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A migração e a pendularidade em Curitiba e Região Metropolitana entre 2000 e 2010 e sua 

relação com as transformações no mercado de trabalho. 

 

1. Introdução  

  

A configuração da rede urbana e das regiões metropolitanas tem sofrido modificações ao longo 

das últimas décadas, principalmente a partir de 1980. Essas transformações também tem influência 

sobre os deslocamentos, sobre a migração, questões relacionadas ao mercado de trabalho, infra-

estrutura e outros fatores econômicos, sociais e territoriais.   

Segundo Pereira (2008), até a década de 50/60, as redes urbanas se apresentavam dispersas e 

pouco articuladas. Até a década de 1970 há uma grande concentração populacional nos grandes centros 

e a migração era predominantemente por longas distâncias e rural-urbana. A partir dos anos 1970/80, 

o cenário urbano nacional vivencia mudanças como a perda de atratividade dos grandes centros para 

as cidades médias (especialmente nas franjas metropolitanas) e a migração de curta distância e intra-

metropolitana ganha destaque. Além disso, segundo o autor, as mudanças na dinâmica urbana, também 

relacionadas com avanços na tecnologia de transporte, impactam sobre a estrutura urbana ao afetarem 

a re(localização) espacial das atividades produtivas e também de áreas residenciais.  

Considerando que o processo de escolha entre a migração e pendularidade e sua interação 

expressam a decisão de localização entre o local de trabalho e de residência, as mudanças no processo 

da dinâmica urbana impactam na estrutura urbana e mercado de trabalho, que por sua vez interagem 

para a consolidação de fluxos migratórios e movimentos pendulares.  

Nas regiões metropolitanas, a migração e a pendularidade da população são características 

muito importantes e são fatores cruciais para seu estudo. Para Moura (2010), em países como o Brasil, 

a pendularidade da população também é tida como referência para caracterizar o processo de 

metropolização e chega até mesmo ser usada como critério para identificar a integração entre os 

municípios.  

Assim, as análises e estudos sobre a migração e pendularidade não podem ser dissociados dos 

estudos sobre as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas e suas características. Cintra et al. 

(2009) observa que a tendência das regiões metropolitanas é que há um deslocamento das atividades 

econômicas, especialmente das indústrias que se localizavam nas capitais ou cidade central para outros 

municípios. Essa redistribuição espacial das atividades econômicas (que também é uma redistribuição 

dos empregos) e a ação concomitante do capital imobiliário levaram a uma redistribuição espacial da 

população que tem se traduzido em um amplo movimento pendular da população.  
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Uma das formas mais comuns de relacionar a pendularidade e migração é sua relação com o 

mercado de trabalho, que por sua vez, é influenciado e influencia a distribuição espacial e territorial da 

população (SHUAI, 2012). Congdon (1983), por sua vez, observa que para melhor estudar as 

mudanças na estrutura urbana são necessários modelos em que a migração, pendularidade e emprego 

são determinados conjuntamente, ou seja, reforça a ideia de interação entre os movimentos e o mercado 

de trabalho.  

Outro aspecto essencial para entender as relações existentes passa pela compreensão da 

migração intraurbana ou intrametropolitana. Segundo Cunha (1995) não se pode negar que o 

entendimento dos movimentos pendulares passa, entre outros aspectos, pela compreensão da 

migração intrametropolitana, não apenas como manifestação de um processo específico de segregação 

espacial, mas também enquanto elemento decorrente de um fenômeno mais abrangente, a distribuição 

das atividades econômicas.  

Nesse contexto, entende-se que para estudar a relação entre migração e pendularidade, é 

essencial analisar as transformações no mercado de trabalho e estrutura urbana bem como suas 

implicações sobre a mobilidade da população.  O objetivo geral da pesquisa é identificar e analisar a 

relação entre a migração e pendularidade em Curitiba e Região Metropolitana entre 2000 e 2010, 

observando esta interação com a evolução do mercado de trabalho. 

 

2. A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) 

 

A Região Metropolitana de Curitiba (RMC) também tem passado por transformações, assim 

como grande parte dos aglomerados urbanos brasileiros. A RMC foi criada por uma lei federal em 

1973 e hoje é composta por 29 municípios. A cidade central de Curitiba é a principal receptora de 

movimentos pendulares, mas também tem fluxos significativos de saída para outros municípios do 

entorno. Além disso, a RMC é o principal destino dos migrantes do Paraná. A RMC apresenta uma 

estrutura industrial diversificada com a presença dos principais segmentos industriais modernos 

da metal-mecânica e um setor terciário mais complexo (IPARDES, 2006). 
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Mapa 1: Região Metropolitana de Curitiba – 2010  

  

 Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados do IBGE (2015).  

  

A indústria é considerada o carro-chefe do processo concentrador e modernizador da RMC, e 

salienta-se a presença, em Curitiba e municípios do entorno, dos segmentos da metalmecânica e 

químicos, desde meados dos anos 1970, atraídos por incentivos da criação da Cidade Industrial de 

Curitiba (CIC) e Cidade Industrial de  Aaraucária (CIAR). Após os anos 1990, com a incorporação das 

montadoras de automóveis, de seus fornecedores diretos e com a expansão dos segmentos já instalados, 

reforçou-se ainda mais essa concentração. Em 1997, a RMC participava com 48,5% do total do valor 

adicionado setorial da indústria do Paraná, elevando para 55,1% em 2011. Destaca-se que enquanto a 

RMC ganhou participação, Curitiba declinou de 24,7% para 17,4% no mesmo período. Esta retração 

deve-se principalmente à expansão da área dinâmica da indústria para municípios vizinhos, pautado 

por um novo padrão locacional (MOURA, DELGADO e CINTRA, 2014).  

Nos anos 70, no contexto das acentuadas transformações operadas na estrutura produtiva 

paranaense, da aceleração das migrações internas e da crescente tendência à urbanização, a RMC 

ganhou destaque. Seu processo de ocupação foi intenso e acelerado, transpondo as fronteiras 

administrativas de Curitiba e estabelecendo manchas contíguas de ocupação com alguns municípios 

vizinhos. Nesta década, o êxodo rural se constituiu em fator preponderante na concentração da 

população do Estado na RMC. Nesse contexto, mudanças no perfil industrial paranaense, iniciadas 
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ainda nos anos 60, em consequência de medidas desenvolvimentistas e de fomento, reforçaram 

sobremaneira o peso concentrador da RMC. 

Além disso, esse recente movimento de reconfiguração produtiva do Estado, privilegia alguns 

espaços regionais que já tenham desenvolvido um sistema de inovação capaz de criar sinergia e para 

aglomerações industriais. Nesse sentido, o dinamismo econômico tende cada vez mais a se concentrar 

na Região Metropolitana de Curitiba e em aglomerações de porte médio no interior do estado. 

A RMC vem experimentando uma dinâmica de crescimento e de adensamento populacional 

que se relaciona intimamente ao processo contínuo de esvaziamento das áreas rurais do Estado, bem 

como ao redesenho espacial da estrutura produtiva, altamente concentrado na região. 

Com relação à dinâmica interna da RMC e as transformações da dinâmica urbana, Moura e 

Firkowski (2014) elencam algumas das principais mudanças: 

1) A dinâmica demográfica da RMC não corresponde apenas à transição do rural para o 

urbano; 

2) A RMC é uma região de grande escala territorial e apresenta transformações expressivas 

em sua configuração espacial (reestruturação produtiva); 

3) Ao mesmo tempo que há  uma fragmentação territorial há também uma segregação social; 

4) Redefinição das hierarquias e as relações não são mais unidirecionais; 

5) Polinucleação intensa e múltiplas redes de fluxos; 

6) Diminuição relativa do crescimento demográfico da cidade central e expansão dos demais 

municípios; 

7) Intensificação de movimentos pendulares entre algumas cidades. 

Considerando todas essas transformações ocorridas, a importância que a migração e a 

pendularidade tem para as regiões metropolitanas, em especial para a RMC, é essencial identificar a 

relação e interação entre os tipos de movimento e a estrutura urbana e mercado de trabalho, no caso 

deste trabalho, especificamente com base no mercado de trabalho. 

 

3. Metodologia 

 

Um ponto importante para o trabalho é a definição de migração e pendularidade ou movimento 

pendular que serão utilizadas ao longo da pesquisa. A migração constitui-se como uma mudança 

permanente do local de residência habitual, em que a pessoa viveu continuamente nos últimos 12 
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meses, ou pretende viver por pelo menos 12 meses1 (UNITED NATIONS, 2008). A pendularidade ou 

também chamada de commuting, segundo Standing (1984), os commuters são pessoas que se movem 

para ocupar uma atividade específica, normalmente uma atividade econômica, mas que conservam a 

sua residência em outro lugar. Além disso, considera-se o movimento pendular para o trabalho como 

fator de análise para esta pesquisa. 

 Para alcançar os objetivos pretendidos nessa pesquisa, serão utilizados dados secundários. A 

revisão bibliográfica será composta por autores e teorias que tratam da caracterização de migração e 

pendularidade e suas relações com o mercado de trabalho. 

Para analisar os fluxos migratórios e pendulares serão utilizados os microdados do Censo 

demográfico de 2000 e 2010, identificando as mudanças na migração e pendularidade para Curitiba e 

Região Metropolitana e entre o município central e o entorno. Os dados de migração intrametropolitana 

referem-se à migração de data fixa para os períodos 1995-2000 e 2005-2010. São considerados o local 

de residência em 31 de julho de 1995 e 31 de julho de 2005. A partir dessas informações são construídas 

matrizes de origem e destino para os 29 municípios da RMC onde é possível obter o saldo migratório 

e o fluxo migratório entre todos os municípios. 

Para os fluxos pendulares, utiliza-se a informação do local de trabalho. Especificamente para 

esta pesquisa, as informações utilizadas referem-se apenas aos fluxos pendulares para o trabalho, 

deixando de fora a pendularidade para estudo. Os dados também são obtidos através dos microdados 

dos censos de 2000 e 2010 e organizados nas matrizes de origem-destino.  

A partir das matrizes são organizados e selecionados na forma de tabelas e gráficos, 

apresentando-se uma análise exploratória e quantitativa dos dados de migração e pendularidade. 

As informações sobre o mercado de trabalho são coletadas através dos dados de emprego de 

2000 e 2010, da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e 

Previdência Social. Os dados também serão organizados através de tabelas para melhor entendimento 

e caracterização da evolução. 

 

4. Revisão Bibliográfica 

 

A maior parte da literatura trata das decisões de localização do trabalho e residência, enfatizados 

pelas especificidades do mercado de trabalho e decisões econômicas. Também está caracterizada pelas 

características individuais e familiares, as características estruturais das localidades e o processo de 

interação entre eles. 

                                                           
1 Essa dimensão temporal pode mudar e alguns autores também trabalham como o período de 6 meses. 
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A literatura sobre a dinâmica urbana e economia urbana passa pelos clássicos que tratam da 

localização das atividades econômicas, passando pelas teorias de hierarquias e redes e principalmente 

observando a racionalidade econômica.  

Singer (1975) aborda as migrações internas como historicamente condicionadas e resultado de 

um processo global de mudança. As migrações e a mobilidade estariam condicionadas pela 

industrialização, a partir de suas características como a aglomeração espacial das atividades que, por 

sua vez, seria determinada pela concentração do capital. Para tanto, analisa as migrações internas sob 

o prisma histórico-estrutural mostrando as relações destas com o capitalismo, desenvolvimento e 

mercado de trabalho. 

Ao relacionar as migrações com o capitalismo, o autor apresenta a relação entre o sistema de 

preços, a industrialização e a especialização e concentração das atividades. A concentração do capital 

leva à concentração das atividades, que é viabilizada pelas economias de aglomeração. As regiões 

metropolitanas se encaixam nesta caracterização e as atividades tem uma certa desconcentração do 

núcleo, mas se mantém em uma região específica em que passa inicialmente pelas economias de 

aglomeração e também as deseconomias, fazendo com que haja uma redistribuição das empresas e 

empregos para as demais cidades da região. Entretanto, o núcleo se mantém como principal nó da 

região. 

Quando se trata do processo de concentração das atividades e metropolização, a aceleração do 

processo de urbanização do Brasil foi marcada pela concentração espacial da população urbana em 

áreas metropolitanas. Mesmo com as mudanças na rede urbana brasileira e com o desenvolvimento de 

aglomerações urbanas e cidades médias no interior do país, a concentração das atividades econômicas 

e da população nos espaços metropolitanos ainda é uma de suas características (PINHO e BRITO, 

2013). 

Dentro desses espaços metropolitanos, a migração e a pendularidade são pontos importantes e 

determinantes para a dinâmica econômica, demográfica, social. Em suas várias definições, uma das 

mais importantes é caracterizar os movimentos e a mobilidade a partir da definição de local de 

residência e local de trabalho. 

Haas e Osland (2014) indicam que existem várias definições de migração na literatura. Em 

geral, a migração poderá implicar alterações tanto no local de residência quanto no local de trabalho. 

A pendularidade, por outro lado, poderia ser definida como deslocamento regular entre a casa e o 

trabalho. Desta forma, a pendularidade e migração são medidas importantes para superar separações 

espaciais. As distâncias geográficas entre os locais e as características dos lugares são, por isso, 

essenciais para a existência das interações entre pendularidade, migração, habitação e mercados de 

trabalho. 
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Moura (2010) caracteriza os movimentos pendulares como sendo uma mobilidade 

predominantemente entre municípios próximos, geralmente dentro das próprias unidades de federação. 

Moura et al. (2009) complementa que os movimentos pendulares são utilizados para designar os 

movimentos quotidianos das populações entre o local de residência e o local de trabalho ou estudo, 

sendo que os movimentos para o local de trabalho são bem mais significativos. 

Cunha (1994) observa que os elementos que condicionam os deslocamentos pendulares podem 

ser remetidos às problemáticas centrais da concepção de estrutura urbana, que inclui o mercado 

imobiliário e o mercado de trabalho. 

As decisões individuais entre migração e pendularidade estão relacionadas com a mobilidade 

laboral e a mobilidade geográfica do trabalho, ou seja, as variações espaciais nas oportunidades de 

emprego. A migração e a pendularidade podem ser consideradas casos especiais gerais da mobilidade 

do trabalho onde a relação e a combinação individual da localização da residência e trabalho, 

maximizando a utilidade e desutilidade líquida de se deslocar entre casa e trabalho (ELIASSON ET 

AL., 2003). 

Um dos principais fatores associados à escolha entre pendularidade e migração está relacionado 

com os custos econômicos. Segundo Shuai (2012), a pendularidade pode levar à migração e podem 

fazê-lo como uma maneira de reduzir os custos. A pendularidade pode ser um processo para ajustar ou 

reduzir o custo da migração, especialmente porque ao longo do período de pendularidade, pode-se 

recolher informações sobre o local e novas relações sociais podem ser estabelecidas. 

Observa-se que não só os custos monetários devem ser considerados para determinar a escolha 

entre os movimentos e que os custos embutidos nas relações sociais e de informação também tem sua 

parcela de importância para as decisões. 

Sheldon (1964) enfatiza que para entender como ocorre a pendularidade entre a população da 

cidade central e o entorno ou vice-versa, deve-se entender que isso é uma função da distribuição entre 

o local de residência e de trabalho entre a cidade central e o entorno. Assim, é essencial entender onde 

e como os empregos estão localizados e distribuídos nos espaços analisados. Essas considerações 

envolvem muitas questões econômicas, políticas, sociais que podem influenciar os fatores responsáveis 

pela determinação da causalidade da migração ou pendularidade. 

Já para Reitsma e Vergoossen (1987), as decisões que se tomam em matéria de migração 

exigem o estudo da separação entre distribuição espacial de local de residência e local de trabalho e 

que a pendularidade é considerada o fator chave. 

Ao associar a pendularidade ao nexo de causalidade entre o local de trabalho e de residência e 

sua relação com o mercado de trabalho, torna-se importante observar os efeitos dos custos de 

pendularidade sobre a oferta de trabalho. Para isso, uma das variáveis que expressam e quantificam 
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melhor os custos de deslocamento é o tempo de comutação, ou o tempo que as pessoas gastam para se 

deslocar do local de residência para o local de trabalho (GUTIERREZ-I-PAIGARNAI e VAN 

OMMEEREN, (2014). 

Para Gurierrez-i-Puigarnau e Van Ommereen (2014), algumas das causas para a mudança de 

residência são as relocalizações de empresas e modificações na infra-estrutura que podem aumentar ou 

diminuir o congestionamento, afetando o tempo de deslocamento e os custos de migração e 

pendularidade. 

A relação entre migração e pendularidade pode ser complementar ou concorrente e o mercado 

de trabalho tem grande importância para se entender esses processos. 

Para Congdon (1983), a pendularidade pode ser uma alternativa à migração em resposta à 

alteração no emprego devido à melhoria na tecnologia de transporte, posse de carros e outras condições 

estruturais. A pendularidade é necessária quando a migração e outras mudanças econômicas não 

eliminam as diferenças de demanda. 

Eliasson et al. (2003) apresentam resultados que revelam que a probabilidade de escolher a 

pendularidade aumenta significativamente com a acessibilidade inter-regional a oportunidades de 

emprego. Os movimentos pendulares são preferíveis à migração para pessoas que vivem em áreas 

metropolitanas e há indicativos que o desemprego aumenta a probabilidade de mobilidade bem como 

a migração. Congdon (1983) também observa que a migração e os movimentos pendulares parecem 

equilibrar as diferenças de demanda de trabalho entre bairros e cidades nas áreas metropolitanas, e 

pode-se esperar que a escolha entre elas pode diminuir as diferenças de desemprego. 

Shuai (2012) também lista algumas razões que influenciam na escolha do movimento como as 

oportunidades no mercado de trabalho, eventos no ciclo de vida, período reprodutivo, ou seja, as 

variáveis demográficas e a dinâmica populacional tem importância para o fluxo migratório. Além 

dessas também aparecem nos resultados as variáveis estrutura etária, escolaridade, idade). 

Como já exposto, a decisão do ajuste espacial, ou seja, se a residência é ajustada de acordo com 

a localização do trabalho ou vice-versa, é importante para identificar as condições e fatores causais que 

geram o ajuste. Além disso, Reitsma e Vergoossen (1987) inserem os conceitos de tolerância à 

pendularidade e stress. Quando ocorre uma mudança no local de trabalho que provoca um aumento da 

distância da pendularidade e se esta distância ultrapassa aquilo que eles chamam de limite da 

aceitabilidade da pendularidade, a migração se torna necessária e é chamada de migração laboral. 

Quando a migração residencial não é acompanhada por mudanças no local de trabalho, as explicações 

podem estar relacionadas a motivos puramente habitacionais e estruturais. 
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Novamente, Reitsma e Vergoossen (1987) enfatiza o papel dos migrantes pendulares como um 

nexo de causalidade entre o local de trabalho e de residência para compreender o processo de 

ajustamento espacial. 

Esse ajustamento espacial também está associado à mudanças na distribuição espacial das 

atividades. Assim, Congdon (1983) afirma que a pendularidade e migração são respostas alternativas 

à disponibilidade e densidade de emprego, aos custos de cada tipo de mobilidade, habitação, ciclo de 

vida. Isso quer dizer que em áreas metropolitanas podem ocorrer a descentralização de áreas 

residenciais para o interior metropolitano ou para bairros suburbanos. Essa migração será 

complementada pela pendularidade desses migrantes para áreas onde o trabalho está localizado. 

Deve-se ressaltar que todas essas características estão relacionadas com aspectos de 

planejamento urbano e decisões político-administrativas que tem efeitos diretos sobre o transporte, 

saúde, educação, habitação, equipamentos estruturais, lazer, entre outros. 

Nessa linha, Congdon (1983) também discute a suburbanização do emprego que pode estar 

relacionado com as deseconomias de aglomeração. Neste caso, a pendularidade aumenta da unidade 

central para as cidades do entorno. 

Renkow e Hoover (2000) dão foco à relação entre migração e pendularidade sob o prisma da 

reestruturação regional e da desconcentração e sua análise também centra-se na escolha do local de 

residência e de trabalho. Os resultados encontrados demonstram que existe uma complementaridade 

dos fluxos pendulares líquidos e de migração líquida. 

 

5. Resultados e Discussões 

 

 Para melhor compreender as relações entre migração, pendularidade e mercado de trabalho, são 

apresentados os dados e a evolução da migração intrametropolitana de Curitiba e Região 

Metropolitana, bem como as informações referente ao movimento pendular e a evolução do emprego.  

 A Tabela 1 apresenta os dados relativos à migração intrametropolitana e verifica-se que houve 

uma redução de 15,91% no fluxo de migrantes entre os municípios da região metropolitana no período 

de 2000 a 2010. Dentre os municípios que se destacam com uma participação relativa importante para 

o total da imigração na região temos: Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Piraquara e São José 

dos Pinhais. Destes, os municípios de Colombo e São José dos Pinhais aumentaram sua participação 

no total dos imigrantes da RMC. O núcleo de Curitiba teve uma redução de sua participação, passando 

de 10,29% para 8,80% do total da imigração na região, ou seja, está recebendo menos imigrantes. Com 

relação à variação do total de imigrantes de um período para o outro, observa-se que a maioria dos 

municípios apresenta uma variação negativa, ou seja, diminui o número de imigrantes para os 
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municípios. Apenas os municípios de Fazenda Rio Grande, Lapa e Rio Branco do Sul tiveram uma 

variação positiva. Entretanto, esses municípios apresenta uma participação relativamente pequena em 

relação ao total de imigrantes, o que significa que esse aumento não trouxe impactos significativos para 

o saldo migratório. 

 

Tabela 1: Migração data fixa intrametropolitana da Região Metropolitana de Curitiba entre 2000 e 

2010 

Município 

Entrada Saída 

2000 
Participação 

relativa 
2010 

Participação 

relativa 
Variação 2000 

Participação 

relativa 
2010 

Participação 

relativa 
Variação 

Almirante 
Tamandaré 

9.080 7,57% 6.614 6,56% -27,16% 2.894 2,41% 2.353 2,33% -18,69% 

Araucária 6.728 5,61% 6.529 6,47% -2,96% 2.894 2,41% 2.649 2,63% -8,47% 

Campina 

Grande do 
Sul 

3.656 3,05% 2.526 2,50% -30,91% 1.667 1,39% 1.659 1,64% -0,48% 

Campo 

Largo 
4.606 3,84% 4.579 4,54% -0,59% 2.747 2,29% 2.524 2,50% -8,12% 

Cerro Azul 342 0,29% 494 0,49% 44,44% 2.021 1,68% 1.283 1,27% -36,52% 

Colombo 16.175 13,49% 14.134 14,01% -12,62% 5.842 4,87% 5.188 5,14% -11,19% 

Curitiba 12.339 10,29% 8.873 8,80% -28,09% 74.187 61,85% 61.043 60,52% -17,72% 

Fazenda Rio 

Grande 
12.037 10,04% 7.127 7,07% -40,79% 1.426 1,19% 1.583 1,57% 11,01% 

Lapa 1.029 0,86% 992 0,98% -3,60% 1.664 1,39% 1.835 1,82% 10,28% 

Pinhais 9.806 8,18% 8.009 7,94% -18,33% 7.307 6,09% 5.175 5,13% -29,18% 

Piraquara 13.858 11,55% 10.647 10,56% -23,17% 1.885 1,57% 1.817 1,80% -3,61% 

Rio Branco 
do Sul 

892 0,74% 827 0,82% -7,29% 1.181 0,98% 1.265 1,25% 7,11% 

São José dos 

Pinhais 
15.214 12,68% 15.707 15,57% 3,24% 5.422 4,52% 4.715 4,67% -13,04% 

Demais 

municípios 
14.183 11,82% 13.805 13,69% -2,67% 8.808 7,34% 7.774 7,71% -11,74% 

Total 119.945 100,00% 100.863 100,00% -15,91% 119.945 100% 100.863 100,00% -15,91% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos de 2000 e 2010 (IBGE, 2016). 

 

 Ao analisar a emigração, observa-se que o núcleo central, o município de Curitiba é o que 

apresenta a maior emigração, mas presenta uma redução no valor absoluto de um período para outro. 

Entretanto, manteve quase inalterada sua participação relativa para o total da emigração na RMC, ou 

seja, é responsável por mais de 60 por cento da emigração total intrametropolitana. Quanto aos demais 

municípios, apresentam uma participação relativa bem menor, destacando-se Colombo, Pinhais e São 

José dos Pinhais, com uma participação de 5,14%, 5,13% e 4,67%, respectivamente, no ano de 2010. 

Apenas os municípios de Fazenda Rio Grande, Lapa e Rio Branco do Sul apresentam uma variação 

absoluta positiva no número total de emigrantes da região. Os municípios que se destacam com uma 

maior redução absoluta no número de emigrantes são: Almirante Tamandaré, Cerro Azul, Curitiba e 

Pinhais. Quanto à participação relativa de cada município para o total de emigrantes, não houve 

mudanças significativas e a distribuição permanece sem grandes alterações. 
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 Com os dados de emigrantes e imigrantes, é possível observar o saldo migratório para os 

municípios da RMC. Pode-se verificar, através da Tabela 2, que os municípios de Cerro Azul, Curitiba, 

Lapa e Rio Branco do Sul apresentam saldos migratórios negativos nos dois períodos. Além disso, é 

Curitiba que tem destaque significativo com seu saldo migratório passando de -61.848 pessoas em 

2000 para -52.170 pessoas em 2010, com uma variação positiva de 15,65% de um período para outro. 

Como já destacado anteriormente, Curitiba é o município que apresenta o maior número de emigrantes 

de toda a RMC, mas conseguiu uma relativa recuperação entre 2000 e 2010, tornando seu saldo 

migratório menos negativo. Isso ocorreu principalmente por sua significativa redução na emigração 

entre os períodos analisados. Os principais municípios recebedores líquidos são: Almirante Tamandaré, 

Colombo, Fazenda Rio Grande, Piraquara e São José dos Pinhais. Destes, apenas São José dos Pinhais 

melhorou seu saldo migratório, passando de 9.792 para 10.992 pessoas, com uma variação de 12,25%. 

Almirante Tamandaré, Fazenda Rio Grande e Piraquara apresentam uma redução significativa do seu 

saldo migratório com uma redução de -31,12%, -47,75% e -25,25%, respectivamente. Isso se deve 

principalmente à uma redução significativa na imigração para estes municípios. 

  

Tabela 2: Saldo migratório dos municípios de Curitiba e Região Metropolitana entre 2000 e 2010. 

Município 
Saldo Migratório 

2000 2010 Variação 

Almirante Tamandaré 6.186 4.261 -31,12% 

Araucária 3.834 3.880 -1,20% 

Campina Grande do Sul 1.989 867 -56,41% 

Campo Largo 1.859 2.055 10,54% 

Cerro Azul -1.679 -789 53,01% 

Colombo 10.333 8.946 -13,42% 

Curitiba -61.848 -52.170 15,65% 

Fazenda Rio Grande 10.611 5.544 -47,75% 

Lapa -635 -843 -32,76% 

Pinhais 2.499 2.834 13,41% 

Piraquara 11.973 8.830 -26,25% 

Rio Branco do Sul -289 -438 -51,56% 

São José dos Pinhais 9.792 10.992 12,25% 

Demais municípios 5.375 6.031 12,20% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos de 2000 e 2010 (IBGE, 2016). 

 

 Para entender a evolução e as transformações na migração intrametropolitana, deve-se 

compreender as mudanças ocorridas nos fluxos no que tange às trocas entre o núcleo e entorno e entre 

os municípios do entorno. Os resultados já apresentados mostram que houve uma redução da migração 

intrametropolitana entre 2000 e 2010. A Tabela 3 reforça estes dados e mostra a evolução da migração 

do entorno para o núcleo (Curitiba) e do núcleo para o entorno, apresentando uma redução do número 
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de migrantes que partem do núcleo para o entorno de -17,72% entre 2000 e 2010. O número de 

migrantes que saem do entorno em direção ao núcleo também apresenta redução de -28,09% no período 

analisado. 

 O Gráfico 1 demonstra que a migração do núcleo para o entorno é preponderante em relação ao 

total da migração na região intrametropolitana, entretanto, sua participação em relação ao total 

diminuiu no período analisado passando de 61,85% para 60,52% entre 2000 e 2010. Já a migração do 

entorno para o núcleo respondia a 10,29% do total da migração intrametropolitana em 2000 e diminuiu 

sua participação para 8,80% em 2010. Quanto à migração entre os municípios do entorno, em números 

absolutos também apresenta uma redução, mas se considerarmos sua importância relativa para o total 

da migração, observa-se que houve um aumento passando de 27,86% do total em 2000 para 30,68% 

do total em 2010. Esses resultados apontam para uma maior importância dos fluxos migratórios para o 

entorno, evidenciado pelo grande fluxo do núcleo para o entorno e o aumento da migração entre os 

municípios do entorno, que poderia ser resultado das transformações ocorridas tanto na estrutura 

urbana quanto no mercado de trabalho para a RMC. 

 

Gráfico 1: Participação relativa da migração entre os municípios do núcleo e entorno em relação ao 

total da migração intrametropolitana entre 2000 e 2010. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos de 2000 e 2010 (IBGE, 2016). 

 

 A Tabela 3 também reforça os resultados de que a migração intrametropolitana diminuiu no 

período analisado. Observa-se que a migração do entorno para o núcleo apresenta uma redução de 

28,09% entre 2000 e 2010 e do núcleo para o entorno a redução foi de 17,72%. Mesmo que 

percentualmente a redução da migração do núcleo para o entorno tenha sido menor, o fluxo absoluto é 

muito maior, o que leva a uma perda relativamente maior para os municípios do entorno. 
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 Quanto à migração do núcleo para o entorno, observa-se que todos os municípios do entorno 

apresentam uma queda no número total de imigrantes provenientes do núcleo. Os municípios de 

Almirante Tamadaré, Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais são os 

que mais recebem migrantes provenientes de Curitiba. Os municípios de Almirante Tamandaré, 

Colombo, Fazenda Rio Grande, Pinhais e Piraquara perderam participação relativa em relação ao total 

de migrantes recebidos de Curitiba, destacando-se uma redução mais significativa para Fazenda Rio 

Grande. Já os municípios de Colombo e São José dos Pinhais tiveram um aumento significativo em 

sua participação relativa. 

  

Tabela 3: Evolução da migração intrametropolitana considerando os fluxos do entorno para o núcleo 

e do núcleo para o entorno, entre 2000 e 2010. 

Município 
Do núcleo para o entorno Do entorno para o núcleo 

2000 Participação 2010 Participação Variação 2000 Participação 2010 Participação Variação 

Almirante Tamandaré 6.812 9,18% 4.925 8,07% -27,70% 891 7,22% 314 3,54% -64,76% 

Araucária 5.150 6,94% 4.419 7,24% -14,19% 1.289 10,45% 917 10,33% -28,86% 

Campina Grande do Sul 2.033 2,74% 875 1,43% -56,96% 272 2,20% 194 2,19% -28,68% 

Campo Largo 3.539 4,77% 3.181 5,21% -10,12% 1.088 8,82% 563 6,35% -48,25% 

Cerro Azul 178 0,24% 139 0,23% -21,91% 134 1,09% 213 2,40% 58,96% 

Colombo 11.073 14,93% 10.369 16,99% -6,36% 1.698 13,76% 1.196 13,48% -29,56% 

Fazenda Rio Grande 10.270 13,84% 5.922 9,70% -42,34% 601 4,87% 406 4,58% -32,45% 

Lapa 574 0,77% 403 0,66% -29,79% 575 4,66% 611 6,89% 6,26% 

Pinhais 7.760 10,46% 6.111 10,01% -21,25% 1.086 8,80% 746 8,41% -31,31% 

Piraquara 7.498 10,11% 5.873 9,62% -21,67% 297 2,41% 275 3,10% -7,41% 

Rio Branco do Sul 231 0,31% 167 0,27% -27,71% 174 1,41% 257 2,90% 47,70% 

São José dos Pinhais 12.443 16,77% 12.289 20,13% -1,24% 1.972 15,98% 1.604 18,08% -18,66% 

Demais municípios 6.626 8,93% 6.370 10,44% -3,86% 2.262 18,33% 1.577 17,77% -30,28% 

Total 74.187 100,00% 61.043 100,00% -17,72% 12.339 100,00% 8.873 100,00% -28,09% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos de 2000 e 2010 (IBGE, 2016). 

 

 Em se tratando da migração do entorno para o núcleo, apenas os municípios de Cerro Azul e 

Lapa tiveram um aumento no número de migrantes que se direcionavam a Curitiba, mas sua 

participação não é significativa para o total. Os municípios que mais se destacam no envio de migrantes 

a Curitiba são: Araucária, Campo Largo, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais. Destes, São José 

dos Pinhais é o mais representativo e que envia mais migrantes a Curitiba, sendo que também é o único 

que aumentou sua participação relativa, passando a enviar de 15,98% para 18,08% do total dos 

imigrantes recebidos por Curitiba. Os municípios que mais perderam participação relativa foram 

Almirante Tamandaré, passando de 7,22% para 3,54% do total e, Campo Largo que reduziu sua 

participação de 8,82% do total para 6,35% no período analisado. 
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 Ao contrário do que ocorre com a migração intrametropolitana, o movimento pendular 

intrametropolitano para o trabalho apresenta um aumento significativo entre 2000 e 2010. O volume 

do fluxo passa de 170.903 pessoas em 2000 para 301.720 pessoas em 2010, com um incremento de 

76,54%, conforme apresentado na Tabela 4. 

Pode-se verificar, através da Tabela 4, que a entrada de pendulares é dominada pelo núcleo 

(Curitiba) e que houve um aumento no número de pessoas que fazem o movimento para o trabalho em 

direção a Curitiba. Entretanto, observa-se também que houve uma redução da participação dos 

migrantes pendulares para Curitiba em relação ao total da pendularidade entre os períodos analisados. 

Em 2000, o movimento pendular para Curitiba correspondia a 79,49% do total da região e em 2010 

passa a ser de 69,78% do total, com uma redução de quase 10 por cento. Todos os outros municípios 

aumentaram sua participação em relação à entrada de migrantes pendulares, especialmente Araucária 

e São José dos Pinhais. 

  

Tabela 4: Movimento pendular intrametropolitano para o trabalho da Região Metropolitana de Curitiba 

entre 2000 e 2010. 

Município 

Entrada Saída 

2000 
Participação 

2010 
Participação 

Variação 2000 
Participação 

2010 
Participação 

Variação 

Almirante Tamandaré 982 0,57% 2.744 0,91% 179,43% 19.577 11,46% 30.602 10,14% 56,32% 

Araucária 4.031 2,36% 15.885 5,26% 294,07% 8.359 4,89% 13.599 4,51% 62,69% 

Campina Grande do Sul 999 0,58% 2.275 0,75% 127,73% 4.489 2,63% 7.481 2,48% 66,65% 

Campo Largo 1.725 1,01% 3.118 1,03% 80,75% 7.288 4,26% 14.777 4,90% 102,76% 

Colombo 3.647 2,13% 8.832 2,93% 142,17% 34.896 20,42% 56.172 18,62% 60,97% 

Curitiba 135.858 79,49% 210.532 69,78% 54,96% 17.542 10,26% 48.997 16,24% 179,31% 

Fazenda Rio Grande 961 0,56% 2.091 0,69% 117,59% 11.334 6,63% 19.136 6,34% 68,84% 

Pinhais 7.468 4,37% 16.824 5,58% 125,28% 19.418 11,36% 26.615 8,82% 37,06% 

Piraquara 1.472 0,86% 2.646 0,88% 79,76% 14.213 8,32% 23.016 7,63% 61,94% 

Quatro Barras 1.745 1,02% 4.452 1,48% 155,13% 2.131 1,25% 3.594 1,19% 68,65% 

Rio Branco do Sul 757 0,44% 1.169 0,39% 54,43% 1.570 0,92% 3.907 1,29% 148,85% 

São José dos Pinhais 8.996 5,26% 24.799 8,22% 175,67% 19.850 11,61% 30.480 10,10% 53,55% 

Demais municípios 2.262 1,32% 6.353 2,11% 180,86% 10.236 5,99% 23.344 7,74% 128,06% 

Total 170.903 100,00% 301.720 100,00% 76,54% 170.903 100,00% 301.720 100,00% 76,54% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos de 2000 e 2010 (IBGE, 2016). 

 

  Quanto ao movimento pendular de saída dos municípios da RMC, os municípios que 

tem maior importância no movimento de saída de pendulares são Almirante Tamandaré, Colombo, 

Curitiba, Pinhais e São José dos Pinhais. Observa-se que houve um aumento de 179,31% na saída de 

pendulares do município de Curitiba entre os períodos analisados e que sua participação no total de 

saída de pendulares aumentou de 10,26% em 2000 para 16,24% em 2010. O município de Colombo 



16 

 

apresenta maior representatividade na saída de pendulares na região, mas reduziu sua participação entre 

2000 e 2010.  

 Essas mudanças podem ser verificadas na Tabela 5, em que se verifica que o movimento 

pendular líquido de Curitiba é positivo e muito significativo em relação ao total da região. Os demais 

municípios apresentam saldo negativo, com exceção de Araucária e Quatro Barras que passam de um 

valor líquido negativo em 2000 para positivo em 2010. Os municípios de Almirante Tamandaré 

Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Piraquara, Rio Branco do Sul 

e demais municípios passam a ter um saldo do movimento pendular mais negativo, ou seja, aumentou 

a diferença entre a entrada e saída de pendulares nesses municípios entre 2000 e 2010. 

 

 

Tabela 5: Movimento pendular líquido dos municípios de Curitiba e Região Metropolitana entre 2000 

e 2010. 

Município 
Movimento pendular líquido 

2000 2010 Variação 

Almirante Tamandaré -18.595 -27.858 -49,81% 

Araucária -4.328 2.286 152,82% 

Campina Grande do Sul -3.490 -5.206 -49,17% 

Campo Largo -5.563 -11.659 -109,58% 

Colombo -31.249 -47.340 -51,49% 

Curitiba 118.316 161.535 36,53% 

Fazenda Rio Grande -10.373 -17.045 -64,32% 

Pinhais -11.950 -9.791 18,07% 

Piraquara -12.741 -20.370 -59,88% 

Quatro Barras -386 858 322,28% 

Rio Branco do Sul -813 -2.738 -236,78% 

São José dos Pinhais -10.854 -5.681 47,66% 

Demais municípios -7.974 -16.991 -113,08% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos de 2000 e 2010 (IBGE, 2016). 

 

 Os dados mostram que houve um aumento significativo da pendularidade dentro da RMC, mas 

o Gráfico 2 demonstra que houve um aumento da participação do movimento pendular do núcleo para 

o entorno, passando de 10,26% do total da pendularidade em 2000 para 16,24% em 2010. A 

pendularidade entre os municípios do entorno também obteve aumento em sua participação de 10,24% 

em 2000 para 13,98% em 2010. Já a pendularidade do entorno para o núcleo apresenta redução em sua 

participação em relação ao total, passando de 79,49% em 2000 para 69,78% em 2010. Deve-se salientar 

que Curitiba continua sendo o principal receptor de movimentos pendulares, mas com mudanças na 

intensidade desse fluxo e aumenta sua participação na saída de pendulares. Além disso, o aumento da 

participação da pendularidade entre os municípios do entorno indica uma multidirecionalidade dos 

fluxos. 
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Gráfico 2: Participação do movimento pendular do entorno e do núcleo no total em 2000 e 2010. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos de 2000 e 2010 (IBGE, 2016). 

 

 Em se tratando dos fluxos pendulares entre o núcleo e o entorno, pode-se observar através da 

Tabela 6 que houve aumento significativo no número de pendulares tanto do entorno para o núcleo 

quanto do núcleo para o entorno. O aumento da pendularidade do núcleo para o entorno teve um 

aumento mais significativo entre 2000 e 2010, num percentual de 179,31% enquanto a pendularidade 

do entorno para o núcleo aumentou 54,96% para o mesmo período. 

 Os municípios que tem maior importância na participação em relação ao total de movimento 

pendular do entorno para Curitiba são Almirante Tamandaré, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais 

e Colombo apresenta o maior percentual, sendo que representa 23,78% do total da pendularidade para 

Curitiba em 2000 e 23,43% em 2010. Essa estrutura não sofreu grandes alterações nos períodos 

analisados. 

 Quanto ao fluxo de pendulares de Curitiba para os municípios do entorno, o município de São 

José dos Pinhais é responsável por receber mais de 37% dos pendulares de Curitiba. Outras cidades 

também recebem um fluxo significativo, como Araucária que passou de 15,40% para 22,09% em 2000 

e 2010, respectivamente. Além delas, Pinhais e Colombo também tem participação importante no total.  
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Tabela 6: Evolução do movimento pendular intrametropolitano considerando os fluxos do entorno 

para o núcleo e do núcleo para o entorno, entre 2000 e 2010. 

Município 
Do entorno para o núcleo Do núcleo para o entorno 

2000 Participação 2010 Participação Variação 2000 Participação 2010 Participação Variação 

Almirante Tamandaré 18.624 13,71% 28.416 13,50% 52,58% 564 3,22% 1.444 2,95% 156,03% 

Araucária 7.768 5,72% 12.638 6,00% 62,69% 2.701 15,40% 10.825 22,09% 300,78% 

Campina Grande do Sul 3.117 2,29% 3.978 1,89% 27,62% 188 1,07% 576 1,18% 206,38% 

Campo Largo 6.921 5,09% 13.292 6,31% 92,05% 684 3,90% 1.366 2,79% 99,71% 

Colombo 32.313 23,78% 49.326 23,43% 52,65% 1.579 9,00% 4.172 8,51% 164,22% 

Fazenda Rio Grande 10.628 7,82% 17.002 8,08% 59,97% 525 2,99% 1.238 2,53% 135,81% 

Pinhais 17.563 12,93% 22.660 10,76% 29,02% 2.780 15,85% 6.970 14,23% 150,72% 

Piraquara 10.716 7,89% 15.445 7,34% 44,13% 535 3,05% 1.205 2,46% 125,23% 

Quatro Barras 1.239 0,91% 1.751 0,83% 41,32% 459 2,62% 1.037 2,12% 125,93% 

Rio Branco do Sul 1.326 0,98% 3.119 1,48% 135,22% 132 0,75% 95 0,19% -28,03% 

São José dos Pinhais 18.594 13,69% 27.889 13,25% 49,99% 6.653 37,93% 18.180 37,10% 173,26% 

Demais municípios 7.049 5,19% 15.016 7,13% 113,02% 742 4,23% 1.889 3,86% 154,58% 

Total 135.858 100,00% 210.532 100,00% 54,96% 17.542 100,00% 48.997 100,00% 179,31% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos de 2000 e 2010 (IBGE, 2016). 

 

Quanto ao mercado de trabalho e à distribuição de empregos na RMC, apresentados na Tabela 

7, os dados mostram que houve uma redução da participação de Curitiba no total de empregos da RMC 

em cerca de 5,3% entre 2000 e 2010, ou seja, em 2000 Curitiba mantinha 73,45% do total de empregos 

da RMC e passou a deter 68,17% em 2010. Além disso, houve uma evolução positiva para o emprego 

em todos os municípios analisados, mas Curitiba foi o que obteve o menor incremento. Os principais 

municípios do entorno como São José dos Pinhais, Araucária, Colombo, Pinhais e Campo Largo se 

destacam no aumento da participação assim como na variação positiva no número de empregos. 

 

Tabela 7: Evolução do emprego e participação relativa dos empregos de cada município para o total 

da RMC em 2000 e 2010. 

Municípios 
Nº de empregos Variação % no nº 

de empregos 

Participação relativa dos 

empregos de cada município 

para o total da RMC 

2000 2010 2000 2010 

Almirante Tamandaré 5.747 11.272 96,14% 0,74% 0,91% 

Araucária 19.831 51.802 161,22% 2,56% 4,16% 

Campo Largo 14.608 25.275 73,02% 1,89% 2,03% 

Colombo 20.305 37.529 84,83% 2,62% 3,01% 

Curitiba 568.581 848.850 49,29% 73,45% 68,17% 

Fazenda Rio Grande 4.255 9.671 127,29% 0,55% 0,78% 

Pinhais 19.222 41.461 115,70% 2,48% 3,33% 

Piraquara 3.021 7.664 153,69% 0,40% 0,61% 

São José dos Pinhais 38.322 90.277 135,57% 4,95% 7,25% 

Demais municípios 80.223 121.434 51,37% 10,36% 9,75% 

Total 774.115 1.245.235 60,86% 100% 100% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da RAIS (2015). 
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 Observa-se que os municípios que tiveram aumento na participação no total de empregos 

também se destacam com um aumento na entrada de pendulares e na imigração intrametropolitana. No 

caso da imigração intrametropolitana, destacam-se os municípios de Almirante Tamandaré, Colombo, 

Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais, tendo uma participação relativa 

importante para o total da imigração na região. 

Os resultados apresentados levam a um indicativo de relação entre a migração, pendularidade 

e mercado de trabalho, embora ainda não se possa dimensionar em que medida e intensidade o mercado 

de trabalho se constitui como principal determinante para essas transformações.  

 

6. Considerações finais 

 

O objetivo geral desta pesquisa é identificar e analisar a relação entre a migração e 

pendularidade em Curitiba e Região Metropolitana entre 2000 e 2010, observando esta interação com 

a evolução do mercado de trabalho. Os dados e a revisão bibliográfica indicam que existe uma relação 

entre a migração, pendularidade e mercado de trabalho, especialmente porque a diferenciação entre os 

dois tipos de movimentos leva à separação entre o local de residência e de trabalho. 

A migração e a pendularidade podem ser processos complementares ou substitutos e esta 

escolha depende de diversos fatores, entre eles a localização do emprego e as condições da estrutura 

urbana.  

Os fluxos migratórios metropolitanos apresentados mostram que houve uma redução no valor 

total da migração intrametropolitana, o mesmo sendo observado na migração do entorno para o núcleo 

e do núcleo para o entorno. O entorno recebe uma quantidade expressiva de imigrantes a partir de 

Curitiba e também houve uma redução na partida de migrantes do entorno para Curitiba. Além disso, 

há um aumento na participação relativa da migração entre os municípios do entorno. Esses resultados 

enfatizam a maior importância da migração para o entorno e entre os municípios do entorno. Para os 

fluxos pendulares intrametropolitanos, há um significativo aumento e percebe-se que Curitiba perde 

um pouco de sua importância relativa em relação à pendularidade total. Os municípios do entorno 

passam a receber mais pendulares do núcleo e também há trocas mais significativas entre eles, 

caracterizando uma multidirecionaldiade dos fluxos. 

Observa-se que houve um aumento da importância relativa dos empregos na região do entorno 

e isso pode influenciar na decisão de migrar ou pendular, transformando os fluxos e diminuindo um 

pouco a hegemonia do núcleo. Curitiba ainda é o principal município paranaense e também dentro da 

RMC que tem maior importância nos fluxos migratórios, pendulares em suas diversas escalas, mas sua 

participação tem diminuído ao longo do tempo, ao mesmo tempo que aumentou a relação entre os 
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demais municípios do entorno e suas participações, indicando uma maior integração entre eles, também 

determinada pelas transformações ocorridas com os aglomerados urbanos. Ao mesmo tempo que 

Curitiba é o maior receptor de migrantes pendulares, é o município onde há maior emigração para os 

municípios do entorno e isso sugere maiores discussões e análises para compreender a possível relação 

de substituição ou complementaridade entre eles. 

Com  isso,  observa-se  que  há  uma  relação  entre  migração   e  pendularidade  e  a distribuição  

das  atividades  econômicas,  neste  caso  de  empregos,  na  RMC.  Entretanto, existem outros fatores 

que também são determinantes para a escolha entre migração e pendularidade e sua interação e não 

podem ser determinados ou não são explícitos nos dados do censo demográfico e não fazem parte do 

escopo deste trabalho.  
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