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INTRODUÇÃO:
Os fluxos migratórios fazem parte da história de Caxias do Sul. Só na última década, a cidade foi a que mais 
ganhou população em todo o Estado do Rio Grande do Sul, com um aumento de 75.145 habitantes (+20,85%), 
segundo os dados do Censo 2010. 

OBJETIVO:
Identificar as características que os fluxos migratórios recentes apresentam a
fim de subsidiar as políticas sociais no atendimento a essa população. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Pode-se apontar o fato do perfil migratório nem sempre atender às exigências do mercado de trabalho formal 
caxiense, o que agrava as situações de vulnerabilidade dessa população que vêm em busca de emprego. 
Constata-se, também, a necessidade de ampliação das políticas sociais tanto dos municípios de naturalidade dos 
migrantes quanto no município de Caxias do Sul, a fim de garantir os direitos sociais dessa população. 

Os relatos comprovam a importância do trabalho como o principal motivo da migração. Além de muitos migrantes 
afirmarem que, no momento da migração se encontravam em situação de vulnerabilidade, e a possibilidade de 
migrar foi a alternativa encontrada para suprir as necessidades básicas. 
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METODOLOGIA:
A matriz teórica utilizada é a crítica e o estudo, de natureza quantitativa e qualitativa, conta com a análise dos 
dados do Censo Demográfico de 2010 e do banco de dados do Centro de Atendimento ao Migrante (CAM) 
referente ao ano de 2010, bem como de entrevistas realizadas com os migrantes durante o ano de 2011.

RESULTADOS:
Os dados do Banco do CAM indicam que a população migrante é predominantemente natural do Rio Grande do 
Sul, de municípios como Santana do Livramento, Dom Pedrito, Vacaria e Uruguaiana, migrante de uma etapa, 
com pouca qualificação profissional, baixa escolaridade e em busca de trabalho.

Foi possível identificar, por meio dos dados do Censo 
2010, que os municípios de naturalidade dos migrantes 
apresentaram perdas populacionais na última década, 
como  Santana  do  Livramento (-9,23%),  Dom Pedrito  
(-3,74%) e Uruguaiana (-1,18%) e os municípios 
próximos à Caxias do Sul tiveram taxas elevadas de 
crescimento como Bento Gonçalves (+17,26%) e 
Farroupilha (+15,06%).

“Agora o meu objetivo aqui em Caxias é trabalhar pra conseguir dinheiro, conseguir estabilidade” (Cristiano, 23 anos).

“[...] lá a gente passava necessidades, fome, miséria. Agora não tô passando mais fome nem frio” (Vitória, 52 anos).

“Lá tinha menos emprego e aqui tem mais emprego, mais oportunidade de crescer” (Alice, 24 anos).

Mapa 1- Municípios de naturalidade da população que 
procurou os serviços do CAM durante o ano de 2010. 

Tabela 1 - Distribuição absoluta e percentual da diferença entre a população do País, da Região Sul, do Rio Grande do Sul
e de Caxias do Sul na última década

Absoluta Percentual
Brasil 190.755.799 169.590.693 21.165.106 12,48
Região Sul 27.386.891 25.089.783 2.297.108 9,16
Rio Grande do Sul 10.693.929 10.181.749 512.180 5,03
Caxias do Sul 435.564 360.419 75.145 20,85
Pesquisa: "Migrações Internas e suas Dinâmicas". 
Fonte: Censo 2010. Disponível em:<http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=4&uf=00>. Acesso em: 14 out. 2011.
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Tabela 2- Distribuição absoluta e percentual da diferença entre a população dos municípios da Mesorregião 
Sudoeste do Rio Grande do Sul entre os anos de 2000 e 2010, presentes no Banco CAM 2010

Absoluta Percentual
Alegrete 77.653 84.338 (-)6.685 (-)7,93
Bagé 116.794 118.767 (-)1.973 (-)1,66
Dom Pedrito 38.898 40.410 (-)1.512 (-)3,74
Itaqui 38.159 39.770 (-)1.611 (-)4,05
Quaraí 23. 021 24.002      (-)981            (-)4,09
Rosário do Sul 39.707 41.058 (-)1.351 (-)3,29
Santana do Livramento 82. 464 90.849 (-)8.385 (-)9,23
São Borja 61.671 64.869 (-)3.198 (-)4,93
São Gabriel 60.425 62.249 (-)1.824 (-)2,93
Uruguaiana 125.435 126.936 (-)1.501 (-)1,18
Rio Grande do Sul 10.693.929 10.181.749 512.180 5,03
Pesquisa: "Migrações Internas e suas Dinâmicas". 
Fonte:  Censo 2010. Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=29&uf=43>. Acesso em: 07 mar. 2012.
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