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A Amazônia brasileira é considerada cada vez mais uma floresta urbanizada, o que vem modificando 

os elementos de atração e expulsão populacional e as relações de espaço. Entanto, ainda é incipiente 

o conhecimento da dinâmica migratória no contexto de avançado estágio de urbanização. O estudo 

propõe uma análise comparativa entre duas regiões no estado do Pará, cada qual formada por quatro 

municípios e orientada por um eixo rodoviário: Rodovia Cuiabá-Santarém (BR163) e Rodovia 

Transamazônica (BR230). O objetivo é discutir as semelhanças e diferenças nos processos 

migratórios de regiões que compartilham o mesmo grau de urbanização, mas possuem diferentes 

trajetórias de urbanização. Espera-se com isso contribuir para a discussão sobre as formas e 

significados da urbanização na Amazônia. Utilizando o Censo Demográfico 2010, faz-se uma análise 

geral a partir de indicadores sintéticos de migração e uma análise sociodemográfica da população 

migrante por corrente migratória e situação do destino. As medidas-resumo sugerem similaridades 

entre as regiões, tal como alta circulação migratória e migração líquida negativa. Já a análise por 

grupo de migrantes revela que as dinâmicas migratórias são particulares de cada área e não podem 

ser igualmente compreendidas. Os padrões migratórios diferem quanto às relações espaciais origem-

destino/rural-urbano, estrutura etária e tipo de migração, e nível de educação e renda. As atividades 

de ocupação dos migrantes no destino corroboram para a discussão do fenômeno de urbanização do 

rural na área da BR163 e de ruralização do urbano na área da BR230. A forma que se processa a 

transição urbana espaço-temporalmente foi fundamental para compreender a consolidação dos 

espaços e as diferenças nos processos migratórios das áreas. No âmbito dos estudos migratórios, 

ressalta-se a importância do histórico de formação das cidades, a necessidade de quebrar a dicotomia 

rural-urbano e incorporar valores e práticas sociais, e a demanda por abordagens que não se 

detenham unicamente à indicadores agregados.   
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Introdução 

A característica marcante da transição urbana dos países da América Latina foi sua precocidade e 
velocidade (Browder & Godfrey, 1990; Martine & McGranahan, 2010b). A teoria da transição 
urbana, originalmente postulado por Skeldon (1990), parte de que a trajetória da urbanização nas 
diferentes sociedades avança na medida em que suas econômicas se transformam de rural-agrícola 
para urbana-industrial, colocando no centro da teoria os condicionantes macroestruturais e as 
estruturas produtivas das regiões. 

Especificamente o Brasil se urbanizou rapidamente e massivamente quando comparado com países 
das regiões do eixo desenvolvido do globo (Browder & Godfrey, 1990; Martine & McGranahan, 
2010b). Até os anos 70, a urbanização esteve baseada na concentração da economia e da população 
em grandes metrópoles. Na década de 80 com a desconcentração industrial iniciada em 70, enormes 
transformações ocorreram no processo de redistribuição espacial da população, promovendo um 
novo padrão de urbanização. As cidades de maior porte diminuíram seu crescimento em oposição a 
emergência de novas aglomerações urbanas e crescimento dos pequenos municípios (Baeninger, 
2010)  

Ainda que no centro da urbanização estejam os processos econômicos, na sua essência, decorre de 
elementos de ordem demográfica, especificamente a transição demográfica e migração interna. 
Incialmente os fluxos migratórios predominantes na consolidação da estrutura urbana foram o rural-
urbano (êxodo rural) nas relações inter-regionais, e mais recentemente, os fluxos definiram-se pela 
relação urbano-urbano e intensificação da dinâmica intraregional, com movimentos de mais curta 
distância. Nesta perspectiva, as relações entre urbano e rural modificaram-se surgindo novas 
territorialidades, formas diversificadas de mobilidade populacional e de ocupação demográfica, com 
processos complexos de diferenciação socioespacial (Cunha, 2003). 

O Brasil está em maduro e avançado estágio de urbanização, com a maioria dos habitantes residentes 
em áreas urbanas e com taxas de crescimento da população urbana mais estável e menos intensa em 
relação à períodos anteriores. A rede urbana é extensiva e regionalmente integrada, desenvolvendo 
uma complexa hierarquia urbana (Martine & McGranahan, 2010a). A experiência brasileira oferece 
lições importantes que podem ser aproveitadas para discutir a urbanização em países que se 
encontram atualmente numa fase menos avançada da sua transição urbana (Browder & Godfrey, 
1990; Martine & McGranahan, 2010a, 2010b). 

O presente trabalho tem o proposito de discorrer sobre processos migratórios vigentes numa região 
que registrou as maiores taxas de crescimento urbano no país desde 1970, a grande região Norte do 
país. Ainda que reconhecida como uma floresta urbanizada, o entendimento acerca da urbanização 
na Amazônia é deficiente e essencialmente vinculado à teoria da fronteira agrícola (Becker, 2013), 
impondo limitações no amplo entendimento da ocupação populacional na maior floresta tropical do 
planeta. O principal proposito deste trabalho é contribuir com a discussão sobre as formas e 
significados da urbanização na Amazônia. Para isto, o estudo faz uma análise comparativa entre duas 
regiões com graus de urbanização próximos, mas com distintas trajetórias de urbanização. O estudo 
trabalha somente com a população migrante, caracterizando as conexões espaciais dos fluxos 
(origem/destino), a composição e estrutura do grupo migrante e a alguns indicadores 
socioeconômicos. Discriminando áreas rurais e urbanas, o estudo propõe analisar as diferenças e 
semelhanças entre as duas regiões para refletir sobre a consolidação desses espaços e a pluriatividade 
da transição urbana na Amazônia brasileira, tendo como viés os processos migratórios. 
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A urbanização da Amazônia brasileira 

A trajetória urbana na Amazônia tem um ponto de referência importante no século XX, a política do 
regime militar no Brasil de abertura da fronteira agrícola em direção ao norte do país. A urbanização 
na Amazônia pode ser entendida como um sinal de fracasso da ocupação da fronteira agrícola, como 
de sucesso de uma política de ocupação e desenvolvimento, que estrategicamente contava com 
aglomerados populacionais para articulação de um desenvolvimento regional (Hogan, D’Antona, & 
Carmo, 2008). O processo de urbanização não estava explícito nos planos da fronteira, mas foi um 
instrumento estratégico intencional do Estado na organização do mercado de trabalho regional, 
estabelecendo papel fundamental das cidades quanto a circulação de mercadorias, informação, força 
de trabalho e ressocialização dos migrantes (Becker, 1977, 1995; Browder & Godfrey, 1990; Santos, 
1982). 

Na fronteira agrícola, as frentes de atividades avançam e se retraem nesse espaço potencial (Mueller, 
1992), estabelecendo a forma, intensidade e a duração dos ciclos de ocupação, resumidos em atração, 
estagnação e expulsão (Martine, 1987, 1992). Na fase de expansão, quando existem alternativas de 
acesso à terra, ao emprego e atividades agropecuárias, a atração de migrantes é grande.   Na fase de 
retração, com a inserção da economia agrícola moderna e capitalista, não só se reduz a atração 
migratória, como posteriormente aumenta a evasão populacional (Sawyer & Pinheiro, 1984).  

Neste processo, a trajetória da fronteira passa por quatro fases distintas (Figura 1), que propõe um 
conjunto de hipóteses relacionadas aos mais diversos aspectos da mobilidade, e finaliza na 
urbanização (Browder & Godfrey, 1990; Diniz, 2002, 2003; Martins, 1975). É relevante citar que 
esse modelo tem uma visão linear dos processos, e que na realidade essa trajetória não é 
necessariamente seguida de forma sequencial, entretanto, a descrição dessas fases nos auxilia pensar 
nas várias formas e momentos de ocupação populacional na Amazônia brasileira.   

a) Pioneira: ausência de mercado de terra e trabalho, rápido crescimento populacional via imigração, 
grande disponibilidade de terra, redes de transporte precárias, população predominantemente rural, 
baixo nível de desmatamento e economia baseada extrativismo e agricultura de subsistência 
(fronteira demográfica); 

b) Transitória: economias dicotomizadas, onde a agricultura de subsistência convive com as práticas 
agrícolas comerciais, em franco processo de expansão. Com contínua imigração e ocupação, a terra 
torna-se um recurso escasso e o número de grileiros e meeiros aumenta, num processo de formação 
incipiente de mercado de trabalho e terra. Com a melhora das vias de acesso, a terra torna-se um bem 
valioso atraindo o capital (fronteira econômica). Determina-se um período com a formação de 
grandes propriedades onde o desmatamento é acelerado e o início da emigração dos que chegaram na 
fase pioneira, por um conjunto de fatores econômicos, ambientais e culturais. Concomitantemente, 
áreas urbanas embrionárias tendem a se expandir pelo movimento de êxodo rural. 

c) Consolidada: economias baseadas em agricultura comercial, concentração de terra em grandes 
propriedades, mercado imobiliário inflacionado, presença de grandes empreendimentos agrícola, 
produções de cunho predominantemente capitalistas. Pastos e culturas anuais expandem, 
pressionando as áreas de vegetação no fundo das propriedades. Pela emigração para fronteiras 
urbanizadas ou outras fronteiras agrícola, essas áreas tem baixas densidades demográficas. Aqueles 
que permanecem se transformam em trabalhadores assalariados ou lutam para manter a posse de suas 
propriedades 

d) Urbanizada: núcleos urbanos criados pelos projetos de colonização, em um processo de evolução 
das áreas de assentamentos vizinhas. As transformações estruturais no seu entorno intensificam os 
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movimentos de êxodo rural, a ponto desses núcleos se tornarem sede de novos municípios. Essas 
áreas constituem-se centros de concentração e redistribuição de mão de obra, composta por ex-
colonos e migrantes que não obtiveram acesso à terra. No decorrer do tempo, nova leva de 
imigrantes é atraída pelo crescente setor terciário, sobretudo pelas instituições públicas que se fazem 
cada vez mais presente.   

No centro dessa trajetória estão os processos migratórios. No movimento inicial, com a migração 
para a fronteira, predominam os fluxos de migrantes provindos de outras regiões do país. Este 
contingente foi formado em sua maioria por homens em idade de trabalhar, solteiros ou casados, com 
o deslocamento posterior de suas famílias (Barbieri & Bilsborrow, 2009; Hogan et al., 2008). Já 
numa etapa posterior, onde a dinâmica migratória é interna à fronteira, o caráter masculino do meio 
rural intensifica-se pela posterior emigração das mulheres, que são atraídas pelas atividades terciárias 
urbanas. Dadas as condições no campo, os jovens, sobretudo mulheres, também formam um grupo 
populacional com propenso a deslocar-se para cidades em busca de oportunidades, basicamente 
trabalho e educação (Camarano & Abramovay, 1999; Diniz, 2002; Durston, 1996). Essas dinâmicas 
migratórias é que explicam a tendência de masculinização e envelhecimento relativo do meio rural e 
feminização do urbano. 

Figura 1. Momentos da fronteira agrícola na Amazônia brasileira 

 
Fonte: Retirado de Diniz (2002) 

O movimento da fronteira não só reestruturou a composição das populações rurais e urbanas, mas 
definiu um novo padrão de ocupação a partir dos eixos rodoviários, já que até então os aglomerados 
populacionais eram conduzidos pelos cursos d’agua (Sá, Costa, Tavares, & Oliveira, 2006). Pode-se 
afirmar que a transição urbana na Amazônia ganha novos contornos com o processo de ocupação da 
fronteira agrícola.  

A urbanização nesse período se deu pelo crescimento de grandes centros antigos e o aparecimento de 
novos. O primeiro se associa com o adensamento (verticalização) e o espraiamento (periferização) de 
sedes municipais e a segundo o aparecimento de núcleos urbanos em áreas antes com florestas ou 
vilas rurais isoladas, processo descrito como um urbanismo rural. Com isso, a urbanização que 
centrava-se nos grandes centros é complementado com o aparecimento e crescimento populacional 
das cidades menores. Como consequência, mais do que o aumento populacional em cidades médias e 
grandes, os dados apontam para o crescimento no número de cidades maiores(Becker, 2013; Hogan 
et al., 2008).  

No período inicial da fronteira, a taxa de crescimento urbano foi superior a todas demais regiões do 
Brasil (Becker, 2013). Na década seguinte a Amazônia Legal passa de predominantemente rural para 
urbano, alcançando em 2000 o grau de 69% da população em áreas urbanas (Hogan et al., 2008).  A 
Amazônia é interpretada cada vez mais como um território urbano (Castro, 2006), uma floresta 
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urbanizada (Becker, 2005) ou uma floresta de urbanitas (Monte-mór, 1994). Na condição de baixa 
conectividade e núcleos dispersos, as rodovias são os eixos da nova circulação econômica e 
populacional, onde o nível de complexidade dessa arquitetura define a hierarquia dos centros e os 
tipos de espaços urbanos (Becker, 1985). 

No plano geral, tende-se avaliar a urbanização dessas áreas a partir de uma visão cartesiana dos 
espaços, calculando o nível de urbanização a partir do número de residentes nas áreas delimitadas 
categoricamente como urbanas. Para Becker (2005), compreender a urbanização na Amazônia a 
partir do crescimento no número de cidades e da sua população transfere uma figura equivocada do 
real significado da urbanização na região. A pluratividade nos domicílios (famílias que combinam 
atividade agrícola com não agrícola) decorrente de novo ambiente social e econômico, tornou-se 
frequente, onde as atividades não agrícolas são cada vez mais valorizadas (Silva & Grossi, 1999). A 
identificação de um processo de urbanização rural começa ser explorada empiricamente, expondo 
um espaço rural plural, com novas configurações fundiárias, institucionais e sociais (Côrtes, 2012; 
D’Antona & VanWey, 2009; D’Antona, VanWey, & Ludewigs, 2011) 

Cada vez mais as fronteiras entre o rural e o urbano estão difusas e de difícil interpretação, não 
havendo mais distinção clara e dicotômica. Monte-Mor (2006) usa o conceito de urbanização 
extensiva, expandindo a urbanização para além das cidades e áreas urbanizadas, mas carregando as 
condições urbanas de produção e sentidos de modernidade e cidadania. Embora a ênfase dada à 
urbanização recaia sobre a proporção da população alocada nas zonas urbanas, segundo critérios do 
IBGE, a presença da dimensão urbana em áreas rurais tem ganhado atenção (Monte-mór, 2006). A 
urbanização nessas áreas não é um processo simples, linear e unidirecional (Kampel, Camara, & 
Monteiro, 2001; Padoch et al., 2008), novas formas de arranjos espaciais e sociológicos 
reconfiguram o rural contemporâneo no contexto da transição urbana (Côrtes, 2012; D’Antona et al., 
2011; Padoch et al., 2008) 

As cidades são criadas por processos econômicos e definidos por suas relações com outras cidades 
da rede (Becker, 2013). Os fluxos de pessoas entre esses núcleos urbanos decorre de determinantes 
macroestruturais, mas também motivações individuais. Ambos são igualmente importantes nos 
processos migratórios, influenciando-se mutuamente e concomitantemente. É importante ter a 
clareza da complexidade no fenômenos de migração, e ser capaz de considerar que é culturalmente 
produzido e culturalmente expresso, demandando uma perspectiva que dê conta de captar os 
significados, motivações e estratégias nas nuanças da mobilidade da população (Diniz, 2003). Neste 
sentido, entender a consolidação dos espaços e seus contextos culturais, de valores, crenças e práticas 
sociais, torna-se central na discussão da migração interna. Do ponto de vista da Amazônia, o debate 
sobre os processos migratórios precisa ser articulado com as diferentes trajetórias de urbanização dos 
territórios. Este estudo propõe apresentar uma análise sobre migração e migrantes em duas áreas com 
diferentes narrativas urbanas, contemplando a pluriatividade da fronteira agrícola na região.   
 

Metodologia 

Área de estudo 

Localizada na parte central do oeste do estado do Pará (Figura 2), o estudo abrange duas sub-regiões 
adjacentes que totalizam oito municípios na área de abrangência da Rodovia Cuiabá-Santarém 
(BR163) e a Transamazônica (BR230). No conjunto, os municípios formam um mosaico consistente 
para estudar transformações regionais, compartilhando semelhanças e especificidades que permitem 
refletir sobre os efeitos dos contextos históricos, econômicos e culturais na dinâmica populacional 
local.  



 

A sub-região localizada na influência do 
sobretudo em função de Santarém. É o atual terceiro município mais populoso do Pará, 
compreendendo 79% da população na AE1. Santarém ganha importância regional no período da 
exploração da borracha, desempenhando pape
em 1828. Localizado estrategicamente na beira do Rio Amazonas e Tapajós, o município se 
consolidou como ponto de transição de fluxos de pessoas e mercadorias por estar equidistante da 
capital Belém (Pará) e Manaus (Amazonas). A abertura da fronteira agrícola em 1970 e construção 
da rodovia deu o impulso para o município adquirir sua maioria urbana. Ao longo da década de 
1990, Placas e Belterra foram emancipados do território de Santarém e elevados à categ
município.  

A sub-região localizada na influência 
que recebeu o marco zero da Rodovia Transamazônica. Ainda que o município tenha sido 
estabelecido no início do Século XX, ganha notoriedade
abertura da fronteira agrícola. Altamira concentra 53% da população na AE2 em 2010. Pode
que as principais mudanças nessa região se deu após 1970 com o Programa de Integração Nacional, 
diferentemente do eixo BR163. 
popularizaram o reconhecimento da feição espinha de peixe que ocorre com as ocupações 
conduzidas pelas rodovias. Algumas ocupações nas beiras da rodovia foram estimuladas pelos 
projetos de assentamento e estabelecimentos das agrovilas, outras foram surgindo por ocupações 
espontâneas, de forma a serem criados territórios municípios ao longo da Transamazônica. 

Figura 2. Localização dos municípios que compõem as duas áreas de estudo (AE1 e AE2
no estado do Pará, ao norte do Brasil.

As duas sub-regiões compartilham de semelhanças e diferenças importantes de serem ressaltadas 
para o presente estudo. Ambas os eixos sofreram direta influência de povoamento conduzido pelas 
rodovias federais e estímulos de povoamento no período de abertura
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região localizada na influência do eixo BR163 (AE1) possuí uma longa história de ocupação, 
sobretudo em função de Santarém. É o atual terceiro município mais populoso do Pará, 
compreendendo 79% da população na AE1. Santarém ganha importância regional no período da 
exploração da borracha, desempenhando papel de referência urbana na mesorregião da Amazônia já 
em 1828. Localizado estrategicamente na beira do Rio Amazonas e Tapajós, o município se 
consolidou como ponto de transição de fluxos de pessoas e mercadorias por estar equidistante da 

) e Manaus (Amazonas). A abertura da fronteira agrícola em 1970 e construção 
da rodovia deu o impulso para o município adquirir sua maioria urbana. Ao longo da década de 
1990, Placas e Belterra foram emancipados do território de Santarém e elevados à categ

região localizada na influência do eixo BR230 (AE2) tem sua história marcada por Altamira, 
que recebeu o marco zero da Rodovia Transamazônica. Ainda que o município tenha sido 
estabelecido no início do Século XX, ganha notoriedade após a intervenção federal nos planos de 
abertura da fronteira agrícola. Altamira concentra 53% da população na AE2 em 2010. Pode
que as principais mudanças nessa região se deu após 1970 com o Programa de Integração Nacional, 

xo BR163. Os desmatamentos, intensificados a partir deste período, 
popularizaram o reconhecimento da feição espinha de peixe que ocorre com as ocupações 

Algumas ocupações nas beiras da rodovia foram estimuladas pelos 
assentamento e estabelecimentos das agrovilas, outras foram surgindo por ocupações 

espontâneas, de forma a serem criados territórios municípios ao longo da Transamazônica. 

Localização dos municípios que compõem as duas áreas de estudo (AE1 e AE2
no estado do Pará, ao norte do Brasil.  

regiões compartilham de semelhanças e diferenças importantes de serem ressaltadas 
para o presente estudo. Ambas os eixos sofreram direta influência de povoamento conduzido pelas 
rodovias federais e estímulos de povoamento no período de abertura de fronteira. 

possuí uma longa história de ocupação, 
sobretudo em função de Santarém. É o atual terceiro município mais populoso do Pará, 
compreendendo 79% da população na AE1. Santarém ganha importância regional no período da 

l de referência urbana na mesorregião da Amazônia já 
em 1828. Localizado estrategicamente na beira do Rio Amazonas e Tapajós, o município se 
consolidou como ponto de transição de fluxos de pessoas e mercadorias por estar equidistante da 

) e Manaus (Amazonas). A abertura da fronteira agrícola em 1970 e construção 
da rodovia deu o impulso para o município adquirir sua maioria urbana. Ao longo da década de 
1990, Placas e Belterra foram emancipados do território de Santarém e elevados à categoria de 

tem sua história marcada por Altamira, 
que recebeu o marco zero da Rodovia Transamazônica. Ainda que o município tenha sido 

após a intervenção federal nos planos de 
abertura da fronteira agrícola. Altamira concentra 53% da população na AE2 em 2010. Pode-se dizer 
que as principais mudanças nessa região se deu após 1970 com o Programa de Integração Nacional, 

Os desmatamentos, intensificados a partir deste período, 
popularizaram o reconhecimento da feição espinha de peixe que ocorre com as ocupações 

Algumas ocupações nas beiras da rodovia foram estimuladas pelos 
assentamento e estabelecimentos das agrovilas, outras foram surgindo por ocupações 

espontâneas, de forma a serem criados territórios municípios ao longo da Transamazônica.  

Localização dos municípios que compõem as duas áreas de estudo (AE1 e AE2), situados 

 

regiões compartilham de semelhanças e diferenças importantes de serem ressaltadas 
para o presente estudo. Ambas os eixos sofreram direta influência de povoamento conduzido pelas 

de fronteira. A Tabela 1 



 

apresenta a evolução no volume da população e no grau de urbanização dos municípios e regiões
AE1 tinha já em 1970, 135.215 habitantes com 45% concentrado no urbano. Com o momento da 
abertura, o crescimento anual da população f
o impacto da política foi mais intenso, a população cresceu 16% ao ano durante década de 70, 
aumentando sua população de 15.345 habitantes 
crescimento desacelera.  Em 2010, 
população em áreas urbanas menor do que a população na AE2. 

Tabela 1. População total e grau de urbanização com destaque aos municípios constituintes das 
áreas de estudo AE1 e AE2, Censos Demográficos 1970 a 2010.

Fonte: Censos Demográficos 1970

Dados e técnicas de análise 

O presente estudo propões uma investigação sobre migração e migrantes no período recente, a partir 
do Censo Demográfico de 2010 (IBGE). 
migrantes nas duas áreas, a partir do tempo de residência no município, para posteriormente enfocar 
no grupo mais expressivo, que são os migrantes recentes (há menos de 5 anos).

Para o desenvolvimento das análises, o 
2010 a partir do quesito “localização de residência em julho de 2005
trabalhar com maior precisão as relações de espaço com uma referência datada
população, via construção de uma matriz migratória, alguns índices sintéticos 
calculados, como correntes, saldos, taxas de migração e índice de eficácia.

A partir deste levantamento, foram desenvolvidas algumas análises descriti
áreas de estudo. A partir da matriz migratória foi explorada as relações de espaço nas correntes 
migratórias, desagregando-se por área de estudo e zona de residência em 2010. Para facilitar, a 
análise foi feita em duas etapas,  a p
estados, definindo os grupos a partir das grandes regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro
Oeste e Sul. A segunda observa as conexões entre os países do próprio estado do Pará, definindo os
grupos a partir de quatro regiões construídas para este propósito: Leste do Pará, Norte do Pará, 
Nordeste do Pará e Sudoeste do Pará. Os dados foram trabalhados no Software Circus para 
elaboração de infográficos.  

Para avaliação da população migrante fora
características socioeconômicas. Alguns indicadores e técnicas demográficas foram utilizadas
categoria de fluxo e zonas. Foram construídas pirâmides etária, razões de sexo, razões de 
dependência, razões de jovem, razões de idosos
como apresentou-se os níveis de escolaridade e tipo de atividade em ocupação. 
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apresenta a evolução no volume da população e no grau de urbanização dos municípios e regiões
AE1 tinha já em 1970, 135.215 habitantes com 45% concentrado no urbano. Com o momento da 
abertura, o crescimento anual da população foi 6%, entrando em declínio próximas décadas. Na AE2 
o impacto da política foi mais intenso, a população cresceu 16% ao ano durante década de 70, 

de 15.345 habitantes em 203%. Já com grau de urbanização em 38%, o 
lera.  Em 2010, com o dobro da população, AE1passa ter uma proporção de 

população em áreas urbanas menor do que a população na AE2.  

. População total e grau de urbanização com destaque aos municípios constituintes das 
Censos Demográficos 1970 a 2010. 

Fonte: Censos Demográficos 1970-2010, Fundação IBGE 

O presente estudo propões uma investigação sobre migração e migrantes no período recente, a partir 
do Censo Demográfico de 2010 (IBGE). Uma primeira análise faz um levantamento sobre o perfil de 
migrantes nas duas áreas, a partir do tempo de residência no município, para posteriormente enfocar 
no grupo mais expressivo, que são os migrantes recentes (há menos de 5 anos).

as análises, o recorte considerou os migrantes do último quinquênio de 
2010 a partir do quesito “localização de residência em julho de 2005”, de forma que fosse possível 
trabalhar com maior precisão as relações de espaço com uma referência datada
população, via construção de uma matriz migratória, alguns índices sintéticos 
calculados, como correntes, saldos, taxas de migração e índice de eficácia. 

A partir deste levantamento, foram desenvolvidas algumas análises descritivas sobre a migração nas 
áreas de estudo. A partir da matriz migratória foi explorada as relações de espaço nas correntes 

se por área de estudo e zona de residência em 2010. Para facilitar, a 
análise foi feita em duas etapas,  a primeira observando as conexões com municípios de outros 
estados, definindo os grupos a partir das grandes regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro
Oeste e Sul. A segunda observa as conexões entre os países do próprio estado do Pará, definindo os
grupos a partir de quatro regiões construídas para este propósito: Leste do Pará, Norte do Pará, 
Nordeste do Pará e Sudoeste do Pará. Os dados foram trabalhados no Software Circus para 

Para avaliação da população migrante foram analisadas a estrutura, composição e algumas 
características socioeconômicas. Alguns indicadores e técnicas demográficas foram utilizadas
categoria de fluxo e zonas. Foram construídas pirâmides etária, razões de sexo, razões de 

jovem, razões de idosos, para auxiliar a interpretação dos resultados
se os níveis de escolaridade e tipo de atividade em ocupação. 

apresenta a evolução no volume da população e no grau de urbanização dos municípios e regiões. A 
AE1 tinha já em 1970, 135.215 habitantes com 45% concentrado no urbano. Com o momento da 

próximas décadas. Na AE2 
o impacto da política foi mais intenso, a população cresceu 16% ao ano durante década de 70, 

Já com grau de urbanização em 38%, o 
AE1passa ter uma proporção de 

. População total e grau de urbanização com destaque aos municípios constituintes das 

 

O presente estudo propões uma investigação sobre migração e migrantes no período recente, a partir 
rimeira análise faz um levantamento sobre o perfil de 

migrantes nas duas áreas, a partir do tempo de residência no município, para posteriormente enfocar 
no grupo mais expressivo, que são os migrantes recentes (há menos de 5 anos). 

recorte considerou os migrantes do último quinquênio de 
”, de forma que fosse possível 

trabalhar com maior precisão as relações de espaço com uma referência datada. A partir dessa 
população, via construção de uma matriz migratória, alguns índices sintéticos sobre migração foram 

vas sobre a migração nas 
áreas de estudo. A partir da matriz migratória foi explorada as relações de espaço nas correntes 

se por área de estudo e zona de residência em 2010. Para facilitar, a 
rimeira observando as conexões com municípios de outros 

estados, definindo os grupos a partir das grandes regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-
Oeste e Sul. A segunda observa as conexões entre os países do próprio estado do Pará, definindo os 
grupos a partir de quatro regiões construídas para este propósito: Leste do Pará, Norte do Pará, 
Nordeste do Pará e Sudoeste do Pará. Os dados foram trabalhados no Software Circus para 

m analisadas a estrutura, composição e algumas 
características socioeconômicas. Alguns indicadores e técnicas demográficas foram utilizadas por 
categoria de fluxo e zonas. Foram construídas pirâmides etária, razões de sexo, razões de 

, para auxiliar a interpretação dos resultados. Assim 
se os níveis de escolaridade e tipo de atividade em ocupação.   



 

Resultados 

Com o propósito de discutir as relações espaciais referentes aos fluxos migratórios envolvendo as 
duas áreas de estudo e situar a composição sociodemográfica dos migrantes que os realizam, 
primeiramente fez-se uma análise do perfil migratório de cada área.
indicadores sintéticos, inicialmente discorre
desses processos na população residente.

Sob uma perspectiva de estoque de migrantes
composta por migrantes, em contrapartida com a proporção de 51% na AE2. 
pouca variação quando se discrimina as populações por situação rural e urbana. 
ocupação longa da AE1 facilita a presença de várias geraçõe
elevada proporção nessa área que nasceu e sempre morou no mesmo município 
AE2), em comparação com uma região que passa a ter um impulso na sua dinâmica populacional na 
década de 70. 

Entre os considerados migrantes, a maior parte realizou o movimento há 10 anos, mas 
principalmente no último quinquênio de 2010 (Figura 
característica é mais forte na área urbana do que rural, principalmente na AE1, 
migrantes está há menos de 5 anos
que chegou há 20-30 anos, sobretudo no rural, período que reflete o momento de abertura da 
fronteira agrícola na Região Norte, 
entre as áreas, com exceção ao grupo de migrantes que chegou 
reflexo da história particular de cada área.

Figura 3. Proporção dos migrantes por t
em 2010, por áreas de estudo AE1 e AE2 

*População estoque de migrantes em 2010 na AE1 foi 374.919 habitantes e na AE2 foi 186.882, 
representando o universo total do gráfico. 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 

                                                           
1 Migrante neste sentido representa a população não natural do município e a população natural do município que morou 
em outro município em algum período anterior. 
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Com o propósito de discutir as relações espaciais referentes aos fluxos migratórios envolvendo as 
duas áreas de estudo e situar a composição sociodemográfica dos migrantes que os realizam, 

se uma análise do perfil migratório de cada área. Através de dados agregados e 
indicadores sintéticos, inicialmente discorre-se sobre a presença de migrantes nas áreas e o impacto 
desses processos na população residente. 

Sob uma perspectiva de estoque de migrantes1 a AE1 possui somente 29% de sua populaç
composta por migrantes, em contrapartida com a proporção de 51% na AE2. 
pouca variação quando se discrimina as populações por situação rural e urbana. 
ocupação longa da AE1 facilita a presença de várias gerações de família, o que poderia explicar a 
elevada proporção nessa área que nasceu e sempre morou no mesmo município 
AE2), em comparação com uma região que passa a ter um impulso na sua dinâmica populacional na 

migrantes, a maior parte realizou o movimento há 10 anos, mas 
principalmente no último quinquênio de 2010 (Figura 3), seguindo a tendência do estado. Essa 
característica é mais forte na área urbana do que rural, principalmente na AE1, 

há menos de 5 anos, contra 22% dos migrantes no rural. Há uma relativa proporção 
30 anos, sobretudo no rural, período que reflete o momento de abertura da 

fronteira agrícola na Região Norte, ao fim da década de 1970. O padrão de distribuição é semelhante 
ao grupo de migrantes que chegou há mais de 50 anos, novamente, 

reflexo da história particular de cada área. 

Proporção dos migrantes por tempo de permanência interrupta no município de referência 
em 2010, por áreas de estudo AE1 e AE2 e estado do Pará-Brasil 

*População estoque de migrantes em 2010 na AE1 foi 374.919 habitantes e na AE2 foi 186.882, 
representando o universo total do gráfico.  
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Migrante neste sentido representa a população não natural do município e a população natural do município que morou 
em outro município em algum período anterior.  

Com o propósito de discutir as relações espaciais referentes aos fluxos migratórios envolvendo as 
duas áreas de estudo e situar a composição sociodemográfica dos migrantes que os realizam, 

Através de dados agregados e 
se sobre a presença de migrantes nas áreas e o impacto 

a AE1 possui somente 29% de sua população em 2010 
composta por migrantes, em contrapartida com a proporção de 51% na AE2. Essa proporção sofre 
pouca variação quando se discrimina as populações por situação rural e urbana. A história de 

s de família, o que poderia explicar a 
elevada proporção nessa área que nasceu e sempre morou no mesmo município (71% contra 49% na 
AE2), em comparação com uma região que passa a ter um impulso na sua dinâmica populacional na 

migrantes, a maior parte realizou o movimento há 10 anos, mas 
), seguindo a tendência do estado. Essa 

característica é mais forte na área urbana do que rural, principalmente na AE1, em que 30% dos 
rural. Há uma relativa proporção 

30 anos, sobretudo no rural, período que reflete o momento de abertura da 
. O padrão de distribuição é semelhante 

há mais de 50 anos, novamente, 

município de referência 

 
*População estoque de migrantes em 2010 na AE1 foi 374.919 habitantes e na AE2 foi 186.882, 

Migrante neste sentido representa a população não natural do município e a população natural do município que morou 
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Com o propósito de discutir processos migratórios recentes, optou-se por trabalhar com o grupo de 
migrantes pertencentes a este período de cinco anos. Utilizou-se o quesito “data fixa” do Censo 
Demográfico, que averigua a local de residência dos recenseados em 2010 no momento de julho de 
2005. A Tabela 2 sintetiza os principais indicadores calculados baseados nesses dados. Ambas as 
áreas de estudo têm mais emigrantes do que imigrantes, definindo o caráter expulsório das áreas. A 
cada 1000 habitantes em 1995, sairiam da AE1 3 pessoas e da AE2 2 pessoas por ano, conforme a 
Taxa de Migração Líquida. Muito embora tenham esse perfil, o Índice de Eficácia Migratória, que 
varia de -1 a 1, se aproxima do zero, provando serem áreas de circulação, embora a AE1 tem um 
caráter de evasão pouco mais forte.  

Na perspectiva geral, as áreas de estudo não destoam em relação aos indicadores sintéticos, com 
exceção do estoque de migrantes na população em 2010. Em um primeiro momento, o 
comportamento da dinâmica migratória recente sugere ser relativamente parecido entre as áreas. Para 
aprofundar na investigação, no tocante das especificidades de cada área, lança-se mão de um 
conjunto de informações espaciais e sociodemográfica dos migrantes. A variável empregada para 
construção dessas análises permite a diferenciação da situação de residência somente no período 
final (2010), de tal forma que só é possível discriminar a zona dos destinos2. Mesmo com essa 
limitação, a variável de análise do censo demográfico pode indicar interessantes processos 
específicos das situações das áreas de estudo.  

Tabela 2. Principais indicadores migratórios sintéticos por área de estudo AE1 e AE2, Pará –
Brasil  

Indicadores AE1 AE2 
Imigrantes 17.578 12.306 
Emigrantes 22.567 13.939 
Migração líquida -4.989 -1.633 
Migração bruta 40.145 26.245 
Taxa de imigração 1,30 1,27 
Taxa de emigração 1,32 1,44 
Taxa de migração líquida -0,29 -0,17 
Índice de eficácia -0,12 -0,06 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 – Mensuração direta de migração pelo 
quesito data fixa. 

Origem e destino: as relações espaciais dos fluxos migratórios 

O que se apresenta a seguir são infográficos para representar as informações sobre as correntes de 
migração das duas áreas de estudo, AE1 e AE2, de acordo com a situação do domicílio em 2010 
(Figura 4 e Figura 5). A população considerada nesta análise são os migrantes do quinquênio 2005-
20103. As informações foram agrupadas para dois níveis geográficos de análise, a primeira sobre 
origem e destino considerando as Grandes Regiões do Brasil; e a segunda considerando somente os 
movimentos internos no estado do Pará, conforme consta no Anexo 1.  

Ambas as regiões receberam mais imigrantes provindos de municípios do estado do Pará (AE1=59% 
e AE2=53% do total de imigrantes) do que de outros estados, assim como exportaram mais 
emigrantes para outros estados (AE1=68%; AE2=53% do total de emigrantes), do que para outras 

                                                           
2 Com isso é possível captar: imigrantes da AE1 e AE2 por zona urbana e rural; emigrantes da AE1 e AE2 (total) por 
destino urbano e rural.  
3
 Imigrantes: AE1, n=15.370; AE2, n=10.842. Emigrantes: AE1, n=21.486; AE2, n=13.579. Os valores diferem 

sutilmente dos apresentados na Tabela 2 pelo conjunto de dados com omissão do município de localização em 1995. 
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regiões do próprio estado do Pará. Portanto, a emigração é interestadual e a imigração é intraestadual 
em ambas as regiões 

Os infográficos dos emigrantes (Figura 4) detalha o destino daqueles que deixaram as áreas AE1 e 
AE2 no último quinquênio de 2010 (sem distinção urbana e rural), contemplando a zona do novo 
local de residência. Quando o destino são municípios de outros estados, a residência é 
majoritariamente urbana nas duas áreas de estudo (aproximadamente 90% dos destinos). Na AE1 a 
conexão com a região Norte do Brasil é expressiva (78% do total das emigrações com destino 
urbano), basicamente com o estado do Amazonas. A AE2 não apontou predominância claro quanto a 
região de destino, com a região Norte abarcando 36% dos fluxos de emigração urbana, seguido pelo 
Centro-Oeste (27%). Quando a situação no destino é rural a região Norte recebeu 70% dos 
emigrantes rurais da AE1 e 34% dos emigrantes rurais da AE2 (e 26% a região Nordeste).  

Em menor proporção, os movimentos de emigração intraestadual foram mais diversificados e 
equilibrados quanto as regiões de destino e zonas (o destino urbano representou 75% na AE1 e 62% 
na AE2). Em comum, as duas áreas de estudo expressaram sua conexão com a Região Metropolitana 
de Belém (capital do Pará), situada no Nordeste do estado, representando 18% do total de fluxo de 
emigração na AE1 e 15% na AE2. Os diferenciais entre as duas áreas de estudo é a relação mais 
estreita da AE1 com os municípios ao sudoeste (30% do total dos emigrantes para centros urbanos e 
15% para rural), como Itaituba, e com os centros urbanos ao norte (19%), como Monte Alegre. Já na 
AE2, o destino dos emigrantes é mais concentrado no leste do Pará (67% do total dos emigrantes), 
distribuídos entre rural e urbano, como Vitória do Xingú e Senador José Porfírio.  

Já os infográficos de imigração (Figura 4) consideram as zonas urbana e rural da AE1 e AE2, 
considerando o município total na origem. Os movimentos intraestaduais tiveram maior peso nos 
deslocamentos de imigração em ambas as áreas. Quando o destino são os centros urbanos dos 
municípios da AE1, a origem predominante foi o norte do Pará (41% dos imigrantes urbanos), e o 
restante provindo de forma equilibrada entre o sudoeste (27%) e nordeste do Pará (24%). Já o meio 
rural da AE1, estabeleceu maiores vínculos com o sudoeste do Pará (43% dos imigrantes rurais) e 
leste (28%). Quanto a AE2, a origem predominante dos imigrantes urbanos foram municípios do 
leste do Pará (55% dos imigrantes urbanos), e parte vindo do nordeste do estado (26%). O meio rural 
teve relação mais intensa com o leste paraense (65% dos imigrantes rurais), com parte provindo do 
norte do estado (18%). 

Em relação aos imigrantes com origem outros estados da federação, aqueles que se dirigiram para 
áreas urbanas na AE1 vieram principalmente da região Norte do Brasil (57% dos imigrantes 
urbanos), como Amazonas, Nordeste (16%), como Maranhão. Os imigrantes rurais vieram em maior 
peso do Nordeste (39%), como Maranhão, e Norte (34%), como Amazonas. Com relação a AE2, o 
perfil de atração foi similar entre as zonas urbana e rural. Os imigrantes tiveram como principal 
origem os estados do Centro Oeste (36% dos imigrantes urbanos e 47% dos imigrantes rurais), como 
Mato Grosso, e municípios do Nordeste (24% dos imigrantes urbanos e 32% dos imigrantes rurais), 
como Maranhão e Ceará.  

Destaca-se nos infográficos a importância da Região Nordeste nas duas áreas, e a estreita relação que 
AE1 mantêm com a grande Região Norte, assim como a AE2 mantêm com a grande Região Centro 
Oeste. Do ponto de vista intraregional, os infográficos expõem a relevância do nordeste do Pará 
(onde se situa a capital) com as áreas urbanas das duas áreas de estudo, e aponta para as conexões da 
AE1 com o norte do Pará e as conexões da AE2 com o leste do Pará. As análises espaciais dos fluxos 
migratórios registraram semelhanças entre as áreas de estudo e apontam particularidades. Com o 
propósito de compreender com mais profundidade esses deslocamentos, a seguir apresenta-se o perfil 
dos migrantes responsáveis por tais fluxos.   



 

Figura 4. Painel com infográfico de migração, origem e destino no nível geográfico de Grandes 
Regiões do Brasil, por área de estudo (AE1, AE2), 2005

Emigração  

* Grandes Regiões do Brasil: Norte (N), Nordeste (NE), Centro
origem prefixada com a situação de residência em 2010. Em Imigração, destino prefixada com a situação de residência 
em 2005. N em AE1: Emigração de 14.528, Imigração de 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 
 

Figura 5. Painel com infográfico de migração, origem e destino no nível geográfico do estado 
do Pará, por área de estudo (AE1, AE2), 2005

Emigração 

* Sub regiões do Pará: Leste do Pará (L), Nordeste do Pará (NE), Norte do Pará (N), Sudoeste do Pará (SO)
Em Emigração, local de destino prefixada com a situação de residência em 2010. Em 
prefixada com a situação de residência em 2005.
N em AE1: Emigração de 6.958, Imigração de 9.111; AE2: Emigração 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 
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Figura 4. Painel com infográfico de migração, origem e destino no nível geográfico de Grandes 
Regiões do Brasil, por área de estudo (AE1, AE2), 2005-2010. 

Imigração

 
* Grandes Regiões do Brasil: Norte (N), Nordeste (NE), Centro-Oeste (CO), Sudeste (SE), Sul (S)
origem prefixada com a situação de residência em 2010. Em Imigração, destino prefixada com a situação de residência 

ação de 14.528, Imigração de 8.202; AE2: Emigração 7.216; Imigração 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 – Variável “Data Fixa”.  

Figura 5. Painel com infográfico de migração, origem e destino no nível geográfico do estado 
estudo (AE1, AE2), 2005-2010. 

Imigração

 
* Sub regiões do Pará: Leste do Pará (L), Nordeste do Pará (NE), Norte do Pará (N), Sudoeste do Pará (SO)
Em Emigração, local de destino prefixada com a situação de residência em 2010. Em Imigração, local de origem 
prefixada com a situação de residência em 2005. 

, Imigração de 9.111; AE2: Emigração 6.363; Imigração 5.705
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 – Variável “Data Fixa”. 

Figura 4. Painel com infográfico de migração, origem e destino no nível geográfico de Grandes 

Imigração 

 
Oeste (CO), Sudeste (SE), Sul (S). Em Emigração, 

origem prefixada com a situação de residência em 2010. Em Imigração, destino prefixada com a situação de residência 
; AE2: Emigração 7.216; Imigração 3.194. 

Figura 5. Painel com infográfico de migração, origem e destino no nível geográfico do estado 

Imigração 

 
* Sub regiões do Pará: Leste do Pará (L), Nordeste do Pará (NE), Norte do Pará (N), Sudoeste do Pará (SO)- Anexo 1  

Imigração, local de origem 

5.705. 



 

População migrante: características sociodemográficas

Para análise da composição da população migrante lançou
corrente, e para a compreensão da
grandes grupos de idade e alguns indicadores de razão de dependência
de população migrante do sexo feminino e masculino, verifica
segundo referências sobre fronteira agrícola. Tanto a imigração e emigração para
realizada em maior parte por mulheres
acentuado na AE1, principalmente no fluxo de emigração. O mesmo ocorre com os fluxos com 
destino rural, em que os dados corroboram para a tese de que a
intensificada pela entrada de mais homens que mulheres. 
significativamente mais forte do que na AE1. Uma diferença relevante para a discussão é que na 
AE1 a razão de sexo dos emigrantes rurais é mai
ocorre o inverso, provando que o rural da AE2 tem uma atratividade forte de homens.

Figura 5. Razão de sexo por população migrante (ambos as correntes), por área de estudo, 2005

A partir dos gráficos de pirâmide etária (Figura 6), e com auxílio de alguns indicadores de razão de 
dependência, podemos inferir com mais propriedade a composição e est
migrantes. A primeira análise refere
Na AE1, a proporção de mulheres é mais acentuada devido principalmente ao grupo etário de 15 a 39 
anos e com mais de 60 anos. Já na AE2, onde a razão de sexo foi mais equilibrada, o grupo com 
menos de 15 é o responsável por caracterizar esse fluxo como “feminizado”.  Em ambas as áreas de 
estudo, o grupo de 40 a 59 anos é composto em maioria por homens. Em relação a imigração para 
regiões rurais das áreas de estudo, a prevalência de homens ocorre e
etários, marcando a forte característica de masculinização do rural. A única ressalva é que na AE1, a 
diferença de sexo nos grupos etários foi menor, e no grupo com menos de 15 anos a prevalência 
de mulheres, o que resultou na baixa razão de sexo

Em relação aos fluxos de emigração, os migrantes que deixam a AE1 para se dirigirem a um centro 
urbano são em maioria mulheres em virtude da população com menos de 40 anos, já que acima desta 
idade os homens predominam. Já na AE2, 
predominam em maior peso os grupos etários com menos de 40 anos, sendo que os homens 
predominam entre 40 a 60 anos. Com relação aos fluxos de emigração com direção a áreas rurais, 
AE1, o caráter masculino foi presente em todos os grupos etários de forma sutil. Já na AE2, o padrão 
se mantém, mas a presença de homens foi mais acentuada em todos os grupos. 
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População migrante: características sociodemográficas 

Para análise da composição da população migrante lançou-se mão dos valores de Razão de Sexo por 
corrente, e para a compreensão da estrutura etária foi apresentada as pirâmide etária, 

e alguns indicadores de razão de dependência. Com relação as proporções 
de população migrante do sexo feminino e masculino, verifica-se uma reprodução do esperado 
segundo referências sobre fronteira agrícola. Tanto a imigração e emigração para
realizada em maior parte por mulheres, como pode ser observado na Figura 
acentuado na AE1, principalmente no fluxo de emigração. O mesmo ocorre com os fluxos com 
destino rural, em que os dados corroboram para a tese de que a masculinização do rural seria 
intensificada pela entrada de mais homens que mulheres. Na AE2 este caráter é mais 
significativamente mais forte do que na AE1. Uma diferença relevante para a discussão é que na 
AE1 a razão de sexo dos emigrantes rurais é maior do que os imigrantes, enquanto que na AE2 
ocorre o inverso, provando que o rural da AE2 tem uma atratividade forte de homens.

Razão de sexo por população migrante (ambos as correntes), por área de estudo, 2005
2010 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

A partir dos gráficos de pirâmide etária (Figura 6), e com auxílio de alguns indicadores de razão de 
dependência, podemos inferir com mais propriedade a composição e est

refere-se a imigração para os centros urbanos das duas áreas de estudo. 
Na AE1, a proporção de mulheres é mais acentuada devido principalmente ao grupo etário de 15 a 39 
anos e com mais de 60 anos. Já na AE2, onde a razão de sexo foi mais equilibrada, o grupo com 

os de 15 é o responsável por caracterizar esse fluxo como “feminizado”.  Em ambas as áreas de 
estudo, o grupo de 40 a 59 anos é composto em maioria por homens. Em relação a imigração para 
regiões rurais das áreas de estudo, a prevalência de homens ocorre em praticamente todos grupos 
etários, marcando a forte característica de masculinização do rural. A única ressalva é que na AE1, a 
diferença de sexo nos grupos etários foi menor, e no grupo com menos de 15 anos a prevalência 

na baixa razão de sexo.  

Em relação aos fluxos de emigração, os migrantes que deixam a AE1 para se dirigirem a um centro 
urbano são em maioria mulheres em virtude da população com menos de 40 anos, já que acima desta 
idade os homens predominam. Já na AE2, onde a razão foi mais equilibrada, as mulheres 
predominam em maior peso os grupos etários com menos de 40 anos, sendo que os homens 
predominam entre 40 a 60 anos. Com relação aos fluxos de emigração com direção a áreas rurais, 

oi presente em todos os grupos etários de forma sutil. Já na AE2, o padrão 
se mantém, mas a presença de homens foi mais acentuada em todos os grupos. 
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acentuado na AE1, principalmente no fluxo de emigração. O mesmo ocorre com os fluxos com 
masculinização do rural seria 

Na AE2 este caráter é mais 
significativamente mais forte do que na AE1. Uma diferença relevante para a discussão é que na 

or do que os imigrantes, enquanto que na AE2 
ocorre o inverso, provando que o rural da AE2 tem uma atratividade forte de homens. 

Razão de sexo por população migrante (ambos as correntes), por área de estudo, 2005-

A partir dos gráficos de pirâmide etária (Figura 6), e com auxílio de alguns indicadores de razão de 
dependência, podemos inferir com mais propriedade a composição e estrutura desses grupos 

imigração para os centros urbanos das duas áreas de estudo. 
Na AE1, a proporção de mulheres é mais acentuada devido principalmente ao grupo etário de 15 a 39 
anos e com mais de 60 anos. Já na AE2, onde a razão de sexo foi mais equilibrada, o grupo com 

os de 15 é o responsável por caracterizar esse fluxo como “feminizado”.  Em ambas as áreas de 
estudo, o grupo de 40 a 59 anos é composto em maioria por homens. Em relação a imigração para 

m praticamente todos grupos 
etários, marcando a forte característica de masculinização do rural. A única ressalva é que na AE1, a 
diferença de sexo nos grupos etários foi menor, e no grupo com menos de 15 anos a prevalência foi 

Em relação aos fluxos de emigração, os migrantes que deixam a AE1 para se dirigirem a um centro 
urbano são em maioria mulheres em virtude da população com menos de 40 anos, já que acima desta 

onde a razão foi mais equilibrada, as mulheres 
predominam em maior peso os grupos etários com menos de 40 anos, sendo que os homens 
predominam entre 40 a 60 anos. Com relação aos fluxos de emigração com direção a áreas rurais, na 

oi presente em todos os grupos etários de forma sutil. Já na AE2, o padrão 
se mantém, mas a presença de homens foi mais acentuada em todos os grupos.  
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Deste panorama, notamos que do ponto de vista de emigração, os padrões são parecidos em termos 
de composição dos grupos etários (mulheres com menos de 40 anos migrando para áreas urbanas e 
homens em todas faixas etárias migrando para áreas rurais), mas a principal diferença entre as áreas é 
a intensidade dessas características. Na AE1 essa relação é bem mais sutil, de forma que as razões 
sejam menores sugerindo uma tendência de equidade entre emigrantes homens e mulheres. A 
imigração para áreas rurais, permanece sendo um deslocamento masculinizado, entretanto, na AE1 
essa feição foi menos intensa, inclusive com predominância de mulheres entre os jovens. Em relação 
a imigração, os centros urbanos das duas áreas de estudo mostraram que o poder de atração de 
mulheres é mais acentuado no grupo de 15 a 39 anos, ou seja, são essas mulheres que definem que a 
imigração urbana tenha razão de sexo abaixo de 100.  

É importante entender que a migração não é necessariamente o deslocamento de um indivíduo, 
muitas vezes é o deslocamento de um grupo de pessoas com diferentes graus de relação. Por isso a 
necessidade de observar a estrutura etária desses grupos, além da composição. Além das pirâmides 
etárias, os indicadores de dependência foram acionados para ajudar a interpretação da estrutura etária 
dos grupos de migrantes (Tabela 1).  Uma primeira observação é que as duas áreas de estudo são 
similares quanto a idade média dos fluxos, sendo que a emigração tem uma estrutura etária mais 
envelhecida4 do que os fluxos de imigração. Essa característica decorre, sobretudo pela menor 
proporção da população com menos de 15 anos nos fluxos de emigração. 

Em relação ao padrão de pirâmide etária, as duas áreas são relativamente similares. Ao que indica, os 
fluxos de imigração tem presença forte da migração do tipo familiar, considerando que 38% dos 
migrantes  da AE1 são jovens e 32% na AE2. A relação entre a população com menos de 15 anos e a 
população entre 15 a 40 anos é ainda mais próxima quando o destino destes imigrantes são áreas 
rurais, sobretudo na AE1. No caso da AE1, a imigração rural de jovens tem uma proporção maior de 
mulheres do que de homens, indo à contramão do consenso teórico sobre áreas rurais. Na AE2 o 
grupo de 15 a 39 anos nos fluxos de imigração são mais representativos em termos proporcionais do 
que na AE1, refletindo na menor razão de jovens e razão de dependência.  

Tabela 3 
Razão de dependência, razão de jovem e de idoso, por grupos de migração e área de estudo, 

2005-2010 
 AE1  AE2 
 IMIGRAÇÃO EMIGRAÇÃO  IMIGRAÇÃO EMIGRAÇÃO 
Razão Urbano Rural Urbano Rural  Urbano Rural Urbano Rural 
Dependência 56,6 68,3 36,9 51,4  55,1 59,5 41,8 42,4 
Jovem 53,2 63,8 31,5 44,3  48,8 55,9 37,9 38,7 
Idoso 3,43 4,51 5,38 7,17  6,31 3,61 3,89 3,77 
Jovem: menor que 15 anos; Adulto: 15 a 59 anos, Idoso: Mais que 60 anos 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

Em relação a estrutura dos fluxos de emigração, o grupo etário predominante é o de 15 a 39 anos, 
induzindo à baixos valores das razões dependência. Nos fluxos com destino urbano essa 
característica é mais marcante, em contraposição com a maior presença de jovens e com mais de 40 
anos nas emigrações com destino rural. Quando comparamos as duas áreas, a emigração para destino 
urbano é o único fluxo em que a AE1 teve menores valores de razão de dependência e razão de 
jovem, sobretudo pela maior proporção de jovens no fluxo da AE2 (27%, contra 23%  no fluxo da  

                                                           
4 Idade média calculada segundo a idade ao migrar: Imigrantes urbanos: 23 anos (AE1) e 24 anos (AE2); Imigrantes 
rurais: 22 anos (AE1) e 23 anos (AE2); Emigrantes urbanos: 25 anos (AE1 e AE2); Emigrantes rurais: 25 anos (AE1) e 
26 anos (AE2). 



 

Figura 6. Painel das pirâmides etárias por grupo de migrantes e áreas de estudo, Pará
Idade do imigrante ao chegar no município da 

AE1 Urbano 

Idade do imigrante ao chegar no município da 
AE2 Urbano 

Idade do emigrante ao chegar no município de 
destino urbano, ao sair da AE1

Idade do emigrante ao chegar no município de 
destino urbano, saindo da AE2
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AE1). Nos fluxos com destino rural, o contingente adulto foi maior entre os oriundos da AE2, 
principalmente entre 40 a 60 anos. 

Com o objetivo de qualificar as diferenças nos grupos de migrantes nas duas áreas de estudo, o nível 
de instrução e as atividades de ocupação foram apresentadas, ficando pendente a análise de renda. 
Quanto ao nível de instrução (Figura 7) tanto na AE1 quanto na AE2, o nível de instrução dos 
migrantes urbanos é mais elevado do que os migrantes rurais.  Os dados indicaram maior níve
instrução dos migrantes da AE1 (Figura 7).
fundamental completo é maior entre os i
mesma relação entre os imigrantes rurais, com 29% na AE1 e 18% na AE2. Quanto aos emigrantes, 
ocorre um processo similar, 52% dos emigrantes que deixam a AE1 para residir em urbano possuem 
pelo menos o ensino fundamental completo, c
destino rural com fundamental completo
na AE2.  

Nas duas áreas de estudo ocorre uma aproximação no nível de instrução dos emigrantes e imigrantes 
(considerando a mesma situação rural/urbana)
ligeiramente mais instruídos do que os imigrantes, independente da situação do destino. Isso pode ser 
reflexo de uma população mais envelhecida. Na AE1 os dois fluxos pop
sugerindo que a população que saí é similar a que entra, no quesito educacional. Considerando que a 
imigração tem uma proporção menor de população com mais de 10 anos, o grupo de emigração 
esteve mais tempo exposto ao evento, 
daqueles que emigram é pior, e só não aparece por efeito da estrutura etária. 

Por fim analiso a atividade de ocupação do migrante em 2010, no momento do censo (
emprego no setor de comércio foi 
indústria de transformação e construção aparece como setores também importantes, e na AE2 a 
indústria de transformação, construção, e curiosamente, agricultura. Na migração com destino rural, 
a maioria mantém-se na atividade agrícola. Na AE2 também se empregam no ramo de serviços 
domésticos. Na AE1, há uma proporção de imigrantes na pesca,
a cidade, e os emigrantes em serviços domésticos e comércio. 

Figura 7. Nível de instrução dos imigrantes e emigrantes

*AE1-Urb: AE1 destino urbano; AE1-Rur: AE1 destino rural; AE2

Quesito abordado entre pessoa de 10 anos ou mais
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AE1). Nos fluxos com destino rural, o contingente adulto foi maior entre os oriundos da AE2, 
principalmente entre 40 a 60 anos.  

Com o objetivo de qualificar as diferenças nos grupos de migrantes nas duas áreas de estudo, o nível 
es de ocupação foram apresentadas, ficando pendente a análise de renda. 

Quanto ao nível de instrução (Figura 7) tanto na AE1 quanto na AE2, o nível de instrução dos 
migrantes urbanos é mais elevado do que os migrantes rurais.  Os dados indicaram maior níve
instrução dos migrantes da AE1 (Figura 7). A proporção da população migrante com pelo menos o 
fundamental completo é maior entre os imigrantes urbanos da AE1 (54%) do que da AE2 (43%), a 
mesma relação entre os imigrantes rurais, com 29% na AE1 e 18% na AE2. Quanto aos emigrantes, 
ocorre um processo similar, 52% dos emigrantes que deixam a AE1 para residir em urbano possuem 
pelo menos o ensino fundamental completo, contra 46% dos emigrantes da AE2. Os emigrantes de 
destino rural com fundamental completo representam 31% entre aqueles que deixaram a AE1 e 20% 

ocorre uma aproximação no nível de instrução dos emigrantes e imigrantes 
iderando a mesma situação rural/urbana). Entretanto, na AE2, os emigrantes mostram

ligeiramente mais instruídos do que os imigrantes, independente da situação do destino. Isso pode ser 
reflexo de uma população mais envelhecida. Na AE1 os dois fluxos populacionais são parecidos, 
sugerindo que a população que saí é similar a que entra, no quesito educacional. Considerando que a 
imigração tem uma proporção menor de população com mais de 10 anos, o grupo de emigração 
esteve mais tempo exposto ao evento, caminhando no sentido da hipótese de que a instrução 
daqueles que emigram é pior, e só não aparece por efeito da estrutura etária.  

Por fim analiso a atividade de ocupação do migrante em 2010, no momento do censo (
emprego no setor de comércio foi principal entre os migrantes com destino urbano. Na AE1 a 
indústria de transformação e construção aparece como setores também importantes, e na AE2 a 
indústria de transformação, construção, e curiosamente, agricultura. Na migração com destino rural, 

se na atividade agrícola. Na AE2 também se empregam no ramo de serviços 
domésticos. Na AE1, há uma proporção de imigrantes na pesca, refletindo a importância do rio para 

e os emigrantes em serviços domésticos e comércio.   

el de instrução dos imigrantes e emigrantes com destino as áreas de estudo, por 
situação de residência em 2010 

Rur: AE1 destino rural; AE2-Urb: AE2 destino urbano; AE2
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Figura 8. Atividades de ocupação 
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010
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Discussão 

A discussão sobre em o estágio e momento da fronteira agrícola que se encontram a AE1 e a 
AE2 á válido ser consultado na discussão sobre os processos migratórios verificados nas duas 
áreas de estudo, tendo em vista as diversas faces de ocupação na Amazônia brasileira. 
Considerando a heterogeneidade da Amazônia é limitante pensar que existe uma trajetória 
evolutiva linear da ocupação populacional no norte do Brasil.  Independente disto, o 
referencial é um apoio para pensar sobre os retratos de diferentes áreas. A trajetória urbana 
conectada a uma perspectiva histórica de formação dessas áreas auxilia mais sobre os 
processos migratórios do que a trajetória da fronteira, segundo as referencias.  

A população da AE1 parece ter vínculos estáveis com seus municípios, principalmente os 
residentes rurais, já que a proporção dos que nunca moraram em outro município é alta. A sua 
longa história de ocupação na área justificaria tal fato, resultando na presença de várias 
gerações de famílias. Apesar do caráter de circulação, a AE1 perde população nesse 
quinquênio em função de Santarém. A tendência de redução das distâncias no deslocamento, 
previsto nas teorias, se concretiza no caso da AE1. A imigração é intra-estadual e a 
emigração, mais fortemente, intra-regional, mesmo com a conexão com Nordeste. O estado 
do Amazonas é uma rede migratória importante no estudo dessa área e Manaus como um 
município chave para entender esses fluxos. Da perspectiva do Pará, a conexão histórica que 
Santarém tem com os rios torna-se evidente. Os municípios ao norte do estado são acessados 
via transporte fluvial e mostraram sua importância nas relações, sobretudo os imigrantes 
urbanos.  

Os deslocamentos de emigração, em maior proporção para Amazonas, compõem-se por uma 
população mais envelhecida, com poucos jovens e muitos adultos na faixa de 15 a 40 anos. Os 
dados sugerem que a AE1 exporta população para áreas rurais em situações pioneiras 
fronteiras agrícolas (no processo de avanço da fronteira), onde a emigração é típica para 
fronteira, com homens predominando todas faixas etárias. Já a imigração, seria classificada 
como familiar, dada a presença da população jovem. O destoante com relação as referencias 
teóricas é que a predominância de homens no rural é acentuada somente na população de mais 
de 60 anos. Esse quadro sugere que não há diferencial de sexo na imigração rural entre os 
grupos jovem e adulto. A imigração para áreas urbanas também sofre o inverso da teoria, na 
medida em que a proporção de mulheres é acentuada por causa da população idosa e quando a 
proporção de jovens homens e mulheres é igual. Os migrantes possuem educação em melhor 
posição que a AE2, mas os emigrantes podem ser considerados com menor instrução do que 
os imigrantes. Quem chega no rural do município se ocupa com atividades de caráter rural, 
embora quem saia do município para outro rural se envolve com atividades característica de 
áreas urbanas, corroborando para a ideia de assimilação de valores urbanos na fonte de 
migração. 

Quanto a AE2, a síntese é diferente em diversos aspectos. A área aparenta ser mais dinâmica, 
com maior proporção de migrantes, sobretudo no rural. Apesar do caráter emigratório (em 
detrimento de Altamira), é uma região de alta circulação, onde a migração exerce 
considerável impacto na população da área. O padrão espacial da rede migratória na AE2 vai 
à contramão da teoria. Os deslocamentos inter-regionais são mais fortes, mesmo com a 
conexão com municípios da região Norte. As imigrações e emigrações com outros estados são 
mais estreitas com o Nordeste, expressiva também com o Centro Oeste. Somente a emigração 
com destino rural restringe-se a uma rede mais forte com o Norte (Amazonas e Amapá). No 
Pará, a região Leste do estado consolida-se como mais importante da AE2, independente da 
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situação do destino. Os municípios são variados, como Senador José Porfírio (residente 
urbano), Pacajá, Novo Repartimento e Marabá (destino rural), o que segue uma lógica de 
acesso e proximidade geográfica, mais do que relevância econômica. Belém é importante 
fonte de migrantes com destino ao urbano da AE2 e Itaituba como destino rural.  

O espaço rural da AE2 reafirma seu caráter fronteiriço, na medida em que é altamente atrativo 
para homens em todas as faixas etárias, principalmente entre os jovens. A possibilidade de 
imigrar mais homens, em termos proporcionais, é maior do que emigrar, sugerindo a 
capacidade de absorção desse grupo na área. O grupo masculino na população de 40 a 59 anos 
é maior em ambos os movimentos com destino urbano, e o que determina que esses 
deslocamentos sejam promovidos em maior parte pelas mulheres é em detrimento das jovens 
principalmente. Apesar da imigração mostar ser um deslocamento familiar, dada proporção de 
jovens, as razões de sexo e alta proporção de idosos levantam dúvidas sobre essa tipologia, 
podendo haver correntes sem vínculos. As atividades de ocupação se mantém entre os 
imigrantes e emigrantes rurais, permanecendo em atividades voltadas a agricultura. O mesmo 
ocorre no urbano, onde as preferências de ocupação conservam-se na indústria e construção. 
A agricultura como atividade urbana importante entre os imigrantes e emigrantes merece 
maior atenção, mas é um interessante indicativo da forte conexão rural-urbana/cidade-campo.   

As duas áreas de estudo reafirmaram sua conexão histórica com a região Nordeste, mas 
provaram suas particularidades na preferência migratória, com a região Norte (AE1) e Centro 
Oeste (AE2). O caráter das redes municipais de migração destoa entre as áreas, mostrando 
que AE1 se relaciona com municípios de porte médio-grande e mais importantes do ponto de 
vista econômico, talvez por isso a maior instrução desses migrantes. As migrações na AE2, 
quando interna ao Pará, se fazem pela facilidade de acesso. Comparando ambas as áreas, a 
AE1 exprimi uma dinâmica demográfica coerente com uma região em estabilidade, onde os 
fatores de atração rural e urbana se refazem. Ao que aparenta a AE2 aproxima-se do esperado 
de uma fronteira em algum estágio onde ainda há seletividade por sexo e idade, conforme 
explica as referencias teóricas.  

Novas abordagens podem colaborar para um maior entendimento das dinâmicas demográficas 
nas duas áreas de estudo. A migração familiar pode ser um indicativo das relações de espaço e 
família nesse contexto. O estudo da demografia da família seria de grande valia para entender 
os arranjos desses migrantes e explorar até que ponto as migrações ainda podem ser 
explicadas pela busca de educação, saúde e trabalho no urbano e disponibilidade de terra e 
oportunidade no rural. Ao passo que se discute a urbanização do rural na AE1 e suas 
implicações para a população local, o entendimento da urbanização também deve ser 
explorado do ponto de vista da ruralização do urbano, como sugere os dados de atividade de 
ocupação da AE2. A dissolução da dicotomia rural e urbana enriquece a discussão já proposta 
por Monte-Mór, e coloca-se como essencial para entender as reconfigurações dessas áreas, 
submetidas a uma complexa  dinâmica contemporânea no país e no mundo. 

Conclusão 

Este trabalho encontra-se na sua primeira versão, entende-se aqui que ainda é preciso avançar 
numa sistematização sobre os processos espaciais de ocupação, os diferenciais na ocupação 
conduzida por rios e estradas e na redes hierárquicas das cidades. A forma que se processou a 
urbanização  favorece determinadas transferências de valores rurais e urbanos nos espaços, 
rompendo a visão dicotômica dos meios e a percepção do rural meramente contraposta ao 
urbana. Quando na verdade, há uma complexa sobreposição desses espaços, e 
consequentemente, dos fluxos populacionais.  



19 
 

As medidas-resumo sugerem similaridades entre as regiões, tal como alta circulação 
migratória e migração líquida negativa. Entretanto, a perspectiva detalhada dos processos 
demográficos evidenciam que as áreas possuem particularidades nas suas correntes 
populacionais e que muito estão conectadas não só com a trajetória urbana, mas o quão 
urbana é aquela sociedade do ponto de vista sociológico. A discussão sobre urbanização do 
rural e ruralização do urbano é extremamente valiosa para o debate das transformações 
populacionais e territoriais da Amazônia e para o entendimento da fronteira agrícola 
contemporânea. 

É importante, para próximos passos, incluir as especificidades de cada área de estudo (AE1 e 
AE2). Discutir o papel que desempenha os municípios na hierarquia das cidades, 
especialmente Santarém, que passa a ser considerada uma região metropolitana muito 
recentemente. Discutir municípios como Placas, com somente 20% da população em áreas 
urbanas numa tendência, à contramão, de ruralização do município, ou municípios que ainda 
crescem em intensa velocidade como Brasil Novo (5%aa), Uruará (6%aa) e Rurópolis 
(6%aa). 

A forma que se processa a transição urbana espaço-temporalmente é fundamental para 
compreender a consolidação dos espaços e as diferenças nos processos migratórios das áreas. 
No sentido da formação dos meios, o estudo apontou para a necessidade de se recorrer a 
outros determinantes, usualmente destinados a estudos de âmbito mais sociológico ou 
antropológico. As abordagens demográficas sobre migração e transição urbana devem, 
necessariamente, considerar os contextos culturais, os valores e práticas sociais das 
sociedades em análise. No âmbito dos estudos migratórios, este trabalho ressalta a 
importância do histórico de formação das cidades, a necessidade de quebrar a dicotomia rural-
urbano e a demanda por abordagens que não se detenham unicamente à indicadores 
agregados.  
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