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INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa faz parte do Projeto Temático “Observatório das Migrações em São Paulo: Fases e Faces do Fenômeno Migratório no 
Estado de São Paulo”, coordenado pela Profa. Rosana Baeninger, financiado pela FAPESP, em andamento no Núcleo de Estudos de 
População. O tema “movimentos pendulares” faz parte do cotidiano dos aglomerados urbanos em várias regiões no país. A 
população muitas vezes pode viver em uma localidade e manter algum tipo de vínculo com outro município realizando assim 
deslocamentos diários. Diante deste tema amplo e complexo, durante a pesquisa, houve a oportunidade de se questionar sobre um 
tema anterior a este, mas que é base para todo este processo: a formação de novas redes urbanas.  
 
METODOLOGIA 
A pesquisa teve como base uma metodologia de análise quantitativa, através da coleta das informações do Censo de 2000 e do 
estudo da bibliografia sobre o tema que deu suporte para a pesquisa atual no mestrado.  
 
RESULTADOS E CONCLUSÕES 
Para entender este processo, foram utilizados três critérios baseados no IBGE e nos autores: Vilmar Faria (1976) e George Martine 
(1994). O IBGE considera urbano os municípios com mais de 20 mil habitantes na área urbana. Já Vilmar Faria leva em consideração 
os municípios com mais de 20 mil habitantes urbanos no distrito sede. Martine em uma visão mais abrangente considera também os 
distritos para identificar o urbano. 
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No Gráfico 1 ao lado tomamos como exemplo Angra dos Reis que aparece com uma 
população urbana de 114.300 para o IBGE, já para Faria que considera apenas o 
distrito sede temos uma população urbana de 33.305. Por fim, observando também 
os distritos, seguindo o critério de Martine a população urbana de Angra dos Reis é 
de 76.398. Desta forma, a partir destes critérios, mas principalmente do critério do 
Martine que leva em consideração também os distritos, é possível identificar uma 
nova rede urbana brasileira. Assim, esta nova rede urbana identificada poderá ser a 
base para avaliar os movimentos pendulares. 
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