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Resumo 

 

Na atual conjuntura de nossa sociedade, velocidade e movimento são dois imperativos e a 

mobilidade pendular, enquanto fenômeno das grandes aglomerações pode ser indicativo de 

novas formas de organização das metrópoles e suas respectivas regiões metropolitanas. 

Portanto, o presente artigo parte da premissa de que a mobilidade pendular e o processo de 

regionalização da urbanização possuem estreitas relações e a análise conjunta desses dois 

fatores pode elucidar o entendimento dos complexos processos atuantes na forma urbana 

recente. Desse modo, o trabalho discute o processo metodológico de criação das regiões 

metropolitanas no Brasil e propõe a utilização de indicadores relacionados a migração e 

mobilidade pendular como possibilidade analítica para compreensão dos nexos territoriais da 

Região Metropolitana de Campinas.   
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Introdução 

 

Na atual conjuntura de nossa sociedade, velocidade e movimento são dois imperativos. 

A análise geográfica da sociedade, cada vez mais complexa, deve lançar mão de novas 

categorias e conceitos para compreensão da realidade, incorporando novas dimensões 

explicativas. Nesse contexto ganha destaque a interpretação e utilização do conceito de 

mobilidade pendular, que diz respeito aos movimentos regulares, não necessariamente diários, 

realizados por motivos como trabalho e estudo (NEPO; EMPLASA, 2013) que, nos dados 

disponibilizados pelo Censo Demográfico de 2010, apresentaram novas possibilidades em 

relação ao recenseamento anterior. 

A mobilidade pendular tem sido tratada como resultado das novas formas de 

organização das metrópoles e suas respectivas regiões metropolitanas, uma vez que “a 

mobilidade observada a partir dos deslocamentos pendulares, exprime a regionalização do 

espaço de vida cotidiano dos indivíduos nas suas atividades diárias” (FREY e DOTA, 2013, 

p. 228). Ainda segundo os autores (p.229), “o fluxo pendular é derivado do processo de 

regionalização e é acirrado pela flexibilização das relações de trabalho”, dos resultados da 

própria reestruturação produtiva (CUNHA et al.,2013). Portanto, as discussões indicam que a 

mobilidade pendular e a urbanização cada vez mais espraiada possuem estreitas relações e, a 

análise conjunta desses dois fatores pode elucidar o entendimento dos complexos processos 

atuantes na urbanização recente, sobretudo nas áreas mais dinâmicas, cuja relação fica ainda 

mais interdependente de outros fenômenos. 

Entende-se, na análise sobre a expansão urbana e seus resultados, que possuem uma 

dialética entre forma e conteúdo, haja vista que a pendularidade, em grande parte, está 

associada à parcela mais bem posicionada no mercado de trabalho (CUNHA et al.,2013). 

Desse modo, ela é resultado do descasamento entre a localidade de residência e de trabalho 

dos indivíduos, com municípios distintos entre si e interdependentes, conformando e 

aprofundando as desigualdades territoriais a partir da produção do espaço urbano. 

Levando-se em consideração a mobilidade pendular como produto da urbanização de 

grande escala, compreende-se que esse fenômeno tenda a se expandir e se densificar no 

território brasileiro, marcado por um urbanismo produzido por inúmeras verticalidades, isto é, 

impulsos exteriores aos territórios que determinam a forma, produção e estrutura da formação 

socioespacial brasileira (SANTOS e SILVEIRA, 2011). Tal forma de urbanismo é criadora de 

um verdadeiro mosaico de intransigências socioespaciais, marcadas pelos distintos produtos 

em localizados de forma estratégica, que impactam e modificam o uso do território de modo 



recorrente. Ou em outras palavras “tendo em vista a significativa heterogeneidade 

socioespacial das metrópoles brasileiras, é de se esperar que esse fenômeno [mobilidade 

pendular] tenda a se intensificar na medida em que a região sofra maior expansão 

territorial”(NEPO; EMPLASA, 2013, p.07), fato que coloca em destaque seus possível 

resultados, como aumento da demanda por locomoção. 

Uma vez que o fenômeno expande e a sua relevância para a vida metropolitana, 

entende-se que o debate em busca de sua compreensão deva também se expandir, daí a 

importância de avançarmos em sua compreensão. 

Região e regionalização no Estado de São Paulo 

 

 O termo “região” tem sido utilizado em larga escala e nas mais diversas situações, 

entretanto, regionalizar é um método, demandando coerência, pressupostos adequados e visão 

atualizada para que tal ação seja adequada às necessidades vislumbradas. Todavia, cabe o 

questionamento: Por que regionalizar? O que regionalizar? Quais os agentes e 

intencionalidades envolvidas nesse processo? 

A atual configuração da organização espacial das sociedades coloca em evidência as 

potencialidades e fragilidades dos processos de regionalização, e ainda mais, faz-se questionar 

a constituição das regiões estabelecidas sobre o território brasileiro.  

É necessário compreender que, “região” como um conceito amplo, trabalhado pelos 

mais diversos profissionais e pesquisadores, é engendrada de acordo com formas de 

pensamentos estabelecidas em um determinado momento histórico, influenciada pela cultura, 

arte, filosofia e paradigmas das ciências do período. O mesmo pode ser dito sobre as 

metodologias utilizadas no processo de regionalização, que atende as especificidades de cada 

momento.  Desse modo, recortes que outrora pareciam fazer pleno sentido para o 

ordenamento territorial caminham para a obsolescência, não por demérito dos planejadores 

que o executaram, mas pelo dado de que estamos diante de novas formas e conteúdos da 

sociedade capitalista, dinâmica por essência. 

Diante desses novos conteúdos “conceitos velhos aparecem sob forma nova e 

conceitos novos aparecem renovando conceitos velhos” (MOREIRA, 1997. p. 56), portanto, 

diante das novidades do tempo presente é necessário se empregar também novos esforços de 

análises que possam dar cabo a árdua tarefa de elucidar a complexidade dos fenômenos 

atuantes e, desta forma, ajudar na compreensão das dinâmicas socioespaciais recentes. Essa 

necessidade é tanto mais aparente quando buscamos adentrar no campo dos fenômenos 



urbanos, mais especificadamente na realidade das grandes aglomerações. Nesse contexto é 

que parece deflagrar o surgimento de conceitos hibridizados como, por exemplo, os conceitos 

de Cidade dispersa, Cidade difusa, Metropolização expandida, Cidade-Região e Arranjos 

Urbano-Regional (MOURA, 2012), tentando dar conta da multiplicidade de tendências 

observadas, como aponta Soja (1992) 

Todos esses conceitos tentam a um só tempo buscar propostas metodológicas para a 

compreensão da organização socioespacial das grandes metrópoles em seus contextos 

recentes. Não obstante, os conceitos de cidade-região e arranjo urbano-regional abarcam a 

dimensão da análise do processo de metropolização do Estado de São Paulo, processo esse 

que parece ter como força motriz a reestruturação produtiva (LENCIONI, 2013; MOURA, 

2012), ou outras propostas subjacentes, como a de urbanização-regional proposta por Soja 

(2013). Com efeito, convergimos ao entendimento de que estamos “sobre a emergência de um 

novo fato urbano de caráter metropolitano, que se expressa pela extensão territorial da 

mancha urbana das metrópoles” (LENCIONI, 2013), mais extensa e com interdependência 

cada vez maior com áreas fora do limite metropolitano preestabelecido. 

Está-se passando por uma nova estruturação dos processos de acumulação capitalista 

(HARVEY, 2011) e, desse modo, mudam-se também a forma de produzir o espaço. 

Consequência clara desse feito são as áreas ocupadas pela população e a condição de vida 

nestes espaços, que se torna uma questão regional, visto que claras são as evidências das 

quebras de limites e fronteiras entre as zonas urbanas de grande parte dos municípios nas 

regiões metropolitanas paulistas, conformando, no seu conjunto, uma grande cidade 

(MATOS, 2005). 

Em suma, se o exercício do planejamento numa escala mais ampla tem sua 

importância reforçada, a própria expansão da metropolização é forjada para atender as 

necessidades dessa nova fase do desenvolvimento capitalista. Assim, a ruptura de limites e 

fronteiras pela urbanização são, ao mesmo tempo, condições e resultantes de fenômenos como 

a mobilidade pendular, onde a possibilidade dos movimentos de deslocamento dos 

trabalhadores é base para a dispersão dos produtos urbanos, visto que permite uma 

flexibilização na localização. Contudo, nesse tempo de reestruturação das bases produtivas, as 

relações de poder e comando permanecem ainda concentrados em suas respectivas 

metrópoles, assim como a população, permanecendo essas áreas como pólos econômicos e 

demográficos de grande relevância. 

Desse modo, a expansão urbana a áreas cada vez mais distantes em relação ao centro é 

um caminho de duas vias: de um lado buscam a incorporação para viabilizar as condições 



gerais de produção, em vista da ampliação de sua acumulação (LENCIONI, 2013). De outro, 

torna-se ainda mais difícil as condições de vida da população residente nestas periferias 

distantes, visto o tempo e custo de deslocamento, e a sobreposição de carências culminando 

em graves problemas sociais (TORRES; MARQUES, 2004; MATOS, 2005; COSTA; 2006). 

 

Criação, delimitação e institucionalização das Regiões Metropolitanas 

 

A segunda metade do século XX marcou de maneira indelével a dinâmica territorial 

brasileira: a população tornou-se majoritariamente urbana, através de processos como a 

migração e o êxodo rural, conformando uma urbanização rápida e concentradora (MARTINE 

e MCGRANAHAN, 2011). Não obstante, na década de 70 seriam criadas as nove primeiras 

Regiões Metropolitanas do país, fato esse intrinsecamente ligado à regulamentação da Política 

Nacional de Desenvolvimento Urbano
3
. 

Como salientado anteriormente, regionalizar é um método e, feito com vistas ao 

planejamento, dever-se-ia levar em consideração fatores que efetivamente possibilitasse um 

recorte espacial adequado aos objetivos desse planejamento. 

A definição legal de uma região metropolitana, constante na lei complementar 

14/1973, considera 

 

(...) o agrupamento de municípios limítrofes, com destacada expressão nacional, a 

exigir planejamento integrado e ação conjunta com união permanente de esforços 

para a execução das funções públicas de Interesse comum, dos entes públicos nela 

atuantes, que apresente, cumulativamente, as seguintes características: I – elevada 

densidade demográfica; II – significativa conurbação; III – funções urbanas e 

regionais com alto grau de diversidade; e IV – especialização e integração sócio-

econômica. 

 

Para Moura (2012), a institucionalização das Regiões Metropolitanas deveria ser dada 

por um conjunto de ações, sendo elas: i) identificação da situação problema; ii) 

institucionalização das áreas identificadas; iii) definição do rol de serviços a serem 

contemplados;iv) destinação de recursos v) organização de uma estrutura de gestão. Neste 

sentido, a autora aponta para uma preocupação que precede a institucionalização em si, visto 
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Salvador e São Paulo, sendo criada no ano seguinte a RM do Rio de Janeiro pela lei complementar nº 20, 

totalizando nove RMs até o final do ano de 1974. 



que foca nos objetivos desta e na sua organização enquanto forma de ação por parte do poder 

público. 

Branco et. al. (2013) fazem uma proposição metodológica
4
 para a delimitação de uma 

RM, a partir da organização socioespacial dos municípios. Neste sentido, os autores propõem 

as seguintes etapas: a) identificação dos municípios com mais de 400 mil habitantes; b) para 

cada centro obtido na etapa anterior, selecionam-se todos os municípios num raio de 200 km 

que possuam uma densidade acima de 60 habitantes/km² ou mais de 70% de população 

ocupada em atividades urbanas; c) calculam-se as matrizes origem-destino de cada grupo de 

municípios selecionados na etapa anterior e excluem-se aqueles municípios cujo volume de 

fluxos pendulares trocados com seu respectivo grupo (somando-se entradas e saídas ao 

município) seja menor que 10% da população total residente no município; d) Excluem-se os 

municípios não contíguos aos grupos formados na etapa anterior e incluem-se aqueles 

municípios enclaves (independentes do seu nível de fluxos pendulares). Dessa proposta surge 

uma regionalização pragmática do ponto de vista demográfico, pois considera efetivamente a 

organização socioespacial da população, através da sua distribuição espacial, assim como a 

sua inserção produtiva, entendendo esta não apenas como resultado, mas também como fator 

imprescindível para a produção do espaço urbano regional (DOTA, 2011) 

Nas últimas décadas se observou uma transição política da faculdade de propor e criar 

as RMs. Em uma primeira fase, entre os anos de 1970 e 1988 tal faculdade era exclusiva do 

Governo Federal, entretanto, com a Constituição Nacional de 1988 essa competência foi 

transferida os governos estaduais. Todavia, essa transição, apesar de tornar a implantação e a 

gestão das RMs algo mais próximo da realidade local, também inviabilizou (ao menos nos 

moldes atuais da legislação) um procedimento padrão para a regionalização metropolitana, 

uma vez que cada estado adota um procedimento particular para isso. Essa realidade é 

comprovada pelo crescimento observado desde a década de 2000 no número de RMs e pela 

heterogeneidade dessas no território nacional (BAENINGER; OJIMA, 2008). 

No entanto, há outras perspectivas para o processo de regionalização. Silva Neto 

(2003) aponta para dois modelos de regionalização ocorrentes no Brasil. Ao primeiro o autor 

intitula de Regionalização histórica-administrativa, que seria engendrada no período de 1967 

à 1989 marcada pelo regime militar e que possuía projetos nacionais definidos, como a busca 

pela integração nacional. Observando o caso ocorrido no estado paulista nesse período, foram 

institucionalizadas as regiões administrativas do estado e, “em linhas gerais, os métodos de 
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análise regional utilizados na delimitação das regiões administrativas captaram a dinâmica de 

ocupação e povoamento do território” (SILVA NETO, 2003). Tal modelo prezava pela 

constituição histórica do território, fator relegado a posteriori pelos novos modelos de 

planificação e regionalização do território. O segundo modelo é denominado de 

Regionalização unificadora-complexa (posterior a 1989) que, esteve associado a 

democratização do país e a desconcentração do poder estatal, bem como a ampliação da 

autonomia municipal. 

Na Regionalização unificadora-complexa “tanto os fundamentos teóricos quanto as 

estratégias territoriais e instrumentos disciplinadores da organização regional do estado 

tornaram-se obscuros e incertos” e ainda “um dos reflexos da ampliação da autonomia 

municipal é a relatividade com que o estado pode conduzir a sua política regional. Em 

especial a regionalização” (SILVA NETO, 2003. p.1-2). Todavia, diante desse último modelo 

de regionalização é que estamos e, sobretudo para áreas em expansão, analisar mais 

detidamente esses aspectos são fundamentais para um planejamento urbano adequado as 

necessidades atuais. 

Expansão urbana e regionalização: o contexto da RM de Campinas 

 

Com efeito, foi a partir da década de 1970 que os primeiros fenômenos que deram 

origem à forma metropolitana passaram a emergir na região de Campinas. O fato de 

Campinas ter se constituído como um dos eixos da desconcentração industrial da Região 

Metropolitana de São Paulo, somada a estrutura própria já existente possibilitou o incremento 

produtivo e populacional dos municípios em seu entorno (BAENINGER e GONÇALVES, 

2000). 

Apesar de a região já apresentar tais características, foi somente no final dos anos de 

1980, mais especificamente em 1989, que o Governo estadual propôs a oficialização da RM 

de Campinas. No entanto, sua aprovação só é dada em 24 de maio do ano 2000. Esta foi 

criada com dezenove municípios, e alterada em 25 de fevereiro de 2014, pela lei 

complementar 02/2014, com redação que incluiu o município de Morungaba, vigésimo 

componente. 

Os dados da Tabela 1, que apresenta a população dos municípios e a taxa de 

crescimento entre 1991 e 2010 apontam que, apesar da redução do crescimento observado 

entre 1991 e 2010 para o conjunto, há municípios com dinâmicas específicas, que ganharam 

importância e inclusive aumentaram o crescimento entre os períodos. Destacam-se Artur 



Nogueira, Jaguariúna e Paulínia, que aumentaram o crescimento entre os dois períodos, e 

Monte Mor e Santa Bárbara d’Oeste pela redução observada. 

Tabela 1. População residente e taxa de crescimento geométrico médio anual. 

Municípios componentes da RM de Campinas, 1991 a 2010. 

 

Fonte: Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010. 

 

Essas dinâmicas ocorrem a partir das especificidades internas, com municípios mais e 

menos atrativos, sobretudo para migração, fenômeno com grande peso para o crescimento 

populacional nas últimas décadas. A Tabela 2 apresenta a proporção do crescimento dos 

municípios segundo as componentes para o período. 

Neste sentido, verifica-se que metade do crescimento observado nos dois períodos se 

deu via migração, resultado mantido, sobretudo pelos municípios menores, que apresentaram 

grande atratividade. É sabido que a migração, sobretudo aquela de abrangência local tem 

papel relevante na forma como se dá a expansão e a organização socioespacial dos municípios 

(CUNHA, 1994; DOTA 2011), e o aumento ou redução da atratividade para os fluxos 

1991 2000 2010 1991-2000 2000-2010

RM Campinas 1.852.813 2.332.988 2.797.137 2.59 1.82

Americana 153.273     182.300     210.638    1.95 1.44

Artur Nogueira 27.811       32.965       44.177       1.91 2.95

Campinas 843.516     968.160     1.080.113 1.54 1.09

Cosmópolis 36.421       44.250       58.827       2.19 2.86

Engenheiro Coelho * 10.000       15.721       * 4.59

Holambra * 7.195          11.299       * 4.58

Hortolândia * 151.697     192.692    * 2.40

Indaiatuba 99.949       146.530     201.619    4.34 3.22

Itatiba 61.236       80.987       101.471    3.15 2.26

Jaguariúna 24.819       29.533       44.311       1.95 4.11

Morungaba 8.174          9.893          11.752       2.14 1.93

Monte Mor 25.291       37.207       48.949       4.38 2.76

Nova Odessa 33.876       41.987       51.242       2.41 2.00

Paulínia 36.298       51.163       82.146       3.89 4.81

Pedreira 27.653       35.141       41.558       2.70 1.68

Santa Bárbara d'Oeste 143.945     169.818     180.009    1.85 0.58

Santo Antonio de Posse 14.272       18.074       20.650       2.66 1.33

Sumaré 223.553     196.099     241.311    -1.45 2.08

Valinhos 67.545       82.817       106.793    2.29 2.55

Vinhedo 33.355       47.065       63.611       3.90 3.03

Município
População residente

Taxa de crescimento 

(% a.a.)



migratórios deve ser vista para além da realidade individual do município, mas a partir das 

condicionantes em nível regional. 

Custos diferenciados de acesso a terra, de aluguéis, acessibilidade a locomoção dentre 

outros fatores se destacam e impactam a analise de possíveis localidades para fixar residência. 

Tem se verificado como tendência recente um aumento da importância da migração 

intrametropolitana para o conjunto da RM de Campinas (DOTA, 2011; DOTA e FREY, 

2012), que reorganiza a população e o uso das infraestruturas (RODRIGUES e BUSSO, 

2009) sem, contanto, modificar a estrutura econômica vigente. Esta reorganização tende a 

aprofundar o descasamento entre o local de moradia e o local de trabalho da população, que 

tem sido apontado como um dos principais fatores para o aumento da mobilidade pendular 

(CUNHA et al., 2013) nas grandes aglomerações, resultando na necessidade eminente de 

investimentos em infraestrutura que viabilizem a mobilidade em larga escala. 

 

Tabela 2. Participação relativa do crescimento vegetativo e migração no crescimento 

demográfico. Municípios da RM de Campinas. 1991-2010. 

  

    

Município 

Participação relativa das componentes 

1991-2000 2000-2010 

Vegetativo Migração Vegetativo Migração 

RM Campinas 50.2 49.8 50.0 50.0 

Americana 65.3 34.7 51.2 48.8 

Artur Nogueira 64.6 35.4 37.3 62.7 

Campinas 77.2 22.8 75.5 24.5 

Cosmópolis 64.4 35.6 35.9 64.1 

Engenheiro Coelho * * 26.7 73.3 

Holambra * * 31.8 68.2 

Hortolândia * * 46.9 53.1 

Indaiatuba 35.1 64.9 31.7 68.3 

Itatiba 40.2 59.8 36.4 63.6 

Jaguariúna 70.1 29.9 27.2 72.8 

Monte Mor 40.4 59.6 43.6 56.4 

Morungaba 85.0 15.0 59,9 40,1 

Nova Odessa 55.8 44.2 43.2 56.8 

Paulínia 42.0 58.0 27.2 72.8 

Pedreira 37.6 62.4 44.7 55.3 

Santa Bárbara d’Oeste 67.7 32.3 133.1 -33.1 

Santo Antonio de Posse 44.1 55.9 66.8 33.2 

Sumaré ** ** 54.4 45.6 

Valinhos 46.7 53.3 30.3 69.7 

Vinhedo 32.7 67.3 31.0 69.0 

* Municípios emancipados em 1993. ** O desmembramento de 

Hortolândia não permite o cálculo correto da participação das componentes. 

 

Fonte: FIBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010 



 

No caso da RM de Campinas, o que se observou ao longo da década de 2000 se 

assemelha às tendências observadas para a RM de São Paulo, com intensificação dos 

fenômenos relacionados à mobilidade concomitantemente à redução do crescimento 

demográfico, fato que reforça o papel do planejamento urbano como fundamental e necessário 

para a expansão adequada da área urbana regional. 

 

A relação entre a migração, a produção do espaço urbano e a mobilidade pendular na 

RM de Campinas 

 

A mobilidade pendular captada pelo Censo Demográfico brasileiro é entendida como 

o movimento, diário ou não, realizado pelos trabalhadores e estudantes entre a casa e o 

trabalho/escola, desde que em municípios distintos
5
. Esta informação associada a outras 

características sociodemográficas e espaciais, como o local de moradia dos indivíduos, 

representa relevante indicador sobre as dinâmicas econômico-espaciais dos municípios 

componentes da região. 

A interdependência entre a migração e a mobilidade pendular tem sido apontada por 

diversos pesquisadores que se debruçaram sobre o tema (CUNHA, 1994; 2010; 2011; 

MATOS, 2005; MORAES, 2010; FREY e DOTA, 2013), mas relevantes modificações na 

dinâmica deste fenômeno tem ocorrido nos últimos anos, sobretudo pelas novas dinâmicas 

relacionadas à produção do espaço urbano. 

A análise de como a migração pode estar resultando nos movimentos pendulares no 

âmbito da RM de Campinas, neste sentido, pode representar o impacto da produção do espaço 

urbano enquanto processo que modifica e reorganiza o uso das localidades. Por outro lado, 

migração e a mobilidade pendular não devem ser vistos apenas enquanto resposta, mas 

também enquanto fenômeno que estruturam o processo (DOTA, 2011; FREY e DOTA, 

2013). 

A Tabela 3 apresenta a evolução da mobilidade pendular entre 2000 e 2010, onde se 

percebe relevantes modificações no volume e na importância no período considerado. 
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 Cabe salientar que o Censo Demográfico de 2010 passou a captar a informação sobre mobilidade pendular de 

forma mais completa em relação a 2000, visto que passou a perguntar sobre trabalho e estudo de forma separada, 

além de incluir outras informações, como o tempo de deslocamento. 



Tabela 3. Volume dos movimentos pendulares para trabalho e estudo, taxa de 

crescimento e proporção da PIA (População em idade ativa). Municípios da RM de 

Campinas, 2000 e 2010. 

Município 

Volume dos 

movimentos 

pendulares 

Taxa de 

crescimento 

Percentual da PIA (%) 

2000 2010 2000-2010 2000 2010 

RM de Campinas 176.371 313.343 5.9 10.1  14.0 

Americana 23.971 22.402 -0.7 17.2  13.0 

Artur Nogueira 541 7.955 30.8 2.3  23.3 

Campinas 89.322 55.544 -4.6 12.1  6.4 

Cosmópolis 1.033 9.894 25.4 3.2  21.9 

Engenheiro Coelho 965 1.800 6.4 13.5  15.4 

Holambra 2.251 1.431 -4.4 42.2  16.3 

Hortolândia 5.293 46.556 24.3 5.0  31.6 

Indaiatuba 2.537 13.676 18.3 2.4  8.6 

Itatiba 2.739 6.742 9.4 4.6  8.4 

Jaguariúna 3.943 3.230 -2.0 18.0  9.3 

Monte Mor 1.109 8.142 22.1 4.3  21.9 

Morungaba 323 1.358 15.4 4.5 14.8 

Nova Odessa 5.463 9.557 5.8 17.6  23.4 

Paulínia 10.434 10.722 0.3 27.7  16.9 

Pedreira 616 2.815 16.4 2.3  8.5 

Santa Bárbara d'Oeste 4.855 32.248 20.8 3.9  22.3 

Santo Antonio de 

Posse 459 2.673 19.3 
3.5  

16.9 

Sumaré 7.782 50.388 20.5 5.6  27.1 

Valinhos 6.093 17.709 11.3 9.6  20.4 

Vinhedo 6.642 8.501 2.5 18.6  16.7 

Fonte: NEPO-EMPLASA, adaptado. 

 

Os dados acima revelam a importância e o peso da mobilidade pendular para a 

análise de outros fenômenos metropolitanos: em dez anos o volume cresceu 77%, a uma taxa 

de 5,9% ao ano para o conjunto dos municípios, bem superior ao crescimento tanto da 

população regional quanto dos municípios em si. Aqueles municípios em que a taxa mais 

cresceu também viu aumentar a relevância deste fenômeno na sua PIA, casos de Artur 

Nogueira, Cosmópolis, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré dentre outros
6
. 

A proporção da PIA pendular, neste sentido, é indicativo da dependência do 

município em relação a estrutura produtiva dos vizinhos, indicando assim forte dependência 

com a região. 
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 Os dados da Tabela 3 apresentam trabalho e estudo somados, mas sem a contagem dupla, conforme descrito em 

NEPO-EMPLASA (2013). Essa metodologia é importante para que se possa comparar os dados entre os dois 

recenseamentos sem que haja distorções. 



Matos e Braga (2004), analisando a relação entre a mobilidade pendular e a migração 

intrametropolitana para a RM de Belo Horizonte, salientam que, para fluxos específicos se 

observava em 2000 relevante proporção (70%) dos pendulares como migrantes 

intrametropolitanos, que antes residiam no município que ainda mantinham trabalho. Tal 

relação estaria relacionada à dinâmica do mercado habitacional, cujas ofertas e oportunidades 

promovem a mobilidade residencial, que não acompanham necessariamente as oportunidades 

no mercado de trabalho. 

Apesar de tal relação também ser esperada para a RM de Campinas, o fato desta ter 

em outras modalidades migratórias parte importante do incremento demográfico (DOTA, 

2011; DOTA e FREY, 2012) impacta significantemente esta relação, o que explica 66,1% do 

volume total da mobilidade pendular se restringir a cinco dos vinte municípios (Americana, 

Campinas, Hortolândia, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré). 

A Tabela 4 apresenta a proporção dos indivíduos pendulares dentre o grupo de 

residentes de cada município segundo a condição migratória
7
. Cabe salientar, neste sentido, 

que nesta tabela está se referindo ao movimento para trabalho. 

 

Tabela 4. Proporção de pendulares para trabalho segundo condição migratória. 

Municípios da RM de Campinas, 2010. 

Município 

Modalidade Migratória 

Não-migrante 

Intrame-

tropolitano Intraestadual Inter-estadual 

RM de Campinas 11.9 26.0 17.4 14.8 

Americana 11.4 21.9 14.3 10.3 

Artur Nogueira 20.5 30.5 25.2 38.6 

Campinas 5.6 10.7 10.9 7.0 

Cosmópolis 20.0 28.8 22.7 33.2 

Engenheiro Coelho 11.3 20.4 26.9 32.8 

Holambra 11.9 25.2 22.1 7.4 

Hortolândia 31.3 37.9 22.8 27.4 

Indaiatuba 5.9 15.1 12.2 8.1 

Itatiba 5.2 11.4 17.2 6.3 

Jaguariúna 6.5 15.3 12.4 1.3 

Monte Mor 18.8 30.3 21.1 22.5 

Morungaba 11.9 7.0 11.1 9.0 

Nova Odessa 20.9 34.3 20.4 25.1 
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 A condição migratória foi tabulada segundo o município de residência cinco anos antes da data de referencia do 

Censo Demográfico de 2010 (data-fixa), considerando apenas aqueles maiores de 15 anos de idade na data de 

referência. 



Paulínia 11.3 37.2 19.8 10.6 

Pedreira 5.0 18.8 13.0 4.0 

Santa Bárbara d'Oeste 19.9 32.6 23.2 22.7 

Santo Antonio de Posse 14.5 27.3 20.7 35.8 

Sumaré 24.2 44.0 28.3 31.0 

Valinhos 15.7 38.8 26.5 14.8 

Vinhedo 11.7 25.4 25.7 9.9 

Fonte: FIBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010 

 

O que se destaca, dentre os dados apresentados, é a forte relação entre a mobilidade 

pendular e a migração intrametropolitana: um quarto dos migrantes intrametropolitanos são 

pendulares para o conjunto da RM, proporção que alcança mais de 37% em Hortolândia, 

Paulínia e Valinhos, e 44,0% em Sumaré. Chama a atenção também a proporção de 

pendulares na categoria de migrantes interestaduais em municípios como Artur Nogueira, 

Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Santo Antônio de Posse, com maior proporção inclusive 

em relação aos migrantes de outros modalidades. 

Tal distribuição pode ser indicativo de que estes municípios, por suas características 

territoriais em relação ao restante da região, sejam áreas mais atrativas para migrantes 

externos que, ao chegar, acabam buscando trabalho nos municípios do entorno como solução. 

A Tabela 5, por sua vez, apresenta a distribuição dos pendulares em relação a 

escolaridade segundo município de residência. Tal informação, considerando a relação 

existente entre educação e renda, assim como migração e mobilidade pendular, é forte 

indicativo de como a migração pode estar segmentando o território metropolitano
8
. 
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 Cunha (2011), assim como Rodrigues (2008), discute a segregação socioespacial nas metrópoles 

contemporâneas a partir dos seus resultados sociais e espaciais. 



Tabela 5.Escolaridade dos trabalhadores pendulares segundo município de residência. 

RM de Campinas, 2010. 

 

Município Fundamental Médio Superior 

Pós-

graduação Outro Total 

RM de Campinas 33.4 37.8 21.8 6.3 0.6 247.076 

Americana 26.6 37.5 27.8 7.4 0.7 17.176 

Artur Nogueira 49.6 37.4 9.4 2.5 1.1 6.823 

Campinas 19.1 27.0 37.5 16.0 0.4 43.244 

Cosmópolis 40.5 47.1 9.8 2.3 0.3 8.774 

Engenheiro Coelho 61.2 22.1 12.1 2.9 1.8 1.355 

Holambra 24.5 31.5 29.7 13.7 0.7 1.038 

Hortolândia 44.7 46.3 7.3 0.9 0.8 40.349 

Indaiatuba 16.4 32.0 39.4 11.4 0.8 9.080 

Itatiba 22.2 24.5 44.9 8.4 0.0 4.135 

Jaguariúna 24.6 40.9 27.4 6.7 0.3 2.053 

Monte Mor 52.3 37.7 7.0 1.2 1.7 6.719 

Morungaba 60.6 24.9 12.1 1.3 1.1 842 

Nova Odessa 31.5 47.0 17.8 2.9 0.8 7.960 

Paulínia 22.4 35.9 33.5 8.1 0.0 7.209 

Pedreira 28.7 35.4 30.4 5.5 0.0 1.577 

Santa Bárbara d'Oeste 39.3 45.1 13.9 1.3 0.4 25.339 

Santo Antônio de Posse 64.9 27.1 6.2 0.6 1.1 2.196 

Sumaré 41.5 43.1 12.6 2.0 0.7 42.195 

Valinhos 18.4 26.1 40.4 14.5 0.5 13.151 

Vinhedo 15.8 22.3 45.2 15.9 0.8 5.861 

Fonte: FIBGE. Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010 

 

Os dados apresentados apontam para uma clara segmentação: municípios como 

Valinhos e Vinhedo apresentam relevante proporção de indivíduos pendulares com graduação 

e pós-graduação, o mesmo observado para Campinas, mas neste em menor proporção. 

Outros municípios com grande importância em relação ao volume de população que 

faz a mobilidade pendular, como Hortolândia, Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste, apresentam 

mais de 85% destes com escolaridade até o Ensino Médio, dados que refletem as diferenças 

das áreas de assentamentos nestes municípios. 

Neste sentido, observa-se que a dinâmica da última década tem dado claros sinais de 

que, apesar de um avanço nas condições sociais observadas (IPEA, 2006), verifica-se ao 

mesmo tempo um aprofundamento nas distâncias sociais, com territórios cada vez mais 

homogêneos do ponto de vista social, representando grandes desafios para as políticas 

públicas, que não devem se atentar unicamente no aumento da mobilidade e na necessidade de 



infraestrutura que suporte tal mudança, mas também ao significado deste aumento em termos 

socioespaciais. 

O Mapa 1 apresenta o percentual da PIA que realiza movimentos pendulares na RM 

de Campinas calculados para as áreas de ponderação do Censo Demográfico de 2010
9
. 

Verifica-se que os municípios da porção oeste da RMC é onde se concentram os maiores 

percentuais de pendulares, sendo observado nos municípios de Hortolândia e Sumaré a maior 

concentração, que apresentam também dados relevantes a respeito da proporção de migrantes 

intrametropolitanos. 

Mapa 1: Percentual da população que realiza movimentos pendulares na RMC 

calculada pelas áreas de ponderação do censo 2010. 

 

Fonte: IBGE, Censo 2010; Malhas digitais 2007. Organizado pelos autores. 

  

 Os dados espacializados no mapa demonstram uma mancha continua de valores altos 

do indicador de mobilidade entre os municípios de Monte-Mor, Hortolândia, Sumaré e Nova 

Odessa, e outra, continua de valores baixos considerando Campinas, Indaiatuba, Itatiba, 

Morungaba, Pedreira e Jaguariúna. Dessa observação 03 formulações podem ser retiradas: a) 
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 As áreas de ponderação se configuram como as áreas mínimas que se disponibilizam os dados da amostra do 

Censo Demográfico. 



os municípios com os maiores percentuais de indivíduos que realizam os movimentos 

pendulares coincidem com os municípios com maiores proporções de migrantes 

intrametropolitanos; b) Campinas como área core da região metropolitana apresenta baixos 

percentuais do volume de movimentos pendulares, uma vez que, os grandes atrativos de 

trabalho e estudo estão concentrados em suas fronteiras; c) o mapa indica que, considerando 

os movimentos pendulares como indicador do nível de relação entre os municípios, 

observam-se concomitantemente áreas fortemente integradas e outras com pouca integração, 

resultado do contexto territorial do Estado de São Paulo, com múltiplas áreas exercendo 

influencia ao mesmo tempo. 

 Nesse sentido, destaca-se que as dinâmicas recentes necessitam de novas abordagens 

para sua compreensão e, os métodos adotados na regionalização unificadora-complexa 

(SILVA NETO, 2003), nem sempre claros, colocam em xeque a importância da 

regionalização enquanto método para o planejamento adequado. O planejamento territorial 

nesse tempo deve levar em consideração as mudanças na organização socioespacial da 

sociedade questionando, por exemplo, como as infraestruturas devem ser planejadas, 

incluindo neste planejamento a instalação de novos empreendimentos e os resultados sociais, 

como a homogeneização e as desigualdades territoriais. 

 

Considerações Finais 

 

Da discussão elencada destaca-se que recortes espaciais enquanto unidades de 

planejamento devem ser cuidadosamente analisadas, dado que fenômenos contemporâneos 

revelam novas facetas dos antigos desafios urbanos e necessitam que novas variáveis sejam 

consideradas. Diz-se antigos porque, nessa segunda década do século XXI veem-se ainda as 

questões relativas ao trabalho e habitação como duas grandes feridas abertas na urbanização 

brasileira. Se outrora questionou-se “quem tem direito à cidade?” (LEFREBVE, 1969), hoje 

cabe-nos incluir a esse direito e questionar quem tem direito a mobilidade e o que ela tem 

significado para a organização do território. 

Estamos, como disse Lencioni (2013), diante de um fato novo. Diante desse fato que 

é novo, velhas formas de planejamento urbano-regional não dão conta das carências 

encerradas nos limites metropolitanos. Conforme apontado nos dados, o recorte estabelecido 

das RMs, muitas vezes com municípios com baixa integração, revelam uma delimitação 

inadequada, pois divide e direciona recursos fundamentais para localidades cujo ação regional 



não faz sentido. A criação e delimitação de novas RMs sem que, necessariamente, existam 

justificativas claras demonstra que as dimensões do fenômeno urbano não têm sido 

consideradas como se deveria em detrimento de alianças políticas e demais interesses. 
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