana ainda é o 
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principal destino da maioria dos trabalhadores que realizam a pendularidade na RMR. Contudo, 

é imprescindível destacar a importância que os municípios do entorno estão alcançando na 

dinâmica econômica da metrópole, sediando investimentos, gerando empregos e atraindo cada 

vez mais um número maior de trabalhadores pendulares. 

 

Gráfico 2 - Evolução dos deslocamentos pendulares de trabalhadores segundo tipo de fluxo 

intrametropolitano e status migratório (migrantes e não migrantes) (%) – RMR -2000/2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 A Tabela 21 exibe de onde vieram os migrantes que tiveram a RMR como destino e se 

deslocam todos os dias para trabalhar em outra cidade da RM. A maior parte dos migrantes que 

realizam a pendularidade em razão do trabalho na RMR são originados dos próprios municípios 

da metrópole pernambucana (67,12%). Em seguida estão os indivíduos que antes residiam em 

outros municípios do estado do Pernambuco (13,83%).  

 

Tabela 21 - Origem do migrante que realiza a pendularidade na RMR – 2010 

Origem Freq. % 

Intrametropolitano 47.907 67,12 

Intraestadual 9.874 13,83 

Intrarregional 4.394 6,16 

Inter-regional 5.970 8,36 

Outros 3.228 4,53 

Total 71.373 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

Nota: na categoria “Outros” estão os migrantes que vieram de outros países (internacionais) para a RM e os 

casos ignorados. 
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 Na frente somente dos migrantes intrarregionais (6,16%) estão as pessoas que chegaram 

à RMR  vindas de outros estados brasileiros (8,36%) (Tabela 21). 

 Em síntese, de 2000 para 2010, a RMR teve incremento de mais de cem mil 

trabalhadores pendulares. Recife, Jaboatão e Olinda se destacam como os maiores municípios 

receptores dessa mão de obra, com os dois últimos figurando também como principais 

expulsores. Do total de commuters da região metropolitana, tanto em 2000, como em 2010, a 

maioria foi identificado como não migrante. O principal fluxo realizado pela mão de obra 

pendular, sejam eles migrantes ou não, é o entorno-núcleo, apesar do decrescimento. Quanto a 

origem dos migrantes da RMR que pendulam para trabalhar, a maioria provém da própria 

metrópole (migrantes intrametropolitanos). 

 

4.3 Região Metropolitana De Salvador (RMS) 
 

 O contingente de trabalhadores que realizavam mobilidade pendular na RMS mais que 

dobrou de 2000 para 2010. Em 2000, estima-se que 54.492 pessoas se deslocavam de seus 

municípios de residência para trabalhar em outro município que compunha a RMS, enquanto 

que em 2010 esse contingente ampliou para 117.385 trabalhadores (Tabela 22). 

 

Tabela 22 - Deslocamentos pendulares por motivo de trabalho entre os municípios da RMS - 

2000/2010 

Município 
2000 2010 

Entrada % Saída % Entrada % Saída % 

Camaçari 12.548 23,03 3.273 6,01 26.843 22,87 12.635 10,76 

Candeias 3.224 5,92 3.079 5,65 9.088 7,74 5.033 4,29 

Dias D'Ávila 918 1,68 2.952 5,42 3.081 2,62 6.864 5,85 

Itaparica 250 0,46 738 1,35 221 0,19 1.236 1,05 

Lauro de Freitas 4.584 8,41 13.485 24,75 15.673 13,35 24.346 20,74 

Madre de Deus 1.453 2,67 417 0,77 2.932 2,50 1.807 1,54 

Mata de São João 660 1,21 1.552 2,85 3.008 2,56 2.323 1,98 

Pojuca 337 0,62 515 0,95 1.109 0,94 780 0,66 

Salvador 23.231 42,63 18.725 34,36 41.070 34,99 43.327 36,91 

S. Fco do Conde 2.365 4,34 672 1,23 4.903 4,18 1.067 0,91 

S. Sebastião 362 0,66 2.302 4,22 1.042 0,89 3.208 2,73 

Simões Filho 4.186 7,68 6.243 11,46 7.740 6,59 12.906 10,99 

Vera Cruz 373 0,69 539 0,99 675 0,57 1.853 1,58 

Total 54.492 100,00 54.492 100,00 117.385 100,00 117.385 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 
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Como esperado, Salvador foi o maior receptor de força de trabalho pendular da RMS 

em 2000 e em 2010. No primeiro ano, o município recebia regularmente 23.231 (42,63%) 

trabalhadores vindos de municípios do entorno metropolitano. Já no segundo período (2010), 

apesar de essa quantidade ter aumentado para 41.070 trabalhadores, a capital baiana perdeu 

representatividade na RMS, já que esse número representa 34,99% dos commuters de toda a 

metrópole. Quantos às saídas, essas aumentaram de forma significativa de 2000 para 2010: em 

2000, 18.725 (34,36%) indivíduos que moravam em Salvador saiam do município para 

trabalhar em algum dos doze municípios do entorto; em 2010 essa parcela chegou a 43.327 

(36,91%) pessoas, figurando como a maior cidade dormitório da RM (Tabela 22). 

Isso revela um fato interessante que difere Salvador dos dois outros núcleos 

metropolitanos do Nordeste (Fortaleza e Recife), é que o município é o maior receptor de 

trabalhadores pendulares da região metropolitana ao mesmo tempo que também é o maior 

emissor. Isso mostra a forte integração entre o entorno e o núcleo da RMS, em virtude da 

instalação de empreendimentos fora de Salvador (GORDILHO-SOUZA, 2004). 

 O segundo município que mais atrai pendularidade por motivo de trabalho na RMS é 

Camaçari, contudo, a cidade segue a mesma tendência de Salvador, com diminuição da inserção 

(em termos relativos) e aumento da expulsão (em termos absolutos e relativos) de trabalhadores 

pendulares. Em 2000, o município obtinha 12.548 (23,03%) trabalhadores cotidianamente em 

seus campos de trabalho, ao passo que saíam 3.273 (6,01%); em 2010 recebia 26.843 pessoas, 

que representa 22,87% das entradas de toda a RMS, enquanto saiam 12.635 (10,76%) para 

realizar suas atividades em outras cidades da metrópole (Tabela 22). 

 Cabe destacar a baixa atratividade pendular dos municípios de Itaparica e Vera Cruz. 

Em 2010 os municípios tiveram as menores entradas de trabalhadores pendulares da RMS: 

Itaparica recebia somente 221 (0,19%) trabalhadores pendulares, enquanto Vera Cruz absorvia 

675 (0,57%) (Tabela 22). O difícil acesso às ilhas, que em maior parte é feito através de balsas 

e lanchas, pode influenciar tal dinâmica. 

 No que se refere às emissões de trabalhadores pendulares, entre Salvador e Camaçari, 

em termos quantitativos, outros grandes municípios que se caracterizam como cidades-

dormitório são Lauro de Freitas e Simões Filho. Ainda que tenham apresentado perda na 

participação relativa das saídas pendulares da RMS, Lauro de Freitas e Simões filhos têm as 

maiores saídas da metrópole tanto em 2000 (24,75% e 11,46%, respectivamente), como em 

2010 (20,74% e 10,99%, respectivamente) (Tabela 22). 

 Quanto ao status migratório dos indivíduos que pendulam para trabalhar entre os 

municípios da RMS, a maioria deles é não migrante. Em 2000, 36.837 (67,60%) da mão de 
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obra pendular da metrópole baiana era composta por não migrantes, enquanto 17.665 (32,40%) 

deles residia na metrópole há menos de dez anos (migrantes). Em 2010, o número de não 

migrantes que realizavam a pendularidade aumentou para 84.337 (71,85%), ao passo que a 

proporção de migrantes diminuiu para 28,15% (33.048 pessoas) (Tabela 23). 

 

Tabela 23 - Volume da população que realizava a pendularidade na RMS por status 

migratório - 2000/2010 

Status migratório 2000 % 2010 % 

Migrantes 17.655 32,40 33.048 28,15 

Não Migrantes 36.837 67,60 84.337 71,85 

Total 54.492 100,00 117.385 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

Na Tabela 24 contém os dados referentes a direção tomada por migrantes e não 

migrantes para realizar a mobilidade pendular na RMS em 2000 e em 2010. Em 2000, a 

principal direção feita pela população considerada migrante para exercer suas atividades era a 

entorno-núcleo (63,04%). Em seguida estavam os fluxos do tipo entorno-entorno (21,69%) e, 

por último, a núcleo-entorno (15,27%). 

 

Tabela 24 - Direção dos deslocamentos pendulares dentro da RMS entre migrantes e não 

migrantes - 2000/2010 

2000 

Deslocamento 

pendular 

Total Migrantes Não migrantes 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Núcleo-entorno 18.725 34,36 2.696 15,27 16.029 43,51 

Entorno-núcleo 23.231 42,63 11.130 63,04 12.101 32,85 

Entorno-entorno 12.536 23,01 3.829 21,69 8.707 23,64 

Total 54.492 100,00 17.655 100,00 36.837 100,00 

2010 

Deslocamento 

pendular 

Total Migrantes Não migrantes 

Abs. % Abs. % Abs. % 

Núcleo-entorno 43.327 36,91 5.970 18,06 37.357 44,29 

Entorno-núcleo 41.071 34,99 16.913 51,18 24.158 28,64 

Entorno-entorno 32.987 28,10 10.165 30,76 22.822 27,06 

Total 117.385 100,00 33.048 100,00 84.337 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

Até então não vemos nada de muito diferente do que aconteceu nas outras duas regiões 

metropolitanas estudadas (RMF e RMR). Porém, a novidade na RMS está entre os não 

migrantes. Já em 2000, a maioria deles se deslocava do núcleo para trabalhar no entorno 

metropolitano (43,51%) (Tabela 24).  
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Em quantidade bem próxima a essa, estavam os que se locomoviam cotidianamente do 

entorno para o núcleo (32,85%), seguidos dos que realizavam o fluxo entorno-entorno para 

trabalhar (23,64%) (Tabela 24).  

Em 2010, os migrantes continuaram, em sua maioria, se deslocando de municípios do 

entorno para trabalhar no núcleo (51,18%), apesar de ter perdido representatividade, à media 

em que as outras duas direções se mostraram crescentes: a entorno-entorno passa a representar 

30,79%, e a núcleo-entorno, 18,06% da mobilidade pendular por motivo de trabalho (Tabela 

24). 

 Enquanto nas outras metrópoles nordestinas migrantes e não migrantes obedeceram ao 

mesmo padrão (com início do arrefecimento do deslocamento entorno-núcleo e crescimento 

dos deslocamentos núcleo-entorno e entorno-entorno), na RMS essa inversão já está firmada 

entre os não migrantes. Em 2010, 44,29% dos deslocamentos pendulares realizados pelos não 

migrantes da RMS se originavam no núcleo com destino ao entorno. Logo depois está o fluxo 

entorno-núcleo, representando 28,64%, e o entorno-entorno, com 27,06% (Tabela 24). 

 Essa singularidade tem um melhor entendimento ao olharmos o Gráfico 3. Bem como 

aconteceu entre migrantes e não migrantes nas RMF e na RMR, os migrantes da RMS estão se 

deslocando cada vez menos do entorno para trabalhar no núcleo, enquanto há crescimento dos 

fluxos que têm o entorno como destino (núcleo-entorno e entorno-entorno). 

Por sua vez, os não migrantes da RMS que residiam no núcleo e trabalhavam no entorno 

já eram a maioria em 2000, obtendo crescimento em 2010. Ao mesmo tempo em que houve 

arrefecimento da pendularidade do entorno para o núcleo e aumento do entorno-entorno. Se 

essa tendência permanecer, é bem provável que os dados do Censo Demográfico de 2020 

apontem que a direção menos expressiva da pendularidade entre os não migrantes da Região 

Metropolitana de Salvador é a entorno-núcleo (Gráfico 3). 
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Gráfico 3– Evolução dos deslocamentos pendulares de trabalhadores segundo tipo de fluxo 

intrametropolitano e status migratório (migrantes e não migrantes) (%) – RMS -2000/2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 Essa dinâmica, e os outros resultados apresentados anteriormente, corroboram com a 

ideia de que a economia dos municípios do entorno está cada vez mais crescente, fortalecendo 

seu mercado de trabalho e gerando empregos que atraem cada vez mais a mão de obra da 

metrópole, modificando suas condições que, até pouco tempo atrás não se sobressaiam como 

destino da mobilidade pendular. 

 Em se tratando da origem do migrante que se desloca para um município distinto do que 

fixou residência a fim de trabalhar, nota-se que a grande maioria (58,37%) são pessoas que 

migraram de outros municípios da RM (migrantes intrametropolitanos). Em seguida, estão os 

migrantes intraestaduais, representando 22,27% do total (Tabela 25).  

 

Tabela 25 - Origem do migrante que realiza a pendularidade na RMS – 2010 

Origem Freq. % 

Intrametropolitano 19.290 58,37 

Intraestadual 7.359 22,27 

Intrarregional 1.595 4,83 

Inter-regional 3.790 11,47 

Outros 1.014 3,06 

Total 33.048 100,00 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

Nota: na categoria “Outros” estão os migrantes que vieram de outros países (internacionais) para a RM e os 

casos ignorados. 
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 Dos trabalhadores pendulares que se caracterizam como migrantes da RMS, 11,47% 

deles vieram de outras regiões do brasil, fora a região Nordeste, que expulsou a menor 

quantidade de mão de obra pendular (4,83%) entre os migrantes da RMS (Tabela 25). 

 Em resumo, a quantidade de trabalhadores pendulares mais que dobrou na RMS no 

intervalo de dez anos. Por um lado, Salvador foi o município que mais atraiu a mão de obra 

pendular da RMS, mas por outro, foi também o maior expulsor. Depois de Salvador, quanto às 

entradas, destaca-se Camaçari; e quanto às saídas destaca-se Lauro de Freitas e Simões Filho. 

No que se refere ao status migratório, foi constatado também que a maioria dos trabalhadores 

pendulares são não migrantes. A direção mais percorrida pelos migrantes para trabalhar é a 

entorno-núcleo, mas apresentou decrescimento de 2000 para 2010. Já entre os não migrantes, a 

núcleo-entorno é a principal desde 2000. Outro fato é que dentre os migrantes que realizam a 

pendularidade na RMS, os intrametropolitanos são os mais comuns. 
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5. A INSERÇÃO OCUPACIONAL DOS PENDULARES MIGRANTES E 

NÃO MIGRANTES 
 

Este capítulo analisa a relação entre pendularidade, migração e ocupação na RMF, RMR 

e RMS. Nele, como no capítulo anterior, a partir dos microdados dos Censos Demográficos do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) dos anos de 2000 e 2010, são feitas 

análises da inserção ocupacional dos migrantes e não migrantes que pendulam na RMF, RMR 

e RMS. Inicialmente é traçado o perfil dos migrantes e não migrantes que realizam a mobilidade 

pendular em cada uma das RM, em seguida é explorado como esses grupos estão inseridos no 

mercado de trabalho e seus rendimentos. 

 

5.1 Perfil 
 

As variáveis do censo escolhidas para compor o perfil dos trabalhadores pendulares 

nesta seção foram: sexo, idade, raça/cor e nível de instrução. Essas características afetam na 

inserção ocupacional e, portanto, nos rendimentos dos trabalhadores (GRAHAM; HOLANDA 

FILHO, 1980; QUEIROZ, 2013) 

Antes de iniciarmos as análises é preciso esclarecer se de um censo para o outro há 

diferenças entre essas variáveis e, se existir, mostrar como elas foram compatibilizadas. 

A variável “Sexo” não apresentou modificações em sua classificação de 2000 (V0401) 

para 2010 (V0601), dessa forma, não foi necessário atribuir a ela uma nova classificação, 

continuou sendo identificada como masculino e feminino. 

No caso da variável “Idade em anos completos” também não houve mudanças entre 

2000 (V4752) e 2010 (V6036), mas optou-se por agrupá-las em seis grupos etários: i) 10 a 14 

anos; ii) 15 a 24 anos; iii) 25 a 39 anos; iv) 40 a 49 anos; v) 50 a 59 anos; e vi) 60 anos ou mais. 

No Censo Demográfico de 2000, a variável que informava a escolaridade dos indivíduos 

era a “Anos de estudo” (V4300), contudo, no Censo de 2010, essa foi substituída pela variável 

“Nível de instrução” (V6400). Para se tornarem comparáveis, foi feita a adequação da variável 

“Anos de estudo” do Censo de 2000 para nível de instrução, a agregando da seguinte maneira: 

i) menos de oito anos de estudo – sem instrução e fundamental incompleto; ii) oito a dez anos 

de estudo – fundamental completo e médio incompleto; iii) onze a quatorze anos de estudo – 

médio completo e superior incompleto; iv) mais de quinze anos de estudo - superior completo. 

No Censos Demográficos de 2000 foram excluídos os casos de alfabetização de adultos e os 

não determinados (QUEIROZ, 2013). 
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Por fim, no caso da variável raça/cor (V0408 em 2000, e V0606 em 2010) não houve 

mudança entre os censos, permanecendo com a mesma classificação de cinco grupos: i) branca; 

ii) preta; iii) amarela; iv) parda; e v) indígena. Os casos ignorados foram excluídos. 

  

5.1.1 Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 
 

 Nos dois períodos, tanto entre os migrantes como entre os não migrantes, há predomínio 

de homens que se deslocam dos seus municípios de moradia para trabalhar em outro da RMF. 

Contudo, em ambos os grupos existe crescimento do número de mulheres commuters, 

encurtando a diferença gritante entre os sexos (Gráfico 4).  

A parcela de mulheres migrantes que realizam pendularidade aumentou de 32,18% no 

ano de 2000, para 36,58% no ano de 2010. Do mesmo modo, entre as não migrantes, sua 

participação cresceu de 33,81% para 35,03% de um período a outro (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 - Sexo da população ocupada que realiza deslocamento pendular por motivo de 

trabalho – não migrantes e migrantes – RMF – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 Analisando a força de trabalho pendular masculina, nota-se que apesar de eles ainda 

estarem em maior parte, houve decrescimento de 2000 para 2010. Entre os migrantes a parcela 

de homens da RMF que realizava a mobilidade pendular diminuiu de 67,82 no primeiro ano, 

para 63,42% no segundo. O mesmo aconteceu entre os não migrantes, que em 2000 

representavam 66,19% desse grupo de pendulares e caiu para 64,97% (Gráfico 4). 
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 Quanto a faixa etária, a que predomina é a de 25 a 39 anos, entre os migrantes e os não 

migrantes. Apesar disso, essa proporção diminuiu ao longo dos períodos: no grupo de migrantes 

houve queda de 55,81% (2000) para 52,67% (2010); e entre não migrantes a diminuição foi de 

49,56% (2000) para 44,62% (2010) (Gráfico 5). 

  

Gráfico 5 - Faixa etária da população ocupada que realiza deslocamento pendular por motivo 

de trabalho – não migrantes e migrantes – RMF – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

Nota-se também que entre os migrantes que pendulavam na RMF, os grupos mais jovens 

(10 a 14 anos e 15 a 24 anos) perderam representatividade, ao passo que os mais velhos (40 a 

49 anos, 50 a 59 anos e 60 ou mais) sofreram leve crescimento (Gráfico 5). 

Entre os não migrantes houve dinâmica parecida no sentido de que houve aumento da 

parcela dos três grupos mais envelhecidos (40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 ou mais) pendulando, 

e diminuição do grupo mais jovem (10 a 14 anos), contudo, esse envelhecimento pode ter 

acontecido pelo envelhecimento da população brasileira como um todo, que se deve 

principalmente ao rápido e sustentado declínio da fecundidade (CARVALHO; GARCIA, 

2003). A diferença é que entre os commuters não migrantes, a parcela de indivíduos de 15 a 24 

anos sofreu aumento, ao passar de 19,86% (2000) para 20,30% (2010) (Gráfico 5). 

Outra característica importante diz respeito à raça/cor. O Gráfico 6 mostra que há 

predominância dos commuters de cor parda entre migrantes e não migrantes, inclusive com 

crescimento entre 2000 e 2010, ao representar 59,16% dos pendulares migrantes e 61,18% dos 

pendulares não migrantes. 
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Gráfico 6 - Raça/cor da população ocupada que realiza deslocamento pendular por motivo de 

trabalho – não migrantes e migrantes – RMF – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 Em seguida, estão em maioria os indivíduos brancos (migrantes ou não) que se deslocam 

dos seus municípios de moradia para trabalhar em outro da RMF, contudo, sofreram queda em 

suas participações entre os períodos: na categoria de migrantes houve diminuição de 40,37% 

(2000) para 33,78% (2010); e entra não migrantes a diminuição foi de 35,18% (2000) para 

31,19% (2010) (Gráfico 6). 

 Se faz importante salientar o crescimento na proporção de trabalhadores pendulares de 

cor preta. Enquanto em 2000 entre migrantes e não migrantes eles representavam 

respectivamente 2,48% e 5,35%, em 2010 5,35% e 5,82% dos commuters eram compostos 

trabalhadores de cor preta (Gráfico 6). 

 A participação dos outros dois grupos - amarelos e indígenas -, embora tímida, sofreu 

crescimento, mas a primeira não alcançou nem 1,5% e a segunda nem 0,5% dos trabalhadores 

pendulares em 2010, sendo eles migrantes ou não migrantes (Gráfico 6). 
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superior incompleto, e superior completo) tiveram crescimento em suas participações (Gráfico 

7). 

 

Gráfico 7 - Nível de instrução da população ocupada que realiza deslocamento pendular por 

motivo de trabalho – não migrantes e migrantes – RMF – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 Entre os migrantes, o decrescimento de trabalhadores pendulares sem instrução e 

fundamental incompleto foi de cerca de 20 pontos percentuais (de 45,75% para 25,18%), 

enquanto o decrescimento dos que tinham fundamental completo e médio incompleto pode 

pouco mais de 3% (de 22% para 18,67%). Quanto à elevação educacional mencionada 

anteriormente, os indivíduos que possuíam ensino médio completo e superior incompleto 

chegaram a representar 44,06% dos migrantes que pendulavam na RMF em 2010 (em 2000 

eram 28,65%), e, no mesmo ano, os que tinham superior completo representavam 12,09% (em 

2000 eram somente 3,60%) (Gráfico 7). 

 Os não migrantes seguiram a mesma tendência de diminuição: de 50,90% (2000) para 

28,16% (2010) dos sem instrução e fundamental incompleto; e 19,81% (2000) para 18,10% 

(2010) dos que tinham de oito a dez anos de estudo (fundamental completo e médio incompleto. 

E a mesma tendência de elevação: de 25,81% (2000) para 44,11% (2010) dos trabalhadores 

com ensino médio completo e superior incompleto; e 3,48% (2000) para 9,63% (2010). 

 Em resumo, os trabalhadores pendulares da RMF apresentam um perfil comum entre os 

os migrantes e não migrantes. A maioria em ambos os grupos são do sexo masculino, embora 

esteja havendo uma inserção feminina cada vez maior realizando esse tipo de deslocamento 

para trabalhar, com essas tendo uma ligeira vantagem entre os migrantes. Quanto à faixa etária, 
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há predomínio de indivíduos de 25 a 39 anos em ambos os grupos, mas o grupo de não migrantes 

apresenta uma porção de trabalhadores pendulares mais envelhecida. A raça/cor mais comum 

entre os trabalhadores pendulares, também em ambos os grupos, é a parda. Quanto ao nível de 

instrução, nos dois grupos houve um avanço ao longo dos períodos analisados, mas observa-se 

uma ligeira vantagem dos migrantes nesse quesito. 

 

5.1.2 Região Metropolitana de Recife (RMR) 
 

O deslocamento pendular na RMR, assim como na RMF, é uma característica 

predominantemente masculina. Porém, esse grupo também apresentou ligeira redução em sua 

participação do ano de 2000 para 2010. Entre migrantes, os homens que pendulavam para 

trabalhar diminuíram de 63,53% para 61,46%. No grupo de não migrantes essa redução foi de 

63,65% (2000) para 61,06% (2010) (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Sexo da população ocupada que realiza deslocamento pendular por motivo de 

trabalho – não migrantes e migrantes – RMR – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

Em relação às mulheres, essas vêm cada vez mais ocupando espaço nos postos de 

trabalho. No conjunto de migrantes, a parcela feminina que faz a mobilidade pendular na RMR 

cresceu de 36,47% (2000) para 38,54% (2010). Dentre os não migrantes commuters, em 2000 

36,35% deles era composto por mulheres, com expansão para 38,94% em 2010 (Gráfico 8). 
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A faixa etária mais comum entre a força de trabalho pendular da RMR é a de 25 a 39 

anos, embora tenha perdido representatividade no conjunto de migrantes (de 54,91% para 

53,58%) e no de não migrantes (de 45,80% para 45,55%), de 2000 para 2010 (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9 - Faixa etária da população ocupada que realiza deslocamento pendular por motivo 

de trabalho – não migrantes e migrantes – RMR – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 A segunda maior parcela de trabalhadores pendulares se encontra na faixa etária de 40 

a 49 anos, contudo, de 2000 para 2010, entre os migrantes ela aumentou (de 20,60% para 

21,02%) e entre os não migrantes ela arrefeceu (de 22,21% para 21,68%) (Gráfico 9). 

 Os dois grupos etários mais jovens seguiram a mesma tendência de crescimento e 

redução entre migrantes e não migrantes que pendulam para trabalhar: pequeno incremento de 

0,2% dos indivíduos de 10 a 14 anos; redução da parcela de indivíduos de 15 a 24 anos (de 

15,84% para 13,98% entre migrantes e 19,36 para 16,71% entre não migrantes). Assim como 

os dois mais envelhecidos: expansão de 6,88% para 8,90% (50 a 59 anos) e expansão de 1,71% 

para 2,43% (60 anos ou mais), no grupo de migrantes; e expansão dos que tinham de 50 a 59 

anos (de 9,92% para 12,20%) e dos que tinham 60 anos ou mais (de 2,57% para 3,73%), no 

grupo de não migrantes (Gráfico 9). 

 Como na RMF, a maior parcela de trabalhadores pendulares da RMR se autodeclara de 

cor parda, contudo, houve diminuição da participação desses indivíduos de 48,22% (2000) para 

46,67% (2010) entre migrantes, e 52,08% (2000) para 50,35% (2010) entre não migrantes 

(Gráfico 10). 
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Gráfico 10 - Raça/cor da população ocupada que realiza deslocamento pendular por motivo 

de trabalho – não migrantes e migrantes – RMR – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

Os commuters de cor branca também perderam representatividade de um período para 

o outro: no grupo de migrantes caiu de 46,36% para 41,17%; e no grupo de não migrantes, de 

41,99% para 38,30% (Gráfico 10). 

 Por sua vez, a população de cor preta apresentou expansão em sua participação. Em 

2010, 10,55% dos indivíduos considerados migrantes e que se locomoviam de seus municípios 

de residência para outro município da metrópole pernambucana se autodeclararam pretos. Entre 

os não migrantes, essa parcela foi de 9,93%. As demais raças/cores estão em menor quantidade. 

Nos dois grupos, indígena não alcançou nem 0,25%, e a amarela nem 1,40% (Gráfico 10). 

No que se refere ao nível de instrução, nota-se melhora do nível educacional da 

população da RMR que pendula para trabalhar entre os dois anos (2000 e 2010). Nos dois 

grupos houve redução da participação de pessoas sem instrução e com fundamental incompleto 

(de 32,17% para 20,78% no grupo de migrantes; e 36,07% para 23,52% no grupo de não 

migrantes), e da participação de pessoas com fundamental completo e médio incompleto (de 

17,49% para 14,09% no grupo de migrantes; e 18,52% para 14,90% no grupo de não migrantes) 

(Gráfico 11). 
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Gráfico 11 - Nível de instrução da população ocupada que realiza deslocamento pendular por 

motivo de trabalho – não migrantes e migrantes – RMR – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 Os dois mais elevados níveis de instrução, por sua vez, se mostraram crescentes. A 

parcela de migrantes que realizam a pendularidade por motivo de trabalho com nível médio 

completo e superior incompleto cresceu, entre os dois anos, de 37,41% para 48,22%; enquanto 

os que apresentaram nível superior completo passaram de 12,93% para 16,91%. Já entre os não 

migrantes, o segundo maior nível educacional (médio completo e superior incompleto) subiu 

de 35,28% (2000) para 47,45% (2010); e pessoas com mais de quinze anos de estudo (superior 

completo) se avolumaram em 4 pontos percentuais, ao representar 14,13% dessa população em 

2010 (Gráfico 11). 

 De forma geral, na RMR os trabalhadores pendulares identificados como migrantes 

apresentam um perfil bastante parecido com o dos não migrantes. A maioria desses 

trabalhadores são do sexo masculino, e há uma inserção cada vez maior de mulheres realizando 

esse deslocamento, um pouco maior entre os não migrantes. A maior parte é da faixa etária de 

25 a 39 anos, mas os não migrantes apresentam uma porção mais velha (de 40 anos acima) de 

trabalhadores pendulares. No que concerne a raça/cor, em ambos os grupos existe uma 

predominância de pardos. E, por fim, houve uma melhora na escolaridade dos indivíduos que 

se deslocam para trabalhar na RMR, sejam eles migrantes ou não migrantes, contudo, o 

primeiro grupo se mostra com melhores qualificações. 
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5.1.3 Região Metropolitana de Salvador (RMS) 
 

 Dentre as metrópoles nordestinas, a RMS é a que tem a maior desigualdade de gênero 

entre indivíduos que realizam a mobilidade pendular em municípios do seu território. Em 2000, 

no grupo de migrantes, somente 33,91% da força de trabalho pendular da metrópole baiana era 

composta de mulheres, com crescimento para 35,90% em 2010, a menor proporção de 

trabalhadoras pendulares migrantes das três RM (Gráfico 12).  

  

Gráfico 12 - Sexo da população ocupada que realiza deslocamento pendular por motivo de 

trabalho – não migrantes e migrantes – RMS – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 Quando analisamos o grupo de não migrantes que se deslocam de forma pendular na 

RMS, essa desigualdade é ainda mais evidente. Em 2000, 72,61% dos trabalhadores pendulares 

eram homens, enquanto as mulheres representavam somente 27,39% dessa população. Em 

2010, constatou-se crescimento da mão de obra pendular feminina (para 30,22%), mas os 

homens ainda representam a maior parcela desse grupo (69,78%), a maior proporção de homens 

commuters de todas as metrópoles do Nordeste (Gráfico 12).  

A título de informação, em 2000, a RMR (das três é a que apresenta maior igualdade 

entre os sexos) tinha proporções de mulheres commuters maiores do que as alcançadas em 2010 

pela RMS (Gráficos 8 e 12). Quer dizer, apesar do crescimento da representatividade da força 

de trabalho feminina alcançada pela RMS no que se refere à pendularidade, se comparada às 

outras metrópoles, a mesma ainda tem muito o que aperfeiçoar em termos de igualdade de 

gênero. 
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 No que concerne à faixa etária dos que pendulam para trabalhar na RMS, a grande 

maioria tem de 25 a 39 anos, tanto entre os migrantes como entre os não migrantes, assim como 

ocorre na RMF e na RMR. O que difere a RMS das outras duas, é que em 2010 essa proporção 

sofreu crescimento entre o grupo de migrantes (de 51,07% para 51,51%) e de não migrantes 

(de 42,52% para 48,27%) (Gráfico 13), enquanto na RM de Fortaleza e Recife arrefeceu 

(Gráficos 5 e 9). 

 

Gráfico 13 - Faixa etária da população ocupada que realiza deslocamento pendular por 

motivo de trabalho – não migrantes e migrantes – RMS – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 
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representava 0,14%, e a outra (15 a 24 anos), 12,26% (Gráfico 13). 
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47,15%; no grupo de não migrantes foi de 56,17% para 52,39%. Os commuters brancos também 

perderam representatividade entre migrantes e não migrantes, de 30,59% para 29,53% no 

primeiro, e de 21,05% para 18,07% no segundo. Apesar disso, a população branca ainda é a 

segunda mais volumosa dentre trabalhadores pendulares considerados migrantes (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 - Raça/cor da população ocupada que realiza deslocamento pendular por motivo 

de trabalho – não migrantes e migrantes – RMS – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 A RMS é a metrópole nordestina com maior proporção de pretos realizando a 

pendularidade, e segue tendência crescente. Em 2000 suas participações já eram muito 

superiores às observadas no período mais recente da RMF e da RMR. No grupo de migrantes 

houve crescimento de mais de 4 pontos percentuais, ao representar 21,28% do total em 2010. 

No grupo dos não migrantes o aumento foi maior: foram cerca de 6 pontos percentuais a mais 

que em 2000, alcançando 27,80% do total. Nesse último grupo, a população preta é segunda 

maior desde o primeiro período (Gráfico 14). Esse fato pode estar ligado ao elemento histórico, 

que mostra que Salvador e também municípios dos arredores, sempre possuiu grande parte da 

população declarada como preta ou parda (ROSSI, 2016). 
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em termos educacionais entre seus trabalhadores pendulares. Explorando primeiro o grupo de 
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maiores níveis educacionais: o médio completo e superior incompleto aumentaram de 38,45% 

para 43,48%; e o superior completo mais que dobrou, já que em 2000 representava 12,84% do 

total, e em 2010 alcançou 26,56%, figurando como a segunda maior proporção, a maior desse 

nível entres todos os grupos das três metrópoles (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15 - Nível de instrução da população ocupada que realiza deslocamento pendular por 

motivo de trabalho – não migrantes e migrantes – RMS – 2000 e 2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 
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de 38,80% (2000) para 47,04, já a proporção de commuters com superior completo, passou de 

10,50% para 17,81% de 2000 para 2010 (Gráfico 15). 
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se mostraram mais qualificados ao longo do tempo, mas os migrantes possuem melhores níveis 

educacionais. 

 Apesar de a RMS ter apresentado resultados mais distintos das outras duas (RMF e 

RMR), de modo geral, as regiões metropolitanas nordestinas seguiram certas tendências bem 

similares no que se refere ao perfil dos trabalhadores pendulares migrantes e não migrantes.  

O crescimento da parcela da força de trabalho pendular feminina, migrantes ou não, foi 

um deles. Chaves (2009) atribui o aumento da inserção da força de trabalho feminina à fatores 

que proporcionam maior autonomia das mulheres em seus trajetos migratórios, e isso também 

é válido para o deslocamento pendular, como mudanças nas relações de gênero, aumento da 

liberdade e melhora do nível de instrução.  

 
Entre as causas para o aumento da participação feminina no mercado de trabalho, 

apontam-se: o aumento da escolaridade feminina, a queda da fecundidade, novas 

oportunidades oferecidas pelo mercado e, finalmente, mudanças nos padrões 

culturais, que alteraram os valores relativos aos papéis de homens e mulheres na 

sociedade (PINHEIRO et al, 2008, p. 9). 

 

Quanto à faixa etária, a elevação na participação de pessoas mais velhas realizando a 

pendularidade para trabalhar, revela uma economia que convoca cada vez mais indivíduos com 

mais experiências, isso devido ao alto custo e tempo necessários para capacitar funcionários 

novos (QUEIROZ, 2013). Além disso, a modificação na dinâmica demográfica, com o aumento 

da esperança de vida ao nascer (BRITO et al, 2008) também prolonga a permanência dos 

indivíduos em postos de trabalho (QUEIROZ, 2013). Por outro lado, a diminuição da proporção 

de pessoas mais jovens inseridas no mercado de trabalho pode se dar por questões positivas, 

como maior prioridade dada por esses jovens aos estudos (SANCHIS, 1997), mas também por 

questões negativas, como a escassez de oportunidade de trabalho para os mesmos, o que desde 

a década de 1990 é detectado no país (MONTALI; TAVARES, 2008). 

 
As exigências cada vez maiores do mercado de trabalho em relação à qualificação 

estão contribuindo para uma procura por maior escolaridade entre os jovens. Como 

consequência, acredita-se que muitos desses jovens tenham alterado suas estratégias 

de inserção, ficando mais tempo na escola ou retornando aos ambientes de formação 

e profissionalização para ampliarem as chances de encontrar um posto de trabalho em 

um mercado de trabalho cada vez mais seletivo. (DIEESE, 2008, p. 36) 

 

 

 Outro fator em relação à idade que pode ser visto nas três RM, é que a proporção de 

trabalhadores pendulares do grupo de 25 a 39 anos, é maior entre os migrantes, ao passo que os 

indivíduos mais jovens e mais velhos exibem maior proporção entre os não migrantes, isso 

porque os primeiros grupos etários não se sentem seguros com novas cenários e preferem não 



 

88 
 

migrar (OLIVEIRA; JANNUZZI, 2005), e os mais velhos por optarem uma vida mais 

sossegada e com melhor qualidade de vida perto de sua família, e não em grandes cidades, 

como em regiões metropolitanas, optando também por não migrar (OLIVEIRA; JANNUZZI, 

2005; JACINTO; RAMOS, 2010). 

 O crescimento da força de trabalho pendular de raça/cor preta de 2000 para 2010, 

detectada em todos as RM estudadas, pode ser explicada, em parte, com o reconhecer-se preto, 

devido às ações de movimentos de valorização da cultura negra que vem sendo implementado 

há diversos anos pelos movimentos negros, e também devido a implementação de políticas 

afirmativas e de reparação (como o sistema de cotas) por parte do Governo Federal (MENDES, 

2013). Soares (2008), complementa que o Estado é o grande responsável pela melhoria da 

situação da população negra, com a ação de políticas distributivas, contudo sua ascensão ainda 

se mantém em níveis relativamente baixos em relação à sociedade como um todo, e que “Não 

houve alteração do quadro de oportunidades no mercado de trabalho, principal fonte de renda 

e de mobilidade social ascendente” (SOARES, 2008, p. 128). 

 Por fim, quanto ao nível de instrução dos pendulares, nota-se relativa vantagem 

educacional dos pendulares identificados como migrantes em relação aos não migrantes, isso é 

um indicativo de que o migrante é positivamente selecionado em relação ao não migrante (DOS 

SANTOS JUNIOR; MENEZES FILHO; FERREIRA, 2005; GAMA; HERMETO, 2016). 

  

5.2 Inserção ocupacional e renda 
 

 Nesse tópico são expostos a posição na ocupação, a taxa de formalidade e informalidade, 

a ocupação por setor de atividade e a renda dos indivíduos, migrantes e não migrantes, que 

realizam a pendularidade para trabalhar na RMF, RMR e RMS. 

 Como na subdivisão anterior, faz-se importante destacar as variáveis dos Censos 

Demográficos de 2000 e 2010 aqui utilizadas.  

No censo de 2000, a variável V0447 informa a posição ocupada pelos trabalhadores. 

Ela se divide em nove categorias: i) trabalhador doméstico com carteira de trabalho assinada; 

ii) trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada; iii) empregado com carteira de 

trabalho assinada; iv) empregado sem carteira de trabalho assinada; v) empregador; vi) conta-

própria; vii) aprendiz ou estagiário sem remuneração; viii) não remunerado em ajuda a membro 

do domicílio; e ix) trabalhador na produção para o próprio consumo. Aqui, militares e 

funcionários públicos estatutários são classificados como empregados sem carteira de trabalho 

assinada, contudo, com a variável V0448 (nesse trabalho era empregado pelo Regime Jurídico 
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dos Funcionários Públicos ou como militar) existe a possibilidade de trabalhar com essa 

informação de maneira separada. 

Já no censo de 2010, a variável que nos fornece essa informação é a V0648, que se 

encontra dividida em sete categorias, duas a menos que em 2000, são elas: i) empregado com 

carteira de trabalho assinada; ii) militar do exército, marinha, aeronáutica, polícia militar ou 

corpo de bombeiros; iii) empregado pelo Regime Jurídico dos Funcionários Públicos; iv) 

empregado sem carteira de trabalho assinada; v) conta própria; vi) empregador; e vii) não 

remunerado. 

Dado o exposto, nesse estudo a posição na ocupação ficou dividida da seguinte maneira: 

 

i) Empregado 

Com carteira de trabalho assinada  

Militares e funcionários públicos estatutários 

Outros sem carteira de trabalho assinada 

ii)   Conta própria 

iii) Empregadores 

iv) Não remunerados 

 

Para o censo de 2000, a categoria “Outros sem carteira de trabalho assinada” é resultado 

da operação: “trabalhador doméstico sem carteira de trabalho assinada” + “empregado sem 

carteira de trabalho assinada” – “militares e funcionários públicos estatutários (V0448=1) ”. 

Segundo Queiroz (2013), com base na posição na ocupação é possível calcularmos a 

taxa de formalidade e informalidade no mercado de trabalho. Aqui será usada a mesma 

definição de trabalhador formal usada pela autora16, que são os empregados com carteira de 

trabalho assinada somados aos militares e funcionários públicos estatutários; e a mesma 

definição de trabalhador informal, que é a soma dos trabalhadores assalariados sem carteira 

assinada com os trabalhadores por conta própria. 

Taxa de formalidade – divisão entre trabalhadores formais (empregado com carteira 

assinada + militares e funcionários públicos estatutários) sobre População Ocupada (PO) 

 

Taxa de Formalidade =  
trabalhadores formais

PO
∗ 100 

                                                           
16 Para mais detalhes, consultar Queiroz, 2013. 
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Taxa de Informalidade –  razão entre os trabalhadores informais (empregado sem 

carteira assinada + trabalhadores por conta própria) sobre a População Ocupada (PO). 

 

Taxa de Informalidade =  
trabalhadores informais

PO
∗ 100 

 

 
As variáveis que fornecem a ocupação por setor de atividade nos censos de 2000 e 2010 

são, respectivamente, a V4462 e a V6471. De um censo para o outro a quantidade de setores 

aumentou de 224 para 240, o que dificulta a compatibilização dessas variáveis em nível muito 

desagregado (JANNUZZI, 2004). Dessa forma, os setores de atividade foram divididos em 

dezenove grupos, onde os dez maiores foram expostos nas tabelas apresentadas a seguir, mais 

um grupo denominado “outros”, onde os nove menos expressivos foram agregados. 

Por fim, a renda dos trabalhadores pendulares foi analisada através do rendimento bruto 

mensal no trabalho principal, em salários mínimos. No censo de 2000 a variável era a V4514 

(total de rendimentos no trabalho principal, em salários mínimos), e no censo de 2010 era a 

V6514 (rendimento no trabalho principal em número de salários mínimos). No primeiro ano 

(2000) o valor do salário no Brasil era de R$ 151,00, no segundo (2010) era de R$ 510,00, 

ambos na data de referência do censo. Posto isso, a renda foi dividida em cinco categorias 

salariais: i) até um salário mínimo; ii) de 1 a 2 salários mínimos; iii) de 2 a 5 salários mínimos; 

iv) de 5 a 10 salários mínimos; e v) mais de 10 salários mínimos. 

 

5.2.1 Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) 
 

A Tabela 26 mostra a evolução da distribuição dos trabalhadores pendulares, migrantes 

e não migrantes, segundo sua posição na ocupação em 2000 e em 2010. De forma geral, a 

condição de empregado cresceu entre migrantes (de 84,47% para 89,44%) e não migrantes (de 

89,71% para 92,76%), proporcionado pela expansão da categoria de indivíduos com carteira 

assinada. Entre migrantes essa categoria passou de 54,05% para 62,90%, bem como a proporção 

de militares e funcionários públicos estatutários que aumentou de 5,60% para 5,68%. Por outro 

lado, a parcela de indivíduos sem carteira de trabalho assinada decresceu de 24,82% para 

20,87%, o que significa avanço do mercado de trabalho da RMF. 

 Entre os não migrantes, o aumento do número de trabalhadores pendulares com carteira 

de trabalho assinada foi de 59,76% (2000) para 67,71% (2010), ao passo que militares e 
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funcionários públicos perderam representatividade, com decréscimo de 7,12% (2000) para 

5,86% (2010), bem como os indivíduos sem carteira de trabalho assinada que decresceram de 

22,83% para 19,19%, de um período para o outro (Tabela 26). 

 

Tabela 26 - Trabalhadores pendulares segundo a posição na ocupação e status migratório (%) 

– RMF – 2000/2010 

Posição na ocupação 
Migrantes Não migrantes 

2000 2010 2000 2010 

i) Empregado 84,47 89,44 89,71 92,76 

     Com carteira de trabalho assinada 54,05 62,90 59,76 67,71 

     Militares e funcionários públicos estatutários 5,60 5,68 7,12 5,86 

     Outros sem carteira de trabalho assinada 24,82 20,87 22,83 19,19 

ii) Conta própria 13,07 9,01 8,79 6,39 

iii) Empregadores 1,80 1,41 1,02 0,71 

iv) Não remunerados 0,67 0,14 0,49 0,14 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 As demais categorias apresentaram descenso, de 2000 para 2010, tanto entre os 

pendulares migrantes, quanto entre os não migrantes. No primeiro grupo (migrantes), os que 

trabalhavam por conta própria perderam representatividade de 13,07% para 9,01%; já a 

diminuição entre os empregadores foi de 1,80% para 1,41%; e, entre os não remunerados foi 

de 0,67% para 0,14%. No segundo grupo (não migrantes), o decréscimo da porção dos 

trabalhadores por conta própria foi de 8,79% para 6,39%; a dos empregadores foi de 1,02% 

para 0,71%; e os não remunerados, que eram representados por 0,49% dos trabalhadores 

pendulares não migrantes em 2000, alcançou a proporção de somente 0,14% em 2010 (Tabela 

26). 

 O gráfico a seguir (Gráfico 16) exibe a evolução da taxa de formalidade e informalidade 

entre migrantes e não migrantes que pendulavam para trabalhar na RMF. Nela constatamos a 

diminuição da taxa de informalidade e, consequentemente, aumento da taxa de formalidade 

entre ambos os grupos de 2000 para 2010, ratificando os dados apresentados na Tabela 26. 

Entre migrantes, a taxa de informalidade decresceu de 38,83% para 30,35%, ao passo que a 

taxa de formalidade cresceu de 61,16% para 69,65%. Semelhante a esse, a taxa de 

informalidade dos não migrantes decresceu de 32,10% para 25,80%, e a taxa de formalidade 

obteve incremento de 67,90% para 74,20%. 
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Gráfico 16 - Taxa de Formalidade e Informalidade dos trabalhadores pendulares – RMF – 

2000/2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 A Tabela 27 nos fornece informações da ocupação segundo setor de atividade dos 

pendulares migrantes e não migrantes da RMF em 2000 e em 2010. No primeiro ano, os 

trabalhadores pendulares considerados migrantes estavam inseridos em sua maior parte 

(20,17%) na atividade de comércio e reparação. Dez anos mais tarde (2010) esse setor perdeu 

representatividade17, com decréscimo para 17,60%. Em contrapartida, a indústria de 

transformação, segundo setor mais comum entre migrantes no ano de 2000, apresentou 

crescimento de 19,69% para 20,44%, figurando como principal atividade desse grupo em 2010. 

 

Tabela 27 - Trabalhadores pendulares segundo o setor de atividade econômica e status 

migratório (%) – RMF – 2000/2010 

Ocupação por setor de atividade 
Migrantes Não migrantes 

2000 2010 2000 2010 

Indústria de transformação 19,69 20,44 23,15 24,11 

Comércio e reparação de veículos 20,17 17,60 16,46 14,54 

Construção 9,40 8,58 11,48 9,68 

Serviços domésticos 6,66 6,32 7,91 6,74 

Transporte, armazenagem e correio 7,10 5,84 5,67 5,28 

Saúde humana e serviços sociais 4,48 5,49 4,24 4,39 

Atividades adm. e serv. Compl. 3,39 5,47 3,17 5,40 

Adm. Púb., defesa e seguridade social 5,60 5,21 6,82 6,02 

Educação 4,49 4,50 5,28 5,26 

Alojamento e alimentação 6,29 3,96 4,93 3,48 

Outros 12,75 16,59 10,89 15,10 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

                                                           
17 A perda de representatividade, não só nesse setor, pode ter sido causada pela distribuição da população ocupada 

nas demais atividades, ou seja, ampliou-se o espectro de atividades, que, por terem baixa proporção de pessoas 

ocupadas, são agrupadas na categoria “Outras”. Essa informação é válida para todas as RM. 
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Entre os não migrantes, a indústria de transformação é o setor mais forte desde 2000 

(23,15%), e obteve crescimento para 24,11% em 2010. Seguido do setor de comércio e 

reparação, que, como entre os migrantes, sofreu redução, ao passar de 16,46% para 14,54% 

(Tabela 27). 

Em seguida, nos dois grupos, se sobressai trabalhadores pendulares do setor de 

construção, embora tenham perdido participação. Entre os migrantes, 9,40% dos trabalhadores 

estavam inseridos nesse setor em 2000, dez anos depois essa parcela caiu para 8,58%%. No 

grupo de não migrantes o declínio foi de 11,48% (2000) para 9,68% (2010) (tabela 27).  

 A forte ocupação de trabalhadores pendulares no setor de indústrias de transformação, 

sendo eles migrantes ou não migrantes, identificada na RMF se deve à grande quantidade de 

indústrias instaladas em grande parte dos municípios metropolitanos. Dentre os principais 

estão: Maracanaú, que concentra um dos maiores polos industriais do estado do Ceará, são 931 

estabelecimentos da indústria de transformação distribuídos em quatro zonas, onde a maior 

delas (Distrito Industrial I) produz sozinha cerca de um quarto de toda a produção industrial do 

estado do Ceará (JUNIOR, 2015); Caucaia também dispõe de um considerável parque 

industrial; Eusébio com suas indústrias que abrangem variados produtos; além do Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém situado em São Gonçalo do Amarante, que atrai um número 

cada vez maior de trabalhadores desse ramo. O setor industrial do Ceará recebe incentivos 

fiscais do Governo do Estadual para sua instalação desde o final da década de 1980 (DINIZ; 

BASQUES, 2004), com ênfase para a indústria de transformação, direcionado principalmente 

para o setor têxtil e calçadista (QUEIROZ; COSTA JÚNIOR, 2008). Esse tipo de indústria 

demanda, em maior parte, mão de obra menos qualificada, o que pode justificar a maior 

presença de trabalhadores não migrantes, já que possuem menores níveis de instrução (Gráfico 

7) (QUEIROZ, 2013). 

 O comércio, que também aparece bastante forte como lócus de emprego na RMF, é um 

ramo do setor de serviços, o setor responsável por mais da metade do PIB da RMF (Tabela 4). 

O intenso comércio e prestação de serviços deram, historicamente, a Fortaleza o lugar de polo 

regional, ao ultrapassar os limites administrativos do Ceará, com prolongamentos que geraram 

novos fluxos e impactos na alteração e estabilização do espaço metropolitano nos últimos anos, 

se inserindo no contexto nacional e internacional (COSTA; AMORA, 2015). 

 A construção civil também gerou diversos empregos que ocasionaram o deslocamento 

de trabalhadores pendulares na RMF. Os empregos nesse ramo na primeira década dos anos 

2000 foram gerados principalmente por investimentos públicos federais, tais como: o Programa 
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de Aceleração do Crescimento – PAC, principalmente em obras de infraestrutura; e o programa 

de habitação popular “Minha Casa, Minha Vida” (BALTAR et al, 2010). E também, Segundo 

Costa (2009) por investimentos públicos estaduais, como: a construção do metrô de Fortaleza; 

de hospitais públicos; da Refinaria Premium II no município de Caucaia; da Companhia 

Siderúrgica, Usina Termoelétrica e do Terminal Múltiplo no Pecém, além de obras de 

ampliação do mesmo. 

 O gráfico 17 exibe a faixa salarial dos trabalhadores pendulares migrantes e não 

migrantes em 2000 e 2010. Através dele, nota-se que apesar de ter havido considerável melhora 

do nível de instrução desses trabalhadores (Gráfico 15), houve uma piora de seus rendimentos, 

visto que houve aumento da proporção de trabalhadores pendulares recebendo as duas menores 

faixas salariais, ao passo que os que recebiam maiores salários perderam representatividade. 

Contudo, essa piora acorreu devido ao aumento do salário mínimo na década ter sido superior 

à inflação, aumentando seu poder de compra da população, informação válida para todas as 

RM.  

 

Gráfico 17 – Trabalhadores pendulares segundo faixas salariais* e status migratório (%) – 

RMF – 2000/2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

*Valor do salário mínimo nominal vigente na data de referência do Censo Demográfico - em 2000: R$ 151,00; 

em 2010: R$ 510,00. 

 

 Através do gráfico, constata-se que apesar de os trabalhadores pendulares migrantes e 

não migrantes terem seguido tendências bastante similares, os rendimentos dos trabalhadores 

do primeiro grupo são mais elevados que o do segundo. Isso insinua que há seletividade positiva 

dos migrantes em relação aos não migrantes. No ano de 2010, por exemplo, os trabalhadores 

9,07 9,75 9,06 10,34

46,11

64,14

49,70

68,04

31,61

18,09

31,15

17,08
8,90

5,32 7,43
3,294,31 2,70 2,66 1,25

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2000 2010 2000 2010

Migrantes Não migrantes

Até 1 SM De 1 a 2 SM De 2 a 5 SM De 5 a 10 SM Mais de 10 SM



 

95 
 

que recebiam as duas faixas salariais mais baixas, até 1 salário mínimo e de 1 a 2 salários 

mínimos, estavam em maior parte no grupo de não migrantes (10,34% e 68,04%, 

respectivamente), enquanto entre os migrantes eram representados por, respectivamente, 9,75% 

e 64,14%. De maneira oposta, 26,11% dos trabalhadores pendulares migrantes em 2010 

ganharam as três maiores faixas salariais (de 2 a 5 SM, de 5 a 10 SM e mais de 10 SM), enquanto 

no grupo de não migrantes essa parcela era de 21,62% (Gráfico 17). 

 De maneira geral, a maioria dos trabalhadores pendulares da RMF, migrantes ou não, 

possuem carteira de trabalho assinada e ao longo do tempo a taxa de formalidade está 

aumentando, garantindo progresso no mercado de trabalho metropolitano, contudo, a 

informalidade ainda é mais presente entre os migrantes. Existe uma predominância de 

trabalhadores nos setores de indústria de transformação, comércio e reparação e construção. E, 

por fim, apesar de os dois grupos terem se mostrado mais qualificados, houve uma piora em 

seus rendimentos. Além disso, os trabalhadores pendulares identificados como não migrantes 

apresentam salários inferiores aos dos migrantes. 

 

5.2.2 Região Metropolitana de Recife (RMR) 
 

 Ao analisarmos informações sobre a posição na ocupação dos trabalhadores pendulares 

migrantes e não migrantes da RMR em 2000 e em 2010, fornecidas pela Tabela 28, constata-

se aumento da população empregada: no grupo de migrantes foi de 83,64% em 2000, para 

89,78% em 2010; e no grupo de não migrantes o crescimento foi de 87,20% no primeiro 

período, para 91,67% no segundo. 

 

Tabela 28 – Trabalhadores pendulares segundo a posição na ocupação e status migratório (%) 

– RMR – 2000/2010 

Posição na ocupação 
Migrantes Não migrantes 

2000 2010 2000 2010 

i) Empregado 83,64 89,78 87,20 91,67 

     Com carteira de trabalho assinada 58,36 68,06 63,44 70,42 

     Militares e funcionários públicos estatutários 8,29 7,50 6,98 6,73 

     Outros sem carteira de trabalho assinada 16,99 14,23 16,78 14,52 

ii) Conta própria 12,85 8,66 10,03 7,23 

iii) Empregadores 2,89 1,38 1,86 0,94 

iv) Não remunerados 0,62 0,18 0,91 0,16 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 
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Como na RMF, esse crescimento da população pendular empregada na RMR se deu 

principalmente pelo aumento da proporção de trabalhadores com carteira assinada, que entre 

migrantes o aumento foi de quase 10 pontos percentuais, ao passar de 58,36% para 68,06%; e 

entre não migrantes foi de quase 7 pontos, já que em 2000 representava 63,44% e alcançou 

70,42% em 2010 (Tabela 28).  

De forma inversa, todas as outras categorias se mostraram decrescentes. Entre 

migrantes, os militares e funcionários públicos diminuíram de 8,29% (2000) para 7,50% (2010); 

a categoria que envolve outros empregados sem carteira de trabalho assinada diminuiu de 

16,99% (2000) para 14,23% (2010); os que trabalhavam por conta própria passaram de 12,85% 

(2000) para 8,66% (2010); a parcela de empregadores reduziu de 2,89% (2000) para 1,38% 

(2010); e, por fim, os não remunerados decresceram de 0,62% (2000) para 0,18% (2010). Entre 

não migrantes, a redução dos militares e funcionários públicos estatutários foi de 6,98% no 

primeiro período, para 7,23% no segundo; a de outros sem carteira de trabalho assinada foi de 

16,78% (2000) para 14,52% (2010); os que trabalhavam por conta própria passaram de 10,03% 

(2000) para 7,23% (2010); a parcela de empregadores foi reduzida de 1,86% (2000) para 0,94% 

(2010); e a categoria menos expressiva –não remunerados- diminuiu de 0,91% em 2000, para 

0,16% em 2010 (Tabela 28). 

 Essa expansão dos trabalhadores de carteira assinada pode ser confirmada com os dados 

do Gráfico 18, que exibe as taxas de formalidade e informalidade dos trabalhadores pendulares 

migrantes e não migrantes da RMR em 2000 e em 2010. A taxa de formalidade entre os 

trabalhadores pendulares migrantes era de 69,07% em 2000, com crescimento para 76,75% em 

2010; enquanto a taxa de informalidade diminuiu de 30,93% (2000) para 23,25% (2010). Entre 

os trabalhadores não migrantes, a taxa de formalidade passou de 72,42% para 78,01% ao longo 

dos períodos; e a de informalidade decresceu de 27,58% para 21,99%. 
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Gráfico 18 - Taxa de Formalidade e Informalidade dos trabalhadores pendulares – RMR – 

2000/2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 A Tabela 29 fornece informações sobre os setores de atividades em que os trabalhadores 

pendulares da RMR estavam inseridos nos anos de 2000 e 2010. A principal atividade exercida 

tanto por migrantes como por não migrantes é a de comércio e reparação de veículos, embora 

tenha sofrido pequena queda ao longo dos dez anos em análise. A parcela dos migrantes que 

realizavam a pendularidade para trabalhar nesse ramo de atividade passou de 19,49% (2000) 

para 18,51% (2010); enquanto que entre não migrantes a diminuição foi de 19,89% para 

17,45%, de 2000 para 2010. 

Tal fato pode ser explicado pela grande concentração da dinâmica formal e informal do 

comércio de mercadorias principalmente em shopping centers, hipermercados e shoppings de 

bairros, que vêm constituindo novas centralidades e propiciando o aumento do emprego formal, 

apesar de grande parte da expansão do emprego no comércio também estar ligada ao emprego 

informal, já que o comércio é uma atividade que não exige melhores qualificações e experiência 

dos trabalhadores (GUIMARÃES NETO, 2002). A maior parte da população que está inserida 

nesse setor são migrantes (ainda que a diferença para os não migrantes seja pequena) que 

provavelmente não possuem qualificação profissional e chegaram à RMR em busca de 

oportunidade de emprego, não conseguindo se inserir na dinâmica econômica formal (DINIZ; 

ROCHA, 2015). 

 

 

Tabela 29 – Trabalhadores pendulares segundo o setor de atividade econômica e status 

migratório (%) – RMR – 2000/2010 
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2000 2010 2000 2010 

Indústria de transformação 10,24 9,67 12,71 10,79 

Comércio e reparação de veículos 19,49 18,51 19,89 17,45 

Construção 6,77 7,76 7,59 7,40 

Serviços domésticos 5,99 5,99 6,34 6,32 

Transporte, armazenagem e correio 8,02 6,12 7,89 6,43 

Saúde humana e serviços sociais 6,76 7,02 6,65 7,08 

Atividades adm. e serv. Compl. 4,79 8,05 4,54 9,35 

Adm. Púb., defesa e seguridade social 9,55 8,25 9,23 8,15 

Educação 5,80 5,36 5,51 5,27 

Ativ. profissionais, científicas e técnicas - 3,92 - - 

Alojamento e alimentação 5,80 - 5,15 3,75 

Outros 16,79 19,35 14,50 18,01 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 O segundo setor mais relevante para os trabalhadores pendulares da RMR é o de 

indústria de transformação, embora também tenha sofrido redução. Em 2000, 10,24% dos 

trabalhadores considerados migrantes se deslocavam de um município para outro para exercer 

suas atividades no setor de indústria de transformação, diminuindo para 9,67% em 2010. No 

conjunto de não migrantes a diminuição foi de 12,71% em 2000, para 10,79% em 2010 (Tabela 

29). A atratividade de trabalhadores pendulares para o setor se dá por conta dos diversos parques 

industriais nos municípios metropolitanos, como o Complexo Industrial e Portuário de Suape 

localizado em Cabo e Ipojuca; o Distrito Industrial de Curado em Jaboatão; o Distrito Industrial 

de Paulista; e o Distrito Industrial de Cabo, o primeiro do estado do Pernambuco, instalado na 

década de 1960 e posteriormente fortalecido com a instalação do CIPS. 

 Em relação ao rendimento mensal obtido pelos trabalhadores pendulares da RMR 

(Gráfico 19), houve piora em suas rendas apesar de terem adquirido melhores qualificações 

(Gráfico 11), assim como foi observado na RMF. Em sua maioria, os trabalhadores pendulares 

recebiam de 1 a 2 salários mínimos em 2000 e em 2010, e nos dois anos, a maior parte estava 

entre não migrantes: em 2000 eram 38,86% de migrantes contra 44,89% de não migrantes, em 

2010 eram 56,05% de migrantes e 63,68% de não migrantes (Gráfico 19). 

 O mesmo acontece com a menor faixa salarial - até 1 salário mínimo -, onde nos dois 

períodos há uma maior parcela de não migrantes (6,84% em 2000 e 9,68% em 2010); ao passo 

que o oposto ocorre com os maiores rendimentos, quer dizer, tanto em 2000 como em 2010, há 

uma porção maior de migrantes recebendo as três maiores faixas salariais (Gráfico 19). 
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Gráfico 19 - Trabalhadores pendulares segundo faixas salariais* e status migratório (%) – 

RMR – 2000/2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

*Valor do salário mínimo nominal vigente na data de referência do Censo Demográfico - em 2000: R$ 151,00; em 

2010: R$ 510,00. 

 

Através do Gráfico 19, também é possível observar que os trabalhadores pendulares que 

são migrantes recebem salários maiores que os não migrantes, quer dizer, assim como na RMF, 

na RMR há indícios de que o migrante é positivamente selecionado em relação ao não migrante. 

 Em síntese, os trabalhadores pendulares migrantes e não migrantes da RMR estão cada 

vez mais inseridos em empregos formais, com carteira de trabalho assinada, contudo, a taxa de 

informalidade ainda é superior entre os migrantes. Esses trabalhadores estão inseridos 

principalmente nos setores de comércio e reparação, indústria de transformação e construção. 

Quanto aos rendimentos, houve uma piora em ambos os grupos, mas os trabalhadores 

pendulares não migrantes ainda recebem salários inferiores aos dos migrantes. 

 

5.2.3 Região Metropolitana de Salvador (RMS) 
  

A tabela 30 nos mostra a posição na ocupação dos trabalhadores pendulares migrantes 

e não migrantes da RMS. Seguindo a mesma tendência observada nas demais RM nordestinas, 

a condição de empregado cresceu de 2000 para 2010 na RMS entre migrantes (de 83,10% para 

87,36%) e não migrantes (de 88,55% para 92,43%), puxado exclusivamente pela da categoria 

de indivíduos com carteira assinada. Entre migrantes essa categoria passou de 58,31% para 

67,37%, e entre não migrantes passou de 68,96% para 76,51%. 
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Tabela 30 – Trabalhadores pendulares segundo a posição na ocupação e status migratório (%) 

– RMS – 2000/2010 

Posição na ocupação 
Migrantes Não migrantes 

2000 2010 2000 2010 

i) Empregado 83,10 87,36 88,55 92,43 

     Com carteira de trabalho assinada 58,31 67,37 68,96 76,51 

     Militares e funcionários públicos estatutários 6,23 6,37 5,49 4,75 

     Outros sem carteira de trabalho assinada 18,56 13,62 14,10 11,17 

ii) Conta própria 12,71 9,71 8,23 5,94 

iii) Empregadores 3,64 2,78 2,37 1,45 

iv) Não remunerados 0,56 0,15 0,85 0,18 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 Por outro lado, a proporção de militares e funcionários públicos estatutários diminuiu 

de 6,23% para 6,37% no grupo de migrantes, e de 5,39% para 4,75% no grupo de não migrantes. 

O mesmo aconteceu com a parcela de indivíduos sem carteira de trabalho assinada, que 

decresceu de 18,56% para 13,62% entre migrantes; e de 14,10% para 11,17% entre não 

migrantes (Tabela 30).  

As demais categorias também decresceram. Entre os migrantes, os trabalhadores por 

conta própria passaram de 12,71% para 9,71%; os empregadores, de 3,64% para 2,78%; e os 

não remunerados, de 0,56% para 0,15%. Entre não migrantes, a diminuição dos trabalhadores 

por conta própria foi de 8,23% para 5,94%; dos empregadores, foi de 2,37% para 1,45%; e, dos 

não remunerados, a redução foi de 0,85% para 0,18% (Tabela 30). 

A redução dos indivíduos que não possuem carteira de trabalho assinada agregada ao 

aumento dos trabalhadores que têm carteira de trabalho assinada, expostos na Tabela 30, 

acarreta em ponto positivo para o mercado de trabalho metropolitano. Esse fato pode ser 

confirmado com os dados do gráfico abaixo (Gráfico 20), que exibe a taxas de informalidade e 

formalidade no mercado de trabalho pendular da RMS em 2000 e em 2010. 

 Entre os migrantes a taxa de formalidade sofreu crescimento de 67,36% em 2000, para 

75, 97% em 2010; ao passo que a taxa de informalidade diminuiu de 32,64% (2000) para 

24,03% (2010). Da mesma forma, entre os não migrantes houve aumento da taxa de 

formalidade, que em 2000 era de 76,92% e passou para 82,60% em 2010; e redução da taxa de 

informalidade de 23,08% no primeiro período, e 17,40% no segundo (Gráfico 20). 
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Gráfico 20 – Taxa de Formalidade e Informalidade dos trabalhadores pendulares – RMS – 

2000/2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

 

 Quando se trata dos setores de atividades em que estão inseridos os trabalhadores 

pendulares da RMS, os três principais são: indústria de transformação, comércio e reparação, e 

construção. No grupo de migrantes, o setor de indústria de transformação era representado por 

14,93% dos trabalhadores pendulares (segundo setor mais volumoso), crescendo para 16,38% 

em 2010, tornando-se o mais abrangente desse grupo. Em seguida está o de comércio e 

reparação, que em 2000 representava 15,80% do total (o principal setor desse ano), contudo, 

em 2010 esse perdeu representatividade para 13,08%, figurando em segunda colocação. O setor 

de construção entre migrantes que pendulavam na RMS sofreu redução de 11,40% (2000) para 

9,96% (2010), mas ainda permaneceu como o terceiro maior. 

 

Tabela 31 – Trabalhadores pendulares segundo o setor de atividade econômica e status 

migratório (%) – RMS – 2000/2010 

Ocupação por setor de atividade 
Migrantes Não migrantes 

2000 2010 2000 2010 

Indústria de transformação 14,93 16,38 26,54 22,09 

Comércio e reparação de veículos 15,80 13,08 11,76 10,02 

Construção 11,40 9,96 13,04 12,10 

Serviços domésticos 6,48 5,82 5,41 5,23 

Transporte, armazenagem e correio 6,97 5,58 7,13 5,97 

Saúde humana e serviços sociais 4,71 5,53 3,16 4,57 

Atividades adm. e serv. Compl. 3,94 3,92 3,56 4,46 

Adm. Púb., defesa e seguridade social 7,42 6,84 7,59 6,12 

Educação 6,89 5,43 5,71 4,48 

Ativ. profissionais, científicas e técnicas - 4,08 - - 

Alojamento e alimentação 6,05 - 4,21 4,22 

Outros 15,42 23,36 11,90 20,75 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 
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 Já no grupo de não migrantes a dinâmica foi um pouco diferente. Em 2000, o setor que 

retinha o maior número de trabalhadores pendulares era o de indústria de transformação 

(26,54%), e se manteve como o principal setor em 2010 (22,09%), apesar da redução. O 

segundo maior setor de atividade entre os não migrantes é o de construção, que em 2000 era 

representado por 13,04% dos trabalhadores, e em 2010, por 12,10%. Em seguida está o setor 

de comércio e reparação, com parcela de 11,76% em 2000, e 10,02% em 2010. 

No que diz respeito ao setor de indústria de transformação, principal ramo na absorção 

de trabalhadores pendulares da RMR, se deu em boa parte com a implementação do Complexo 

Petroquímico de Camaçari que gerou mais de 20.000 postos de empregos diretos, que levou à 

emergência de operários industriais com melhores qualificações e ofertando salários e 

benefícios superiores à média local (CARVALHO; BORGES, 2014; CARVALHO; PEREIRA, 

2014). Um estudo do Governo Estadual da Bahia em parceria com a SEPLAN/SEI (2011) 

complementa que a apesar de a RMS continuar inserida na matriz industrial do país sobretudo 

com uma produção especialista nos setores químico, petroquímico e metalúrgico, houve 

expansão de suas atividades de transformação, acarretando na atração de novos investimentos 

para a metrópole (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA; SEPLAN/SEI, 2011), dessa 

maneira, gerando mais empregos e atraindo trabalhadores também de municípios distintos das 

sedes dessas empresas. 

Com essa demanda por mão de obra qualificada do Polo Petroquímico de Camaçari, 

houve uma grande oferta de mão de obra com menores qualificações, intensificada pela atração 

de fluxos migratórios para o núcleo metropolitano e demais municípios do entorno da RMS, 

para ocupar cargos mais precários e de remunerações reduzidas, e tornando escassa a demanda 

de demais postos de trabalhos de qualidade, protegidos socialmente, com remuneração elevada 

e possibilidade de promoção profissional (BORGES; FILGUEIRAS, 1995; BORGES, 1996). 

Esse fato pode explicar a ocupação nos setores de construção e comércio, os dois setores mais 

atrativos de mão de obra pendular depois da indústria de transformação, já que esses não 

carecem de trabalhadores bem qualificado. 

Segundo Carvalho e Borges (2014) a dinamização da construção civil da RMS 

aconteceu devido a implementação das indústrias. Além disso, a expansão do turismo 

provocados por investimentos governamentais em infraestrutura e a construção de hotéis e 

resorts pelo setor privado, fez com que a construção civil experimentasse um elevado 

crescimento (GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, SEPLAN/SEI, 2011). 

 Em se tratando dos rendimentos, a dinâmica da RMS foi mais divergente das outras 

duas áreas metropolitanas. Em 2000, os não migrantes tinham melhores salários que os 
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migrantes, visto que as duas mais baixas faixas salariais eram compostas por uma maioria de 

migrantes: somadas representavam 41,72%, contra 39,85% de não migrantes; e as maiores 

remunerações se acumulavam dentre os não migrantes: 60,15%, contra 58,28% de migrantes 

(Gráfico 21).  

 

Gráfico 21 – Trabalhadores pendulares segundo faixas salariais* e status migratório (%) – 

RMS – 2000/2010 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 – IBGE 

*Valor do salário mínimo nominal vigente na data de referência do Censo Demográfico - em 2000: R$ 151,00; em 

2010: R$ 510,00. 

 

 No período seguinte essa tendência se inverte e os migrantes passam a auferir melhores 

rendas que os não migrantes. Em 2010, os migrantes acumulavam 50,83% recebendo as três 

maiores faixas de salário e 49,18% recebendo as duas menores, enquanto os não migrantes 

tinham 44% recebendo as três maiores categorias salariais e 56% recebendo as duas menores 

(Gráfico 21).  

 Apesar de a RMS também ter apresentado piora nos rendimentos, dentre as metrópoles 

nordestinas ela é a que apresenta uma melhor distribuição dos salários dos trabalhadores 

pendulares, principalmente em 2000 (Gráficos 19, 17 e 21).  

 De modo geral, a quantidade de trabalhadores pendulares migrantes e não migrantes da 

RMS que possuem carteira de trabalho assinada tem aumentado, e isso pode ser confirmado 

através da taxa de formalidade que se mostrou crescente de 2000 para 2010, mas os não 

migrantes são os mais beneficiados com isso. Quanto aos setores de atividade, a maioria dos 

migrantes e não migrantes que realizam a pendularidade para trabalhar estão inseridos na 
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indústria de transformação, comércio (principalmente os migrantes) e construção 

(principalmente os não migrantes). Os rendimentos da RMS apresentaram piora, com aumento 

dos indivíduos que recebem de 1 a 2 salários mínimos, mas os migrantes ainda recebem os 

melhores salários. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 Esse estudo teve como principal objetivo analisar as diferenças em termos de inserção 

ocupacional existentes entre migrantes e não migrantes que realizavam a pendularidade nas 

Regiões Metropolitanas de Fortaleza (RMF), Recife (RMR) e Salvador (RMS) nos anos de 

2000 e 2010. Para isso, inicialmente foi feita uma sintética contextualização acerca da evolução 

dos processos migratórios no Brasil, desde o período em que havia predomínio da migração 

internacional, posteriormente, quando as migrações internas de longas distâncias se tornaram 

mais frequentes e superaram as internacionais, até o momento em que essas deram lugar às 

migrações de curta distância e houve aumento dos deslocamentos pendulares. 

Em seguida foi feita uma análise da dinâmica populacional, econômica, expansão e 

mercado de trabalho das RM nordestinas. Logo depois foi dedicado um capítulo para mensurar 

os deslocamentos pendulares por motivo de trabalho realizado por indivíduos migrantes e não 

migrantes de cada uma das metrópoles em estudo, identificando também a origem dos 

primeiros. Por fim, para atender o objetivo principal, o último capítulo traz informações acerca 

do perfil, da inserção ocupacional e da renda desses trabalhadores. 

 Os principais resultados mostram que, comprando as três metrópoles, a quantidade de 

indivíduos realizando o deslocamento pendular para exercer suas profissões é maior na RMR, 

seguido da RMF e, por último, da RMS. E nas três metrópoles a maior parte desses 

trabalhadores são considerados não migrantes.  

Quanto a direção da pendularidade dentro das metrópoles, na RMF e na RMR, entre 

migrantes e não migrantes, apesar de ter diminuído ao longo dos anos, o principal sentido desses 

deslocamentos se dá do entorno em direção ao núcleo, e, em contrapartida, houve aumento dos 

deslocamentos do tipo núcleo-entorno e, principalmente, entorno-entorno. Já na RMS o 

deslocamento pendular por trabalho do tipo núcleo-entorno é o maior desde 2000 e obteve 

crescimento em 2010, o fluxo do tipo entorno-entorno também se mostrou crescente de um 

período para o outro, ao passo que a pendularidade com origem no entorno e destino no núcleo 

perdeu representatividade. Esse crescimento da atratividade de mão de obra pendular do 

entorno das RM do Nordeste entre 2000 e 2010, se dá principalmente pelo deslocamento de 

atividades econômicas no qual municípios do entorno foram beneficiados nos últimos anos. 

Outro ponto em comum entre as três regiões metropolitanas, é que a maioria dos seus 

migrantes que pendulavam para trabalhar tinha origem intrametropolitana, o que ratifica a 

relação próxima da migração intrametropolitana e da mobilidade pendular já apontada por 

outros autores, em que as distâncias entre local de residência e emprego se desenvolvem 
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fazendo com que haja crescimento urbano e redistribuição da população dentro de cada uma 

das metrópoles estudadas, seja por conta do aperfeiçoamento dos meios de transportes que 

propiciam melhor deslocamento na região metropolitana, seja pela procura por melhores 

moradias ou condições de vida, ou, o oposto desse último, por não terem condições financeiras 

de morar próximo ao local de trabalho, optando por migrar para um município distinto do que 

exerce sua profissão. 

 Quanto ao perfil da mão de obra pendular migrante e não migrante, as três metrópoles 

se mostraram bastante semelhantes. Nas três há uma maioria de homens se deslocando para o 

trabalho, mas podemos observar ascensão feminina entre os censos. Na RMF e na RMS existe 

uma parcela maior de mulheres migrantes em relação à não migrantes se deslocando de um 

município para outro para trabalhar, já na RMR a maioria das mulheres está no grupo de não 

migrantes.  

Em todas as RM estudadas também há consonância quanto a faixa etária, a maioria se 

encontra em idades entre 25 e 39 anos, e os não migrantes apresentam maior proporção de 

trabalhadores acima dessa faixa.  

No que concerne à raça/cor, em todas as metrópoles, tanto no grupo de migrantes como 

de não migrantes, a maioria dos trabalhadores pendulares se autodeclarou parda.  

O nível de instrução também foi bastante parecido para as três metrópoles do Nordeste: 

houve melhoria do nível educacional dos trabalhadores migrantes e não migrantes, com maioria 

exibindo nível médio completo e superior incompleto, mas os migrantes ainda possuem 

escolaridade superior à dos não migrantes. 

 A inserção ocupacional e renda também não se mostraram muito divergentes entre os 

grupos de migrantes e não migrantes que se deslocam pendularmente para trabalhar nas três 

RM. Em todas elas houve crescimento do número de empregados, puxados pelo aumento da 

proporção de trabalhadores com carteira assinada, dessa maneira houve crescimento da taxa de 

formalidade, isso para trabalhadores migrantes e não migrantes, contudo, essa taxa é superior 

para o último grupo. 

 Já em relação aos setores de atividade em que a mão de obra pendular está inserida 

existe algumas divergências. Os setores que mais absorvem essa mão de obra são os mesmos 

nas três metrópoles (indústria, construção e comércio), mas o volume de cada um deles se altera 

de metrópole para metrópole e também entre migrantes e não migrantes. Na RMF os principais 

setores foram, respectivamente, a indústria, comércio e construção, para migrantes e não 

migrantes. Na RMR, o setor que mais atraiu trabalhadores pendulares migrantes ou não foi o 

de comércio, seguido do de indústria e de construção. E, na RMS a indústria atraiu a maioria 
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dos migrantes e não migrantes, seguido do setor de comércio somente para os migrantes, e do 

setor de construção para os não migrantes. 

 No que concerne aos rendimentos desses trabalhadores, a maioria deles, sendo 

migrantes ou não, nas três metrópoles, ganham de 1 a 2 salários mínimos. Contudo, os 

migrantes que se deslocam pendularmente exibem uma vantagem em relação aos não 

migrantes. 

De forma geral, foi constatada a mesma tendência entre migrantes e não migrantes que 

se deslocam de seus municípios de origens para trabalhar em outro de suas respectivas regiões 

metropolitanas, tanto em relação ao perfil, como a inserção e renda. 

 Conhecer quem são, de onde estão saindo e para onde estão indo os trabalhadores 

pendulares, como estão inseridos no mercado de trabalho e quais os rendimentos da mão de 

obra pendular, além da complentaridade entre migração e pendularidade no processo de 

descentralização, com demandas principalmente por moradia e transporte, é de suma relevância 

para elaboração de políticas públicas que atendam às necessidades desses trabalhadores, como, 

por exemplo, na tarifa dos transportes públicos, na qualidade e quantidade de vias públicas que 

diminuam as distâncias entre local de moradia e trabalho, no aluguel de imóveis ou até mesmo 

na escolha de requerentes a programas de auxílio moradia. 

Por fim, estudos futuros poderão aprofundar algumas questões de maneira mais 

detalhada, como o crescimento da força de trabalho feminina realizando o deslocamento 

pendular, possíveis novidades ao desagregar a direção dos fluxos (entorno-núcleo, núcleo-

entorno e entorno-entorno), a origem dos migrantes (intrametropolitano, intraestadual, 

intraregional e inter-regional) e até mesmo diferenciais em função da faixa etária e raça/cor, 

entre outras. 
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