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RESUMO: Durante o processo de ocupação do território nacional as evidências não deixam 

dúvidas sobre a relevância das diversas formas de deslocamentos espaciais da população. Em 

vários momentos no tempo a força de trabalho móvel foi motora de profundas transformações 

econômicas e sociais nas regiões de origem e destino e não apenas como mão de obra 

disponível para as atividades econômicas, tal como poderia sugerir uma análise estritamente 

estruturalista. Esse trabalho tem como objetivo a avaliação da magnitude e diferenças no 

processo de dispersão espacial da população nas Regiões de Influência das Áreas de 

Concentração definidas pelo IBGE, tendo como base as distâncias e os volumes da 

mobilidade pendular identificado nos Censos Demográficos de 1980, 2000 e 2010. Em geral, 

notou-se, no período de 1980 a 2010, um expressivo crescimento dessa forma de mobilidade 

população, tanto em termos de deslocamentos, quanto em relação ao número de vetores entres 

os municípios de cada RI e o respectivo Núcleo Metropolitano. Os resultados também 

demonstraram que não há uma tendência generalizada de ampliação da dispersão espacial da 

população. Na verdade, entre 1980 e 2000 observou-se uma quase generalizada redução das 

distâncias médias ponderadas  (exceto para os casos das RIs de Manaus, Rio de Janeiro e 

Recife). Contudo, considerando a mobilidade pendular no interior de todas as RIs analisadas, 

observa-se um considerável incremento no número e percentual de vetores de mobilidade 

pendular.  
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INTRODUÇÃO 

 

Além das sucessivas controvérsias que envolvem a difusão de expressões como 

“desmetropolização”, “reversão da polarização”, “desconcentração espacial”, dentre outras, 

há pelo menos um relativo consenso acerca das evidências empíricas de redução do ímpeto de 

crescimento populacional das principais metrópoles brasileiras. Embora o processo de 

urbanização no Brasil seja recente, intensificados a partir da segunda metade do século 

passado, os dados referentes aos últimos Censos Demográficos parecem confirmar a 

tendência à relativa dispersão espacial da população, mesmo que os principais centros 

metropolitanos tivessem mantido sua expressão demográfica regional e continuado a atrair 

expressivos contingentes populacionais (AZONI, 1986; DINIZ, 1993; MARTINE, 1994; 

MATOS, 1995; CUNHA, 2003; LOBO, 2009; LOBO e MATOS, 2011).  Nesse contexto, 

uma das questões que ainda tem atraído grande atenção dos estudiosos refere-se à 

intensificação da mobilidade espacial da população. A atual distribuição da população no 

interior das Regiões Metropolitanas do país parece confirmar essa tendência. Desde a década 

de 1970, muitos municípios da periferia vêm apresentando incrementos populacionais mais 

expressivos, resultado, em boa medida, do grande volume de emigrantes procedentes do 

núcleo metropolitano.  Cabe destacar que, além das contribuições da Economia Regional, esse 

debate ainda requer aprofundamento quanto aos efeitos da distribuição espacial da população 

e dos movimentos espaciais da população, incluindo dados referentes aos chamados 

movimentos pendulares.  

Os movimentos pendulares são fenômenos que se manifestam e se materializam no 

tempo e espaço e não devem ser considerados apenas como resultado de reflexos da estrutura 

social e econômica, nem tampouco das escolhas pessoais. São, também, como reflexos de 

outras formas de fluxos, como investimento, tecnologia, experiência profissional, etc., os 

quais possuem suas manifestações regionais. Compreender a dinâmica da mobilidade 

pendular na escala regional envolve a investigação de relações que se estabelecem entre as 

diversas formas de estabelecimentos humanos, privilegiando combinações e diferenciações 

que se manifestam no espaço. É exatamente essa regional que confere uma particularidade a 

essa pesquisa. O objetivo proposto nesse trabalho é avaliar o atual estágio da dispersão 

espacial da população nas Regiões de Influência (RIs) das Áreas de Concentração 

Populacional (ACPs), como definido recorte espacial pelo IBGE (REGIC 2007). 

Discriminadas os volumes de deslocamentos, como base os microdados amostrais extraídos 



dos Censos Demográficos de 1980, 2000 e 2010, foram avaliados os parâmetros que 

envolvem a variável distância. 

Os resultados, ao apresentar os vetores e as distâncias envolvidas nos deslocamentos 

pendulares, indicando a prevalência ou não de fluxos de curta, média ou longa distância, 

oferecem informações úteis a avaliação e reflexão de uma importante dimensão na estrutura 

das redes das RIs das principais metrópoles do país. Os deslocamentos de população no 

espaço trazem mais que indicadores demográficos. Envolvem, por exemplo, as relações do 

mercado de trabalho, do sistema educacional, das relações que definem os traços 

estabelecidos em redes socais, como também refletem a emersão e o poder de atração regional 

de novas centralidades regionais. Representam, portanto, aspectos e dimensões relevantes a 

gestão pública e ao planejamento territorial, oferecendo indicadores relevantes a tomada de 

decisão e a elaboração de políticas públicas, capazes de reduzir os efeitos perversos das 

desigualdades regionais no país. 

 

A DISPERSÃO ESPACIAL NA/DA REGIÃO METROPOLITANA: O SIGNIFICADO 

DA MOBILIDADE PENDULAR 

 

Há na literatura nacional um amplo investimento teórico e conceitual sobre o processo 

de urbanização no Brasil, bem como seus impactos nas condições de vida da população e nas 

formas e arranjos regionais metropolitanos. Como destacou Reis (2006), o conteúdo da 

urbanização varia em diferentes níveis espaciais e envolve diversidades e articularidades em 

espaços urbanos e regionais, o que requer a incorporação da análise das relações entre centro 

e periferia, em suas múltiplas escalas. O processo de dispersão urbana, como descreve esse 

autor, nessa mesma obra, caracteriza-se pelo esgaçamento do tecido urbano, com a 

urbanização estendendo-se pelo território, incluindo com núcleos urbanos separados por 

vazios intersticiais, mantendo vínculos estreitos e um único sistema urbano. Formam-se 

constelações ou nebulosas de núcleos urbanos de diferentes dimensões, integrados às 

aglomerações urbanas metropolitanas e submetropolitanas, com o sistema de vias de 

transporte inter-regionais utilizado como apoio ao transporte diário (REIS, 2006). 

Para Limonad (2011), embora haja uma difusão da dispersão urbana em diversas 

partes do mundo, ainda persistem formas de urbanização intensiva. Não obstante ambas 

levarem a uma expansão territorial da malha urbana, diferem na forma final que essa 

expansão assume. Ao tecido urbano esgarçado, fragmentado e pulverizado da urbanização 

extensiva, característico do que Francesco Indovina denominou de arquipélago metropolitano, 



contrapõem-se grandes aglomerações urbanas com alta densidade, onde se reforça a primazia 

da metrópole e da cidade concentrada e compacta. No Brasil essa dispersão assume diversas 

manifestações quanto a localização espacial, seja enquanto forma de expansão das periferias 

metropolitanas, pela multiplicação dispersa de pequenos aglomerados urbanos em bacias de 

emprego ou sob a forma de clusters industriais, de serviços ou turísticos acompanhados 

muitas vezes pela formação de condomínios ou megacondomínios fora das áreas urbanas 

(LIMONAD, 2011). Afora as controvérsias teóricas e as evidências empíricas trazidas sobre a 

abrangência da dispersão urbana no caso brasileiro, parece não haver dúvidas sobre a 

necessidade de uma maior reflexão sobre as particularidades de cada uma das regionais 

metropolitanas do país, inclusive aquelas referentes à mobilidade espacial da população. Cruz 

(2010) acredita que a definição de Região Metropolitana como recorte para execução de 

políticas públicas apresenta obstáculos tendo em vista que existem expressivas diferenças 

internas, inclusive no nível de interação entre os municípios metropolitanos. Para esse autor 

existe um impasse com relação à unidade (recorte) adequada para o planejamento no âmbito 

metropolitano. Na maioria das vezes parte-se de um recorte territorial definido à priori e não 

de uma análise na qual os deslocamentos pendulares definam a extensão da área a ser 

considerada como dispersa (OJIMA, 2011)1. 

Levando em consideração não apenas os deslocamentos pendulares, mas também os 

processos de reconfiguração territorial e espacial das metrópoles e suas regiões de influência 

como formas de possíveis delimitações das áreas consideradas dispersas, chega-se ao conceito 

de cidade-região, essencial para o entendimento de tais processos. Parr apud Magalhães 

(2008) trata a cidade-região como o pólo metropolitano abrangendo toda sua área de 

influência. Contudo, Lencioni (2003) oferece um melhor entendimento dos processos 

socioespaciais contemporâneos de dispersão regional, em que trabalha os mecanismos de 

reestruturação produtiva e integração regional provocada por uma cisão territorial das 

indústrias na área metropolitana de São Paulo. É importante entender a cidade-região como 

uma configuração dos processos socioeconômicos e socioespaciais na contemporaneidade, em 

que este conceito se enquadra em um contexto de dispersão populacional das metrópoles, 

evidenciados pelos deslocamentos pendulares. Limonad apud Magalhães (2008) busca 

enfatizar os processos de formação das cidades-regiões, afirmado que:  

                                                      
1 Pode-se, dessa forma, como apresenta Ojima (2011), seguir duas opções: 1) Pré-definir qual é o limite 

territorial que estamos tratando (município A, região metropolitana B, etc) e buscar analisar a dispersão urbana e 

os deslocamentos populacionais dentro desse recorte; ou 2) Definir, a partir dos deslocamentos populacionais, a 

extensão do território que deverá ser considerado como o recorte de estudo. 



A nova escala da urbanização produz impactos sobre o território e o assim chamado 

espaço “natural” de forma distinta do período anterior. Antes o que tínhamos era a 

expansão de uma malha contínua a se espraiar e estender a partir do que 

conhecíamos enquanto cidade sobre o espaço “natural”; hoje, esta disseminação se 

dá de forma difusa e segmentada, sem que haja necessariamente uma continuidade e 

contigüidade física entre os aglomerados e emerge em diversos pontos e manchas. 

(Limonad apud Magalhães, 2008, p. 20) 

 

Os espaços onde estas cidades-regiões ocupam são característicos de grandes 

interações. Como demonstrado por Branco (2003) existe uma tendência de que nos espaços 

mais adensados os relacionamentos com o core metropolitano sejam mais intensos. Portanto, 

a densificação territorial potencializa as relações socioeconômicas no âmbito metropolitano, o 

que pode contribuir na redução dos custos de transportes e da sua infraestrutura, 

potencializando a mobilidade espacial da população2. A chamada mobilidade pendular passa 

ser um dos fenômenos característicos da realidade metropolitana, que, conforme destacou 

Jardim (2011) reflete diretamente a expansão do território metropolitano, indicando, do ponto 

de vista social e geográfico, a emersão de novas centralidades. Como sugerem Moura et al. 

(2005), a intensidade da pendularidade populacional é um indicador chave da extensão da 

urbanização no território, constituindo uma informação útil à delimitação de grandes áreas 

urbanas3. O próprio Bureau do Censo dos Estados Unidos utiliza o movimento pendular por 

motivo de trabalho na definição e delimitação de grandes conjuntos metropolitanos. Na 

França, o InstitutNatitonal de laStatistique et desEtudesEconomiques usa esse mesmo 

indicador na identificação de polarização de uma área urbana (JULIEN, 2000).   

Conceitualmente, a mobilidade pendular se refere, genericamente, ao movimento 

realizado por indivíduos que se deslocam entre unidades espaciais definidas, delimitadas pelo 

seu local de residência e onde trabalha ou estuda. Essas unidades espaciais frequentemente 

são tomadas por municípios, em geral, relativamente próximos ou limítrofes, o que 

normalmente envolve deslocamentos de curta distância. Nesses trajetos menos distantes 

podem-se, contudo, ser necessárias horas ao deslocamento. Ainda que seja conceitualmente 

distinta dos movimentos migratórios, que envolvem a mudança deliberada e usual do local de 

residência, a mobilidade pendular apresenta reflexos e efeitos similares demograficamente, 
                                                      
2Como demonstrado por Lobo (2016), de modo geral, a análise sobre a mobilidade pendular no Brasil, 

identificada pelo Censo Demográfico de 2010, indica dois pontos centrais de conclusões: “1º) há um importante 

incremento na mobilidade pendular envolvendo as principais metrópoles brasileiras e os municípios de suas 

respectivas Unidades da Federação; 2º) que esse crescimento foi predominante direcionado para as periferias 

metropolitanas, embora tenha ocorrido um crescimento no volume e no número de municípios mais distantes que 

abrigam populações que trabalham ou estudam no core metropolitano” (LOBO, 2016,  p.296). 
3 Assim, como destacado por Frey e Speare Jr. (1992), “essas transformações na forma de assentamento 

definiriam um novo conceito de “área metropolitana”’, como “forma ampliada de vida local caracterizada por 

alta densidade de movimento pendular, que passa a ser o principal indicador do espaço de atividade da 

comunidade. A discussão do movimento é, portanto, indissociável da de mobilidade, que vai caracterizar a vida 

urbana atual, acentuando a importância dos transportes, sobretudo o individual” (MOURA, et al. 2005, p.122). 



uma vez que a unidade espacial de referência experimenta um acréscimo populacional 

temporário, que pode ser significativo em determinados momentos do dia. De acordo com 

Aranha (2005), 

Do ponto de vista demográfico, os deslocamentos pendulares modificam 

provisoriamente o volume populacional do município e aumentam ou 

diminuem seu tamanho dependendo das características de cada área. Assim, 

se o município for mais concentrador ou mais dispersor, os deslocamentos 

podem gerar maior ou menor demanda por serviços ou bens ou aumentar sua 

oferta para a população residente. (ARANHA, 2005, p. 96) 

 

A pendularidade também pode envolver outro tipo de configuração urbana: aquela que 

diz respeito à mobilidade de famílias/pessoas de alta renda, que residem nos chamados 

condomínios fechados e se deslocam diariamente para outros municípios para trabalhar ou 

estudar. Esse fenômeno é, dentre outros aspectos, decorrente busca por uma melhor qualidade 

de vida, especialmente por esperadas amenidades ambientais, incluindo a suposta condição de 

menor violência em determinados municípios de menor porte. Pode-se, sobre esse aspecto, 

considerar que a pendularidade seja uma consequência da mobilidade metropolitana 

determinada pela expansão dos vetores de expansão do tecido urbano do core metropolitano. 

Isso reflete escolhas residenciais de segmentos da população na expectativa de que 

externalidades positivas compensam os custos adicionais da distância ao trabalho, ou, no caso 

dos trabalhadores de baixa renda, a ação excludente do mercado imobiliário e/ou do mercado 

de trabalho (BRITO e SOUZA, 2005). Se alguns municípios se “beneficiam” do aumento 

provisório da população, dado o incremento da demanda de vários serviços locais, outros 

apresentam uma condição bem diferenciada fora do turno laboral, característica das 

conhecidas “cidades-dormitórios”, que foi objeto de preocupação em face de condição “pouco 

animada” do ponto de vista urbanístico, como pela infraestrutura urbana precária, 

parcelamentos irregulares e alto volume de trabalhadores pouco qualificados, que marcada 

por uma “paisagem dominada por moradias inacabadas, produto da autoconstrução ou 

mutirão, é algo bastante conhecido nas periferias das metrópoles brasileiras” (LOBO, 2016, p. 

290)4. Para Ojima (2007, p. 126), pode-se supor que “que o padrão de cidades-dormitório com 

                                                      
4Há, como esclarece Ojima (2010, p.398), “uma associação quase que imediata do processo desmetropolização 

ao surgimento das “cidades-dormitório” baseado no modelo dicotômico “centro-periferia”’. 



baixo dinamismo econômico só passa a existir quando a proporção de movimentos pendulares 

é mais elevada, em torno de 40% da população ocupada”5.  

Há, ainda, segundo Pereira e Herrero (2009, p.22), “fluxos pendulares do tipo puro 

desconcentração produtiva”, indicando “um possível processo de integração metropolitana 

multipolarizada, reforçando a dinamização de subcentros econômicos da região e apontando 

novos eixos de expansão urbana e demanda viária”6. Verifica-se, em geral, que o core 

metropolitano, mesmo que mobilidade na periferia tenha experimentado um incremento 

considerável, mantém sua influência como fornecedora de postos de trabalho e serviços, 

principalmente para os ditos “municípios dormitórios”. Dessa forma, a pendularidade pode 

servir como um importante parâmetro de apoio a gestão da mobilidade metropolitana. Como 

indicador síntese da interação socioeconômica entre municípios a pendularidade retrata, em 

grande medida, a mobilidade da força de trabalho e da população em atividade escolar, não 

raro, são consideradas variáveis definidoras do nível de polarização e influência regional 

(CASTELLO BRANCO; FIRKOWSKI e MOURA, 2005; DURANTON, 2013; OJIMA, 

2011). 

 

O RECORTE REGIONAL, BASE DE DADOS E A OPERACIONALIZAÇÃO 

ANALÍTICA 

 

                                                      
5 Ao considerar o percentual da população economicamente ativa ocupada entre 15 a 64 anos que se desloca para 

o núcleo metropolitano, pode-se considerar alguns exemplos de municípios dormitórios da RMBH, Ibirité 

(51%), Ribeirão das Neves (57%), Sabará (63%), Santa Luzia (50%) e Vespasiano (49%), conforme dados do 

Censo Demográfico de 2010 (OJIMA, 2010). 
6 Souza e Brito (2008) analisaram o processo de expansão urbana de Belo Horizonte e da Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (RMBH) em direção ao município de Ribeirão das Neves. Tendo como fonte de dados os 

censos demográficos de 1991 e 2000 e as pesquisas origem-destino de 1992 e 2002, os resultados apresentados 

indicaram que essa expansão urbana em direção a Ribeirão das Neves não se relaciona ao dinamismo econômico 

do município, mas sim a um processo exclusão de Belo Horizonte. Isso devido ao fato de que Ribeirão das 

Neves atrai um grande contingente populacional, principalmente por meio da dinâmica de seu mercado 

imobiliário, caracterizado por alto grau de informalidade. Nesse trabalho, com base na OD (2002), esses autores 

observaram que 70% dos trabalhadores de Ribeirão das Neves moraram anteriormente em Belo Horizonte, sendo 

que, 30% trabalhavam informalmente na Capital Mineira (SOUZA e BRITO, 2008).Lobo et al. (2014), com base 

nos dados referentes a mobilidade pendular, utilizando as bases dos Censos Demográficos de 2000 e 2010, 

também avaliaram o nível de centralidade e de dispersão espacial na RMBH. Os resultados apresentados por 

esses autores apontaram para uma pequena redução na proporção dos fluxos diários do tipo residência/trabalho 

no sentido periferia/núcleo e um crescimento mais expressivo tanto absoluto, como relativo, dos deslocamentos 

na direção núcleo/periferia (denominados de pendularidade inversa). Como exemplo, verifica-se que o município 

de Confins teve um acréscimo superior a 300%. Destacam-se, ainda, tanto em termos relativos como absolutos, 

Nova Lima e Betim, que apresentaram um incremento em torno de 50%. As evidencias sugerem que parece 

ocorrer o fortalecimento de determinadas centralidades além do core metropolitano, que tem induzido uma 

mobilidade ampliada no espaço metropolitano (LOBO et al.,2014). 



Estudos sobre os níveis de hierarquia urbana e a delimitação das regiões de influência 

das cidades brasileiras, realizados pelo IBGE, que tiveram como base a aplicação de 

questionários, permitiram a investigação da intensidade dos fluxos de consumidores em busca 

de bens e serviços para os anos de 1966, 1978 e 1993. A atual proposta de regionalização 

(REGIC 2007), publicada em 2008, retoma a concepção original utilizada nos primeiros 

trabalhos realizados pelo IBGE, que resultaram em um clássico estudo: a divisão do Brasil em 

regiões funcionais urbanas, de 1972. Na REGIC 2007 foi privilegiado o conceito de gestão do 

território, como definido por Corrêa (1995)7. A classificação de hierarquia na rede de cidades, 

resumidamente, privilegiou dois níveis de centralidade: a da Gestão Federal, mensurada a 

partir da existência de órgãos do Poder Executivo e do Judiciário Federal e a da Gestão 

Empresarial, que se refere à presença de diferentes equipamentos e serviços (comércio e 

serviços, instituições financeiras, ensino superior, saúde, internet, redes de televisão aberta e 

conexões aéreas)8. O conjunto final das Regiões de Influência no território nacional envolvia 

um total de 711 centros de gestão, classificados em seis níveis de hierarquia, conforme sua 

posição nos respectivos âmbitos da gestão federal e empresarial. O estabelecimento das 

regiões de influência e a articulação das redes de cidades ocorreram conforme a intensidade 

das ligações, identificadas com base em dados secundários e informações obtidas por 

questionário específico da pesquisa. As cidades foram classificadas em cinco grandes níveis 

de hierarquia, quais sejam: 1. Metrópoles; 2. Capital Regional; 3. Centro Sub-Regional; 4. Centro 

de Zona; e 5. Centro Local. 

Considerando os propósitos definidos nesse trabalho, utilizou-se como recorte espacial 

a agregação dos municípios que compõem as chamadas Áreas de Concentração da População 

(ACPs)9 de primeiro nível hierárquico, definidas pelo próprio IBGE, que são: Belém, Belo 

Horizonte, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de 

Janeiro, Salvador e São Paulo10. Também foram incluídas as RIs de Brasília e Porto Velho, 

                                                      
7 Para esse autor, o centro de gestão do território “é aquela cidade onde se localizam, de um lado, os diversos 

órgãos do Estado e, de outro, as sedes de empresas cujas decisões afetam direta ou indiretamente um dado 

espaço que passa a ficar sob o controle da cidade através das empresas nela sediadas.” (CORRÊA, 1995, p.83). 
8Complementarmente, na investigação da articulação dos centros de gestão, além dos eixos de gestão pública e 

de gestão empresarial, também, foram considerados os serviços de saúde. 
9 As Áreas de Concentração de População (ACPs) são definidas como grandes manchas urbanas de ocupação 

contínua, caracterizadas pelo tamanho e densidade da população, pelo grau de urbanização e pela coesão interna 

da área, dada pelos deslocamentos da população para trabalho ou estudo. As ACPs se desenvolvem ao redor de 

um ou mais núcleos urbanos, em caso de centros conurbados, assumindo o nome do município da capital, ou do 

município de maior população (IBGE, 2008). 
10Para atender ao critério de contiguidade espacial alguns municípios foram reorganizados, quais 

sejam:Correntina (ACP de Goiânia para a ACP de Brasília), Redenção (ACP de Belém para a ACP de Goiânia), 



que, apesar de não serem consideradas ACPs, têm sua área de polarização bem delimitada, 

inclusive na própria REGIC. Os recortes que delimitam cada uma dessas Regiões de 

Influência direta são representados na Figura 1. Destacam-se, em magnitude, além da RI de 

São Paulo, com 24,95% da população, 16,06% dos municípios e 8,89% da área do país, as RIs 

de Fortaleza e Rio de Janeiro, ambas com alta proporção da população residente. No caso de 

Fortaleza, chama atenção, ainda, o elevado percentual de municípios e de área do território 

nacional, compreendendo, respectivamente, 14,43% e 9,30%. 

 Os dados referentes à mobilidade pendular foram extraídos dos microdados amostrais 

dos censos demográficos de 1980, 2000 e 201011. A matriz de origem e destino desses fluxos 

pendulares foi dada pela combinação das variáveis que identificam o município de residência 

na data de referência de cada censo e o município de estudo e/ou trabalho declarado12. Em 

seguida, dados os propósitos do trabalho, foram selecionados os deslocamentos pendulares 

que envolviam as populações que declararam trabalhar e/ou estudar no Núcleo Metropolitano 

(NM) e residiam nos demais municípios de sua RI. Trata-se, portanto, de uma matriz de “1 x 

n” que representa os deslocamentos pendulares intrarregionais (identificando os volumes dos 

fluxos com origem nos municípios de cada região e destino em cada NM). Dessa forma, essa 

matriz seletiva derivada possibilitou traçar os denominados “vetores de mobilidade”, 

representados cartograficamente por feições georreferencidas (polilinhas), que permitiram 

estimar a distância linear (considerada a partir dos centroides de cada feição). Com esses 

vetores foram calculadas as distâncias médias ponderadas (𝐷𝜔), dadas pela seguinte 

expressão: 

𝐷𝜔 =
( 𝐷𝑖

𝑗
∗  𝜔𝑖

𝑗
) 

∑ 𝜔𝑖
𝑗𝑛

0

 

𝐷𝑖
𝑗

= 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 "𝑖" 𝑒 𝑜 𝑁𝑀 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 "𝑗";  

𝜔𝑖
𝑗

= 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑀𝑃 𝑑𝑎 𝑖 − 𝑒𝑠𝑖𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜 "𝑖" 𝑒 𝑜 𝑁𝑀 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ã𝑜 "𝑗"; 

 

                                                                                                                                                                      
Santa Maria das Barreiras (ACP de Belém para a ACP de Goiânia), Couto Magalhães (ACP de Belém para a 

ACP de Goiânia), Tucumã (ACP de Goiânia para a ACP de Belém), e Cachoeirinha (ACP de Belém para a ACP 

de Goiânia). Os municípios emancipados entre 2007 e 2010 foram incluídos nas RI pelos limites definidos na 

agregação (fusão vetorial). 
11É oportuno lembrar que a variável que identifica o município de trabalho e/ou estudo foi excluída do 

levantamento censitário de 1991. 
12Os municípios declarados de estudo e trabalho, discriminados no censo de 2010, foram agregados para fins de 

comparação intercensitária, o que permitiu analisar nesse levantamento os deslocamentos com a dupla 

finalidade: trabalho e/ou estudo. Nos casos em que a pessoa declarou que trabalha em um município e estuda em 

outro, prevaleceu o município de trabalho. 



Para fins de análise da distribuição de frequência, fez-se adicionalmente uma 

classificação dos valores de Mobilidade Pendular (MP) conforme valor das distâncias, 

divididos em três grupos: até 50 km, de 50 a 100Km e mais 100 Km. Foram apuradas, para 

cada grupo, as frequências absolutas e relativas da MP em cada ano censitário, discriminado 

conforme RI. Esses dados permitiram avaliar a evolução do peso dos deslocamentos de curta, 

média e alta distância em cada uma das décadas analisadas. 

 

 
Figura 1: Regiões de Influência dos núcleos das ACPs no território brasileiro 
Fonte: Extraído e adaptado de IBGE (2008). 

 

Com as adaptações e aplicações metodológicas propostas, a análise da MP para os 

núcleos das ACPs em cada uma das RIs,ponderada pelo fator distância, forneceu mais que um 

importante quando sobre os vetores de mobilidade pendular no território brasileiro. Embora 

possa suscitar questionamentos metodológicos e conceituais mais amplos, as RIs representam 

um quadro bem aproximado da real magnitude concentração/dispersão espacial da população 

no país. Reflete, ainda, as relações de interdependência que se estabelecem no espaço, onde os 



movimentos espaciais da força de trabalho e dos estudantes assumem um papel especialmente 

relevante13. Ao considerar o município como unidade espacial de análise, de acordo com a 

divisão político-administrativa em cada período, foi possível identificar e mapear os vetores 

de mobilidade em âmbito regional. Os resultados, embora não conclusivos e circunscritos em 

um intervalo de tempo relativamente curto (três décadas censitárias), fornecem indicadores 

auxiliares podem ser úteis a elaboração de políticas públicas, inclusive aquelas destinadas a 

superação de desigualdades regionais. 

 

A MOBILIDADE PENDULAR E DISPERSÃO ESPACIAL: ANALISE E 

INTERPETRAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS DOS CENSOS DE 1980, 2000 E 2010 

 

 De acordo com dados apresentados na Tabela 1, nota-se um considerável incremento 

no número e percentual de vetores de mobilidade pendular no interior de todas as 14 RIs 

analisadas. Somados os deslocamentos dentre dessas regiões envolviam 2.507 vetores em 

1980. Em 2010 foi um total 4.027. Se considerarmos esses números em relação ao total de 

municípios em cada ano censitário também se observa um crescimento generalizado das 

interações por pendularidade. Se em 1980 63,04% dos municípios de cada RI havia pelo um 

deslocamento para trabalho e/ou estudo no respectivo NM, em 2010 essa proporção era de 

72,55%. Há, contudo, sensíveis diferenças regionais. Nas RIs de Brasília, Manaus e Belo 

Horizonte a participação ultrapassa os 90% em 2010. Cabe destacar que nos casos de Brasília 

e Manaus a participação era em torno de 50% em 1980, o que sugere uma forte intensificação 

da integração regional nas duas últimas décadas. Em outros casos, a exemplo de Porto Alegre 

e Belém, as proporções vetores de pendularidade já era elevada desde 1980 (superior a 80%). 

Esse aumento do número municípios com interação de mobilidade com o NM no nível 

regional foi um resultado direto do crescimento do contingente de pendulares no mesmo 

período. No censo de 1980 pouco mais de 1,5 milhão de pessoas que residem nos municípios 

das RIs analisadas declararam trabalhar e/ou estudar no NM. Esse número chega a mais de 

                                                      
13Embora o processo de urbanização seja recente no Brasil, os dados referentes aos dois últimos Censos 

Demográficos permitiram que alguns autores indicassem sinais de dispersão espacial da população, a despeito de 

as principais metrópoles, mesmo com crescimento muito baixo, ainda manterem forte expressão demográfica 

regional/nacional e continuar atraindo milhares de migrantes de regiões deprimidas (MARTINE, 1994; DINIZ, 

1993; MATOS, 1995; LOBO, 2009, LOBO e MATOS, 2011).Dados sobre mobilidade pendular da população no 

interior da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) também confirmam essa tendência. Vários 

trabalhos já mostraram que desde a década de 1970, muitos municípios da periferia metropolitana 

experimentaram elevados incrementos populacionais, resultado, em boa medida, do grande volume de 

emigrantes procedentes do núcleo metropolitano (LOBO et al. 2015). 



3,8 milhões de pessoas (um crescimento médio bem superior taxa média de crescimento 

demográfico no mesmo período).  

Os cartogramas dispostos na Figura 2, que representam os vetores de MP em três 

grupos conforme a frequência, evidenciam a ampliação dos nexos de pendularidade no nível 

regional no país, dado o conjunto de municípios que compõe a rede de influência de cada 

NM. Embora os deslocamentos de até 100 pessoas tracem uma rede relativamente densa e 

bem ampla no território, os fluxos com contingentes superiores a 500 pessoas ainda são muito 

restritos ao sudeste brasileiro, notadamente no eixo São Paulo/Rio de Janeiro. Merece 

destaque, todavia, a mobilidade de intensidade intermediária (entre 100 e 500 pessoas). Esses 

vetores ganharam notoriedade no último censo (passaram de 377 em 1980 para 688 pessoas 

em 2010), inclusive nas regiões Centro-Oeste e Norte. 

 

Tabela 1: Número e percentual de vetores (municípios) e número de pessoas que realizaram 

de Mobilidade Pendular (MP) em direção ao Núcleo das ACPs das Regiões de Influência do 

Brasil 1980, 2000 e 2010 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010 (dados da amostra). 

 

  

Nº 

(B)

%  

(A/B)

Nº 

(B)

%  

(A/B)

Nº 

(B)

%  

(A/B)

Belém 72 82,76 16.339 102 68,92 90.117 122 82,43 121.324

Belo Horizonte 342 75,16 99.297 448 80,14 296.816 510 91,23 424.458

Brasília 32 54,24 2.671 79 87,78 126.188 85 93,41 194.421

Cuiabá 35 64,81 8.125 84 69,42 25.402 110 83,33 42.000

Curitiba 301 61,93 49.583 383 55,19 170.568 448 64,55 266.460

Fortaleza 205 37,82 26.833 267 33,46 77.968 330 41,15 131.321

Goiânia 150 78,13 15.657 235 69,12 114.161 287 82,95 192.873

Manaus 22 53,66 1.132 48 67,61 2.625 66 92,96 10.357

Porto Alegre 186 81,58 132.916 320 69,57 213.371 360 73,62 270.026

Recife 224 51,38 155.294 277 53,17 242.622 323 61,88 328.844

Salvador 217 60,11 22.639 304 70,86 54.484 354 82,33 92.497

São Paulo 551 70,19 452.912 672 75,42 700.372 725 81,19 1.037.365

Rio de Janeiro 165 72,37 538.718 225 77,59 533.408 246 84,25 691.234

Porto Velho 5 21,74 94 19 23,46 1.355 61 74,39 8.134

Total 2.507 63,04 1.522.210 3.463 63,04 2.649.457 4.027 72,55 3.811.314

Regiões de Influência

Vetores de MP Nº de 

pessoas 

(MP)

Vetores de MP Nº de 

pessoas 

(MP)

Vetores de MP Nº de 

pessoas 

(MP)



 
Figura 2: Vetores de Mobilidade Pendular (MP) dos municípios de cada RI em direção ao 

Núcleo das ACPs, Brasil 1980e 2010 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991 e 2010 (dados da amostra). 

  



Os dados referentes a Distância Padrão Ponderada (DPP), dados os vetores 

intrarregionais, com peso definido pelo volume de mobilidade pendular em cada período, 

indicam, notadamente de 1980 para 2000, a prevalência de queda (Figura 3), exceto para as 

RIs de Manaus, Rio de Janeiro e Recife. Chama atenção os casos de Porto Velho e Goiânia 

cujos valores de DPP passaram, respectivamente, de 323,84 e 132,44 km 1980 para 202,60 e 

36,13 km em 2010. Contudo, na maioria das RIs das maiores metrópoles do país, inclusive 

São Paulo, a queda foi pouco acentuada, definindo um quadro praticamente estável, 

especialmente de 2000 para 2010.  

 

 

Figura 3: Distância Média Ponderada do Núcleo das ACP sem cada uma das Regiões de 

Influência do Brasil - 1980, 2000 e 2010 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010 (dados da amostra). 

 

Os dados expostos na Tabela 2 evidenciam um maior crescimento do grupo de 

distância de até 50 km, ou seja, dos municípios mais próximos ao núcleo metropolitano. 

Como já descrito no presente artigo, estes dados expõem a magnitude do processo de 

dispersão espacial já manifestado pelo menos nos dois últimos censos, em que há uma 

crescente integração regional, no que se refere a um recorte que concerne aos municípios das 

regiões metropolitanas. 

Contudo, se a prevalência de queda ou baixo crescimento da DPP não sugerem uma 

dispersão espacial generalizada, em um recorte espacial que abrange toda a REGIC, o relativo 

aumento da frequência da Mobilidade Pendular exibido na Tabela 2 indica uma dispersão em 

grupos de distâncias menores, de municípios situados a menos de 100 km do núcleo 

metropolitano. 
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Tabela 2: Frequência relativa da Mobilidade Pendular para do Núcleo das ACPs das 

Regiões de Influência do Brasil, conforme grupos de distância - 1980, 2000 e 2010 

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010 (dados da amostra). 

 

Os maiores nível de dispersão, considerando a dinâmica migratória atual na região, 

correspondem às RIs de São Paulo, Manaus e Porto Velho. No caso paulista, cuja magnitude, 

incluse, já garante notoriedade, observa-se o arrefecimento da tendência de dispersão. Não 

significa, contudo, evidencias de reconcentração. Trata-se, na verdade, de crescimento da 

migração envolvendo municípios de curta e média distância, cujo peso elevado interfere nos 

indicadores de dispersão espacial. Na outra ponta, os menores valores de dispersão por fluxos 

migratórios foram identificados nas RIs de Porto Alegre, Recife e Salvador. São núcleos 

regionais que ainda têm se destacado pela elevada procura nos destinos da migração regional. 

Parte desses fluxos é decorrente de um rearanjo na dinâmica migratória, inclusive pelo 

redirecionamento de tradicionais fluxos antes concentrados na direção dos principais centros 

metropolitanos do pais, principalmente para São Paulo. Pelo menos em parte, essas correntes 

migratórias têm se voltado para a própria região, dando novo dinamismo aos fluxos 

intrarregionais na atualidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O debate acerca a dispersão espacial da população tornou-se recorrente nos últimos 

anos, resultado, em parte, do elevado poder explicativo e das consequências inerentes à 

dinâmica demográfica da população brasileira. Ainda existem inúmeras incertezas sobre a 

prevalência de determinados padrões de distribuição espacial da população brasileira. A 

crença na suposta reversão da polarização, ou mesmo a hipótese de desconcentração espacial, 

Até 50 50 a 100 Mais de 100 Até 50 50 a 100 Mais de 100 Até 50 50 a 100 Mais de 100

Belém 9.492 2.836 4.011 81.988 3.794 4.335 104.362 7.211 9.751

Belo Horizonte 82.491 5.321 11.485 266.514 11.416 18.886 382.517 15.049 26.892

Brasília 1.063 701 907 98.903 22.524 4.761 154.249 33.335 6.837

Cuiabá 6.658 393 1.074 22.040 655 2.707 35.876 1.419 4.705

Curitiba 40.380 1.860 7.343 154.002 4.131 12.435 243.839 7.728 14.893

Fortaleza 13.343 4.011 9.479 59.782 6.834 11.352 99.126 13.261 18.934

Goiânia 10.456 836 4.365 104.379 2.039 7.743 178.649 3.770 10.454

Manaus 0 431 701 448 453 1.724 1.673 2.142 6.542

Porto Alegre 122.541 3.447 6.928 195.508 5.743 12.120 250.752 7.588 11.686

Porto Velho 0 0 94 780 46 529 3.209 301 4.624

Recife 140.812 7.384 7.098 218.391 14.063 10.168 296.743 19.092 13.009

Rio de Janeiro 517.816 13.780 7.122 481.622 34.090 17.696 613.325 54.809 23.100

Salvador 6.812 7.182 8.645 26.481 11.264 16.739 50.111 16.594 25.792

São Paulo 412.161 14.489 26.262 626.429 34.061 39.882 926.687 59.062 51.616

Total 1.364.025 62.671 95.514 2.337.267 151.113 161.077 3.341.118 241.361 228.835

Regiões de Influência

1980 2000 2010

Grupos de Distância (em km) Grupos de Distância (em km) Grupos de Distância (em km)



como sugerida por determinados autores e proposta nos modelos clássicos da economia 

regional, tem se mostrado inapropriada à análise do caso brasileiro. A progressiva queda 

relativa no peso econômico e demográfico dos principais centros urbanos do país, bem como 

a desaceleração no ritmo de crescimento populacional das principais Regiões Metropolitanas, 

requer um maior aprofundamento na avaliação de novas tendências e padrões na distribuição 

espacial da população brasileira.  

As últimas três décadas do século passado são centrais na análise da dinâmica 

demográfica brasileira. Se a progressiva queda nas taxas de fecundidade foi responsável direta 

pela forte desaceleração no ritmo de crescimento demográfico do país, as formas de 

mobilidade espacial da população passam a ser fundamentais no processo de ocupação do 

território. Mesmo que as metrópoles e suas Regiões de Influência continuem atraindo 

expressivos contingentes, a intensificação nos fluxos de migrantes tem refletido diretamente 

no crescimento demográfico de vários núcleos urbanos fora das principais metropoles 

brasileiras, tornando mais densa a rede de cidades em cada uma de suas Regiões de 

Influência. 

Tendo como base empíricas as distâncias envolvidas na mobilidade penduar, este 

trabalho apresenta um esforço de análise da distribuição da população regional, com enfase 

nos fluxos que envolvem cada uma das RIs das ACPs do Brasil. Os resultados demonstram 

que não há uma tendência generalizada de ampliação da dispersão espacial.O quadro sintético 

decorrente dos resultados empíricos apresentados nesse trabalho permite expor algumas 

considerações gerais: 1ª) ocorreu um incremento significativo da mobilidade pendular, tanto 

nos volumes, quanto nos vetoresde MP; 2ª) há, em geral, uma redução nas distâncias 

ponderadas para trabalho e/ou estudo nos NMs; 3ª) embora tenha havido uma redução das 

distâncias ponderadas, houve um crescimento significativo dos fluxos de média e alta 

distância. 

Finalmente importa salientar, as possibilidades e potencialidades oferecidas aos 

estudos sobre a mobilidade espacial da população no âmbito regional. Ao fornecer um quadro 

atual da organização urbano-regional do Brasil, a análise dos estoques e fluxos de pessoas, 

avaliados pelo recorte estabelecido pelas RIs das ACPs no país, também permite avaliar a 

distribuição dos estoques e fluxos em uma perspectiva de rede, seja considerada em um 

sentido mais específico (rede urbana) ou amplo (rede geográfica). Em um ou outro caso 

oferece um quadro sintético aproximado as relações entre a distribuição espacial da população 

e a organização regional. 
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