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RESUMO 

A localização da população e os processos de mobilidade espacial são considerados elementos 
importantes na constituição do espaço urbano. Entre os processos de mobilidade espacial, destaca-
se o papel dos deslocamentos pendulares, em especial, os movimentos realizados para fins de 
estudo que, da mesma maneira que são impulsionados pela dinâmica e demanda da economia, 
também podem produzir relevante impacto sobre a organização das cidades que experimentam uma 
integração na escala regional. O objetivo desse estudo é analisar os movimentos populacionais 
pendulares por motivo de estudo de nível médio/técnico e superior na região Norte Fluminense, 
principalmente em direção à Campos dos Goytacazes. Para investigar a questão se utilizará de 
abordagem predominantemente quantitativa, utilizando o Censo Demográfico do IBGE de 2010, o 
Censo Escolar e o Censo do Ensino Superior do INEP como fontes de dados secundários. 
Constatou-se que os deslocamentos populacionais para fins de estudo na região Norte Fluminense 
se concentram no município de Campos dos Goytacazes, considerado polo educacional, 
principalmente para o ensino superior, exercendo papel de centro regional, atraindo estudantes de 
várias partes do estado do Rio de Janeiro e, inclusive de outros estados do Brasil. 

 
Palavras-chave: Movimento Pendular. Estudo. Região Norte Fluminense. Oportunidades 
Educacionais. Campos dos Goytacazes. 
  



 

ABSTRACT 

The location of the population and spatial mobility processes are considered important elements in 
the production of urban space. Among the spatial mobility processes, it stands out the role of 
commuting, especially, the movements carried out for study purposes that in the same way they are 
driven by the dynamics and demands of the economy, can also have significant impact on the 
organization of cities experiencing an integration at the regional scale. The objective of this study is 
to analyze population movements commuting by mid-level study of reason / technical and higher in 
the North Fluminense region, especially towards the Campos dos Goytacazes. To investigate the 
issue will be used predominantly quantitative approach, using the IBGE Census 2010, the School 
Census and the Higher Education Census INEP as secondary data sources. It was found that the 
population shifts for study in North Fluminense region are concentrated in the city of Campos dos 
Goytacazes, considered educational hub, especially for higher education, exercising regional center 
role, attracting students from around the state of Rio de January and even from other states in 
Brazil. 

 

Keywords: Commuting. Study. Norte Fluminense Region. Educational Opportunities. Campos dos 
Goytacazes. 
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1 INTRODUÇÃO 

A medida em que os fenômenos de expansão das áreas urbanas, periferização, 

modernização dos meios de transporte e surgimento de novas centralidades ganham força, 

surge uma modalidade de mobilidade espacial da população: o deslocamento pendular, que 

assume maior visibilidade nos estudos relacionados às questões urbanas e identificação das 

regiões funcionais. Esse tipo de deslocamento, cuja denominação se associa ao pêndulo, 

objeto que se move de um lado para o outro com frequência, impacta, em âmbito regional na 

interação espacial e econômica entre os municípios. Dessa forma, o estudo dessa mobilidade 

contribui para o entendimento do processo espacial que se configura, fornecendo dados para 

identificação de centralidades e áreas de influência, além da identificação de áreas específicas 

onde os investimentos públicos em serviços como transportes, educação, saúde e promoção de 

emprego são mais deficitários. 

Embora o principal motivo dos deslocamentos seja a procura por trabalho, a busca 

por oportunidades educacionais também é motivação de deslocamentos populacionais. O 

padrão espacial da localização dos estabelecimentos de ensino, de forma concentrada em 

determinados espaços, para níveis de ensino médio e superior, leva à necessidade de 

deslocamentos frequentes entre residência e unidade de ensino por parte de um amplo número 

de estudantes. Tanto o acesso como a permanência desses estudantes nas escolas e 

universidades são afetados pelas dificuldades que eles enfrentam por ter que se deslocar 

diariamente entre suas residências e as instituições que estudam.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar os movimentos pendulares de estudantes de 

nível médio e superior na região Norte Fluminense, principalmente em direção à Campos dos 

Goytacazes. Como objetivos específicos pretende-se: I) quantificar os fluxos pendulares entre 

Campos dos Goytacazes e os demais municípios da região Norte Fluminense; II) identificar o 

perfil sociodemográfico desses estudantes; III) verificar o padrão espacial da oferta e 

demanda de ensino; IV) estimar um índice de pendularidade por motivo de estudos; V) 

analisar o perfil de especialização econômica dos municípios da região e de outros municípios 

selecionados a nível estadual e nacional. 
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O recorte espacial deste estudo, a região Norte do estado do Rio de Janeiro, tem 

passado por profundas modificações socioeconômicas e territoriais após a descoberta e 

exploração de petróleo na Bacia de Campos. O município de Macaé, base operacional da 

Petrobrás, quadruplicou sua população desde a década de 1970, quando dispunha de 47.221 

habitantes. Em 2010, o município contava com 206.728 moradores. O adensamento 

populacional do município e a valorização do solo urbano têm espraiado os efeitos da 

indústria petrolífera para os municípios limítrofes, como também tem produzido fluxos 

diários entre vários municípios da região e Macaé, em decorrência da grande oferta de 

trabalho. 

Por outro lado, a busca por qualificação, visando em grande parte inserção na 

indústria petrolífera, também gera fluxos entre os municípios, especialmente com destino a 

Campos dos Goytacazes 1 , que tradicionalmente mantém uma oferta regular de ensino 

profissionalizante de nível médio e nível superior, por meio de instituições públicas e 

privadas.  

Adicionalmente, os recursos de royalties e participações especiais que os municípios 

impactados direta e indiretamente pela indústria do petróleo recebem, concedem a esses 

municípios certa vantagem orçamentária, com poucas restrições em relação à alocação. Sendo 

assim, os municípios contemplados com esses recursos, especialmente os menores, na 

ausência de oferta de serviços educacionais no local, fornecem bolsas de estudos e transporte 

para os residentes cursarem, principalmente o ensino superior em outro município, geralmente 

em Campos dos Goytacazes, em função de uma oferta diferenciada na região (GIVISIEZ et 

al. 2006).  

Os deslocamentos entre os municípios por motivo de estudo foram acentuados na 

última década em virtude da expansão do ensino superior na região como um todo, e em 

Campos dos Goytacazes em particular, onde destacam-se em quantidade de matrículas três 

instituições públicas de ensino médio e superior: Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Fluminense (IFF), Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 

(UENF), Universidade Federal Fluminense (UFF) e três Instituições de Ensino Superior (IES) 

privadas: Universidade Estácio de Sá (UNESA), Universidade Cândido Mendes (UCAM) e 

Universidade Salgado de Oliveira (UNIVERSO), todas localizadas na área central do 

município, como pode ser observado na figura 1. 
                                                 
1Ao longo do trabalho, o município de Campos dos Goytacazes poderá ser mencionado somente como Campos. 
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FIGURA 1  
LOCALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS UNIVERSIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES – 2016 

 
FONTE: HTTPS://PT.BATCHGEO.COM/. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

O trabalho se justifica pela importância econômica da região em termos da indústria 

de exploração e produção de petróleo e gás e em função do volume de investimentos que a 

região tem recebido, traduzido em diversos empreendimentos como o Complexo Portuário do 

Açu, no município de São João da Barra, e o Complexo Logístico Industrial Farol-Barra do 

Furado, na fronteira entre os municípios de Campos e Quissamã, que podem incentivar o 

aumento da busca por qualificação. Além disso, a relevância do tema proposto também reside 

na carência de estudos que exploram de forma exclusiva os movimentos pendulares por 

motivo de estudo. Os motivos dessa carência são variados, vão desde o interesse do 

pesquisador, passando pela ausência de dados secundários disponíveis2 até as particularidades 

metodológicas dos Censos Demográficos, que são a principal fonte de dados sobre 

mobilidade espacial da população no Brasil.   

A pesquisa desenvolvida é de natureza predominantemente quantitativa e descritiva, 

pelo uso de mensurações e descrições dos deslocamentos pendulares. Para se operacionalizar 

o trabalho, foram utilizados dados secundários do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, do Censo Escolar e dos dados do  Censo da 

Educação Superior, organizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). 

Com a finalidade de sintetizar a abordagem que será realizada nesse trabalho, a figura 

2 apresenta um esquema, situando o fenômeno da pendularidade no âmbito da discussão do 

                                                 
2 A pergunta sobre deslocamento separada por motivo de trabalho e estudo só esteve presente no censo de 2010. 
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conceito mais amplo de mobilidade populacional, destacando a mobilidade territorial da 

população e o foco deste estudo, os deslocamentos pendulares em busca de oportunidades 

educacionais na região Norte Fluminense. 

FIGURA 2 SÍNTESE DA PROPOSTA DO ESTUDO 
 

 
FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA, 2016. 

No esforço de investigar as oportunidades educacionais e a mobilidade espacial, mais 

especificamente o deslocamento pendular da população na região Norte Fluminense, esta 

dissertação está estruturada em seis capítulos. No primeiro capítulo, apresenta-se a introdução 

do trabalho. No segundo capítulo, é realizada uma revisão da bibliografia que discute questões 

centrais acerca dos deslocamentos populacionais. No terceiro capítulo, busca-se compreender 

a dinâmica de formação econômica e a dinâmica populacional recente da região Norte 

Fluminense, assim como as oportunidades educacionais existentes. O quarto capítulo 

apresenta os procedimentos metodológicos; o quinto capítulo discute os resultados da 

pesquisa e, a título de conclusão, são apresentadas as considerações finais no sexto capítulo. 
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2 MOBILIDADE ESPACIAL: MIGRAÇÃO E MOVIMENTOS PENDULARES 

A mobilidade espacial se refere à capacidade de se mover no espaço. Esse fenômeno, 

pode envolver tanto a migração, considerada a mudança do lugar de residência, como os 

movimentos diários, entre os quais os mais conhecidos são os movimentos chamados de 

pendulares (WUNSCH; TERMOTE 1978, apud CUNHA, 2012).  

Porém, alguns autores como Cresswell (2006) estabelecem distinções entre os termos 

mobilidade e movimento (ou deslocamento), como pode-se ver, nas palavras de Marandola: 

Dissociando a idéia (sic) da mobilidade como mero movimento, Cresswell se afasta 
de uma metáfora muito ampla para a mobilidade (de capitais, mobilidade social 
etc.), enfatizando aquela realizada por pessoas e grupos. O movimento ou 
deslocamento é o processo que leva corpos de A para B. A mobilidade é mais 
ampla, pois é social, envolve estruturas, meios, cultura e significado (CRESSWELL, 
2006 apud MARANDOLA, 2008:199). 

Da mesma maneira, Balbim (2004:3) afirma que "a noção de mobilidade supera a idéia 

(sic) de deslocamento, pois traz para a análise suas causas e conseqüências (sic), ou seja, a 

mobilidade não se resume a uma ação". Ao invés de separar o ato de se deslocar, dos diversos 

comportamentos individuais e de grupo, presentes habitualmente, o conceito de mobilidade 

tenta integrar a ação de se deslocar ao conjunto de atividades do indivíduo e da sociedade, 

quer essa ação seja física, virtual ou simbólica. 

Os estudos sobre os deslocamentos da população tiveram como precursor o geógrafo 

Ravenstein. No clássico "The Laws of Migration", Ravenstein desenvolveu leis gerais sobre 

as migrações que, apesar de terem sido contestadas posteriormente, são consideradas como o 

ponto de partida das análises dos elementos motivadores das migrações. Para Ravenstein, o 

deslocamento populacional ocorre principalmente a curtas distâncias e para grandes centros 

industriais e comerciais, sendo necessário analisar os quantitativos de migrantes nos locais de 

expulsão e nos locais de absorção da população para entender melhor o processo 

(RAVENSTEIN, 1885). 

Os movimentos migratórios no Brasil são fortemente relacionados aos processos de 

urbanização e de redistribuição espacial da população, marcados pela intensa mobilidade 
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populacional. As alterações nas tendências migratórias nacionais em curso nas últimas 

décadas, revelam novas condições migratórias para diferentes estados: áreas de retenção 

migratória, áreas de perdas migratórias e áreas de rotatividade migratória (com fluxos de saída 

e entrada semelhantes). O século XXI anuncia a expansão dos espaços da migração no Brasil, 

marcados pelo crescimento de áreas de rotatividade migratória, promovendo trocas 

populacionais entre essas áreas (BAENINGER, 2012). 

Apesar do conceito de migração ser antigo, ainda não há um consenso sobre seu 

significado, uma vez que não se consegue incluir em apenas uma definição, todas as situações 

características dos deslocamentos realizados. Este é um ponto que deve ser problematizado. 

Em linhas gerais, um migrante seria aquele indivíduo que ultrapassa uma fronteira político-

administrativa para estabelecer residência em local diferente do seu local de nascimento. 

Porém, a própria definição de residência também suscita debate, dado que "o lugar de 

residência de um indivíduo depende de sua percepção subjetiva, do sentimento de 

pertencimento e de apropriação espacial, e nem sempre o 'seu' lugar de residência coincide 

com o espaço geográfico no qual ele vive" (ALMEIDA; BAENINGER, 2013:28). 

De acordo com Golgher (2004:7), dos três componentes da dinâmica populacional 

(fecundidade, mortalidade e migração), o mais difícil de se definir é a migração, sendo 

considerada como “mudança permanente de local de residência”. Ou ainda: “migrante é o 

indivíduo que morava em um determinado município e atravessou a fronteira deste município 

indo morar em um outro distinto”. Já para Santos, R. (1997:6), a migração pode ser definida 

como “o movimento da população pelo espaço”. Esse movimento relaciona-se com as 

transformações econômicas, sociais e políticas que ocorrem nos diferentes lugares. Apesar da 

complexidade, as definições trabalhadas pelos autores não diferem muito entre si e se 

relacionam à mobilidade da população pelo espaço habitado.  

Ao interpretar a questão da mobilidade de maneira sistêmica, como propõe Balbim 

(2004), considera-se o deslocamento pendular como uma das formas que a mobilidade pode 

adquirir, possibilitando, impedindo, estimulando ou transformando a realização de todas as 

outras formas de mobilidade. Para ele, as dimensões temporal e espacial revelam quatro tipos 

diferentes de mobilidade espacial ou geográfica: mobilidade cotidiana, mobilidade 

residencial, as viagens e o turismo e as migrações. Os deslocamentos pendulares se encaixam 

na mobilidade cotidiana, considerado um movimento "interno e cíclico", com temporalidades 

curtas e ritmos sociais da vida cotidiana, enquanto as migrações são consideradas definitivas e 
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independentes do possível retorno do indivíduo. A mobilidade residencial, segundo o autor, 

pode ser também definitiva, porém ocorre na mesma aglomeração, não ultrapassando 

contextos espaço-temporais distintos como ocorre com as migrações. Por fim, as viagens e o 

turismo são caracterizadas por temporalidades recorrentes que excedem um dia (BALBIM, 

2004:5). 

Apesar dos movimentos migratórios e deslocamentos pendulares produzirem fluxos 

de pessoas pelo território, a essência desses movimentos é diferente. No que tange à 

definições, Patarra e Cunha (1987) já sublinhavam a complexidade dessa questão, que se 

coloca até mesmo entre os estudiosos da área: 

sob um conceito amplo e mal definido, mesclam-se processos complexos e 
diversificados, que emergem na resultante redistribuição da população no espaço. 
Desde mudanças de residência relacionadas a momentos do ciclo vital até 
movimentos que significam etapas de ascensão na escala social, diversos e 
complexos são os fatores subjacentes aos deslocamentos populacionais de uma área 
a outra (PATARRA; CUNHA, 1987:32). 

Do mesmo modo, Cunha (2012) trata sobre a definição do fenômeno: "Sendo a 

migração, ou mais genericamente, a mobilidade espacial da população um fenômeno 

multifacetado e, principalmente, multiescalar, sua definição nem sempre é imediata e óbvia" 

(CUNHA, 2012:47). 

Em meio às definições intricadas, Carvalho e Rigotti (1998:211) afirmam que se 

excluem do conceito de migração, os deslocamentos em que as pessoas não se fixam de 

maneira permanente no local de destino. Sendo assim, “os movimentos sazonais, temporários, 

e os de populações nômades não são considerados migração”, assim como os movimentos 

pendulares. 

De acordo com Adan et al. (1994 apud MOURA et al. 2005:122), o conceito de 

mobilidade refere-se à vida cotidiana do indivíduo, que, segundo os autores, recebe a 

denominação de mobilidade pendular, sendo entendida como “[...] conjunto de deslocamentos 

que o indivíduo efetua para executar os atos de sua vida cotidiana (trabalho, compras, lazer)”. 

Sendo assim, os deslocamentos do tipo pendular fazem parte da distribuição da população 

pelo espaço, em seus múltiplos aspectos, cujas modalidades estão relacionadas entre si, a 

partir das migrações internas, da mobilidade residencial, da mobilidade cotidiana e ao espaço 
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de vida, que é o espaço no qual o indivíduo realiza todas suas atividades (JARDIM; 

ERVATTI, 2006; CUNHA et al., 2006). 

Sobre a mobilidade pendular há, ainda, abordagens relacionadas a diferentes 
objetivos (no que tange a orientação de políticas públicas, orientação na alocação de 
investimentos urbanos, suas implicações sobre impactos simbólicos e de desgastes 
físicos dos atores, etc.); abordagens relacionadas a diferentes escalas 
(intermunicipais, interestaduais e internacionais) e dimensões (deslocamentos 
centrados em postos de trabalho, serviços públicos de saúde ou educação). Enfim, 
são muitas as questões relacionadas à mobilidade pendular (PEREIRA, 2006:2).  

Segundo o Dicionário Demográfico Multilíngue, a mobilidade pendular se difere da 

migração. Esta última envolve mudança no local de residência habitual e implica em 

movimento que ultrapassa uma fronteira administrativa, enquanto a mobilidade pendular 

envolve jornada diária ou semanal do local de residência para o local de realização de sua 

atividade, geralmente trabalho ou estudo (DEMOPÆDIA, 2010). Moura et al. (2005:124) 

também destacam a diferença entre esses conceitos: “enquanto a migração envolve mudança 

de residência, os deslocamentos pendulares caracterizam-se por deslocamentos entre o 

município de residência e outros municípios, com finalidade específica”. Outro ponto citado 

por essas autoras consiste na diferença da própria natureza dos movimentos pendulares e 

migratórios, apesar de ambos envolverem o fluxo de pessoas pelo território. Cunha (2012) 

também afirma que em função das características do movimento pendular − movimento diário 

sem caráter permanente −, tal fenômeno não deve ser catalogado como migração, mas sim, 

genericamente, como um tipo de mobilidade populacional.  

Segundo Pereira (2006), o movimento pendular deve ser considerado como um 

deslocamento funcional e não residencial em que, havendo a existência de um local/atividade 

intermediário, a origem e o destino final dos deslocamentos são os mesmos. 

Beaujeu-Garnier (1980), por sua vez, denomina os movimentos pendulares de 

“migrações oscilatórias” que, se tiverem duração prolongada são chamadas de migrações de 

temporada, enquanto os movimentos de curto período são denominados de cotidianos e as 

pessoas que o realizam, migrantes diários. Segundo ela, esses movimentos estão 

constantemente aumentando, em número e em distância. A autora também destaca o papel da 

melhoria dos sistemas de transporte, possibilitando o aumento da distância do commuting
3
, 

estando esse fato entre as razões para o aumento dos movimentos pendulares, juntamente com 
                                                 
3 Termo em inglês para deslocamentos rotineiros/pendulares. 
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a “falta de previsão e organização das autoridades responsáveis e as preferências pessoais” 

(BEAUJEU-GARNIER, 1980:295). A ampliação e o avanço dos sistemas de transportes 

possibilitam o aumento das distâncias percorridas diariamente pela população. Dupuy (1995 

apud MOURA et al. 2005) também aponta a relação direta dos sistemas de transporte com a 

mobilidade populacional, destacando o "sistema automóvel" como um dos principais 

responsáveis pela variedade de movimentos cotidianos realizados na cidade. 

O artigo de Moura et al. (2005) é bastante elucidativo com relação às definições e 

conceituações diversas que o fenômeno pode assumir. As autoras fazem uma revisão e 

discussão do conceito de movimento pendular, com a diferenciação dos termos que são 

amplamente utilizados, como por exemplo, migração e movimento pendular, abordando o 

papel do automóvel para o avanço desses deslocamentos. Além disso, é realizado um resgate 

de algumas informações sobre o movimento pendular no Brasil. Assim como Schnore (1960), 

as autoras trabalham a importância tanto da presença de informações sobre movimentos 

pendulares nos censos demográficos como da necessidade de análise desses dados. 

Visto que essa mobilidade rotineira da população é de grande relevância para se 

compreender as transformações socioeconômicas atuais, deve-se considerar a diversidade de 

uso do termo que aparece nos trabalhos acadêmicos ora como migração pendular, ora como 

movimento pendular e até deslocamento pendular. Ravenstein (1985) designa "migrantes 

temporários"; Castells (1972), por sua vez, denominou de "migrações alternantes"; o termo 

americano é o commuting, enquanto os franceses denominam de navettes. Esses termos, 

incluindo os usados por Beaujeu-Garnier (op. cit.), são associados aos deslocamentos 

cotidianos realizados pela população. Nota-se, portanto, que não há uma denominação única 

para esse tipo de deslocamento. 

O IBGE define os deslocamentos pendulares de maneira ampla, sem muitos detalhes. 

Pereira (2009) discute sobre a definição do IBGE, nos censos demográficos, afirmando que o 

deslocamento pendular é: 

aquele que uma pessoa realiza entre seus locais de residência e de trabalho/estudo, 
quando estes se localizam em municípios distintos. A operacionalização realizada 
pelo IBGE não entra em detalhes sobre a frequência desses deslocamentos e 
desconsidera o meio de transporte utilizado na viagem, a distância percorrida ou o 
seu custo monetário e de tempo (PEREIRA 2009:9). 
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De fato, diferentemente do que ocorre com as outras duas variáveis demográficas 

(mortalidade e fecundidade), a definição de migração e seus termos afins abrem grandes 

espaços para discussão, inclusive com as noções de espaço e tempo que são consideradas 

centrais em sua definição. De acordo com Moura et al. (2005), ao serem espacializados, os 

dados sobre movimentos pendulares permitem: 

definir ou redefinir a extensão de aglomerados urbanos; confirmar ou apontar 
centralidades; identificar áreas alimentadoras, como as “cidades-dormitórios”; e 
vislumbrar novas configurações espaciais. Associados a indicadores de densidade, 
crescimento, ocupação, entre outros, podem ainda subsidiar a construção de 
tipologias do grau de integração dos municípios na dinâmica das aglomerações 
(MOURA et al. 2005:131-132). 

Outra relação que se pode estabelecer entre migração e movimentos pendulares, é a 

de que os movimentos pendulares funcionam, muitas vezes, como alternativa à migração, 

retendo a população potencialmente migrante. Diante das opções de migrar ou da 

possibilidade de realizar movimento pendular (viabilizada por circunstâncias favoráveis como 

boas condições de infraestrutura, acesso aos meios de transporte e custos aceitáveis de 

deslocamento) essas pessoas preferem comutar, diminuindo assim os fluxos migratórios 

(PEREIRA, 2008; BAENINGER, 1996). Essa diminuição da migração e substituição gradual 

por outra alternativa que são os deslocamentos pendulares, também ocorreu no Chile: 

En el pasado, cuando el lugar de trabajo implicaba desplazamientos largos respecto 
al lugar de residencia , casi siempre involucraba la opción de migrar hacia la región 
de trabajo . Hoy en día , la migración no es la única alternativa que tienen los 
trabajadores. La conmutación se ha convertido en un fenóm eno que no solo tiene 
una dimensión urbana, sino también interregional (AROCA, 2007:3). 

Quanto à duração dos deslocamentos, Jardim (2011:59) sugere que a mobilidade 

pendular envolve distintas dimensões e diversas práticas cotidianas da população no território 

referentes à mudança de lugar, referindo-se aos “percursos entre o domicílio e o lugar de 

trabalho, medidos em termos de tempo e espaço, que pode variar de uma hora ou mais, um dia 

de trabalho, uma semana ou um mês”. Cabe ressaltar que mais do que mudança de lugar, do 

ponto de vista puramente demográfico, a mobilidade pendular deve ser também analisada do 

ponto de vista social. Muda-se de lugar, mas não se perde o vínculo preexistente com o outro 

território, já que nessa dimensão temporal, esse tipo de deslocamento apresenta a tipicidade de 

uma frequência cotidiana. 



26 

Apesar de ainda não haver um consenso sobre a escala espacial de um deslocamento 

para que ele seja considerado pendular, existem algumas abordagens diferenciadas entre os 

pesquisadores. O fenômeno captado pelos Censos Demográficos e classificado como 

„deslocamento pendular‟ considera apenas deslocamentos intermunicipais (entre municípios) 

sejam nacionais ou internacionais. Essa abordagem também está presente nos trabalhos de 

Golgher (2004); Antico (2004); Fernandes e Vasconcelos (2004). Em outros trabalhos como o 

de Cunha (2002), Cunha et al. (2006), Pereira (2006) e Lima (2015) são utilizadas a mesma 

categoria, contemplando, porém, tanto deslocamentos intermunicipais como intramunicipais, 

considerando as trocas populacionais constantes entre diferentes bairros do mesmo município. 

Outro conceito fundamental para a compreensão da mobilidade da população, em 

especial a cotidiana é o conceito geográfico de interações espaciais discutido por Corrêa 

(1997). Para ele, as interações espaciais constituem: 

[...] um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de pessoas, mercadorias, 
capital e informação sobre o espaço geográfico. Podem apresentar maior ou menor 
intensidade, variar segundo a frequência de ocorrência e, conforme a distância e a 
direção, caracterizar-se por diversos propósitos e se realizar através de diversos 
meios e velocidades (CORRÊA, 1997:279). 

Os diferentes padrões de interações espaciais resultam em ofertas e demandas de 

produtos e serviços que variam conforme o tempo, podendo gerar interações de curta ou de 

longa distâncias. Os centros universitários enquadram-se nas interações espaciais definidas 

por Corrêa (1997) como fortemente extra-regionais, pois apresentam uma “relativamente 

limitada centralidade, pequena face ao tamanho demográfico que apresentam, inserindo-se na 

rede urbana como centros especializados e, secundariamente, como lugares centrais” 

(CORRÊA, 1997:300).  

A relação entre deslocamento populacional e desenvolvimento territorial se aproxima 

das novas abordagens sobre o papel das redes na estrutura das regiões geográficas. Nesse 

sentido, Lima e Braga (2010), destacam alguns autores que estudam o tema: 

Para Milton Santos (1997) a região, como categoria de análise geográfica, constitui-
se de um conjunto de fixos e fluxos, noção que desintegra os recortes estáveis e 
insere a análise espacial na complexidade das redes. Da mesma forma, esse autor 
considera que o conceito de território se amplia para além das fronteiras legalmente 
estabelecidas, difundindo-se em micro e macro territorialidades que conformam uma 
“rede de lugares”. Raffestin (1993) pontua que as estruturas de poder materializadas 
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no território só ganham sentido quando o espaço é preenchido de relações sociais. 
Assim, para compreender a Geografia do poder é fundamental reconhecer como são 
controladas as redes. Haesbaert (2004) afirma que as correntes teóricas que associam 
globalização a desterritorialização erram ao ignorar que as relações fundamentais 
que constituem o território não desapareceram, ao contrário, se expandiram com 
maior fluidez constituindo aquilo que o autor denomina de território-rede (LIMA; 
BRAGA, 2010:3). 

Desse modo, para compreender a mobilidade espacial da população, torna-se 

fundamental considerar que este fenômeno estabelece apenas mais um dos fluxos que compõe 

as redes territoriais que estão em constante transformação. 

Para este trabalho, optou-se pelo uso dos termos deslocamento ou movimento 

pendular por se entender que são movimentos cotidianos com uma determinada periodicidade 

que não resultam, a priori, em transferência definitiva de residência, não devendo assim 

serem intitulados como migração. 

2.1 Contribuições empíricas sobre migrações e movimentos pendulares 

De acordo com Fuguitt e Brown (1990), a migração é um processo comportamental 

complexo que envolve várias decisões distintas, mas inter-relacionadas. As preferências pelo 

tamanho do lugar pode contribuir para a consolidação desse processo, juntamente com as 

oportunidades e os constrangimentos sociais e econômicos aos quais os migrantes são 

expostos. Nesse sentido, Sell (1983) ao analisar as razões da migração e os processos de 

escolha dos indivíduos, argumenta que para a maioria dos movimentos e migrações locais, a 

decisão de mudar foi por constrangimento excessivo, ou seja, a população se viu obrigada a 

mudar de residência devido a fatores diversos e não somente por razões pessoais ou 

familiares. 

As implicações da incerteza econômica sobre a mobilidade individual em nível local 

e regional foram avaliadas no trabalho de Schmidt (2014). Segundo ele, os custos de 

deslocamento entre a residência e o local de trabalho são os principais determinantes das 

decisões de movimentação do indivíduo, seja ela definitiva, ou não. A maior incerteza sobre 

os custos de deslocamento aumenta o número de indivíduos residencialmente imóveis que 

adiam a decisão de mudança de residência para um momento posterior, devido aos custos 
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significativos de migração. Isso também significa que os indivíduos inicialmente pendulares 

entre a residência e o local de trabalho tendem a permanecer neste modo. 

Ainda sobre os custos de migração, Sjaastad (1962) distingue esses custos como 

valores monetários e não-monetários. Os valores monetários são compostos por todos os 

gastos financeiros intrínsecos ao deslocamento dos indivíduos. Já os valores não-monetários, 

envolvem outros custos como: o tempo perdido na viagem e na procura por um novo 

emprego, que são chamados de custos de oportunidade, além do custo emocional de deixar o 

ambiente familiar, amigos, o lugar de nascimento, entre outros. 

Yapa et al. (1971) analisam a inter-relação entre migração, deslocamento pendular e 

mudança do local de trabalho, relacionado aos investimentos do setor público e privado. 

Nesse mesmo sentindo, Barbosa e Paviani (1972) que estudaram os deslocamentos pendulares 

diários para trabalho no Distrito Federal, apresentam entre os principais achados que as 

migrações alternadas são o resultado mais evidente da expansão geográfica urbana. Os autores 

destacam a necessidade de adoção de novas políticas para aliviar a cidade da turbulência 

diária da população e proporcionar condições para novas ofertas de emprego em zonas 

residenciais, evitando o grande volume de deslocamentos diários. 

Frey (1988), por sua vez, estuda os processos de migração que afetam o núcleo das 

regiões metropolitanas da América do Norte, Europa, Japão e Nova Zelândia. Os padrões de 

redistribuição populacional de longa data têm mostrado reversões marcados em países 

desenvolvidos do mundo desde 1970. Uma dessas reversões, envolve uma nova distribuição 

para fora das regiões industriais e em “regiões periféricas”. Ocorre uma redistribuição 

contínua do núcleo para as regiões periféricas, além de trocas de fluxo de migração. As áreas 

não-metropolitanas crescem mais do que áreas metropolitanas. Fato esse que pode ser 

constatado também no Brasil: na década de 80, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ) ainda exercia atração sobre a população do interior do estado. Na década de 90, 

porém, esse quadro começou a se inverter, o saldo migratório da RMRJ é negativo com 

relação a trocas com as demais regiões do estado (ERVATTI, 2003). 

O estudo de Timár (1980) analisa os dados sobre movimentos pendulares na Hungria 

e aponta como uma das raízes dos problemas decorrentes dos deslocamentos pendulares, o 

atraso relativo do meio de transporte. Usando métodos empíricos, o autor compara as relações 

de transporte que afetam diariamente alguns países e destaca que não é o fenômeno da 

mobilidade pendular que é negativo, mas as circunstâncias desvantajosas dos transportes que 
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o são. A melhoria da situação de milhões de passageiros exige o desenvolvimento das 

infraestruturas e, em particular, de transportes mais influentes, especialmente do transporte 

público ferroviário.  

O trabalho de Stillwell e Duke-Williams (2007), além de fazer uma análise 

comparativa dos censos de 1991 e 2001 no Reino Unido sobre migração e deslocamento 

pendular, traz também algumas recomendações e ajustes para melhoria do censo, com a 

inclusão de dados para complementar e dar suporte as análises de migração e deslocamentos 

pendulares, como informações de movimento de estudantes e das características 

sociodemográficas dos migrantes antes de decidirem pela migração. 

Uma abordagem sobre o nível educacional e a faixa etária da população está no 

trabalho de Huber (2014). Este artigo analisa a estrutura de habilidade e idade de migrantes 

pendulares em 14 países da União Europeia, comparando com as pessoas que não migram e 

com aquelas que fazem migração definitiva.  Ao fazer a comparação com os não migrantes, 

observou-se que todos os tipos de migrantes pendulares são sempre mais jovens e mais 

escolarizados. Porém, ao comparar com os migrantes definitivos, foi observado que aqueles 

que fazem o deslocamento pendular são sempre menos capacitados e mais velhos. Ou seja, os 

migrantes são mais jovens e mais escolarizados do que as pessoas que fazem somente o 

deslocamento pendular. Após suas análises e apontamentos, Huber (2014) finaliza seu 

trabalho afirmando que, com a distância, se diminui o nível educacional, enquanto a idade 

aumenta. 

O trabalho de Stamm e Staduto (2008) examina o fenômeno do movimento pendular 

de trabalhadores intermunicipais entre cidades interioranas de porte médio no sul do Brasil. 

Os autores identificaram um movimento pendular do tipo cruzado, com origem e destinos em 

dois polos regionais.  

Outro trabalho relevante a ser considerado é o de Pereira e Herrero (2009) que 

propõe uma tipologia teórico-metodológica composta por três tipos ideais de deslocamento 

pendular com base em outros três processos dos quais esses deslocamentos se derivam: 

concentração urbana, saturação urbana e desconcentração produtiva. Por meio desses 

processos, pode-se compreender tanto o padrão espacial dos deslocamentos quanto o perfil 

socioeconômico das pessoas que o realizam. No caso dos deslocamentos populacionais para 

estudo da Região Norte Fluminense, o tipo ideal a que poderiam se enquadrar é o de 

concentração urbana, pois nessas áreas "os fluxos caracterizam-se, entre outras coisas, por 
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possuir origem nas regiões e cidades periféricas e destino localizado no núcleo urbano 

central" (PEREIRA; HERRERO, 2009:16). 

Mais especificamente sobre a mobilidade populacional para fins de estudo, foram 

encontrados os trabalhos de Pereira (2006) e Lima (2015), que trazem contribuições acerca 

dos estudantes pendulares da educação básica (nível médio), das redes públicas de ensino em 

Brasília (DF) e Natal (RN), respectivamente. Em ambas as abordagens, foram detectadas uma 

incoerência espacial entre a oferta e a demanda pelos serviços de educação, assim como foi 

destacado o papel chave dos deslocamentos pendulares na compreensão dos aglomerados 

urbanos e suas dinâmicas. 

Um estudo sobre movimento pendular para estudo no Norte do estado do Rio de 

Janeiro, mais especificamente, no município de Campos dos Goytacazes, foi realizada por 

Piquet, Givisiez e Oliveira (2006). O trabalho traz uma reflexão acerca dos serviços 

educacionais de nível superior no município, tendo como base levantamentos primários e 

dados secundários de órgãos oficiais. O objetivo foi identificar o efetivo papel que o setor de 

ensino superior desempenha na economia local. Inicialmente foi identificado um forte 

indicador do poder de polarização de Campos em relação à região: uma elevada participação 

de estudantes que não são residentes no município. Ao usar os indicadores Quociente 

Locacional (QL) e Quociente de Polarização Educacional (QPL) para medir a especialização 

da economia e a centralidade de Campos, concluiu-se que esse município não é mais 

especializado que outros de mesmo porte populacional, ou seja, mesmo sendo considerado 

polo educacional na região Norte Fluminense, Campos “não se destaca frente aos demais 

municípios de porte populacional similar ao dele como um polo regional diferente dos 

demais” (PIQUET; GIVISIEZ; OLIVEIRA 2006:53).  

Análise mais recente, específica sobre movimentos espaciais de estudantes feita em 

trabalho anterior Tavares e Tavares, (2014), indica que a renda domiciliar e faixa etária dos 

estudantes são elementos importantes para efetivação dos deslocamentos, pois as famílias 

com renda mais alta têm maior representatividade nos movimentos em busca de 

oportunidades educacionais em outros municípios, assim como o grupo de jovens e adultos, 

com idade entre 15 a 24 anos.  
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2.2 Movimento Pendular para estudo no Brasil 

Com base nos resultados do Censo 2010 e estudos recentes do IBGE quanto aos 

deslocamentos entre municípios para estudo e trabalho, pode-se perceber a relevância dessas 

informações para quantificar e qualificar esses fluxos, assim como para compreender as 

relações funcionais que são estabelecidas entre as localidades e planejar atividades em níveis 

local e regional. Segundo o IBGE (2012a): 

O conhecimento da intensidade desses fluxos, além de facilitar a racionalização dos 
sistemas de transporte, permite melhorar a qualidade de vida das populações, pela 
redução dos custos de transporte, do tempo gasto nos deslocamentos e da 
diminuição dos níveis de poluição, entre outros (IBGE, 2012a:79). 

Os resultados da amostra do censo demográfico 2010 indicam que, das 59.565.188 

pessoas que declararam frequentar escola ou creche no Brasil, 4.301.914 o faziam em outro 

município, o que representa 7,2% do total. Para estudar em país estrangeiro o total foi de 

37.059 pessoas em deslocamento. 

Ao analisar o perfil daqueles que frequentavam escola ou creche em outro município 

por escolaridade, observa-se que os indivíduos que cursavam ensino superior em nível de 

graduação são os mais bem representados (42,05%), o que indica certa concentração dessa 

oferta em determinados pontos do território, com a consequente necessidade de deslocamento 

para outros municípios para acessá-los (figura 3). Os cursos mais básicos tendem a ser 

cursados no próprio local de residência, pois são melhores distribuídos no território, sendo 

inclusive, obrigação constitucional dos municípios. Além disso, para os mais jovens, os 

deslocamentos mais longos são menos prováveis. Desse modo, o somatório da porcentagem 

de pessoas que frequentavam creche, pré-escola e classes de alfabetização é menor que 5%. 

As classes de alfabetização de jovens e adultos também apresentam uma pequena proporção, 

o que pode ser explicado pelo fato dos jovens e adultos já trabalharem, em sua maioria, o que 

dificulta a frequência nas escolas.  

A análise dos indivíduos que se deslocam para estudo por grupos de idade refletiu os 

tipos de cursos frequentados. Os grupos etários de 15 a 29 anos concentraram proporções 

maiores de pessoas que se deslocam para estudar em outro município ou país estrangeiro. 
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FIGURA 3 
 PESSOAS QUE FREQUENTAVAM ESCOLA OU CRECHE EM OUTRO MUNICÍPIO SEGUNDO OS CURSOS QUE 

FREQUENTAVAM - BRASIL - 2010 

 
FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Já quanto a cor ou raça desses estudantes, os que se declararam brancos apresentaram 

maior mobilidade quanto ao local de estudo, representando 56,9% do total, enquanto o 

percentual para os pardos foi de 36,2%, pretos 5,5%, amarelos 1,2%, e para os indígenas 0,3% 

(figura 4). 
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FIGURA 4  
COR OU RAÇA DAS PESSOAS QUE FREQUENTAVAM ESCOLA OU CRECHE FORA DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA - 

BRASIL - 2010 

 
FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Com relação ao rendimento desses estudantes pendulares, observa-se que a maior 

parte apresenta rendimento nominal mensal domiciliar per capita de mais de meio a dois 

salários mínimos4 (figura 5). O menor percentual ficou com aqueles que declaram ser "sem 

rendimento", muito provavelmente devido aos elevados custos dos deslocamentos. O 

deslocamento para fins de estudo impõe na maior parte das vezes um custo duplo aos 

pendulares: além do custo do deslocamento, muitas vezes eles arcam com o custo das 

mensalidades e materiais de estudo, pois nem sempre conseguem acesso a uma instituição 

pública.  

Contudo, cabe ressaltar que, famílias que possuem rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita de mais de meio a dois salários mínimos, como é o caso da maioria dos 

estudantes pendulares brasileiros, não são consideradas abastadas, ou, pertencente a classe 

social A. Segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) da Presidência da República, 

essa escala de renda se enquadraria na classe média, que por sua vez, é dividida em três 

grupos: "a baixa classe média, composta por pessoas com renda familiar per capita entre R$ 

291 e R$ 441, a média classe média, com renda compreendida entre R$ 441 e R$ 641 e a alta 

classe média, com renda superior a R$ 641 e inferior a R$ 1.019" (SAE, 2013:1). 

                                                 
4 O salário mínimo vigente no ano de 2010 era de R$ 510,00. 
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FIGURA 5 
PESSOAS QUE FREQUENTAVAM ESCOLA OU CRECHE EM OUTRO MUNICÍPIO SEGUNDO AS CLASSES DE 

RENDIMENTO NOMINAL MENSAL DOMICILIAR PER CAPITA (SALÁRIO MÍNIMO) - BRASIL - 2010 

 
FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
OBS.: AS PESSOAS COM RENDIMENTO MENSAL DOMICILIAR PER CAPITA SOMENTE EM BENEFÍCIOS, TAMBÉM FORAM 
CONSIDERADAS PELO IBGE COMO "SEM RENDIMENTO". 

Os deslocamentos para estudo não seguem um padrão único em todo País, eles 

apresentam variações resultantes das diferenças regionais em aspectos como: tamanho do 

município, políticas educacionais vigentes, rendimento médio da população, estrutura da rede 

urbana, acessibilidade, rede de transportes, entre outros (IBGE, 2012a).  

Na figura 6, pode-se verificar que os estados que apresentaram os mais elevados 

percentuais de deslocamento de pessoas que frequentavam escola ou creche em outros 

municípios foram os da Região Sul e Sudeste, juntamente com o estado de Goiás e alguns 

estados do Nordeste. Isso se deve, em parte pela rede urbana mais estruturada, avançado 

processo de metropolização e conurbação, além de maiores rendimentos no Sul e Sudeste do 

País. Os municípios do estado de Goiás fazem parte da Região Metropolitana de Goiânia e da 

Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), o que pode 

explicar o alto percentual de deslocamento para estudo. Já nos estados da Região Nordeste, 

mais notadamente Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, o grande volume 

desses deslocamentos pode estar associado aos processos de metropolização nessas áreas. Por 

outro lado, a porção Norte do País não apresenta percentual de mobilidade populacional para 

estudo elevada, o que pode ser reflexo das extensas áreas territoriais associadas à deficiência 

das redes de transporte que as integrem. 
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FIGURA 6  
PESSOAS QUE FREQUENTAVAM CRECHE OU ESCOLA FORA DO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA - BRASIL - 2010 

 
FONTE: IBGE (2012A:87). A PARTIR DE DADOS DO CENSO DEMOGRÁFICO DE 2010. 

A identificação e a delimitação das áreas com aglomerações de população no País 

têm sido objeto de estudo do IBGE desde a década de 1960, época de intensificação da 

urbanização no Brasil. Em estudo publicado em 2015, o IBGE utiliza os dados de movimento 

pendular para trabalho e estudo e de conurbação (contiguidade das manchas urbanizadas) para 

designar um novo conceito no relacionamento entre dois ou mais municípios, o que se 

denominou de arranjos populacionais.  

A noção de integração foi mensurada utilizando: um índice de intensidade relativa 
dos movimentos pendulares para trabalho e estudo, para cada município, onde a 
intensidade deve ser igual ou superior a 0,25, denominado índice de integração; ou 
um valor de intensidade absoluta dos movimentos pendulares para trabalho e estudo, 
entre dois municípios, igual ou superior a 10 000 pessoas; ou uma contiguidade das 
manchas urbanizadas quando a distância entre as bordas das manchas urbanizadas 
principais de dois municípios é de até 3 km (IBGE, 2015:9). 
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O resultado dessa mensuração foi a identificação de 294 arranjos populacionais no 

Brasil, formados por 938 municípios que juntos, representam 55,9% da população residente 

no País em 2010. Esses arranjos estão concentrados na Região Sudeste, com 112 unidades, 

onde foi constatado que, além das metrópoles, os arranjos populacionais acompanham os 

grandes centros urbanos.  

O deslocamento diário de mais de nove mil pessoas chamou a atenção do IBGE que 

trata como um "caso especial" o arranjo existente entre alguns municípios da Região Norte 

Fluminense e Baixadas Litorâneas, considerando como formas urbanas a serem 

acompanhadas no cenário futuro: 

O Arranjo de "Macaé – Rio das Ostras/RJ" também possui forte ligação com o do 
"Rio de Janeiro/RJ", alcançando 12 779 pessoas, das quais 81,9% deslocam-se 
somente a trabalho. No leste fluminense, as ligações entre o Arranjo de "Macaé – 
Rio das Ostras/RJ" com "Cabo Frio/RJ" e com "Campos dos Goytacazes/RJ" 
também são significativas, superando 9 000 pessoas em cada ligação. Mais 
especificamente, entre "Macaé – Rio das Ostras/RJ" e "Campos dos Goytacazes/RJ", 
a ligação é, majoritariamente, para trabalho (86,1%); com "Cabo Frio/RJ", no 
entanto, ha uma significativa participação do estudo (26,5%) (IBGE, 2015:68). 

O arranjo Campos dos Goytacazes - Macaé - Rio das Ostras, é considerado o quinto 

maior deslocamento (9.010 pessoas), com fluxos diários e de integração populacional do País. 

Já o arranjo Macaé - Rio das Ostras - Rio de Janeiro, é o segundo maior (13.058), porém bem 

próximo do primeiro, que é o eixo Rio - São Paulo que apresenta 13.431 pessoas que se 

deslocam para trabalhar ou estudar. Devido ao número expressivo de deslocamentos 

pendulares entre esses municípios dentro da região Norte Fluminense, o estudo sugere ainda 

que, caso o movimento de pessoas aumente ainda mais entre esses arranjos, poderá configurar 

uma nova unidade urbana que somaria mais de 1,2 milhão de habitantes. O que resultaria na 

formação de uma região urbana mais complexa, com uma perspectiva regional que vai além 

dos limites político-administrativos. 

Para se analisar os deslocamentos pendulares de uma determinada área, é pertinente 

que se faça um paralelo com a história da região no qual aquela área está inserida, pois, como 

afirma Paul Singer, um fluxo (ou um conjunto de fluxos) não pode ser compreendido de 

forma desconexa com os processos que historicamente transcorreram na área analisada 

(SINGER, 1975). Nesse sentido, no próximo capítulo serão abordados alguns processos 

históricos de desenvolvimento econômico e educacional na Região Norte Fluminense. 
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3 CONFIGURAÇÃO REGIONAL RECENTE E OPORTUNIDADES 
EDUCACIONAIS 

Ainda que não fosse reconhecida pelo IBGE, a denominação Norte Fluminense já era 

largamente utilizada no início dos anos 1970. Até 1975, a região histórica, chamada de 

“grande Norte Fluminense”, nas palavras de Cruz (2006) englobava as atuais regiões Norte e 

Noroeste Fluminense. Nesse período, a região abrangia 14 municípios: Campos dos 

Goytacazes, Conceição de Macabu, Macaé, São Fidélis, São João da Barra, Bom Jesus de 

Itabapoana, Itaperuna, Laje do Muriaé, Natividade do Carangola, Porciúncula, Cambuci, 

Miracema, Itaocara e Santo Antônio de Pádua (CRUZ, 2006). A denominação oficial do 

Norte Fluminense, só aparece no censo agropecuário de 1975. Em 1987 formou-se a região 

Noroeste Fluminense, ficando com os territórios a oeste do então extinto “grande Norte 

Fluminense”.  

Uma divisão regional pode ser construída de diferentes maneiras. No estado do Rio 

de Janeiro, para fins de planejamento e a gestão do território, duas regionalizações são mais 

utilizadas e reconhecidas: a do IBGE e a do Governo do Estado. O IBGE, instituiu em 1990 

as Mesorregiões e as Microrregiões Geográficas. A Mesorregião Geográfica expressa, em 

nível regional, a realidade do espaço geográfico decorrente das ações praticadas pela 

sociedade ao longo do tempo. É definida “(...) com base nas seguintes dimensões: o processo 

social como determinante, o quadro natural como condicionante e a rede de comunicação e de 

lugares como elemento da articulação espacial” (IBGE, 2015). Já a Microrregião Geográfica 

expressa a realidade do espaço geográfico em nível local. Em geral, a Mesorregião 

compreende mais de uma Microrregião. Sendo assim, segundo o IBGE, a divisão do território 

fluminense apresenta seis mesorregiões geográficas: Baixadas, Centro Fluminense, 

Metropolitana do Rio de Janeiro, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense e Sul Fluminense.  

O Governo do Estado, por sua vez, aprovou em 1987, o Plano de Desenvolvimento 

Econômico e Social (1988/1991) pela Lei nº 1.227 que dividiu o território fluminense em oito 

Regiões de Governo: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas 

Litorâneas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Costa Verde. A composição 

dessas mesorregiões foi alterada recentemente e divulgada pela Fundação Centro Estadual de 

Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ). Os 

municípios de Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu que pertenciam à Região das Baixadas 
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Litorâneas, foram incorporados pela RMRJ com a Lei Complementar nº 158, de 26 de 

dezembro de 2013 (CEPERJ, 2014), conforme figura 7. 

FIGURA 7  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - LOCALIZAÇÃO DAS REGIÕES DE GOVERNO E MUNICÍPIOS 

 
FONTE DOS DADOS: CEPERJ (2014). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

O recorte espacial deste estudo, a mesorregião Norte Fluminense que, de acordo com 

as informações da CEPERJ (2014), mantém a mesma configuração em ambas as divisões 

regionais, se dividindo em microrregião (MR) de Campos dos Goytacazes – antiga 

microrregião açucareira de Campos – (Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, São 

Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra) e Microrregião (MR) de Macaé 

(Carapebus, Conceição de Macabu, Macaé e Quissamã), totalizando nove municípios. 

Entre os municípios da região Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes, destaca-

se em contingente populacional e área territorial, com 53,7% da população da região e 41,3% 

da área total. Os municípios que seguem com maiores contingentes populacionais e 

dimensões territoriais são: Macaé, São Francisco de Itabapoana e São Fidélis (tabela 1). 
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TABELA 1 
 POPULAÇÃO RESIDENTE, POPULAÇÃO ESTIMADA E  DIMENSÃO TERRITORIAL DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE 

E SEUS MUNICÍPIOS – 2010/2015 
Região Norte Fluminense  

e municípios 
População 

(2010) 
População 

estimada (2015) 
Área da unidade 
territorial (km²) 

Campos dos Goytacazes 463.731 483.970 4026,7 
Carapebus 13.359 15.008 308,1 
Cardoso Moreira 12.600 12.558 524,6 
Conceição de Macabu 21.211 22.163 347,3 
Macaé 206.728 234.628 1.216,8 
Quissamã 20.242 22.700 712,8 
São Fidélis 37.543 37.703 1.031,5 
São Francisco de Itabapoana 41.354 41.291 1.122,4 
São João da Barra 32.747 34.583 455,0 
Região Norte Fluminense 849.515 904.604 9.745,2 

FONTE: IBGE CIDADES (2014). ELABORAÇÃO PRÓPRIA.  

Na década de 1970, Campos e Itaperuna eram reconhecidos como polos regionais, o 

primeiro ligado à cultura da cana-de-açúcar e o segundo à cultura do café e à pecuária leiteira. 

A partir do censo de 1991, Santo Antônio de Pádua e Macaé ganham status oficial de polos 

microrregionais, respectivamente pela projeção da tradição cafeeira e de rochas ornamentais e 

pela condição de sede do complexo de extração petrolífera. 

Silva e Carvalho (2004:27-28) consideram que a economia da região Norte 

Fluminense apresenta três ciclos bem caracterizados. 

O primeiro ocorrido no século XIX (1880-1890), que foi impulsionado pela 
produção açucareira com base nas usinas a vapor; o segundo, que se definiu na 
primeira metade do século XX (1920-1960), determinado pelos investimentos que 
contribuíram para a consolidação do parque industrial sucroalcooleiro da região, 
com plantas de grande porte e economia de escala; e o terceiro grande ciclo 
expansivo, que se iniciou no final do século XX, impulsionado pelos investimentos 
da indústria petrolífera na Bacia de Campos (SILVA, R.; CARVALHO, 2004:27-
28).  

O primeiro ciclo econômico caracterizou-se no modo de produção escravista. A 

abolição da escravatura em 1888 contribuiu para o esgotamento deste ciclo no final do século 

XIX. 

O segundo ciclo econômico apresentou sinais de declínio em diversos períodos. Esse 

ciclo era baseado no modelo mercantil capitalista, caracterizado por investimentos maciços na 

estruturação de usinas, na perspectiva da modernização e no aumento de capacidade de 
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produção de usinas antigas. A grande crise capitalista de 1929 afetou de forma generalizada 

os fluxos internacionais de mercadorias, e com a agroindústria açucareira não foi diferente.  

Dez anos após queda do preço do açúcar em 1960, com a desorganização da 

produção mundial, em 1970, o preço do açúcar aumentou incentivando a produção. Ao 

mesmo tempo em que se criam linhas de financiamento e estímulos à indústria sucroalcooleira 

por meio do Programa Nacional do Álcool (PROÁLCOOL) a economia açucareira regional 

perde importância, principalmente para São Paulo. 

Em 1974, o então estado do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara se fundiram, 

unificando oficialmente o território do estado do Rio de Janeiro. Os investimentos no interior 

do estado começaram a ganhar força a partir de 1982, com as eleições livres e a vitória de 

Leonel Brizola, que privilegiou investimentos que favoreceram as políticas de recuperação 

econômica no interior, dando os primeiros passos para reverter a centralidade do núcleo em 

termos de concentração dos investimentos do estado (OLIVEIRA, 2003). 

A partir deste período foram colocados em prática importantes projetos de 

investimento no interior, em especial na produção de infraestrutura para potencializar projetos 

econômicos e sociais. Um bom exemplo dessa política é a expansão da base universitária. 

No Norte, o governo do Estado criou a Universidade Estadual do Norte Fluminense 
(UENF), como centro de pesquisa voltado para o desenvolvimento da região. Criou 
ainda a Fundação Estadual do Norte Fluminense (FENORTE) e o Parque de Alta 
Tecnologia do Norte Fluminense (TECNORTE), todos voltados para o 
desenvolvimento regional (TOTTI; PEDROSA, 2006:23). 

No ano de 1978, inicia-se a exploração do petróleo na Bacia de Campos, o que cria 

uma expectativa da volta dos “anos de ouro” da economia campista. Contudo, a década de 80 

conhecida como “a década perdida”, foi caracterizada pela crise da dívida externa, que teve 

como consequências a diminuição da obtenção de crédito para novos investimentos, fazendo 

com que a região Norte Fluminense ficasse dependente das políticas de subsídio do governo 

(CRESPO, 2003). 

Além disso, a partir do fim da década de 1980, a região passa por um novo processo 

de reordenamento territorial, que resulta na criação de quatro novos municípios: Quissamã 

(emancipado de Macaé em 1990), Conceição de Macabu (emancipado de Campos em 1993), 
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Carapebus (emancipado de Macaé em 1997) e São Francisco do Itabapoana (emancipado de 

São João da Barra em 1997) (TOTTI; PEDROSA, 2006). 

A cidade de Campos dos Goytacazes é historicamente considerada e reconhecida 

como polo regional da Região Norte Fluminense, apesar de Macaé ter chegado a esse nível 

após a instalação da indústria petrolífera em seu território a partir da década de 70. A imagem 

do Norte Fluminense, por sua vez, ficou marcada pela atividade econômica mais persistente, a 

da agroindústria açucareira, na qual o município de Campos, sozinho, “ao final do século 

XVIII, tinha mais engenhos do que Pernambuco, Sergipe e Bahia, e quase tantos quanto São 

Paulo” (SILVA, 2002:15 apud CRUZ 2006:42). Campos era considerado um “município-

região”. 

Ao final do século XX, nas décadas de 80 e 90 a indústria sucroalcooleira do Norte 

Fluminense inicia sua fase de estagnação com o fechamento de várias usinas. Este foi o fim 

do segundo ciclo econômico. Com o fim de um ciclo, a região ganha novas perspectivas com 

o desenvolvimento da economia do petróleo na Bacia de Campos, fato que promove uma 

profunda reorganização dos espaços urbanos e periurbanos redesenhando a geografia 

econômica da região. 

Cronologicamente, destacam-se duas importantes fases da economia da região Norte 

Fluminense: a indústria sucroalcooleira e a indústria petrolífera. O advento de petróleo na 

plataforma continental da Bacia de Campos influencia diretamente a economia de vários 

municípios do Norte Fluminense por meio dos significativos recursos dos royalties e 

participações especiais para as receitas municipais. 

A consolidação da indústria do petróleo produziu uma competição para localização 

no espaço regional, enquanto Macaé era lócus privilegiado das empresas da cadeia produtiva 

da Indústria de Extração e Produção de Petróleo e Gás, Campos consolidou a tradição de polo 

regional de ensino, tanto superior quanto técnico, ofertado em instituições públicas e privadas.  

A diversidade da oferta de ensino em Campos nos níveis médio/técnico e superior, 

em diferentes tipos de estabelecimento como universidades, centros universitários, faculdades 

e institutos federais, atraem estudantes não só da região Norte Fluminense e adjacências, 

como também de outros estados como Minas Gerais e Espírito Santo. Entre essas instituições, 

estão: Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Instituto Federal Fluminense (IFF), Instituto Superior de Educação 
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Professor Aldo Muylaert (ISEPAM), Universidade Estácio de Sá (UNESA), Faculdade de 

Direito de Campos (FDC), Faculdade de Medicina de Campos (FMC), Faculdade de 

Odontologia de Campos (FOC), Faculdade de Filosofia de Campos (FAFIC), Universidade 

Cândido Mendes (UCAM), Universidade Saldado de Oliveira (UNIVERSO), Institutos 

Superiores de Ensino do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (ISECENSA) além 

do campus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) que atua apenas como 

centro de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão agropecuária nas regiões Norte e Noroeste 

Fluminense, no estado do Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais e no sul da Bahia, não 

ofertando assim, cursos com alunos matriculados. 

A indústria petrolífera representa uma nova dinâmica no desenvolvimento do Norte 

Fluminense, principalmente quando se trata de qualificação da mão de obra, pois a região 

transitou da monocultura canavieira que exige baixa qualificação de mão de obra, para uma 

atividade econômica com crescente incorporação de progresso técnico, exigindo, portanto, 

qualificação profissional.  

Além dos efeitos multiplicadores diretos da atividade petrolífera, os municípios da 

região são contemplados com as compensações financeiras pelo impacto da atividade, ou seja, 

os royalties e as participações especiais, conforme critério geoeconômico inicialmente 

definido pelo IBGE, que demarcava as projeções na plataforma continental brasileira dos 

limites territoriais dos Estados e Municípios. Posteriormente, os critérios foram definidos pela 

Lei 9.478 de 1997, conhecida como a Lei do Petróleo (BRASIL, 1997).  

A tabela 2 destaca os 10 municípios que mais receberam royalties e participações 

especiais em valores absolutos nos anos de 2014 e 2015. De um total de 969 municípios que 

receberam esses recursos no Brasil no ano de 2014, e dos 954 municípios contemplados em 

2015, o estado do Rio de Janeiro se destaca com sete municípios entre os 10 maiores 

recebedores em ambos os anos, sendo que cinco deles estão nas regiões Norte Fluminense e 

Baixadas Litorâneas, o que eleva o potencial financeiro desses municípios do interior do 

estado e os diferencia dos demais não contemplados com essa receita adicional.  

O maior beneficiário em valores absolutos foi Campos dos Goytacazes que recebeu 

no ano de 2014 mais de um bilhão e duzentos milhões de reais advindos de royalties e 

participações especiais. Cabe ressaltar que a partir de 2013, o preço do barril de petróleo tem 

caído no mercado internacional, o que influencia o volume de recursos repassados aos estados 

e municípios. Destarte, no ano de 2015 os valores caíram consideravelmente em comparação 
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ao ano de 2014, alterando a colocação dos 10 municípios que recebem o maior volume de 

recursos. A arrecadação de Campos dos Goytacazes, apesar de permanecer a maior em 

valores absolutos, sofreu uma queda de 52% nesse período, auferindo um total de R$ 

585.577.398,61 no ano de 2015, totalizando uma perda de receita de R$ 622.789.597,44 

(tabela 2), fato que levou a prefeitura municipal da cidade à decretar "Estado de Emergência 

Econômica" no início do ano de 2016 diante do novo cenário econômico em tela (CAMPOS 

DOS GOYTACAZES, 2016). 

Em meio ao cenário de diminuição de receitas, a variação positiva de Ilhabela se 

destaca. Esse acréscimo se dá, sobretudo pela efetiva produção do Campo de Sapinhoá, na 

camada pré-sal da Bacia de Santos, que tiveram novas unidades de produção entrando em 

operação no ano de 2014, no qual Ilhabela é o município confrontante, auferindo assim, 

grande volume de recebimento de royalties e participações especiais (BRASIL, 2014). O 

Campo de Sapinhoá possui o poço responsável pela maior produção total em barris de óleo 

equivalente em novembro de 2015 (ANP, 2015a). 

TABELA 2  
 TOTAL DE ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS, EM VALORES CORRENTES E ABSOLUTOS, SEGUNDO OS DEZ 

MAIORES MUNICÍPIOS RECEBEDORES - BRASIL - 2014 E 2015 

  Município/UF Valores  absolutos 
2014  Município/UF Valores absolutos  

2015 
Variação 

percentual 

1º Campos/RJ R$ 1.208.366.996,05 1º Campos/RJ R$ 585.577.398,61 -52 
2º Macaé/RJ R$ 542.656.871,95 2º Macaé/RJ R$ 341.486.240,96 -37 
3º Rio das Ostras/RJ R$ 310.843.574,19 8º Rio das Ostras/RJ R$ 134.447.090,66 -57 
4º Cabo Frio/RJ R$ 304.805.595,62 9º Cabo Frio/RJ R$ 127.151.772,07 -58 
5º Presidente Kennedy/ES R$ 247.559.196,93 6º Presidente Kennedy/ES R$ 171.565.336,72 -31 
6º Maricá/RJ R$ 242.034.528,18 3º Maricá/RJ R$ 245.657.941,02 1 
7º São João da Barra/RJ R$ 237.085.764,29 7º São João da Barra/RJ R$ 148.099.423,02 -38 
8º Niterói/RJ R$ 218.729.841,81 5º Niterói/RJ R$ 213.417.352,45 -2 
9º Itapemirim/ES R$ 197.349.940,96 10º Itapemirim/ES R$ 116.944.330,82 -41 
10º Ilhabela/SP R$ 154.369.708,97 4º Ilhabela/SP R$ 213.688.896,43 38 

FONTE: INFOROYALTIES (UCAM CAMPOS, 2015).  ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

A tabela 3 identifica os 10 municípios que receberam os maiores valores per capita em 

2014 e 2015. Em valores per capita, contudo, o município de Campos não aparece entre os 10 

primeiros, estando na 19ª colocação em 2014 e 28ª em 2015, em função do grande porte 

populacional do município, contando com 483.970 habitantes, de acordo com estimativa do 

IBGE para o ano de 2015. Com relação ao ranking dos detentores dos maiores valores per 

capita, o estado do Rio de Janeiro diminui sua representação, apesar de ainda ser bastante 

considerável, apresentando e 2014, quatro municípios entre os 10 primeiros, todos 
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pertencentes às regiões Norte e Baixadas. No ano de 2015, o Estado reduz sua participação, 

com apenas dois municípios em destaque: São João da Barra e Quissamã, ambos da região 

Norte Fluminense. O município de Presidente Kennedy no estado do Espírito Santo é o que 

recebe o maior valor per capita, de R$ 22.062,13 por habitante em 2014 e, apesar da queda do 

valor absoluto per capita, se mantém com o maior valor em 2015, R$ 15.170,69 (tabela 3). 

TABELA 3 
TOTAL DE ROYALTIES E PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS, EM VALORES CORRENTES E PER CAPITA, SEGUNDO OS DEZ 

MAIORES MUNICÍPIOS RECEBEDORES - BRASIL - 2014 E 2015 

  
Município/UF Valores per capita 

2014   Município/UF Valores  per capita 
2015 

1º Presidente Kennedy/ES R$ 22.062,13 1º Presidente Kennedy/ES R$ 15.170,69 
2º Ilha Comprida/SP R$ 9.631,54 2º Ilhabela/SP R$ 6.636,92 
3º São João da Barra/RJ R$ 6.917,57 3º Ilha Comprida/SP R$ 4.949,47 
4º Itapemirim/ES R$ 5.812,62 4º São João da Barra/RJ R$ 4.282,43 
5º Ilhabela/SP R$ 4.885,27 5º Itapemirim/ES R$ 3.412,24 
6º Quissamã/RJ R$ 4.272,21 6º Tibau/RN R$ 2.660,88 
7º Roteiro/AL R$ 3.710,90 7º Felipe Guerra/RN R$ 2.513,45 
8º Pirambu/SE R$ 3.027,83 8º Divina Pastora/SE R$ 2.426,06 
9º Armação dos Búzios/RJ R$ 2.932,71 9º Quissamã/RJ R$ 2.384,61 

10º Casimiro de Abreu/RJ R$ 2.796,50 10º Roteiro/AL R$ 2.037,88 
FONTE: INFOROYALTIES (UCAM CAMPOS, 2015); IBGE CIDADES (2014 E 2015).    ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
NOTA: VALORES PER CAPITA CALCULADOS A PARTIR DAS ESTIMATIVAS DE POPULAÇÃO DO IBGE PARA OS ANOS DE 
2014 E 2015. 

A indústria petrolífera sediada em Macaé desloca o eixo dinâmico regional de 

Campos dos Goytacazes para Macaé caracterizando o atual ciclo da economia do Norte 

Fluminense, baseado na indústria extrativista do petróleo, responsável pela dinâmica 

econômica da região. Sendo assim a geoeconomia que se desenha é a centralidade de Macaé 

em termos de localização industrial, com reflexos claros nos municípios vizinhos, a exemplo 

de Rio das Ostras. Neste contexto, Campos dos Goytacazes assume centralidade na oferta 

serviços educacionais para qualificação de mão de obra para a indústria petrolífera.  

Encontra-se em curso na região, o que poderá inaugurar um novo ciclo na economia 

regional, os novos empreendimentos como o Complexo Logístico e Industrial do Porto do 

Açu em São João da Barra. Em operação desde 2014, com capacidade para receber até 50 

embarcações simultaneamente, incluindo navios de grande porte. Além da retroárea para 

armazenamento e movimentação de carga, serão instaladas indústrias offshore, polo 

metalmecânico, base de estocagem para granéis líquidos, estaleiros, base para tratamento de 

petróleo, termoelétricas, pátio logístico, terminal de reparo naval, entre outros (PRUMO, 
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2015). O Porto do Açu está instalado na Bacia de Campos, que foi responsável em 2014, por 

71% da produção nacional de petróleo (ANP, 2015b). 

O Complexo Logístico e Industrial da Barra do Furado é outro empreendimento que 

poderá alterar a dinâmica regional e em particular a de Quissamã e da região do Farol de São 

Tomé, em Campos dos Goytacazes. Trata-se de estaleiros para fabricação e manutenção de 

embarcações de apoio às plataformas de petróleo em operação na Bacia de Campos. Embora 

em menor escala, os empreendimentos em Barra do Furado produzirão impactos sobre a área 

diretamente impactada pelo empreendimento. 

Diversos estudos realizados pelos empreendedores exacerbaram os impactos dos 

empreendimentos em termos de atração de população. Várias projeções foram apresentadas 

ao poder público e em audiências públicas na fase de licenciamento, sugerindo altas taxas de 

crescimento demográfico para os dois principais municípios impactados pelos 

empreendimentos (Campos e São João da Barra). Nesse sentido, Givisiez e Oliveira (2012) 

discutem as divergências encontradas nas diferentes projeções populacionais realizadas, 

apontando para o cenário "otimista" que foi criado e destacando a importância do rigor 

metodológico na elaboração de projeções populacionais, bem como para a importância destas 

para atividades de planejamento de demandas sociais relacionadas à dinâmica populacional e 

expansão urbana. 

3.1 Dinâmica Populacional Recente 

Em que pese a concentração da população do Estado na Região Metropolitana do Rio 

de Janeiro, assiste-se a uma queda dessa participação de 80,22% em 2000 para 76,87% em 

2010. Em contrapartida, com exceção das regiões Noroeste e Centro, todas as demais ganham 

participação. Nota-se um ganho acentuado na região das Baixadas Litorâneas de 1,17 ponto 

percentual (tabela 4). Juntamente com outros fatores, o elevado crescimento de Rio das Ostras 

na década pode ter influenciado o aumento dessa participação. Este município, que cresceu a 

uma taxa média de 10,65% ao ano na década de 2010, é fortemente impactado pela indústria 

petrolífera em função da sua proximidade geográfica com Macaé. Esse crescimento ocorreu, 

sobretudo, devido à dinâmica petrolífera da região, que tem na cidade de Macaé a base física 

das instalações, atraindo a população em busca do mercado de trabalho que essa indústria 

oferece.  
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Observa-se que o crescimento populacional do estado do Rio de Janeiro na década de 

2010 acompanha o nível de crescimento verificado para o Brasil e para a região Sudeste, em 

torno de 1,0% ao ano. Contudo, o crescimento das mesorregiões Norte (1,95%) e 

principalmente das Baixadas, que apresentou crescimento médio anual de 4,16% (com ênfase 

no município de Rio das Ostras), se destacam das demais com grandes taxas de crescimento, 

sendo inclusive maiores do que a apresentada pela região Metropolitana, o que demonstra que 

o ritmo de crescimento  populacional desta é menos intenso do que o ritmo de crescimento 

das Baixadas, do Norte e até do Sul Fluminense, apesar da região Metropolitana ainda 

concentrar a população do estado. 

TABELA 4  
 PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NA POPULAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO POR REGIÕES DE GOVERNO E 

MUNICÍPIOS SELECIONADOS - 2000/2010 

Unidades territoriais 
Participação percentual na população do estado do  

Rio de Janeiro 
2000 2010 

Metropolitana do Rio de Janeiro 80,22 78,67 
Sul Fluminense 6,49 6,64 
Norte Fluminense 4,86 5,31 
Campos dos Goytacazes 3,65 3,68 
Macaé 1,21 1,64 

Baixadas Litorâneas 3,21 4,38 
Rio das Ostras 0,25 0,66 

Centro Fluminense 3,15 3,01 
Noroeste Fluminense 2,07 1,99 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA.  

Pode-se observar no período de 2000 a 2010, três grupos de municípios na região 

Norte Fluminense: 1) os que apresentaram grande crescimento populacional, 2) os que 

cresceram de forma mediana e 3) outros que não cresceram ou tiveram crescimento negativo. 

Entre os que mais cresceram estão Macaé, que apresentou um crescimento médio anual de 

4,45%, Carapebus com 4,33% e Quissamã com crescimento médio anual de 3,92%, todos 

com taxas muito acima daquelas apresentadas pelo Brasil, região sudeste e estado do Rio de 

Janeiro, no mesmo período.  

No outro grupo, despontam São João da Barra, com um crescimento médio de 

1,68%, Campos com uma taxa de 1,30% e Conceição de Macabu apresentou a taxa de 

crescimento médio anual de 1,22% na década de 2010. Entre os municípios que menos 

cresceram estão São Fidélis (0,20%), Cardoso Moreira que não cresceu no período (0,00%) e 

São Francisco do Itabapoana que apresentou crescimento negativo (-0,03%) na década 

pesquisada, conforme tabela 5. 
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TABELA 5 
POPULAÇÃO E CRESCIMENTO MÉDIO ANUAL - BRASIL, REGIÃO SUDESTE, ESTADO DO RIO DE JANEIRO E SUAS 

REGIÕES E MUNICÍPIOS SELECIONADOS - 2000/2010 

Unidades territoriais População Crescimento médio anual 
(%) 

2000 2010 2000/2010 
Brasil 169.872.856 190.755.799 1,16 
Sudeste 72.430.193 80.364.410 1,04 
Estado do Rio de Janeiro 14.392.106 15.989.929 1,05 
Baixadas Litorâneas 462.325 700.842 4,16 

Rio das Ostras 36.419 105.676 10,65 
Norte Fluminense 699.292 849.515 1,95 

MR Campos dos Goytacazes 525.709 587.975 1,12 
MR Macaé 173.583 261.540 4,1 

Sul Fluminense 933.983 1.062.237 1,29 
Metropolitana do Rio de Janeiro 11.546.023 12.578.485 0,86 
Noroeste Fluminense 297.837 317.493 0,64 
Centro Fluminense 452.646 481.357 0,61 

Municípios da região Norte Fluminense 
Macaé 132.461 206.728 4,45 
Carapebus 8.666 13.359 4,33 
Quissamã 13.674 20.242 3,92 
São João da Barra 27.682 32.747 1,68 
Campos dos Goytacazes 407.168 463.731 1,3 
Conceição de Macabu 18.782 21.211 1,22 
São Fidélis 36.789 37.543 0,2 
Cardoso Moreira 12.595 12.600 0 
São Francisco de Itabapoana 41.475 41.354 -0,03 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Com relação ao crescimento das cidades, cabe destacar o processo de “conurbação”5 

existente entre as cidades de Macaé e Rio das Ostras. Por sua proximidade geográfica, a 

cidade de Rio das Ostras se tornou um continuum de Macaé, que é o polo regional do 

complexo petrolífero. A indústria sediada em Macaé produziu, dentre os principais impactos, 

um vertiginoso crescimento demográfico nos municípios vizinhos, com consequente 

adensamento da malha urbana, ocasionando a denominada conurbação que acarreta na 

pressão sobre a infraestrutura urbana, além de sobrecarregar o sistema viário, principalmente 

a rodovia BR 101 e a rodovia Amaral Peixoto. A expansão da cidade de Macaé vai em 

direção ao sul do Estado, ao longo do litoral, pela Região das Baixadas Litorâneas, passando 

principalmente por Rio das Ostras, em direção ao município do Rio de Janeiro. Rio das Ostras 

faz divisa com Macaé e recebe alguns benefícios e malefícios do complexo petrolífero, 

funcionando por exemplo, como local de moradia de pessoas que trabalham em Macaé. Rio 

das Ostras, segundo dados do IBGE, foi a cidade que mais cresceu no Brasil, de 2000 para 

2010 (10,65% a.a).  
                                                 
5 Interligação das áreas urbanas de dois diferentes municípios. 



48 

A cidade de Campos, por sua vez, é considerada pelo IBGE, como uma Área de 

Concentração de População (ACP), que são definidas como:  

Grandes manchas urbanas de ocupação contínua, caracterizadas pelo tamanho e 
densidade da população, pelo grau de urbanização e pela coesão interna da área, 
dada pelos deslocamentos da população para trabalho ou estudo (CASTELLO 
BRANCO, 2006 apud IBGE 2008:11). 

No Brasil existem 40 ACPs, constituídas por agregação de 336 municípios. No 

estado do Rio de Janeiro, são apenas três: Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes e Volta 

Redonda–Barra Mansa. O município de Campos compõe a rede urbana comandada pela 

metrópole (Rio de Janeiro), classificada como capital regional C, que na hierarquia dos 

centros urbanos representa um nível 

Com capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles, têm 
área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, para um 
conjunto de atividades, por grande número de municípios. (...) Além da 
diferenciação de porte, têm padrão de localização regionalizado (IBGE, 2008:11). 

A estrutura etária da região Norte Fluminense, como é esperado, não difere da 

brasileira, caracterizada pelo estreitamento da base da pirâmide etária e alargamento do corpo, 

com a população em idade ativa, como pode ser visto na pirâmide etária da figura 8. A 

redução da fecundidade foi significativa em 2010 comparativamente a 2000, que já 

apresentava uma base bastante estreitada, revelando uma estrutura juvenil, com a faixa etária 

de 15 a 19 anos como a mais larga nesse período. Obviamente, a faixa etária de 25 a 29 anos 

passa a ser a mais larga em 2010 para ambos os sexos, pois é a mesma coorte de 15 a 19 anos 

em 2000. 

Ao longo da década de 2000, observa-se a intensificação do envelhecimento 

populacional, com maior destaque para as mulheres, em função da esperança de vida maior 

em relação aos homens.  
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FIGURA 8  
PIRÂMIDES ETÁRIAS DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE - 2000 E 2010 

 

  

FONTE: CENSOS DEMOGRÁFICOS 2000 E 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Do ponto de vista demográfico, a situação é favorável ao crescimento econômico da 

região e essa oportunidade pode e deve ser aproveitada pelos governantes. 

As políticas educacionais devem saber aproveitar o menor percentual de crianças 
para promover o aumento das taxas de matrícula e a qualidade do ensino e a política 
de emprego deve buscar aumentar as taxas de atividade e aproveitar o processo de 
envelhecimento da população economicamente ativa (WONG; CARVALHO, 2006 
apud ALVES, 2008:1). 

Todavia, deve-se salientar que o que está em tela é a possibilidade de que as 

condições demográficas auxiliem no crescimento econômico. Não existe um determinismo e 

sim uma janela de oportunidades demográficas que deve ser aproveitada em benefício do 

desenvolvimento regional. 

3.2 Oportunidades Educacionais 

O Censo da Educação Superior, realizado anualmente, reúne informações sobre as 

instituições de ensino superior, seus cursos de graduação (presencial ou a distância), vagas 

oferecidas, inscrições, matrículas, ingressantes e concluintes, além de informações sobre 

docentes, nas diferentes formas de organização acadêmica e categoria administrativa (INEP, 

2011). De acordo com os microdados do censo (2013), dos nove municípios da região Norte 
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Fluminense, apenas quatro contam com instituições de ensino superior, quais sejam: Campos, 

Macaé, Quissamã e São Fidélis, sendo que a maioria delas se concentra em Campos dos 

Goytacazes. 

O número relevante de estudantes em Campos está relacionado ao grande porte 

populacional, assim como à oferta diferenciada de cursos e estabelecimentos de ensino. Dessa 

forma, nas instituições de ensino superior do município, além dos alunos residentes, estudam 

uma parcela de pessoas que se deslocam constantemente de seus municípios de residência. 

Esses estudantes foram identificados neste trabalho como estudantes pendulares, que são 

aqueles que declararam frequentar escola (ou creche) em município diferente ao de sua 

residência.  

Na Região Norte Fluminense, os estudantes pendulares, em número absoluto estão 

concentrados nos municípios de Campos e Macaé, porém, quando se calcula o percentual de 

estudantes pendulares sobre o total de estudantes de cada município, percebe-se que Campos 

apresenta um baixo percentual de estudantes pendulares, o menor da região, sugerindo o seu 

papel de atração de estudantes. Carapebus é o município que mais apresenta estudantes 

pendulares, em termos proporcionais (tabela 6). 

TABELA 6  
POPULAÇÃO TOTAL, TOTAL DE ESTUDANTES, TOTAL DE ESTUDANTES PENDULARES, REGIÃO NORTE 

FLUMINENSE POR MUNICÍPIOS - 2010 

Municípios População  
2010 

Total de 
estudantes  

Total de 
estudantes 
pendulares 

Pendulares 
sobre total de 

estudantes (%) 
Carapebus 13.359 3.752 617 16,4 
Campos dos Goytacazes 463.731 145.898 2.529 1,7 
Cardoso Moreira 12.600 3.481 396 11,4 
Conceição de Macabu 21.211 6.372 551 8,7 
Macaé 206.728 62.182 2.450 3,9 
Quissamã 20.242 6.585 506 7,7 
São Francisco de Itabapoana 41.354 13.320 970 7,3 
São Fidélis 37.543 10.471 881 8,4 
São João da Barra 32.747 9.760 1.258 12,9 
Região Norte Fluminense 849.515 261.822 10.159 3,9 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Mais especificamente sobre os estudantes pendulares que cursam o ensino superior 

na região, a tabela 7 mostra que a maior parte dos municípios apresenta um elevado 

percentual de deslocamento pendular nesse nível de ensino, com destaque para Cardoso 

Moreira e Conceição de Macabu, que apresentam um percentual de 95,5% e 98,0% 

respectivamente. Esse valor não alcança a totalidade de 100% provavelmente devido à erros 
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de declaração ou aos estudantes que cursam o ensino superior na modalidade de Educação a 

Distância (EAD). Campos permanece como o município com o menor percentual de 

estudantes pendulares. Destaca-se também o grande número de alunos cursando graduação 

em Campos (14.687), o que faz com que esse município apresente o menor percentual de 

deslocamentos para cursar graduação sobre o total de alunos (7,0%). 

TABELA 7  
TOTAL DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E ESTUDANTES PENDULARES NO ENSINO SUPERIOR, REGIÃO 

NORTE FLUMINENSE E MUNICÍPIOS - 2010 

Municípios Total de alunos 
na graduação 

Deslocamento para 
cursar graduação 

Deslocamentos sobre 
total de alunos (%) 

Carapebus 299 268 89,4 
Campos dos Goytacazes 14.687 1.029 7,0 
Cardoso Moreira 301 288 95,5 
Conceição de Macabu 443 434 98,0 
Macaé 7.705 1.477 19,2 
Quissamã 624 390 62,4 
São F. de Itabapoana 797 516 64,7 
São Fidélis 923 567 61,4 
São João da Barra 703 634 90,1 
Região Norte Fluminense 26.482 5.602 21,2 
FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

A região Norte Fluminense conta, segundo estimativas do IBGE para o ano de 2015, 

com 904.604 mil habitantes. A população de estudantes segundo lugar de residência 

concentra-se no município de Campos dos Goytacazes, que segundo o Censo da Educação 

Superior, apresentou em 2013, 17.164 mil alunos matriculados nos cursos de graduação 

presenciais em instituições públicas e privadas, fato que garante a 5ª colocação entre os 

demais 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, atrás apenas de grandes municípios da 

região metropolitana: Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Niterói e a capital Rio de Janeiro que 

sozinha, concentra 55,3% do total de matrículas no estado, conforme tabela 8. 

Além de Campos, outros municípios do interior do estado também se sobressaem na 

atração de estudantes: Cabo Frio, Macaé e Itaperuna apresentam um relevante número de 

matrículas nas instituições de ensino superior. Cabo Frio, com 8.200 matrículas, alcança o 10º 

lugar no estado do Rio de Janeiro, contando com quatro instituições de ensino, três privadas e 

uma pública. Posteriormente, em 11º lugar está Macaé, com 7.950 matrículas em oito 

instituições de nível superior, sendo a metade, pública. A seguir está Itaperuna, em 12º lugar, 

contabilizando 6.866 alunos matriculados em sete estabelecimentos de ensino: três privadas, 

duas públicas federais, uma pública estadual e uma municipal.  
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TABELA 8  
 NÚMERO DE MATRÍCULAS PRESENCIAIS NOS CURSOS SUPERIORES - ESTADO DO RIO DE JANEIRO E 

MUNICÍPIOS SELECIONADOS - 2013 
Colocação Município Número de matrículas 

1º Rio de Janeiro 286.905 
2º Niterói 56.525 
3º Duque de Caxias 24.929 
4º Nova Iguaçu 18.534 
5º Campos dos Goytacazes 17.164 
6º Volta Redonda 13.057 
7º São Gonçalo 11.468 
8º Petrópolis 9.323 
9º Seropédica 9.098 

10º Cabo Frio 8.200 
11º Macaé 7.950 
12º Itaperuna 6.866 
13º Nova Friburgo 5.994 
14º Barra Mansa 5.282 
15º Belford Roxo 4.465 
- Estado do Rio de Janeiro 518.710 

FONTE: MEC/INEP/DEED. MICRODADOS CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2013_(DM_CURSO). ELABORAÇÃO 
PRÓPRIA. 

A rede de ensino de Campos atende grande parte da demanda de municípios das 

regiões vizinhas. O quantitativo evidencia esse processo: Campos apresenta o maior número 

de matrículas entre os municípios das regiões adjacentes que ofereciam cursos de graduação 

no ano de 2010. Entre as quatro regiões, a Norte Fluminense lidera em número de matrículas 

(25.366), seguida da região Serrana com 19.256, Baixadas Litorâneas com 12.162 e Noroeste 

Fluminense com 8.967 matrículas (tabela 9). 

TABELA 9 
NÚMERO DE MATRÍCULAS PRESENCIAIS NOS CURSOS SUPERIORES - NORTE FLUMINENSE E REGIÕES VIZINHAS 

- 2013 

(continua) 

Município Número de matrículas 

Campos dos Goytacazes 17.164 
Macaé 7.950 
Quissamã 106 
São Fidélis 146 
Total Norte Fluminense 25.366 
Petrópolis 9.323 
Nova Friburgo 5.994 
Teresópolis 3.939 
Total Serrana 19.256 
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(continuação) 

Município Número de matrículas 

Cabo Frio 8.200 
Rio das Ostras 2.203 
Araruama 1.689 
Silva Jardim 70 
Total Baixadas Litorâneas 12.162 
Itaperuna 6.866 
Santo Antônio de Pádua 1.463 
Bom Jesus do Itabapoana 576 
Miracema 62 
Total Noroeste Fluminense 8.967 

FONTE: MEC/INEP/DEED. MICRODADOS CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2013_(DM_CURSO). ELABORAÇÃO 
PRÓPRIA. 

O sistema informacional do Ministério da Educação (MEC) lista 22 IES no 

município de Campos dos Goytacazes, nos mais variados cursos. Dessas, 14 são presenciais e 

11 na modalidade a distância, sendo que algumas trabalham com as duas modalidades 

concomitantemente. Uma busca avançada por local de oferta resulta em 28 registros. 

Excluindo-se as repetições de algumas instituições (provavelmente devido a alterações no 

endereço de funcionamento), totalizam-se 21 estabelecimentos que oferecem cursos de 

graduação (presencial e a distância) em Campos. 

Quanto ao número de estabelecimentos, a tabela 10 apresenta o número de 

Instituições de Educação Superior (IES), por diferentes organizações acadêmicas 

(Universidades, Faculdades, Centros Universitários, IFs e CEFETs) e de acordo com 

categorias administrativas selecionadas: Brasil, Região Sudeste, estado do Rio de Janeiro, 

Região Norte Fluminense e, para critério de comparação, o município de Campos dos 

Goytacazes. Observa-se que as IES se concentram na região Sudeste, onde se localizam quase 

50% das IES de todo Brasil. Obviamente, esse agrupamento de universidades e outras 

organizações acadêmicas acompanham também a grande concentração populacional e 

produtiva dessa área que já é largamente conhecida e identificada como "região concentrada" 

(SANTOS, M.; SILVEIRA, 2001)6, não só nesses setores, como também nos sistemas de 

saúde, lazer e serviços, entre outros. 

                                                 
6 A “Região concentrada”, segundo Santos M. e Silveira (2001), é a região mais polarizada do país, onde se 
acumulam as maiores densidades técnicas e informacionais. Compreende grande parte da porção centro-sul do 
Brasil.  
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TABELA 10 
NÚMERO DE INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, POR ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E LOCALIZAÇÃO 

SEGUNDO CATEGORIAS ADMINISTRATIVAS SELECIONADOS - IES - 2013 

Unidade da Federação /  
Categoria Administrativa 

Instituições 
 Total 
Geral   Universidades   Centros 

Universitários   Faculdades   IF e CEFET  

Brasil     2.391 195 140 2.016 40 

 
Pública 

 
301 111 10 140 40 

  
Federal 106 62 - 4 40 

  
Estadual 119 38 1 80 - 

  
Municipal 76 11 9 56 - 

 
Privada 

 
2.090 84 130 1.876 - 

Sudeste     1.145 79 86 969 11 

 
Pública 

 
141 28 4 98 11 

  
Federal 34 19 - 4 11 

  
Estadual 79 7 1 71 - 

  
Municipal 28 2 3 23 - 

 
Privada 

 
1.004 51 82 871 - 

Estado do  
Rio de Janeiro   134 17 17 97 3 

 
Pública 

 
24 6 1 14 3 

  
Federal 10 4 - 3 3 

  
Estadual 12 2 1 9 - 

  
Municipal 2 - - 2 - 

 
Privada 

 
110 11 16 83 - 

Norte  
Fluminense   13 1 1 10 1 

 
Pública 

 
4 1 - 2 1 

  
Federal 1 - - - 1 

  
Estadual 2 1 - 1 - 

  
Municipal 1 - - 1 - 

 
Privada 

 
9 - 1 8 - 

Campos dos 
Goytacazes   8 1 1 5 1 

 
Pública 

 
3 1 - 1 1 

  
Federal 1 - - - 1 

  
Estadual 2 1 - 1 - 

  
Municipal - - - - - 

  Privada   5 - 1 4 - 
FONTE: MEC/INEP. MICRODADOS CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2013_(DM_IES). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
NOTA 1: SINAL CONVENCIONAL UTILIZADO: - (DADO NUMÉRICO IGUAL A ZERO NÃO RESULTANTE DE 
ARREDONDAMENTO). 
NOTA 2: FORAM LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO APENAS AS "IES" PRESENCIAIS CUJAS SEDES ADMINISTRATIVAS OU 
REITORIAS ESTÃO LOCALIZADAS NO PRÓPRIO MUNICÍPIO. 

Uma análise mais completa pode ser feita levando em consideração os cursos 

oferecidos, pois esse campo reúne informações sobre as demais instituições que utilizam a 

cidade não só como sede administrativa/reitoria (como é o caso da análise por IES), mas 

também como local de oferta de cursos, sob a forma de outra unidade administrativa/reitoria, 

uma unidade acadêmica, um polo de apoio presencial ou até mesmo um Núcleo de Educação 

a Distância (NEAD) ou Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB). É o caso da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), uma importante Universidade que atua na cidade, 

porém tem sua sede administrativa em outro município (Niterói), não sendo contabilizada 
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como Instituição presente em Campos dos Goytacazes quando se analisa a partir das IES. Ao 

fazer a verificação por cursos, Campos apresenta 11 IES, sendo quatro públicas (IFF, 

ISEPAM, UENF e UFF) e sete privadas (UNIFLU7, Faculdade Redentor, ISECENSA, FMC, 

UCAM, UNESA e UNIVERSO), diferente das oito IES catalogadas anteriormente. 

No que tange aos cursos, observa-se uma oferta diversificada entre as 11 instituições 

analisadas de Campos dos Goytacazes. No total são oferecidos 65 cursos, nas mais variadas 

áreas, desde os cursos tradicionais de direito, medicina, formação de professores e engenharia 

(esta com diferentes modalidades) aos cursos superiores de tecnologia como design gráfico e 

ciências da computação. 

Com relação ao número de matrículas, destaca-se a UNESA, Universidade Estácio 

de Sá, como a que conta com o maior número de alunos, com 2902 matrículas. O IFF é a 

instituição pública que tem o maior número de matrículas, 2.282, entre seus cursos superiores 

de tecnologia, bacharelado e licenciatura. As quatro instituições públicas juntas são 

responsáveis por 6.558 registros, correspondendo a 38% do total de matrículas no município. 

TABELA 11  
NÚMERO DE MATRÍCULAS POR INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA  

CAMPOS DOS GOYTACAZES - 2013 
Pública 

IFF 2.282 
UENF 1.873 
UFF 1.624 
ISEPAM 779 
Total 6.558 

Privada 
UNESA 2.902 
UCAM 2.405 
ISECENSA 1.807 
UNIVERSO 1.487 
UNIFLU 1.052 
FMC 724 
FACREDENTOR 229 
Total 10.606 
Total Geral 17.164 

FONTE: MEC/INEP/DEED. MICRODADOS CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2013_(DM_CURSO). ELABORAÇÃO 
PRÓPRIA. 

A questão do acesso à educação básica e da melhoria da qualidade do ensino técnico e 

superior é uma das 20 metas do Plano Nacional de Educação (PNE). O PNE é um documento 

em forma de lei que contêm as diretrizes para políticas públicas de educação com vigência de 
                                                 
7 Fazem parte da UNIFLU, as tradicionais FDC, FOC e FAFIC.  
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10 anos (2014 a 2024) prevista no artigo 214 da Constituição Federal (BRASIL, 2014). Para o 

ensino superior, uma das metas é alcançar a taxa de frequência líquida (também conhecida 

como taxa de escolarização líquida) de 33% até 2024. Essa taxa é obtida pela razão entre o 

número de pessoas na faixa etária de 18 a 24 anos frequentando o ensino superior (graduação, 

especialização, mestrado ou doutorado) sobre a população total dessa mesma faixa etária, 

multiplicado por 100. O índice abrange apenas os que permaneceram regularmente 

matriculados. Observa-se que o município de Campos segue a tendência de crescimento do 

estado do Rio de Janeiro e do Brasil nas últimas décadas. Significa dizer que a proporção de 

jovens de 18 a 24 anos que frequenta ensino superior em Campos no ano de 2010 é de 

13,45%. Para o estado do Rio de Janeiro e o Brasil as taxas são de 15,38% e 13,95%, 

respectivamente, conforme tabela 12. Sendo assim, a meta de taxa de frequência líquida de 

33% para o Brasil, proposta no PNE ainda está longe de ser atingida. 

TABELA 12 
TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA AO ENSINO SUPERIOR NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO E BRASIL - 1991 A 2010 (%) 
Unidade da 
Federação 1991 2000 2010 

Campos dos Goytacazes 3,94 7,70 13,45 
Estado do Rio de Janeiro 6,96 10,05 15,38 
Brasil 4,28 7,37 13,95 

FONTE: PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). ATLAS DO DESENVOLVIMENTO 
HUMANO NO BRASIL, 2013. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

3.3 Nível de centralidade no ensino de graduação no Brasil 

O IBGE, em seu estudo mais recente sobre delimitação das Regiões de Influência das 

Cidades (REGIC), realizou a delimitação da centralidade no ensino de graduação no Brasil a 

partir da análise dos dados do Censo da Educação Superior do INEP (IBGE, 2008). O nível de 

centralidade de cada cidade no que se refere à oferta de cursos de graduação foi estabelecido 

utilizando-se três critérios: a) o número de alunos matriculados nos cursos presenciais; b) o 

número de grandes áreas abrangidas pelos cursos oferecidos; c) o número de tipos de cursos 

existentes. 

Observou-se que, no nível mais alto de centralidade (nível 1), estão apenas duas 

cidades: Rio de Janeiro e São Paulo, as maiores metrópoles do país. No segundo nível, foram 

identificados nove centros e 21 no terceiro nível. Campos dos Goytacazes é uma das 33 
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cidades que estão no quarto nível de centralidade no ensino de graduação do país, o que mais 

uma vez ratifica seu papel de polo educacional.  

Para fins de visualização, os dados foram distribuídos no mapa abaixo, onde percebe-

se a disposição no território brasileiro dos seis níveis de centralidade no ensino superior 

catalogados pelo IBGE no estudo supracitado. 

FIGURA 9 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DO ENSINO DE GRADUAÇÃO NO BRASIL POR NÍVEIS DE CENTRALIDADE - 2008 

FONTE DOS DADOS: REGIC, 2007 (IBGE, 2008). ELABORAÇÃO DO MAPA: JÉSSICA MONTEIRO (2016). 

Pode-se relacionar esses dados de centralidade à teoria dos lugares centrais formulada 

por Walter Christaller em sua tese de doutorado de 1933. Essa teoria fundamenta-se numa 

"análise da hierarquia dos centros urbanos, baseada nas suas actividades (sic) terciárias e 

serviços prestados à sua área de influência" (RAMOS; MENDES, 2001:12-13).  

A teoria christalleriana orientou a implantação de serviços públicos com demandas 
espacialmente variadas, assim como de redes de filiais de uma grande empresa. No 
Brasil, a teoria dos lugares centrais vem sendo, desde a década de 1960, objeto de 
interesse por parte do IBGE, que produziu algumas edições das denominadas regiões 
de influência das cidades (REGIC) (CORRÊA, 2013:209). 
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Ribeiro (2012) já havia relacionado os dados de centralidade à teoria dos lugares 

centrais christalleriana, analisando em seu artigo a estruturação da rede de localidades centrais 

na região Norte Fluminense, no que tange à hierarquia e centralidade de seus centros urbanos, 

chegando à conclusão de que, apesar da diminuição da região de influência campista nos 

últimos 40 anos, Campos dos Goytacazes "mantém seu papel de maior hierarquia na Rede 

Urbana do Norte e Noroeste Fluminenses", como Capital Regional C (RIBEIRO, 2012:8), 

destacando a expressividade dos serviços educacionais como um dos responsáveis por esse 

nível hierárquico.  

3.4 Distribuição espacial da população por grupo de idade e das unidades de ensino 
médio e superior 

Com a finalidade de verificar a relação entre a população com idade considerada 

adequada à frequência aos níveis de ensino médio/profissionalizante e superior e a 

distribuição das unidades de ensino entre os municípios da região Norte Fluminense, foram 

elaborados dois mapas (figura 10 e figura 11). 

Teoricamente, existe uma adequação entre a idade e a série que o estudante deve 

frequentar. No Brasil, as crianças devem ingressar com sete anos de idade na 1ª série do 

ensino fundamental e completar uma série por ano. Assim, o aluno deveria ingressar no 

Ensino Médio aos 15 anos e completar aos 17 anos. Já a idade de referência para a matrícula 

na educação superior seria, segundo o PNE, de 18 a 24 anos (BRASIL, 2014).  

Considerando as peculiaridades regionais e os objetivos deste estudo, selecionou-se o 

público com risco de se deslocar para estudar, tanto no nível médio como no superior, por 

município de residência. Sendo assim, para o nível médio/profissionalizante, foram 

contabilizadas as pessoas de 14 a 18 anos; para o nível superior, selecionou-se a população na 

coorte de 19 a 29 anos. 

A análise da distribuição espacial da população em idade escolar, dentro do contexto 

da composição da população por idade, tem grande repercussão sobre os fenômenos 

demográficos, sociais e econômicos. Como afirmam Preziosi e Szmrecsányi (1991), o 

entendimento das questões demográficas pode servir de subsídio para o planejamento 

educacional. Cerqueira e Givisiez (2004:16) completam: "Entre as características 
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demográficas que têm impacto no setor educacional, a estrutura etária é aquela cujos efeitos 

são mais visíveis, por estarem diretamente ligados à demanda por ensino, em seus diversos 

níveis". 

A distribuição de jovens entre 14 e 18 anos nos municípios da Região Norte 

Fluminense, com base no Censo Demográfico de 2010, caracteriza-se da seguinte maneira: o 

município de Campos concentra a maior parte dessa população, com um total absoluto de 

40.062 pessoas, seguido por Macaé com 16.378. Carapebus e Cardoso Moreira apresentam as 

menores contingentes de jovens em idade escolar, 1.044 e 983, respectivamente.  

Quanto às unidades de ensino de nível médio da educação básica (pública e privada) 

em cada município, percebe-se que são concentradas em Campos com 86 escolas, seguido por 

Macaé, com 43 escolas. Carapebus e Cardoso Moreira permanecem nas últimas posições 

também nesse quesito, apresentando apenas uma e duas escolas, respectivamente (figura 10). 

Nesse sentido, convém destacar o trabalho de Ribeiro et al. (2010:22), quando afirmam que 

"os territórios habitados por populações menos favorecidas social e economicamente são 

também aqueles onde a oferta de escolas é mais escassa". E ainda, "se evidencia a associação 

entre a não oferta de escolas e o baixo desenvolvimento social" (RIBEIRO et al., 2010:79). 
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FIGURA 10 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO DE 14 A 18 ANOS E DAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO/TÉCNICO NA 

REGIÃO NORTE FLUMINENSE 

 
FONTE: IBGE (2010), INEP (2015). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Sendo assim, pode-se inferir que, para o nível médio, existe uma certa 

proporcionalidade entre a distribuição espacial da população em idade escolar e das unidades 

de ensino entre os municípios da região. Esse fato não necessariamente limita o deslocamento 

dessa coorte em busca qualificação, já que outros municípios podem oferecer uma educação 

de melhor qualidade, gratuita e com cursos diferenciados, que podem ser fatores de atração de 

estudantes pendulares e suas famílias, como afirmam Alves et al. (2010):  

a escolha de estabelecimentos escolares com diferencial de qualidade, a despeito da 
distância de moradia, tem efeitos positivos na aprendizagem dos alunos, em 
comparação aos casos em que as famílias fizeram uma tipo de escolha "mais 
tradicional", isto é, matriculando os filhos em escolas próximas de casa (ALVES et 
al., 2010:69). 

Para o nível superior, observa-se que a distribuição da população entre 19 e 29 anos 

segue a mesma tendência do grupo etário de 14 a 18 anos, com maior concentração nos 

municípios de Campos e Macaé e menor aglomeração em Carapebus e Cardoso Moreira 

(figura 11).  
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Já com relação às unidades de ensino, nesse caso as IES, há uma concentração 

geográfica nos municípios de Campos, que apresenta 20 instituições e Macaé, com 21 IES. Os 

municípios de Macaé, São Fidélis e São Francisco de Itabapoana, também atuam como polos 

presenciais de educação à distância do Consórcio CEDERJ (Centro de Educação Superior a 

Distância do Estado do Rio de Janeiro) que conta atualmente com mais de 30 mil alunos 

matriculados em seus 15 cursos de graduação a distância em todo estado. Esse consórcio foi 

criado no ano 2000, tendo como objetivo levar educação superior, gratuita e de qualidade aos 

estudantes do estado do Rio de Janeiro. Os polos presenciais são pontos de referência para 

que os alunos possam realizar atividades presenciais obrigatórias como aulas nos laboratórios, 

avaliações e tutoria presencial (FUNDAÇÃO CECIERJ, 2016). A educação a distância se 

coloca como uma opção para aqueles sem oportunidades de acesso ao ensino superior, 

principalmente o ensino público, por residirem longe das IES ou até mesmo por 

indisponibilidade de tempo nos horários tradicionais de aula presenciais.   

FIGURA 11 
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO DE 19 A 29 ANOS E DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NA 

REGIÃO NORTE FLUMINENSE 

 
FONTE: IBGE (2010), INEP (2015). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Por fatores relacionados à restrição de oferta em alguns municípios, fica evidente 

que, para cursar o ensino superior, muitos estudantes precisam se distanciar de seus 
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municípios de residência. A busca por um curso específico de seu interesse, principalmente no 

setor de petróleo e gás, também influencia na decisão pelo deslocamento para estudo. 

Com base nesses dados, entende-se que não se pode desconsiderar os processos 

decisórios que envolvem a resistência e adaptação inicial dos estudantes pendulares. Trata-se 

do conceito chamado "geografia de oportunidades", desenvolvido por Galster e Killer (1995 

apud ALVES et al., 2010:69), buscando "relacionar o processo de tomada de decisões com o 

contexto geográfico dos indivíduos". Segundo esses autores, existem variações objetivas e 

subjetivas que podem alterar o processo de tomada de decisões: 

A Geografia Objetiva de Oportunidades, isto é, a estrutura, qualidade e o acesso às 
oportunidades (sistemas sociais, mercados e instituições), variam entre uma região e 
outra. Ao mesmo tempo, a Geografia Subjetiva de Oportunidades (os valores, 
anseios, preferências e percepções subjetivas acerca das oportunidades e dos 
potenciais resultados da tomada de decisões) também varia geograficamente. A 
Geografia Subjetiva limita as oportunidades que, de fato, estão acessíveis aos 
indivíduos (ALVES et al., 2010: 69).  

Nesta concepção, as oportunidades de acesso às unidades de ensino de qualidade por 

famílias de classes mais populares podem ser limitadas tanto pela indisponibilidade de escolas 

e universidades, como também por não estarem dentro das "opções possíveis", já que os 

valores e as expectativas são diferenciados em cada família, que apresentam características 

econômicas, culturais e sociais distintas. Ou seja: a educação não é percebida e vivenciada da 

mesma maneira em todas as famílias. 

Com relação às oportunidade de acesso às IES, a região Norte Fluminense, 

principalmente no município de Campos, considerado polo educacional regional, sente os 

efeitos da expansão da oferta de ensino superior que vem ocorrendo no Brasil a partir da 

última década, tanto na esfera pública, quanto na privada, com a implementação de programas 

como PROUNI, REUNI e FIES8 que ampliam as vagas e o acesso à educação superior. 

Percebe-se que quanto maior o número de universidades, maiores serão os impactos que elas 

promovem no desenvolvimento socioeconômico da região (OURIQUE; SILVA, 2012).  

Outro projeto relacionado à educação superior merece destaque pois tem 

potencializado o deslocamento de estudantes pelo território brasileiro. Trata-se do Sistema de 
                                                 
8 Programa Universidade para todos – PROUNI (Lei Nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005); Programa de apoio à 
planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI (Decreto Nº 6.096, de 24 de abril de 
2007); Programa de Financiamento Estudantil – FIES (Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001). 
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Seleção Unificada (SISU), um sistema coordenado pelo Ministério da Educação (MEC) pelo 

qual instituições públicas de ensino superior disponibilizam vagas em seus cursos presenciais. 

Os candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) podem se 

inscrever em quaisquer universidades do Brasil, podendo escolher até duas opções entre as 

vagas ofertadas pelas instituições participantes (SISU, 2016). Esse projeto facilita aos 

estudantes a inscrição e acompanhamento das etapas do processo seletivo das universidades, 

mesmo que elas estejam distantes de seu local de residência. As provas são realizadas no 

próprio município dos candidatos, que, após aprovados, se articulam e podem engendrar 

deslocamentos pelo território para frequentar o curso pretendido. 

Acerca das atividades econômicas exercidas nas regiões, o relatório do MEC sobre a  

Expansão das Universidades Federais afirma que as Instituições Públicas de Ensino Superior 

(IFES) devem estar atentas a "questões que refletem o cenário e as vocações sócio-

econômicas locais, os quais constituem indicadores importantes para a definição da oferta dos 

cursos universitários locais" (MEC–SESU:44). Além disso, o documento publicado pelo 

MEC-SESU faz o seguinte chamado às IFES: 

Chamando as IFES a interagir com as vocações e as culturas regionais, repartindo o 
saber e a tecnologia como toda a sociedade,  no Programa de Expansão, iniciado em 
2003, a interiorização passa a ser uma das principais diretrizes norteadoras da 
configuração das universidades brasileiras. Com foco voltado para as necessidades e 
vocações econômicas de cada região [...] (MEC–SESU:11).  

Além das universidades, os Institutos Federais (IFs) também tem como objetivo 

"estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional" 

(BRASIL, 2008). 

De acordo com Allebrandt et al. (2009:114), "As vocações de uma região definem, 

validam ou ressaltam os principais potenciais dos seus municípios. Também podem ser 

entendidas como as aptidões, capacidades ou talentos passíveis de serem desenvolvidos pelos 

munícipes e suas instituições", podendo englobar diferentes centralidades como turismo, 

cultura, indústria, educação, saúde, prestação de serviços em geral, eventos, entre outros. 

Dentro do quadro das políticas federais de expansão do ensino técnico e superior e 

diante da demanda por qualificação por parte das empresas, a abertura de vagas na região 
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Norte Fluminense apostou na perspectiva da “vocação regional” apoiada sobretudo na 

vocação para a indústria petrolífera.   

Nesse sentido, considera-se relevante o estudo de Piquet (2004), que discute sobre a 

ideia da “vocação regional” e sua influência sobre a oferta dos cursos de nível superior na 

região Norte Fluminense e questiona em que medida tal oferta deve seguir a vocação regional, 

uma vez que o próprio conceito de região pode não ser capaz de expressar realidades 

efetivamente existentes. Além disso, as profundas mudanças que a Região Norte Fluminense 

sofreu nos últimos 30-40 anos, passando de "espaço regional de secular base primário- 

exportadora definido pela agroindústria açucareira, em apenas duas décadas tem sua dinâmica 

determinada pelo estratégico e internacionalizado setor petrolífero" (PIQUET, 2004:1), 

mostra que uma política educacional sob a perspectiva da vocação regional pode ser 

equivocada, inclusive pelo fato da atividade petrolífera ser altamente globalizada, com poucos 

efeitos multiplicadores locais. Allebrandt et al. (2009:114) ainda ressaltam que "uma região 

não deveria estar focada apenas numa única vocação ou num único diferencial competitivo, 

pelos riscos que isso representa". Givisiez et al. (2006) também indicam o risco de se 

estruturar o ensino local para servir ao setor petrolífero. 

Essa seria uma visão exclusivamente de curto-prazo, sendo mais adequado, talvez, 
preparar as gerações de universitários para serem capazes de conhecer a região em 
que vivem, em seus múltiplos aspectos: suas demais reservas naturais, seus recursos 
turísticos, a qualidade de suas terras, onde, nestas sim, é possível extrair várias 
safras. Enfim, para o domínio de saberes diversificados, pois a universidade exerce 
um papel estratégico como agente de mudanças (GIVISIEZ et al. 2006:15). 

No contexto educacional, o papel da educação universitária e a natureza dos cursos 

que devem ou deveriam ser implementados, vem ocupando um crescente espaço nos debates, 

destacando as relações entre desenvolvimento regional, de um lado, e a presença de centros de 

ensino e de pesquisas e a oferta de mão de obra qualificada, de outro.  

Considerando a importância das questões levantadas, a proposta metodológica 

apresentada a seguir constitui-se uma aplicação introdutória para a identificação e análise dos 

fluxos populacionais de estudantes na região Norte Fluminense. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A proposta metodológica desse trabalho está organizada da seguinte forma: a parte 

teórico-conceitual discutida nos três primeiros capítulos baseou-se em uma revisão de 

literatura e revisão bibliográfica sistemática nacional e internacional sobre a mobilidade 

populacional, no âmbito das migrações e deslocamentos pendulares. Para se operacionalizar o 

trabalho, será utilizada uma abordagem quantitativa por meio de dados secundários do Censo 

Demográfico do IBGE de 2010, dos dados do Censo Escolar e do Censo da Educação 

Superior, organizados pelo INEP, que permite a obtenção de dados sobre os estabelecimentos 

de ensino do País.  

Como vantagens da utilização de dados secundários, destacam-se a coleta dos dados 

de forma mais rápida e a possibilidade de exploração de maneira ampliada. Os limites de uma 

análise secundária estão na restrição aos dados disponíveis, além da necessidade de se fazer 

ponderações sobre como as variáveis foram construídas, definidas e mensuradas. A 

manipulação dos dados foi feita a partir de cruzamentos de algumas variáveis disponíveis nas 

bases de dados supracitadas por meio do uso do software de análise estatística Statistical 

Package for the Social Sciences
9 (SPSS).  Alguns resultados foram apresentados em forma de 

mapas, elaborados com o auxílio do software ArcGIS for Desktop
10 indicado para a criação de 

mapas e realização de análises espaciais. 

Para este trabalho, foram utilizados dados apenas da população que realiza movimento 

pendular para estudo. Primeiramente, foi realizada análise da matriz de origem e destino dos 

movimentos intermunicipais. Posteriormente, foi realizada uma análise com foco nos 

indivíduos, traçando o perfil dos estudantes pendulares com informações sobre tipo de 

instituição de ensino (pública ou privada), estrutura etária, sexo, município de origem, 

condições socioeconômicas da família, entre outras características sociodemográficas. O 

quociente locacional e o índice de eficácia da pendularidade também foram estimados e 

avaliados. 

                                                 
9 Pacote Estatístico para as Ciências Sociais. 
10 ArcGis para estação de trabalho. 
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4.1 Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) 

A Revisão Bibliográfica Sistemática (RBS) foi realizada com intuito de apresentar 

algumas questões centrais a respeito dos deslocamentos populacionais e identificar o estado 

da arte sobre o tema. A RBS se baseia em estudos primários, utilizando métodos previamente 

definidos para identificar, selecionar e avaliar pesquisas consideradas relevantes, sendo 

definida por Greenhalgh (1997:672) como “síntese de estudos primários que contém 

objetivos, materiais e métodos claramente explicitados e que foi conduzida de acordo com 

uma metodologia clara e reprodutível”. 

A busca dos trabalhos foi realizada nas bases de dados Scielo, Scopus, JStor e 

Demography. Os critérios de inclusão foram: artigos originais sobre mobilidade populacional 

e dinâmica populacional, publicados em português ou inglês; trabalhos de conclusão de curso 

e trabalhos apresentados em congressos. As palavras-chaves utilizadas na identificação dos 

artigos foram: mobilidade populacional, movimento pendular, deslocamento pendular e 

migração pendular.  O primeiro filtro utilizado foi a leitura do título, resumo e palavras-chave 

(filtro um). Os trabalhos que atenderam aos critérios de inclusão foram selecionados para o 

próximo filtro, com a leitura da introdução e da conclusão (filtro dois), para posterior análise 

completa dos artigos selecionados (filtro três).   

Na base de dados Scielo, foi realizada uma busca integrada, selecionando-se o Brasil 

como recorte espacial. Inicialmente foram encontrados 28 artigos. Após aplicar o filtro um, 

foram selecionados seis trabalhos. 

Na base de busca Scopus foram identificados 169 trabalhos, desses, apenas sete foram 

selecionados após o filtro um e com a aplicação do filtro dois, restaram apenas quatro 

trabalhos selecionados. 

Na base de dados JStor, 38 trabalhos foram encontrados, dos quais selecionou-se 14 

pelo filtro um; posteriormente, três deles foram excluídos pelo filtro dois e outros três foram 

eliminados pelo filtro três, restando-se assim, oito trabalhos selecionados. 

No periódico Demography, por sua vez, foram encontrados 53 resultados, sendo nove 

selecionados pela análise do título; com a aplicação do filtro dois, restaram cinco trabalhos e, 

com a aplicação do filtro três, restaram apenas dois trabalhos na seleção final. Alguns 
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trabalhos foram excluídos por redundância, ou seja, constavam em mais de uma base. Dois 

trabalhos foram excluídos por serem revisão de livros, o que não se enquadrava nos critérios 

de inclusão.  

Sintetizando, o total de artigos identificados nas bases de dados Scielo, Scopus, JStor e 

Demography, foram, respectivamente, 28, 169, 37 e 53. A partir da aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão foram selecionados seis, quatro, nove e dois respectivamente, totalizando 

20 estudos distintos.  

4.2 Fonte de dados: o Censo Escolar 

O censo escolar também é realizado anualmente, a nível nacional, atuando como 

principal instrumento de coleta de informações da educação básica, que abrange as suas 

diferentes etapas e modalidades, como: ensino regular (educação infantil e ensinos 

fundamental e médio), educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação 

profissional (cursos técnicos e cursos de formação inicial continuada ou qualificação 

profissional). Os dados coletados no censo escolar reúnem informações sobre 

estabelecimentos de ensino, turmas, alunos, profissionais escolares em sala de aula, 

movimento e rendimento escolar (INEP, 2011). 

4.3 Fonte de dados: o Censo da Educação Superior 

O Censo da Educação Superior é um levantamento de âmbito nacional realizado 

anualmente que reúne informações sobre as instituições de ensino superior públicas e 

privadas, seus cursos de graduação - presencial ou a distância-, número de vagas, inscrições, 

matrículas, volume de alunos - ingressantes e concluintes -, além de informações sobre 

docentes, nas diferentes formas de organização acadêmica e categorias administrativas. Nessa 

pesquisa serão utilizados os microdados do censo da educação superior referentes ao ano de 

201311. A unidade básica de coleta de dados são as IES, porém, os dados são disponibilizados 

também nas dimensões curso (DM_curso), docente (DM_docente), aluno (DM_aluno) e pelo 

                                                 
11  Os dados relativos ao ano de 2014 foram divulgados pelo INEP recentemente (em 03/02/2016), não 
fornecendo assim, tempo hábil para realizar as análises necessárias. 
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local de oferta dos cursos (DM_local_oferta). Nesta pesquisa, foram utilizados com maior 

frequência os dados referentes às IES e aos cursos.  

4.4 Fonte de dados: o Censo Demográfico 

O censo demográfico é uma importante fonte de dados sobre deslocamentos 

pendulares no Brasil, apesar de suas limitações quanto a periodicidade e até mesmo quanto à 

percepção do fenômeno. A possibilidade de comparação analítica entre os censos realizados, 

permite identificar diversos aspectos da dinâmica populacional em nível nacional, estadual ou 

municipal. Os Censos Demográficos são realizados pelo IBGE a cada dez anos, com 

abrangência em todo território nacional. Realizado desde 1872, a pesquisa, contudo, só tratou 

da mobilidade pendular nos censos de 1970, 1980, 2000 e 2010. 

De acordo com Jannuzzi (2003:41), "o Censo brasileiro é, em termos internacionais, 

um dos mais detalhados". É o que traz o maior volume e melhor qualidade de informações 

acerca da mobilidade populacional, especialmente a partir de 1970, quando os deslocamentos 

pendulares começaram a refletir o processo de urbanização e o fenômeno de periferização das 

regiões metropolitanas.  

O censo demográfico registrou uma lacuna na coleta dessa informação uma vez que o 

censo de 1991 não contemplou o movimento pendular. Em 2000 a informação voltou a ser 

coletada de maneira agregada para deslocamentos para trabalho e estudo. Em 2010, último 

censo realizado, o IBGE incorporou novas perguntas ao questionário sobre movimentos 

pendulares, fazendo o desmembramento da pergunta em dois blocos: um para trabalho; e 

outro para estudo, o que tornou possível obter a distribuição dos trabalhadores e estudantes 

que se deslocam entre municípios, possibilitando assim, uma análise mais detalhada desses 

movimentos.  

As tabulações foram elaboradas a partir dos microdados da amostra do Censo 

Demográfico 2010. As variáveis educacionais presentes nos questionários da amostra do 

censo demográfico 2010 com suas possíveis respostas são as seguintes: 
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V0627  Sabe ler e escrever  01 – Sim 
02 – Não 

V0628  Frequenta escola ou 
creche 

01 – Sim, pública 
02 – Sim, particular 
03 – Não, já frequentou 
04 – Não, nunca frequentou 

V0629  Curso que frequenta  

01 – Creche 
02 – Pré-escolar (maternal e jardim de infância) 
03 – Classe de alfabetização – CA 
04 – Alfabetização de Jovens e Adultos 
05 – Regular do Ensino Fundamental 
06 – Educação de Jovens e Adultos – EJA ou Supletivo do 
Ensino Fundamental 
07 – Regular do Ensino Médio 
08 – Educação de Jovens e Adultos – EJA ou Supletivo do 
Ensino Médio 
09 – Superior de Graduação 
10 – Especialização de Nível Superior (mínimo de 360 horas) 
11 – Mestrado 
12 – Doutorado 

V0630  Série/ano que 

frequenta 

01 – Primeiro ano 
02 – Primeira série/Segundo ano 
03 – Segunda série/Terceiro ano 
04 – Terceira série/Quarto ano 
05 – Quarta série/Quinto ano 
06 – Quinta série/Sexto ano 
07 – Sexta série/Sétimo ano 
08 – Sétima série/Oitavo ano 
09 – Oitava série/Nono ano 
10 – Curso não seriado 

V0631  Série que frequenta 

01 – Primeira série 
02 – Segunda série 
03 – Terceira série 
04 – Quarta série 
05 – Curso não seriado 

V0632  Conclusão de outro 
curso superior de graduação 

01 – Sim 
02 – Não 

V0633  Curso mais elevado 
que frequentou 

01 – Creche, Pré-escolar (Maternal e Jardim de Infância), 
Classe de alfabetização - CA 
02 – Alfabetização de Jovens e Adultos 
03 – Antigo Primário (Elementar) 
04 – Antigo Ginásio (Médio 1º Ciclo) 
05 a 07 – Regular do Ensino Fundamental ou 1ºGrau 
08 – Supletivo do Ensino Fundamental ou do 1ºGrau 
09 – Antigo Científico, Clássico, etc. (Médio 2º ciclo) 
10 – Regular ou Supletivo do Ensino Médio ou do 2ºGrau 
11 – Superior de Graduação 
12 – Especialização de Nível Superior (mínimo de 360 horas) 
13 – Mestrado 
14 – Doutorado 

V0634  Conclusão deste curso 01 – Sim 
02 – Não 

V0635  Espécie do curso mais 01 – Superior de Graduação 
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elevado concluído 02 – Mestrado 
03 – Doutorado 

V6352  Curso Superior de 
Graduação  

Código 

V6354  Curso de Mestrado  Código 
V6356  Curso de Doutorado  Código 

V6400  Nível de instrução 

01 – Sem instrução e fundamental incompleto 
02 – Fundamental completo e médio incompleto 
03 – Médio completo e superior incompleto 
04 – Superior completo 
05 – Não determinado 

V0636  Município e Unidade 
da Federação ou país 
estrangeiro que frequentava 
escola ou creche 

01 – Neste município 
02 – Em outro município 
03 – Em país estrangeiro 

V6362  Unidade da Federação 
que frequentava escola ou 
creche 

Código 

V6364  Município que 
frequentava escola ou creche 

Código 

V6366 País estrangeiro que 
frequentava escola ou creche 

Código 

Fazendo o cruzamento dessas variáveis pode-se identificar o estudante pendular por 

nível de escolaridade, origem e destino dos fluxos, se a escola é pública ou privada, entre 

outros aspectos. A principal variável utilizada para análises do deslocamento de estudantes 

nesta pesquisa foi “Município e Unidade da Federação ou País estrangeiro em que a pessoa 

estuda” (V0636). Essa indagação foi feita a todos os moradores do domicílio que 

frequentavam escola ou creche. 

Considerou-se que frequentava creche a criança que estava matriculada e 
frequentava estabelecimento, juridicamente regulamentado ou não, destinado a dar 
assistência diurna às crianças nas primeiras idades. Considerou-se que frequentava 
escola, ou seja, era estudante, a pessoa que estava matriculada e frequentava curso: 
pré-escolar (maternal ou jardim de infância); classe de alfabetização - CA; de 
alfabetização de jovens e adultos - AJA; regular, do ensino fundamental ou do 
ensino médio; de educação de jovens e adultos - EJA, do ensino fundamental ou do 
ensino médio; superior; de mestrado; de doutorado; ou de especialização de nível 
superior (mínimo de 360 horas de duração) (IBGE, 2012a:80). 

Além dos cursos presenciais, o IBGE também considerou os alunos da modalidade de 

Educação a Distância (EAD) para qualquer nível de ensino (fundamental, médio ou superior), 

desde que o estabelecimento de ensino fosse credenciado pelo MEC para este tipo de ensino. 

Importante destacar que durante a tabulação foi encontrada uma inconsistência em 

alguns valores da variável V0636. Após análises, chegou-se a conclusão de que houve erro de 
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declaração do entrevistado ou até mesmo erro de digitação do entrevistador, uma vez que 

algumas pessoas que declaram frequentar escola ou creche em outro município foram 

registradas erroneamente como estudantes no próprio município de residência. A diferença 

identificada é insignificante em termos percentuais, não influenciando no resultado do 

trabalho. 

Com relação aos dados dos censos demográficos, vale ressaltar o trabalho de Cunha 

(2012), que faz o resgate de alguns aspectos teóricos e metodológicos para o uso dos dados 

censitários sobre migração de modo geral, destacando as dificuldades conceituais para se 

delimitar o fenômeno e questionando as possibilidades analíticas limitadas inerentes à forma 

de elaboração de um Censo, citando como exemplo o quesito da migração internacional, pelo 

qual não se pode obter uma estimativa confiável da emigração internacional a partir dele já 

que, em domicílios onde todos os membros da família emigraram, não é possível obter essa 

informação. 

4.5 Índice de Eficácia da Pendularidade 

O Índice de Eficácia de Pendularidade (IE) mostra a relação entre entrada e saída da 

população (no caso específico deste trabalho, de estudantes), permitindo a comparação entre 

os municípios, independente do volume absoluto de entrada e saída.  

Esse índice é correspondente ao conhecido Índice de Eficácia Migratória (IEM)12, que 

é definido como a "relação entre o saldo migratório e o volume total de migrantes (imigrantes 

+ emigrantes)", permitindo a comparação entre os estados, independente do volume absoluto 

da imigração e da emigração (OLIVEIRA; ERVATTI; O`NEILL, 2011:31). O Índice de 

Eficácia Migratória varia entre -1 e 1. Quanto mais o valor do Índice é próximo de 1, maior a 

capacidade de absorção de população da unidade territorial em análise, neste caso o 

município. Do lado oposto, quando o valor do indicador for próximo de -1, significa maior 

evasão populacional do município. Valores próximos de zero indicam a ocorrência de 

rotatividade migratória, isto é, áreas que apresentam fluxos semelhantes de entrada e saída, 

enviando e recebendo quantidades iguais de pessoas simultaneamente (IBGE, 2012b).   

                                                 
12 Uma abordagem detalhada sobre o IEM com histórico de uso e algumas generalizações está em Cunha (2014). 
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A variação do indicador de pendularidade é a mesma do indicador de migração: 

O Índice de Eficácia de pendularidade (IE) é um indicador que varia entre -1 e 1, 
sendo que valores próximos a 1 representam concentração de entradas no município, 
ou seja, recebe muitas pessoas de outros municípios e, valores próximos a -1 
indicam ocorrência de saídas do município. Os valores próximos a zero denotam 
equilíbrio entre entradas e saídas e pode representar área de maior circulação de 
pessoas (FREY; DOTA, 2013:237). 

O IE para cada município das regiões selecionadas foi calculado a partir da fórmula 

seguinte: 

𝐼𝐸 =
(𝐸 − 𝑆)

(𝐸 + 𝑆)
 

Em que: E é igual ao número de pessoas que entram no município para estudar e, S 

representa o número de pessoas que saem do município para estudar. 

Baeninger (2000) sugeriu uma subdivisão do Índice de Eficácia Migratória em sete 

categorias a fim de classificar as regiões e estados brasileiros quanto à potencialidade da área 

em termos de absorção ou evasão populacional. Para este trabalho, assim como fizeram 

Oliveira, Ervatti e O`Neill (2011), foi realizada uma nova classificação de acordo com os 

intervalos dos valores de IE, por meio da subdivisão em sete grupos segundo a potencialidade 

de absorção de estudantes pendulares, passando por áreas de níveis baixo, médio e alto de 

evasão ou absorção da pendularidade, e áreas de rotatividade pendular, onde os fluxos de 

entrada e saída são semelhantes (tabela 13). 

TABELA 13 
CLASSIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE EFICÁCIA DA PENDULARIDADE - IE 

Classes do IE Classificação da potencialidade da 
pendularidade 

-0,51 a -1,00 Área de forte evasão pendular 
-0,30 a -0,50 Área de média evasão pendular 
-0,10 a -0,29 Área de baixa evasão pendular 
0,09 a -0,09 Área de rotatividade pendular 
0,10 a 0,29 Área de baixa absorção pendular 
0,30 a 0,50 Área de média absorção pendular 
0,51 a 1,00 Área de forte absorção pendular 

FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
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4.6 Quociente Locacional (QL) 

 Com o intuito de medir a especialização de um dado setor de atividade, diversos 

indicadores podem ser utilizados, sendo o Quociente Locacional (QL) um dos mais habituais 

nos estudos de Geografia Econômica e Regional. A elaboração de indicadores ou medidas de 

concentração, localização e especialização regional de atividades econômicas permitem 

"verificar a distribuição espacial, identificar especializações regionais e mapear movimentos 

de deslocamento regional das atividades econômicas" (SUZIGAN et al., 2003: 44-45), sendo 

considerado uma importante ferramenta de análise locacional. 

O QL compara duas estruturas setoriais-espaciais, a fim de identificar níveis 
desproporcionais de concentração setorial. Para tanto, compara a participação de um 
setor em uma região específica com a participação do mesmo setor no total da 
economia. Se o valor do QL desse setor na região em questão for maior que um, 
significa que a importância do setor nessa região frente à economia como um todo é 
maior do que a importância do conjunto dos setores dessa região frente essa mesma 
economia (COMIN et al., 2010:4). 

Para essa pesquisa será mensurado o QL do setor educacional de Campos dos 

Goytacazes em três níveis (regional, estadual e nacional), expresso pela fórmula a seguir, que 

representa no numerador, a economia em estudo e no denominador uma economia de 

referência.  

 

Em que: 

Li
j Força de trabalho no setor j da economia (nesse caso, o setor educacional),  

na região de estudo i 

 Li
j

i

 Força de trabalho, no setor j da economia (setor educacional), na região de 
referência. Ou seja, total de trabalhadores no setor educacional. 

 Li
j

j

 Força de trabalho na região i 

 
Força de trabalho em todos os setores na região de referência. 
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Para se estimar a posição do município de Campos no cenário regional, foram 

destacados os nove municípios da região Norte Fluminense. No âmbito estadual, com o 

objetivo de fazer uma melhor comparação, foram selecionados 73 municípios, eliminando a 

capital e os que fazem parte da região metropolitana. 

No cenário nacional, foram selecionados alguns municípios brasileiros classificados 

pelo IBGE através da REGIC (2007) como capitais regionais de nível C, "constituído por 39 

cidades com medianas de 250 mil habitantes e 162 relacionamentos" (IBGE, 2008:11), 

estando assim, no mesmo nível de hierarquia dos centros urbanos do país. A definição dessa 

hierarquia levou em consideração "a classificação dos centros de gestão do território, a 

intensidade de relacionamentos e a dimensão da região de influência de cada centro, bem 

como as diferenciações regionais" (IBGE, op. cit.). Dentre esses 39 municípios, estão sete 

ACPs, áreas que concentram população. 

Outra maneira de se analisar a especialização do setor educacional em nível nacional 

foi realizada tomando como referência os municípios de porte médio, com população entre 

240 a 550 mil habitantes. Os municípios que integram regiões metropolitanas foram excluídos 

dessa análise, com o propósito de comparação somente entre municípios de porte 

populacional semelhantes. Essa classificação foi pensada com base no estudo anterior de 

Piquet, Givisiez e Oliveira (2006), que também analisavam tal aspecto. 

Esses municípios selecionados compõem a região de referência adotada, permitindo a 

comparação dos QLs de municípios de porte similar. Por meio do QL pode-se fazer uma 

caracterização de padrões regionais da distribuição espacial da atividade econômica, no nosso 

caso, o setor educacional. 

Para a mensuração do QL a variável base utilizada foi o emprego formal e os dados 

foram extraídos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) que é um registro 

administrativo do Ministério do Trabalho e Emprego que contém informações sobre o volume 

de emprego e o número de estabelecimentos em determinado setor de atividade e região. Uma 

das vantagens de se utilizar os dados de emprego (e da RAIS) está no fato de haver maior 

disponibilidade de informações com periodicidade e nível de desagregação oportunos, com a 

presença de dados detalhados. Além disso, a uniformidade das informações permite medições 

e comparações ao longo do tempo (SUZIGAN et al., 2003; HADDAD, 1989). 
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Existem também as limitações. Com relação à cobertura, a RAIS inclui apenas as 

relações de trabalho que são formalizadas por meio da carteira assinada, desconsiderando os 

trabalhadores informais. Adicionalmente, os resultados podem se mostrar distorcidos uma vez 

que são as empresas que se autoclassificam de acordo com a atividade que exercem, podendo 

incorrer em erros.  

As informações foram organizadas numa matriz que relaciona a distribuição setorial-

espacial do emprego. Para o cálculo do indicador foram utilizadas informações sobre a 

distribuição do emprego por atividades econômicas (no nosso caso, o setor educacional) e 

regiões, no ano de 2010. 
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5 RESULTADOS 

Neste capítulo será identificado o perfil dos estudantes pendulares com informações 

sobre tipo de instituição de ensino (pública ou privada), estrutura etária, sexo, raça/cor, estado 

civil, curso que frequenta, nível de instrução e renda domiciliar per capita. Serão 

apresentados também, dados relacionados aos municípios que são os principais destinos dos 

estudantes pendulares e o volume de entrada de estudantes, assim como os dados do indicador 

de especialização econômica QL e do Índice de Eficácia da Pendularidade (IE). 

5.1 Entrada de estudantes no Norte Fluminense 

As instituições de ensino do Norte Fluminense atendem à grande parte da população 

estudantil da região Noroeste, de outras regiões do estado e até mesmo do sul do Estado do 

Espírito Santo. Nos últimos anos, especialmente pelo desenvolvimento das atividades no setor 

de petróleo e gás natural, a região das Baixadas Litorâneas também apresenta uma relação 

relevante com o Norte, principalmente com o município de Macaé. Como já citado, tem sido 

formado um continuum urbano englobando estas regiões, sobretudo em termos de acesso ao 

mercado de trabalho e oportunidades educacionais. 

A figura 12 apresenta o volume de entrada de estudantes (de todas as idades e níveis 

de ensino) nos municípios das regiões Norte, Noroeste e Baixadas Litorâneas. Entende-se 

como "entrada de estudantes", o ato do estudante sair de seu município de residência e 

atravessar a fronteira administrativa de outro município para estudar. Tal movimento é uma 

expressão da atratividade dos municípios no que se refere às oportunidades educacionais, para 

todos os níveis de ensino, embora esse tipo de movimento seja mais comum no ensino 

superior. 

Pelos dados apresentados pode-se destacar os municípios que recebem mais de 1.500 

estudantes. Nota-se que Itaperuna, no Noroeste do Estado; Cabo Frio, nas Baixadas 

Litorâneas e Campos, no Norte Fluminense estão entre os que recebem um maior contingente 

de estudantes. Macaé, também no Norte Fluminense aparece na quarta colocação, contudo é 

Campos que recebe o maior volume de estudantes em busca de qualificação: 8.532 pessoas 

vindas de outros municípios. Além de ser indicador de oferta de vagas, esse dado também 
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indica a demanda por educação por parte de alguns municípios e a centralidade exercida por 

Campos nessa região. 

FIGURA 12 
MUNICÍPIOS DAS REGIÕES NORTE, NOROESTE E BAIXADAS LITORÂNEAS, SEGUNDO ATRAÇÃO DE 

ESTUDANTES DE OUTROS MUNICÍPIOS PARA ESTUDO – 2010 

FONTE: MICRODADOS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010 (IBGE, 2010). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Com relação ao local de residência desses estudantes que realizam deslocamento 

pendular, a tabela 14 indica os 15 municípios do Brasil onde têm origem o movimentos de 

estudantes em direção à Campos dos Goytacazes. Entre eles, vale ressaltar a presença de 

estudantes do estado vizinho Espírito Santo, com dois municípios diferentes (Mimoso do Sul 

e Cachoeiro de Itapemirim). Os três primeiros (São João da Barra, São Francisco de 

Itabapoana e São Fidélis) são vizinhos territoriais, fazendo fronteira com Campos, o que 

facilita e pode potencializar o deslocamento. Destaca-se também a presença de estudantes 

oriundos do município do Rio de Janeiro que, apesar de ser uma grande metrópole com a 

presença de inúmeras Instituições de Ensino, atua como importante exportador de estudantes 

para Campos dos Goytacazes, representando 8,8% sobre o total entrada de estudantes em 

Campos.  
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TABELA 14 
ENTRADA DE ESTUDANTES EM CAMPOS DOS GOYTACAZES SEGUNDO MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA - BRASIL - 

2010 
Municípios/UF de residência Estudantes % sobre o total 

São João da Barra/RJ 1.042 12,2  
São Francisco de Itabapoana/RJ 791 9,3  
São Fidélis/RJ 758 8,9  
Rio de Janeiro/RJ 750 8,8  
Macaé/RJ 622 7,3  
Quissamã/RJ 261 3,1  
Italva/RJ 250 2,9  
Cardoso Moreira/RJ 249 2,9  
Bom Jesus do Itabapoana/RJ 238 2,8  
São Gonçalo/RJ 210 2,5  
Mimoso do Sul/ES 207 2,4  
Itaperuna/RJ 185 2,2  
Cachoeiro de Itapemirim/ES 178 2,1  
Cambuci/RJ 167 2,0  
Conceição de Macabu/RJ 137 1,6  
Outros 2.485 29,1  
Total 8.530  100,0 

FONTE: MICRODADOS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010 (IBGE, 2010). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Ao analisar a tabela 15, percebe-se que, apesar de Campos ser o município que mais 

atrai em termos absolutos, em termos percentuais, é o município de Macaé que apresenta 

maior participação de estudantes que entram em relação ao total de população estudantil. Em 

que pese o grande volume de estudantes com destino a Campos, em decorrência do seu porte 

populacional, o impacto é relativamente pequeno se comparado a Macaé. 

Por outro lado, com relação à saída para estudo, Campos apresenta a menor proporção 

em relação à quantidade total de estudantes do município (1,7%), corroborando com o 

histórico perfil de ampla oferta educacional do município, que atende de forma satisfatória a 

demanda interna, conforme evidencia o dado. 
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TABELA 15 
ENTRADA E SAÍDA DE ESTUDANTES EM NÚMEROS ABSOLUTOS E PERCENTUAIS – REGIÃO NORTE FLUMINENSE 

- 2010 

Município 
Entrada 

para estudo 
(abs.) 

Entrada/total 
estudantes  

(%) 

Saída para 
estudo  
(abs.) 

Saída/total 
de estudantes  

(%) 
Carapebus 72 1,9% 612 16,3% 
Campos dos Goytacazes 8.532 5,8% 2.479 1,7% 
Cardoso Moreira 94 2,7% 396 11,4% 
Conceição de Macabu 293 4,6% 551 8,7% 
Macaé 5.145 8,3% 2.419 3,9% 
Quissamã 211 3,2% 506 7,7% 
São Francisco de Itabapoana 258 1,9% 970 7,3% 
São Fidélis 331 3,2% 881 8,4% 
São João da Barra 452 4,6% 1.258 12,9% 

FONTE: MICRODADOS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010 (IBGE, 2010). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

5.2 Principais origens e destinos dos estudantes pendulares na região Norte 
Fluminense 

Após realizar o cruzamento de algumas variáveis no banco de dados do censo 

demográfico 2010 e elaborar uma matriz origem-destino dos deslocamentos da região Norte 

Fluminense, foi possível identificar os municípios que são os principais destinos dos 

estudantes pendulares da região em busca de oportunidades educacionais de nível médio e 

superior, assim como os municípios que são as principais origens. 

5.2.1 Origens e destinos dos estudantes de nível médio 

 A tabela 16 apresenta a matriz de origem-destino por motivo de estudo no nível 

médio na região Norte Fluminense. Note-se que o município que recebeu maior proporção de 

estudantes foi Campos dos Goytacazes, sendo destino de 50,03% dos estudantes pendulares 

residentes em outros municípios da região, seguido de Macaé que foi destino de 9,36% dos 

deslocamentos. São Fidélis não recebeu nenhum estudante em seu território. 

 Observa-se que as maiores proporções de estudantes que se deslocam ocorrem em 

menores distâncias, como por exemplo os fluxos com origem em São Francisco do Itabapoana 

(12,97%), em São Fidélis (10,18%) e em São João da Barra (15,44%) em direção a Campos. 

Outro exemplo é que a maioria dos estudantes de Carapebus (4,27%) se deslocam para 

Macaé. Até mesmo os municípios menores como Quissamã e São João da Barra, recebem 



80 

estudantes para cursar o nível médio, dada a maior polaridade da oferta deste nível de ensino, 

comparativamente à oferta de cursos presenciais de nível superior.  

Em que pese a oferta dessa modalidade de ensino ser mais dispersa em termos 

territoriais, ainda se verificam deslocamentos relevantes para outros municípios do Estado 

(21,02%) e para municípios de outras Unidades da Federação (10,13%). Ainda que em termos 

quantitativos houvesse um equilíbrio entre oferta e demanda dentro da região, haverá sempre 

uma demanda qualificada não atendida internamente, assim como existirá um efeito de 

vizinhança que deslocará parte destes fluxos.   

TABELA 16 
MATRIZ ORIGEM-DESTINO DOS DESLOCAMENTOS PARA ESTUDO NO NÍVEL MÉDIO (%) - REGIÃO NORTE 

FLUMINENSE - 2010 

DESTINO 

ORIGEM 

Total 
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Carapebus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,00 0,00 0,33 
Campos dos Goytacazes 1,42 0,00 2,19 0,55 6,68 0,60 12,97 10,18 15,44 50,03 
Cardoso Moreira 0,00 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,97 
Conceição de Macabu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 
Macaé 4,27 1,75 0,00 2,03 0,00 1,31 0,00 0,00 0,00 9,36 
Quissamã 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 
São F. de Itabapoana 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 1,81 
São Fidélis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
São João da Barra 0,00 1,09 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 
Outros Municípios do ERJ 0,00 12,53 0,55 0,60 5,20 0,27 1,37 0,00 0,49 21,02 
Outras UFs 0,00 1,81 0,00 0,00 6,02 0,00 1,75 0,00 0,55 10,13 
Total 8,65 20,31 2,74 3,17 19,21 2,52 16,09 10,18 17,13 100,00 

FONTE: MICRODADOS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010 (IBGE, 2010). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

5.2.2 Origens e destinos dos estudantes de nível superior 

Na matriz de origem-destino dos deslocamentos por motivo de estudo para ensino 

superior, verifica-se que, apesar da região Norte Fluminense dispor de uma considerável 

oferta de vagas, ela  é concentrada em poucos municípios e não atende de forma satisfatória à 

demanda, pois 26,59% dos estudantes deste nível se deslocam para outros municípios do 

Estado e 5,01% se deslocam para outras Unidade da Federação (tabela 17). Campos dos 

Goytacazes é o principal destino também dos estudantes de nível superior, recebendo 50,91% 
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dos estudantes. Macaé também permanece como segundo município mais procurado com 

13,74% dos deslocamentos em sua direção. 

Quanto aos municípios de origem dos estudantes de nível superior que se deslocam 

para Campos, São João da Barra continua como o principal município de origem (11,23%), 

seguido do município de São Fidélis (9,93%) e São Francisco do Itabapoana (9,46%), 

destaca-se ainda que 8,46% destes estudantes são residentes em Macaé, onde tem aumentado 

de forma significativa a oferta de ensino de nível superior.  

O município de São João da Barra não apresenta IES em seu território fato que 

justifica a busca por qualificação em outro município. Já o município de São Fidélis, tem uma 

IES presencial particular que funciona também como polo de Educação a Distância para 

outras universidades públicas por meio do consórcio CEDERJ. A justificativa para tal 

deslocamento portanto, está em outros fatores já citados anteriormente como localização 

geográfica, gratuidade, qualidade e modalidade dos cursos oferecidos, por exemplo. 

Conceição de Macabu, Carapebus são os municípios da região Norte Fluminense que mais 

enviam estudantes pendulares para Macaé. Esses municípios não têm instituições públicas 

nem privadas em seus territórios, sejam elas presenciais ou a distância, estimulando assim o 

deslocamento de estudantes para outras cidades em busca de vagas nas universidades. 

TABELA 17  
MATRIZ ORIGEM-DESTINO DOS DESLOCAMENTOS PARA ESTUDO NO NÍVEL SUPERIOR (%) - REGIÃO NORTE 

FLUMINENSE - 2010 
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Carapebus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,45 
Campos dos Goytacazes 1,28 0,00 4,05 2,32 8,46 4,18 9,46 9,93 11,23 50,91 
Cardoso Moreira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Conceição de Macabu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 
Macaé 4,22 1,94 0,11 4,26 0,00 2,60 0,00 0,36 0,26 13,74 
Quissamã 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 
São F. de Itabapoana 0,00 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 2,00 
São Fidélis 0,00 0,43 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 
São João da Barra 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 
Outros Municípios do ERJ 0,00 6,61 1,66 1,17 16,02 0,32 0,00 0,17 0,64 26,59 
Outras UFs 0,00 2,24 0,00 0,00 2,34 0,00 0,21 0,00 0,21 5,01 
Total 5,50 12,98 5,92 7,76 27,36 7,54 9,67 10,46 12,81 100,00 

FONTE: MICRODADOS DO CENSO DEMOGRÁFICO 2010 (IBGE, 2010). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
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A configuração de origem e destinos dos fluxos apresentados revela a centralidade de 

Campos e Macaé na oferta de oportunidades educacionais, nos dois níveis de ensino 

analisados.  

Como foi possível perceber, a localização geográfica é um fator importante na 

motivação dos deslocamentos pendulares de estudantes na região Norte Fluminense, uma vez 

que os maiores fluxos se dão entre municípios limítrofes. Além disso, alguns municípios não 

contam com IES em seu território, fato que leva as pessoas que desejam cursar o ensino 

superior, a se deslocarem para outros municípios que dispõe dessa oferta. 

Cabe ressaltar que algumas cidades podem optar pelo chamado "efeito carona" 

conhecido também como efeito "exportar custos de treinamento" (RUIZ, 2006:157) que 

consiste na decisão por não implantação de políticas de qualificação próprias, utilizando para 

isso, a estrutura e disponibilidade de municípios vizinhos.  

Esse “efeito carona” pode estar sendo utilizado em alguns municípios da região Norte 

Fluminense, que inclusive, disponibilizam transporte diário para levar seus munícipes até as 

universidades, principalmente para Campos dos Goytacazes. Esse fato pode ser observado 

diariamente durante o ano letivo: nas imediações da UENF em Campos, encontram-se 

estacionados os ônibus de vários municípios que transportam seus estudantes e os aguardam 

até o término, quando os buscam em diversas universidades de Campos para que retornem aos 

seus municípios de origem (figura 13).  
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FIGURA 13 
ÔNIBUS ESTACIONADOS EM FRENTE À UENF AGUARDANDO O TÉRMINO DAS AULAS 

 
AV. ALBERTO LAMEGO, Nº 2000 - PARQUE CALIFÓRNIA - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ 
FONTE: JÉSSICA MONTEIRO DA SILVA TAVARES. 27/01/2016. 

Alguns municípios fornecem o transporte gratuitamente, outros cobram uma taxa 

mensal aos alunos. É o caso de Bom Jesus do Itabapoana, na região Noroeste do estado. Por 

meio da Fundação de Apoio ao Ensino Superior de Bom Jesus de Itabapoana (FAESP), o 

município organiza o transporte dos estudantes de nível superior às universidades das cidades 

vizinhas.  

Há que se discutir também a viabilidade tanto do ponto de vista da eficácia da política, 

quanto do ponto de vista do atendimento da demanda local, de implantação de IES em 

municípios extremamente pequenos, principalmente quando se localizam na área de 

influência de algum polo regional. Dessa forma, o “efeito carona” talvez não seja fruto de 

uma simples decisão de não implantação de determinada política. Muitas vezes o município 

não tem recursos nem porte populacional para tal implantação. No caso de escolas de 

qualquer nível, não se trata apenas de construir uma escola, é preciso equipar, contratar e 

manter corpo docente e todo o aparato administrativo e manutenção que acompanha essa 

implantação.  
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5.3 Perfil dos estudantes pendulares na região Norte Fluminense 

Da população residente nos municípios da região Norte Fluminense, 261.822 

declararam frequentar escola ou creche, sendo que 96,1% deles estudam no próprio município 

de residência. Os que estudam em outro município correspondem a 3,8% e os que estudam em 

país estrangeiro são 85 pessoas, em números absolutos, representam menos de 0,1% do total 

(tabela 18).  

TABELA 18 
MUNICÍPIO E UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU PAÍS ESTRANGEIRO QUE ESTUDANTES DA REGIÃO NORTE 

FLUMINENSE FREQUENTAVAM ESCOLA (OU CRECHE) - 2010 
Local Total Percentual (%) 

Município de residência 251.663 96,1 
Outro município 10.073 3,8 
País estrangeiro 85 0,0 
Total 261.822 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Das 10.073 pessoas que declararam frequentar escola ou creche em outro município, 

4,8% cursam a educação infantil (creche, pré-escola e classe de alfabetização); 21,7% cursam 

o ensino fundamental (Alfabetização de jovens e adultos, regular e EJA), 18,4% estão no 

ensino médio (regular e EJA), 47,3% cursam o ensino superior e 7,8% frequentam a pós-

graduação Lato Sensu (especialização) e Stricto Sensu (mestrado e doutorado) (tabela 19). 

TABELA 19 
NÍVEL DE CURSO QUE OS ESTUDANTES PENDULARES DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE FREQUENTAM - 2010 

Curso que frequenta 
Total de 

estudantes 
Percentual 

(%) 

Educação Infantil 487 4,8 
Ensino Fundamental 2.184 21,7 
Ensino Médio 1.851 18,4 
Ensino Superior 4.762 47,3 
Pós-graduação (Lato e Stricto Sensu) 790 7,8 
Total 10.073 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

5.3.1Perfil dos estudantes de nível médio 

Dos 1.851 se deslocam para cursar o ensino médio a maioria estuda em escola 

pública (75%), contra apenas 25% que estudam em escolas particulares (tabela 20). No que 
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tange as escolas públicas de nível médio na região, vale destacar as unidades do IFF presentes 

em Campos dos Goytacazes (dois campi), São João da Barra, Macaé e Quissamã, que atraem 

muitos estudantes em busca de uma educação de nível médio/técnico gratuito e de qualidade. 

TABELA 20 
CATEGORIA ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS DOS ESTUDANTES PENDULARES DE NÍVEL MEDIO NA REGIÃO 

NORTE FLUMINENSE - 2010 
Categoria Total Percentual (%) 

Pública 1.387 75,0 
Particular 463 25,0 
Total 1.851 100,0 

 FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

A tabela 21 mostra que o número de estudantes pendulares do sexo feminino é maior 

do que do sexo masculino, exceto no grupo de 13 a 14 e de 25 a 59 anos, no qual o sexo 

masculino é predominante. É possível supor que os adolescentes que fazem movimento 

pendular, provavelmente acompanham seus pais ou familiares, que fazem esse movimento 

para o município de destino. Além disso, a maior parte desse movimento é empreendido por 

estudantes jovens de 15 a 24 anos de idade, seguido por adultos de 25 a 59 anos, que juntos 

correspondem a mais de 90% dos movimentos. 

TABELA 21 
ESTUDANTES PENDULARES DE NÍVEL MÉDIO NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE SEGUNDO IDADE E SEXO – 2010 

Grupos de idade Sexo Total Percentual 
% Masculino Feminino 

13 a 14 anos 50 22 72 3,9 
15 a 24 anos 476 717 1.193 64,5 
25 a 59 anos 270 264 534 28,8 
60 anos ou mais 20 32 52 2,8 
Total 816 1.035 1.851 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Com relação a cor ou raça, a maior parte (59,4%) se declarou (ou teve sua raça 

declarada) como branca. Os menores percentuais ficaram com os amarelos (1,7%) (tabela 22). 

TABELA 22 
COR OU RAÇA DOS ESTUDANTES PENDULARES DE NÍVEL MÉDIO NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE - 2010 

Cor ou Raça Total Percentual (%) 
Branca 1.100 59,4 
Parda 625 33,7 
Preta 94 5,1 
Amarela 32 1,7 
Total 1.851 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
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Como esperado entre estudantes do ensino médio, a maioria (80,6%) do total é solteira 

e apenas 14,9% são casados. As mulheres permanecem em maiores quantidades em todos os 

estados civis, com exceção das casadas (tabela 23).  

TABELA 23 
ESTUDANTES PENDULARES DE NÍVEL MÉDIO NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE, POR ESTADO CIVIL SEGUNDO O 

SEXO - 2010 

Estado civil 
Sexo 

Total Percentual 
(%) Masculino Feminino 

Solteiro(a) 635 856 1.491 80,6 
Casado(a) 158 118 276 14,9 
Viúvo(a) 9 32 41 2,2 
Divorciado(a) 13 17 30 1,7 
Desquitado(a) 0 12 12 0,7 
Total 815 1.035 1.850 100 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Foi analisado também o rendimento domiciliar per capita das famílias com estudantes 

pendulares, em número de salários mínimos. Esse valor refere-se ao rendimento bruto 

proveniente da divisão do rendimento mensal domiciliar pelo número de moradores do 

domicílio particular, exclusive aqueles cuja condição no domicílio fosse pensionista, 

empregado doméstico ou parente do empregado doméstico. Percebe-se que a maioria (55,5%) 

dos estudantes pendulares de nível médio, estão inseridos em domicílios com rendimento per 

capita de até um salário mínimo, seguido daqueles com rendimento de um a três salários 

mínimos.  

Em domicílios com rendimento per capita acima de cinco salários mínimos 

encontram-se apenas 3,7% dos estudantes pendulares. Esse fato indica que, a maioria dos 

estudantes pendulares de nível médio advém de famílias de classe média, seguindo o padrão 

dos deslocamentos pendulares para estudo no Brasil e a classificação de classe média da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE, 2013) da Presidência da República apresentado 

neste trabalho. Contudo, trata-se de parâmetro relativo, em outras segmentações por classes 

sociais, não se considera apenas a renda domiciliar per capita, mas outras dimensões como 

acesso a bens sociais e de consumo. Outro ponto também que fragiliza o indicador é que a 

dimensão monetária não responde da mesma forma em todas as regiões, sendo que o 

rendimento de até um salário mínimo per capita, indicaria ser um domicílio pobre, que estaria 

no segmento de usuários prioritários de políticas públicas.  
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TABELA 24 
RENDIMENTO DOMICILIAR PER CAPITA EM Nº DE SALÁRIOS MÍNIMOS DOS ESTUDANTES PENDULARES DE NÍVEL 

MÉDIO NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE EM JULHO DE 2010 
Rendimento Total Percentual (%) 

Até 1 SM 1.027 55,5 
De 1 a 3 SM 599 32,4 
De 3 a 5 SM 157 8,5 
Mais de 5 SM 68 3,7 
Total 1.851 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Entre os estudantes de nível médio que realizam movimento pendular na região 673 ou 

36% deles são ocupados. Estes estudantes trabalham em diversos setores de atividades, sendo 

o setor de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas, o que apresenta a 

maior proporção de estudantes ocupados. Neste caso, o lugar de trabalho pode ser tanto o 

município de residência, como outro município (tabela 25).  

TABELA 25 
ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE QUE FREQUENTAM ESCOLA EM OUTRO 

MUNICÍPIO, SEGUNDO OCUPAÇÃO POR SETOR DE ATIVIDADE – 2010 

Setor de atividade Estudantes 
(abs.) (%) 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 12 1,8 
Transporte, armazenagem e correio 17 2,5 
Saúde humana e serviços sociais 19 2,8 
Serviços domésticos 22 3,3 
Alojamento e alimentação 23 3,4 
Atividades administrativas e serviços complementares 23 3,4 
Outros 28 4,2 
Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e 
descontaminação 33 4,9 

Indústrias extrativas 34 5,1 
Construção 37 5,5 
Educação 47 7,0 
Administração pública, defesa e seguridade social 62 9,2 
Indústrias de transformação 64 9,5 
Atividades maldefinidas 120 17,8 
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 132 19,6 
Total 673 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
NOTA: OUTROS - ELETRICIDADE E GÁS; AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 
AQUICULTURA; OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS; INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 
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5.3.2 Perfil dos estudantes de nível superior 

Os estudantes pendulares da região Norte Fluminense que se deslocam para cursar o 

ensino superior representam 47% do total daqueles que deslocam e em números absolutos 

somam 4.762 estudantes. Diferente dos estudantes de nível médio, a maior parte dos alunos 

de graduação estão matriculados em instituições privadas (66,7%), enquanto as públicas 

registram 33,3% das matrículas (tabela 26). Tal fato pode estar associado à maior  oferta de 

vagas em instituições particulares no horário noturno, comparativamente às públicas; menor 

barreira à entrada na maioria dos cursos ofertados; aos programas do governo federal de 

financiamento parcial por meio do PROUNI; incentivos de algumas prefeituras como 

pagamentos de bolsas de estudo e fornecimento de transporte, entre outros motivos. 

TABELA 26 
CATEGORIA ADMINISTRATIVA DAS UNIVERSIDADES DOS ESTUDANTES PENDULARES DE NÍVEL SUPERIOR NA 

REGIÃO NORTE FLUMINENSE - 2010 

Categoria Total Percentual 
(%) 

Pública 1.587 33,3 
Particular 3.175 66,7 
Total 4.762 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Com relação ao nível de instrução, constatou-se que 10,1% dos estudantes pendulares 

de nível superior já tinham um curso de graduação completo, ou seja, estão buscando uma 

nova formação de nível superior, contudo a maior parte que se desloca (89,9%) demanda o 

primeiro curso superior (tabela 27). 

TABELA 27 
NÍVEL DE INSTRUÇÃO DOS ESTUDANTES PENDULARES DE NÍVEL SUPERIOR NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE - 

2010 

Nível de instrução Total Percentual 
(%) 

Médio completo e superior 
incompleto 4.281 89,9 
Superior completo 481 10,1 
Total 4.762 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

No nível superior, se mantém a predominância do sexo feminino, com exceção do 

grupo com 60 anos e mais. O grupo etário predominante, que corresponde a 54,5% do total é 

o da população de 18 a 24 anos, idade de referência para a matrícula na educação superior, 

segundo o PNE (BRASIL, 2014). Foram identificados também, 15 estudantes de graduação 

com 16 anos de idade e 56 estudantes com 17 anos, representando 1,5% do total (tabela 28). 
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Esse fato pode estar relacionado à aceleração de estudos, facilidades na realização de cursos 

supletivos, emancipação de adolescentes aprovados nas universidades e até ações judiciais. 

TABELA 28  
ESTUDANTES PENDULARES DE NÍVEL SUPERIOR NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE SEGUNDO IDADE E SEXO – 

2010 
Grupos de 

idade 
Sexo 

Total Percentual 
(%) Masculino Feminino 

16 a 17 anos 31 40 71 1,5 
18 a 24 anos 1.062 1.535 2.597 54,5 
25 a 59 anos 769 1.265 2.034 42,7 
60 anos e mais 38 22 60 1,3 
Total 1.900 2.862 4.762 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Entre os estudantes pendulares de nível superior, permanece a cor ou raça branca 

como predominante (64,1%) e a cor ou raça amarela com os menores percentuais (0,7%).  

TABELA 29 
COR OU RAÇA DOS ESTUDANTES PENDULARES DE NÍVEL SUPERIOR NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE - 2010 

Cor ou Raça Total Percentual (%) 
Branca 3.050 64,1 
Parda 1.330 27,9 
Preta 351 7,4 
Amarela 31 0,7 
Total 4.762 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

No que respeita o estado civil, a maior parte, 75,2%, é solteira e os casados 

representam 21,4% do total, o perfil é coerente com a estrutura etária de estudantes de nível 

superior, que apresenta um grupo relativamente grande no intervalo etário 25-59, mais 

expostos aos risco de casar e com maior probabilidade serem casados (tabela 30). 

TABELA 30 
ESTADO CIVIL DOS ESTUDANTES PENDULARES DE NÍVEL SUPERIOR NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE - 2010 

Estado civil 
Sexo 

Total Percentual 
(%) Masculino Feminino 

Solteiro(a) 1.499 2.081 3.580 75,2 
Casado(a) 337 681 1.018 21,4 
Divorciado(a) 41 67 108 2,3 
Desquitado(a) 23 27 50 1,0 
Viúvo(a) 0 6 6 0,1 
Total 1.900 2.862 4.762 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
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Com relação à renda domiciliar per capita, observou-se que os estudantes de nível 

superior, estão inseridos em domicílios com rendimento per capita mais elevado do que os 

estudantes de nível médio. Evidentemente, os graduandos necessariamente já têm o ensino 

médio concluído, com grande chance de estar inserido no mercado de trabalho de maneira 

concomitante à graduação, o que já elevaria a renda domiciliar per capita. Observa-se que o 

percentual de estudantes em domicílios com rendimento de até um salário mínimo foi de 

55,5% no nível médio, e de 26,7% no nível superior. A maior parte dos estudantes de 

graduação (46,8%) pertencem a domicílios rendimento per capita de um a três salários 

mínimos, seguido de 15,1% em domicílios com rendimento per capita entre três a cinco 

salários, chegando inclusive a um pequeno grupo (0,6%) em domicílios com rendimento de 

mais de 15 salários mínimos (tabela 31).  

TABELA 31 
RENDIMENTO DOMICILIAR PER CAPITA EM Nº DE SALÁRIOS MÍNIMOS DOS ESTUDANTES PENDULARES DE NÍVEL 

SUPERIOR NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE EM JULHO DE 2010 

Rendimento Total Percentual 
(%) 

Até 1 SM 1.272 26,7 
De 1 a 3 SM 2.227 46,8 
De 3 a 5 SM 719 15,1 
De 5 a 10 SM 416 8,7 
De 10 a 15 SM 95 2,0 
Mais de 15 SM 29 0,6 
Total 4.758 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Para o nível superior, o percentual de estudantes que trabalha alcança 58% do total. A 

maioria desses trabalhadores (21%) estão empregados no próprio setor educacional, seguidos 

da área de administração pública, defesa e seguridade social, com 14%. Lembrando que, o 

local de trabalho não é necessariamente no município de residência ou no de estudo (tabela 

32).  
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TABELA 32 
ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE QUE FREQUENTAM ESCOLA EM OUTRO 

MUNICÍPIO, SEGUNDO OCUPAÇÃO POR SETOR DE ATIVIDADE – 2010 

Setor de atividade Estudantes 
(abs.) (%) 

Artes, cultura, esporte e recreação 43 1,6 
Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 44 1,6 
Outros 53 1,9 
Outras atividades de serviços 66 2,4 
Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 89 3,2 
Informação e comunicação 91 3,3 
Transporte, armazenagem e correio 102 3,7 
Atividades profissionais, científicas e técnicas 104 3,8 
Indústrias extrativas 107 3,9 
Construção 109 3,9 
Indústrias de transformação 116 4,2 
Atividades administrativas e serviços complementares 125 4,5 
Atividades maldefinidas 210 7,6 
Saúde humana e serviços sociais 211 7,6 
Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 306 11,1 
Administração pública, defesa e seguridade social 393 14,2 
Educação 592 21,4 
Total 2.761 100,0 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
NOTA: OUTROS - ELETRICIDADE E GÁS; ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E 
DESCONTAMINAÇÃO; SERVIÇOS DOMÉSTICOS; ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO; ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. 

Com a finalidade de resumir e comparar as informações relacionadas às características 

dos estudantes pendulares de nível médio e superior, foi elaborada uma tabela contendo as 

informações predominantes em cada quesito. Percebe-se que, quanto à categoria 

administrativa, a maioria dos estudantes de nível médio frequentam escolas públicas (75%), 

enquanto no nível superior, as instituições privadas predominam (66,7%). O grupo de jovens 

de 15 a 24 anos, de cor ou raça branca e com estado civil solteiro (a), prevalecem em ambos 

os casos. No nível médio, menos da metade são ocupados (36%), muito provavelmente 

devido ao fato desses estudantes não terem concluído o nível educacional básico para 

ingressar no mercado de trabalho. Desses 36%, a maioria trabalha no setor comercial e recebe 

até um salário mínimo por mês. Quanto aos estudantes de nível superior, a maior parte deles é 

ocupada (58%), principalmente no próprio setor educacional, recebendo uma faixa salarial de 

um a três salários mínimos (tabela 33). 
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TABELA 33 

RESUMO COMPARATIVO DO PERFIL DOS ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR, INFORMAÇÕES 
PREDOMINANTES - 2010 

Ensino Médio 
Categoria administrativa Pública 75,0% 
Grupo de idade 15 a 24 anos 64,5% 
Cor ou raça branca 59,4% 
Estado civil solteiro (a) 80,6% 
Ocupados? Sim 36,0% 
Setor de atividade Comércio 20,0% 
Rendimento Até 1 SM 55,5% 

Ensino Superior 
Categoria administrativa Particular 66,7% 
Grupo de idade 18 a 24 anos 54,5% 
Cor ou raça branca 64,1% 
Estado civil solteiro (a) 75,2% 
Ocupados? Sim 58,0% 
Setor de atividade Educação 21,0% 
Rendimento De 1 a 3 SM 46,8% 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

5.4 Índice de Eficácia da Pendularidade 

O índice de eficácia da pendularidade (IE) indica a relação entre entrada e saída de 

estudantes, permitindo a comparação entre os municípios selecionados, independente do 

volume absoluto dos fluxos de entrada e saída. Os valores do IE próximos a 1 representam 

concentração de entradas no município; valores próximos a -1 indicam ocorrência de saídas 

do município. Valores próximos a zero podem assinalar que a área em questão apresenta certo 

nível de rotatividade, enviando e recebendo quantidades semelhantes de pessoas, 

concomitantemente. 

Para o ensino médio, percebe-se que apenas os municípios de Campos e Quissamã 

apresentam IE positivo, indicando maior número de entradas do que de saídas de estudantes 

de seus municípios. O índice de eficácia da pendularidade de Campos para o ensino médio é 

de 0,42. Em Quissamã, foi registrado o IE de 0,08. Os demais municípios registraram valores 

negativos, próximos a -1, com destaque para São Fidélis, que não recebe nenhum estudante, 

atuando apenas como exportador e Carapebus, que apresentou fluxos relevante de saída de 

estudantes (158) contra apenas 6 registros de entrada. 
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Sendo assim, com base na classificação da potencialidade da pendularidade para o 

nível médio na região Norte Fluminense, pode-se observar que Campos é o único município 

classificado como área de absorção pendular, recebendo mais estudantes do que doando. 

Quissamã aparece como área de rotatividade, com fluxos de entrada e saída equivalentes, e os 

demais municípios, são consideradas áreas de evasão de estudantes de nível médio. 

TABELA 34 
ÍNDICE DE EFICÁCIA DA PENDULARIDADE DO ENSINO MÉDIO NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE - 2010 

Município Entrada Saída IE Classificação 
Campos dos Goytacazes 914 371 0,42 Média absorção pendular 
Quissamã 54 46 0,08 Rotatividade pendular 
Cardoso Moreira 36 50 -0,16 Baixa evasão pendular 
Macaé 171 351 -0,34 Média evasão pendular 
Conceição de Macabu 12 58 -0,66 Forte evasão pendular 
SFI 33 294 -0,80 Forte evasão pendular 
São João da Barra 32 313 -0,81 Forte evasão pendular 
Carapebus 6 158 -0,93 Forte evasão pendular 
São Fidélis 0 186 -1,00 Forte evasão pendular 

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Já no ensino superior, pode-se observar que o município de Cardoso Moreira, não 

apresentou nenhuma entrada de estudantes de graduação no ano de 2010, somente saídas, fato 

que fez com que o município em questão apresentasse um IE de -1,00. Nesse nível 

educacional, na região Norte Fluminense, apenas Campos se destaca com IE positivo (0,59).  

Todos os demais acusam IE negativo, que indica um maior número de pessoas que deixa o 

município de residência para estudar do que as pessoas que se dirigem ao município com o 

mesmo objetivo. O IE de registrado em Macaé foi de -0,33, valor não muito elevado. Os 

valores dos demais municípios são altos, variando entre -0,66 e -0,96.  

Quanto a classificação, Campos permanece como única área de absorção de alunos 

pendulares para nível superior na região Norte Fluminense, a saber, no maior nível de 

absorção (forte). Os demais municípios são classificados como áreas de forte evasão pendular, 

com exceção de Macaé que se enquadra na categoria de média evasão (tabela 35). 
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TABELA 35 
ÍNDICE DE EFICÁCIA DA PENDULARIDADE DO ENSINO SUPERIOR NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE – 2010 

Município Entrada Saída IE Classificação  
Campos dos Goytacazes 2.389 609 0,59 Forte absorção pendular  
Macaé 645 1.284 -0,33 Média evasão pendular  
SFI 94 454 -0,66 Forte evasão pendular  
Carapebus 21 258 -0,85 Forte evasão pendular  
São Fidélis 25 491 -0,90 Forte evasão pendular  
Quissamã 13 354 -0,93 Forte evasão pendular  
Conceição de Macabu 12 364 -0,94 Forte evasão pendular  
São João da Barra 11 601 -0,96 Forte evasão pendular  
Cardoso Moreira 0 278 -1,00 Forte evasão pendular  

FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Quando se considera o total de estudantes pendulares do ensino médio e superior, a 

classificação do IE varia muito pouco e nenhuma posição é alterada (Tabela 36). 

TABELA 36 
ÍNDICE DE EFICÁCIA DA PENDULARIDADE DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR NA REGIÃO NORTE FLUMINENSE – 

2010 

Município Entrada Saída IE Classificação da potencialidade da 
pendularidade 

Campos dos Goytacazes 3.303 980 0,54 Área de forte absorção pendular 
Macaé 816 1.635 -0,33 Área de média evasão pendular 
SFI 127 748 -0,71 Área de forte evasão pendular 
Quissamã 67 400 -0,71 Área de forte evasão pendular 
Cardoso Moreira 36 328 -0,80 Área de forte evasão pendular 
Carapebus 27 416 -0,88 Área de forte evasão pendular 
Conceição de Macabu 24 422 -0,89 Área de forte evasão pendular 
São João da Barra 43 914 -0,91 Área de forte evasão pendular 
São Fidélis 25 677 -0,93 Área de forte evasão pendular 
FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010. ELABORAÇÃO PRÓPRIA 

5.5 Quociente Locacional (QL) 

Para se estimar a especialização do município de Campos quanto ao setor educacional 

nos cenários regional, estadual e nacional, foi utilizado o Quociente Locacional (QL). Cabe 

ressaltar que, quando o valor do QL for maior que um, o município em questão é mais 

especializado que os demais naquele setor; quando menor que um, indica que ele é menos 

especializado. 

O QL dos municípios da região Norte Fluminense está registrado na tabela 37 e entre 

os nove municípios da região Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes se destaca como o 
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município que é o mais especializado no setor educacional, com um QL de 1,545. O 

município menos especializado é Cardoso Moreira, que apresentou QL de 0,097. Esse fato 

também indica a centralidade de Campos no âmbito regional no que se refere ao setor 

educacional. 

TABELA 37 
EMPREGOS NO SETOR EDUCACIONAL EM VALORES ABSOLUTOS E QUOCIENTE LOCACIONAL, REGIÃO NORTE 

FLUMINENSE – 2010 

Município Setor Educacional 
Abs. QL 

Campos dos Goytacazes 3.810 1,545 
Quissamã 89 0,940 
São Fidélis 101 0,745 
Conceição de Macabu 47 0,734 
Macaé 2.290 0,701 
São João da Barra 53 0,254 
SFI 9 0,133 
Carapebus 8 0,123 
Cardoso Moreira 4 0,097 
Total 6.411 - 
FONTE: RAIS/MTE (2010). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

Na escala estadual, com a finalidade de se comparar municípios de porte e dinâmicas 

semelhantes, foram excluídos da seleção todos os municípios que fazem parte da região 

metropolitana. Campos, neste contexto, apresenta QL de 1,21 para o setor educacional, 

indicando uma concentração relativa de trabalhadores no setor de ensino, comparativamente 

aos demais setores. Todavia, Campos não é o município mais especializado nesse setor. Como 

observa-se na figura 14, Vassouras, na região Centro-Sul Fluminense, é o município que 

apresenta o maior QL no estado (6,29), sugerindo uma especialização da estrutura de 

produção nessa atividade. 
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FIGURA 14 
QUOCIENTE LOCACIONAL, SETOR DE ENSINO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO (MUNICÍPIOS SELECIONADOS) – 

2010 

FONTE: RAIS/MTE (2010). ELABORAÇÃO PRÓPRIA.  
NOTA: OS DEMAIS MUNICÍPIOS NÃO REPRESENTADOS NESSE GRÁFICO APRESENTARAM QL INFERIOR À 0,55. 

Em nível nacional, a classificação assumiu dois critérios. Utilizando-se a 

categorização dos centros urbanos do IBGE como referência, foram listados 39 municípios 

que fazem parte da mesma hierarquia urbana, como capital regional de nível C. Observou-se 

que a maioria dos municípios (21) apresenta um certo grau de especialização no setor 

educacional, com QL superior a uma unidade. O estado do Rio de Janeiro conta com apenas 

dois municípios nesse nível de hierarquia dos centros urbanos: Campos dos Goytacazes e 

Volta Redonda.  

Quanto ao QL desses municípios, Campos não apresenta especialização no setor de 

ensino considerando este recorte territorial, contudo apresentou QL com valor próximo da 

unidade (0,93), indicando o que se esperava mesmo. Ou seja, em uma escala de mesmo nível 

hierárquico, a tendência é que o QL de todos os municípios não se distancie muito da unidade. 

Levando em conta o QL médio deste conjunto de municípios (1,02), o mediano (1,01) o 

primeiro quartil (0,79), Campos se insere exatamente entre no intervalo entre os valores 25% 

e 50% dos municípios nesse nível hierárquico.  
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TABELA 38 
EMPREGOS NO SETOR EDUCACIONAL EM VALORES ABSOLUTOS E QUOCIENTE LOCACIONAL, BRASIL - 

MUNICÍPIOS E ESTADOS SELECIONADOS POR NÍVEL DE HIERARQUIA URBANA (CAPITAIS REGIONAIS C) - 2010 

Município Estado Setor Educacional 
Abs. QL  

Uberaba MG 8.020 2,08 
Mossoró RN 4.336 1,61 
Pelotas RS 4.888 1,49 
Ijuí RS 1.258 1,44 
Presidente Prudente SP 4.002 1,37 
Bauru SP 7.224 1,32 
Araçatuba SP 2.749 1,26 
Pouso Alegre MG 2.404 1,25 
Volta Redonda RJ 3.932 1,21 
Criciúma SC 3.291 1,17 
Santarém PA 1.831 1,16 
Santos SP 8.903 1,12 
Araraquara SP 3.531 1,12 
Ponta Grossa PR 3.868 1,07 
Marília SP 2.913 1,07 
Dourados MS 2.384 1,06 
Teófilo Otoni MG 1.177 1,05 
Juazeiro do Norte CE 1.912 1,03 
Varginha MG 1.774 1,02 
Boa Vista RR 3.328 1,01 
Caruaru PE 2.758 1,00 
Arapiraca AL 1.213 0,96 
Campos dos Goytacazes RJ 3.810 0,93 
Araguaína TO 1.090 0,93 
Governador Valadares MG 2.300 0,91 
Petrolina PE 2.184 0,91 
Piracicaba SP 4.989 0,90 
Imperatriz MA 1.609 0,81 
Novo Hamburgo RS 2.978 0,80 
Divinópolis MG 2.025 0,78 
São José dos Campos SP 7.091 0,73 
Sorocaba SP 6.020 0,72 
Barreiras BA 815 0,70 
Ipatinga MG 2.603 0,69 
Macapá AP 2.765 0,67 
Rio Branco AC 2.980 0,65 
Cachoeiro de Itapemirim ES 1.333 0,63 
Sobral CE 1.142 0,58 
Marabá PA 955 0,49 

FONTE: RAIS/MTE (2010). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 
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Outra análise em nível nacional foi realizada considerando um conjunto municípios de 

porte populacional similar, entre 240 a 550 mil habitantes, com exceção de regiões 

metropolitanas. Nessa nova seleção de 30 municípios, o estado do Rio de Janeiro aparece com 

três municípios, Campos, Petrópolis e Volta Redonda. Quanto ao QL, percebe-se que Campos 

continua com valor abaixo de uma unidade (0,88), o que indica que o setor educacional da 

cidade não é mais especializado que os demais municípios de porte populacional equivalente 

(tabela 39). Contudo deve-se ressaltar que apenas o porte populacional não é preponderante 

para determinar a especialização ou não do município em determinado setor, a estrutura 

setorial do emprego e a participação do município no emprego total é que vai impactar o 

indicador.  

Na classificação anterior, na qual Campos apresenta um QL mais próximo da unidade, 

parece refletir de forma mais fidedigna a posição de Campos como Centro Regional, cuja 

classificação considera além do porte populacional vários outros fluxos em direção ao 

município.  

TABELA 39 
EMPREGOS NO SETOR EDUCACIONAL EM VALORES ABSOLUTOS E QUOCIENTE LOCACIONAL, POPULAÇÃO 

TOTAL,  BRASIL - MUNICÍPIOS E ESTADOS SELECIONADOS POR PORTE POPULACIONAL - 2010 
(continua) 

Municípios Estado População  
total 

Setor Educacional 
Abs. QL  

Santa Maria RS 261.031 7.616 2,60 
Uberaba MG 295.988 8.020 1,98 
Mossoró RN 259.815 4.336 1,53 
Foz do Iguaçu PR 256.088 3.637 1,44 
Pelotas RS 328.275 4.888 1,42 
Juiz de Fora MG 516.247 9.313 1,40 
Vitória da Conquista BA 306.866 3.545 1,27 
Bauru SP 343.937 7.224 1,26 
Montes Claros MG 361.915 4.453 1,25 
Volta Redonda RJ 257.803 3.932 1,15 
Santarém PA 294.580 1.831 1,11 
Cascavel PR 286.205 4.460 1,04 
Ponta Grossa PR 311.611 3.868 1,02 
Petrópolis RJ 295.917 3.554 1,01 
São José do Rio Preto SP 408.258 5.893 0,97 
Boa Vista RR 284.313 3.328 0,96 
Caruaru PE 314.912 2.758 0,95 
Campos dos Goytacazes RJ 463.731 3.810 0,88 
Governador Valadares MG 263.689 2.300 0,87 
Petrolina PE 293.962 2.184 0,87 
Piracicaba SP 364.571 4.989 0,86 
Franca SP 318.640 3.141 0,79 
Caxias do Sul RS 435.564 6.372 0,75 
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(continuação) 
Anápolis GO 334.613 2.990 0,74 
Porto Velho RO 428.527 5.997 0,66 
Rio Branco AC 336.038 2.980 0,62 
Jundiaí SP 370.126 4.918 0,61 
Limeira SP 276.022 2.240 0,57 
Embu SP 240.230 387 0,17 
Taubaté SP 278.686 2.509 0,63 

FONTE: RAIS/MTE (2010). ELABORAÇÃO PRÓPRIA. 

A análise dos diferentes quocientes locacionais no mesmo setor da economia (setor 

educacional) em diversos níveis e regiões de referência demonstra que cada lugar pode ser 

considerado central em sua respectiva área de influência. Campos dos Goytacazes por 

exemplo, é uma área central para a mesorregião a que pertence (Norte Fluminense). Quando 

observado a nível estadual, o município apresenta um determinado grau de especialização, 

mas não tão alto. No âmbito nacional, nas duas classificações realizadas, Campos apresentou 

um QL abaixo de uma unidade, indicando que não é mais especializado no setor educacional, 

contudo pode-se dizer que é próximo, dos municípios de porte populacional e nível 

hierárquico semelhantes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O deslocamento pendular, por ser multiescalar e multidimensional deve ser analisado  

considerando os  múltiplos aspectos da dinâmica econômica e da sociedade. No que tange os 

deslocamentos populacionais para fins de estudo na região Norte Fluminense, constatou-se 

herança dos processos históricos na posição do município de Campos dos Goytacazes como 

centro regional. As evidências empíricas analisadas dão suporte à uma formulação básica, 

qual seja: Campos dos Goytacazes é um polo educacional na região Norte Fluminense, 

atraindo os maiores fluxos de estudantes.  

A distribuição espacial das unidades de ensino médio e da população em idade 

adequada para cursar esse nível de ensino se mostrou relativamente proporcional. Porém, as 

Instituições de Ensino Superior estão concentradas em alguns municípios apenas, fato que faz 

com que os estudantes tenham que se deslocar de seus municípios de residência para cursar o 

ensino superior. Em alguns casos, como nos deslocamentos para ensino superior, a 

mobilidade deve mesmo existir uma vez que não se justifica implantar uma instituição de 

ensino superior em cada município, nem uma escola de nível médio em cada bairro, por 

exemplo. Além disso, a oferta deve se localizar onde há demanda de estudantes. 

Os municípios da região Norte Fluminense que mais recebem estudantes pendulares, 

inclusive de outros estados são Campos dos Goytacazes e Macaé.  

O Índice de Eficácia da Pendularidade analisado indicou que a maioria dos municípios 

da região Norte Fluminense são áreas de forte evasão pendular, ou seja, municípios que 

enviam cidadãos para estudar em outras divisão administrativa. Apenas o município de 

Campos do Goytacazes foi classificado como área de média e forte absorção pendular para os 

níveis médio e superior, respectivamente.  

Ao mensurar o quociente locacional, percebeu-se que, comparando com os demais 

municípios da região Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes se destaca como o mais 

especializado no setor educacional. No âmbito estadual, o QL indicou uma especialização do 

município no setor, apesar de não ser o mais especializado. Já a nível nacional, nas duas 

classificações realizadas, Campos não se mostrou mais especializado no setor educacional do 

que outros de mesmo porte populacional e de mesma posição na hierarquia urbana. Esse dado 
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revela que, cada lugar é central em sua respectiva área de influência, quando as escalas são 

ampliadas, a centralidade diminui. 

Desse modo, foi demonstrado que os deslocamentos populacionais para fins de estudo 

na região Norte Fluminense se concentram no município de Campos dos Goytacazes que, 

apesar de obter baixos índices nas avaliações da educação básica é um polo educacional, 

principalmente para o ensino superior, exercendo papel de centro regional, atraindo estudantes 

de várias partes do estado do Rio de Janeiro e, inclusive de outros estados do Brasil. 

Acrescenta-se que os trabalhos sobre mobilidade populacional para fins educacionais, 

principalmente em geografia, são relativamente recentes e demandam por maiores pesquisas e 

análises. Nesse sentido, trata-se de um tema incipiente que tende a crescer, pois o processo de 

seleção das universidades públicas considerando a nota do ENEM aumentou muito a 

mobilidade populacional dos estudantes, especialmente a mobilidade de longa distância. 

Acrescenta-se ainda que o tema admite uma gama variada de possibilidades  analíticas para 

estudos posteriores, tanto no quadro teórico como na realização de estudos empíricos. Vale 

ressaltar que a maior parte dos estudos realizados nessa área investigam de forma 

predominante os movimentos populacionais por motivo de trabalho, porém, embora as 

magnitudes sejam diferenciadas, ambos seguem lógicas semelhantes, em que a população 

busca no destino o que o seu lugar de origem não lhe proporciona.   
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