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Apresentação  

O Observatório do Mercado de Trabalho do Maranhão (OMT-MA) foi concebido para difundir 

informações sobre o mercado de trabalho e subsidiar políticas públicas de emprego e renda por 

meio da divulgação de estatísticas sobre o mercado de trabalho maranhense.  

O surgimento da unidade maranhense do Observatório do Trabalho, vinculado à rede do 

Observatório Nacional do Mercado de Trabalho, teve início em outubro de 2015. À época, a 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por meio do Grupo de Pesquisa Trabalho e 

Sociedade (GPTS), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, celebrou 

convênio com a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho para a 

implantação da unidade.  

Para acompanhar a dinâmica do mercado de trabalho maranhense, a equipe do OMT-MA 

preparou relatórios com diferentes enfoques. O Boletim Mensal do Mercado de Trabalho 

Maranhense tem como propósito verificar o comportamento do emprego formal por meio do 

monitoramento das informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED). O Boletim Conjuntural Trimestral, elaborado para São Luís e Maranhão, tem como 

foco mapear a conjuntura do mercado de trabalho por meio de dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua Trimestral do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

(IBGE) e pela consolidação de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(CAGED). Os Relatórios Estruturais do Mercado de Trabalho, realizado para o estado do 

Maranhão, São Luís, Açailândia, Barreirinhas, Codó e Imperatriz, buscam captar as mudanças 

populacionais, ocupacionais, no rendimento e no emprego formal.  

A equipe do OMT-MA espera que as informações disponibilizadas em cada Relatório e Boletim 

possam gerar debates e discussões sobre o desenvolvimento do nosso estado e sobre as políticas 

públicas de trabalho, emprego e renda.  

 

Boa leitura! 

Prof. Tadeu Gomes Teixeira 

Coordenador Técnico do OMT-MA  



 

 

 

1. Histórico do município de Barreirinhas 

 

O município de Barreirinhas fica localizado à margem direita do Rio Preguiças – 

entre os municípios de Santo Amaro do Maranhão, Santana do Maranhão e Paulino Neves, na 

Mesorregião Norte Maranhense e Microrregião dos Lençóis Maranhenses.  

Figura 1 – Localização do município de Barreirinhas-MA 

 

As informações acerca da história do município são escassas. Conforme assinala 

Ramos (2012), não é possível afirmar com clareza a data exata de ocupação dos primeiros 

habitantes da região hoje conhecida como Barreirinhas, nem sua identificação e origem. 

Todavia, segundo D’Antona (1997 apud RAMOS, 2012), a existência de locais denominados 

com expressões do contexto indígena pode significar a presença da população no local. Para 

exemplificar sua hipótese, o autor cita, entre outros, o povoado de “Caburé”, que além de se 

referir a uma espécie de ave, representa a palavra “caboclo”. Para o autor, a povoação por outras 

etnias pode ser explicada através da chegada de embarcações estrangeiras, através do Rio 

Preguiças. 

Assim, supõe-se que a povoação do local e consequente fixação dos moradores na 

região, sucedeu principalmente pela fertilidade das margens dos rios e pelo clima favorável a 

criação de gado e plantação de cana-de-açúcar. A partir de estudos realizados por D’Antona 

(1997), é possível concluir que grande parte das famílias de lavradores e pescadores é originária 

do Ceará, numa relação aparente entre as secas do estado e os movimentos migratórios em 

direção ao território dos Lençóis Maranhenses na metade do século XIX e início do século XX. 



 

 

 

Segundo Marques (2012), a economia do município, até as décadas de 1970 e 1980, 

era considerada pouco expressiva – restringida basicamente ao extrativismo, à pesca, à 

pecuária, à agricultura familiar e ao comércio local. Nesse período, a Petrobrás inicia pesquisas 

na região acerca da prospecção de gás e petróleo, as quais resultaram economicamente inviáveis 

(RAMOS, 2012). Todavia, naquele momento, o interesse no município propiciou aumento na 

oferta de empregos, atração de novos investimentos e melhorias nas condições de infraestrutura 

urbana, através da instalação de serviços públicos de água encanada e energia elétrica.   

Apesar da Petrobrás não permanecer na região, esse foi um período de destaque do 

município. [...] Anterior a 1960, a energia elétrica na cidade era distribuída através de 

um motor a óleo, que fornecia energia das dezoito às vinte duas horas. O município 

Barreirinhas ganhou destaque quando a Petrobrás ensaiou a prospecção de petróleo 

na região e começou a abrir trilhas para as pesquisas com a finalidade de detectar gás 

ou petróleo na região. Nesse momento iniciou-se um período de dinamização da 

economia local com a construção de estradas vicinais e a introdução de novos 

equipamentos de transportes terrestres, como o jipe e o caminhão (RAMOS, 2012, p. 

39). 

Ainda conforme Marques (2012), a regulamentação do Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses em 02 de junho de 1981, por meio do Decreto Federal n.º 86.069, 

impulsionou a formação do turismo como principal atividade econômica da região. A partir da 

década de 1990, os investimentos acumulados nesta atividade consolidaram o município de 

Barreirinhas como a porta de entrada para o acesso ao parque, bem como contribuíram para o 

desenvolvimento de diversos setores de prestação de serviços, incluindo a criação extensiva de 

pousadas, hotéis, restaurantes e etc.  

Ademais, outro fator que contribuiu nesse processo foi a construção da Rodovia 

MA-402 em 2002, também conhecida como Translitorânea, a qual facilitou o acesso ao parque 

por meio do município. Conforme aponta Ramos (2012), Barreirinhas vivia em relativo 

isolamento antes de sua construção. Em muitos lugares da região, o acesso somente era possível 

por meio de canoa ou a cavalo. 

Desse modo, anterior a este período de mudanças socioespaciais significativas, as 

comunidades locais exerciam principalmente atividades de cunho primário. Contudo, na 

medida em que estas foram perdendo espaço como principal fonte de renda no cenário local, a 

população buscou outras formas de subsistência, nas quais a construção civil, o turismo e o 

artesanato foram algumas das opções utilizadas, absorvendo grande parte dos trabalhadores 

(as).  

De acordo com o exposto por Tasso et al. (2010), Barreirinhas apresenta diversos 

atrativos naturais que contribuem para seu potencial turístico – conferindo-lhe uma paisagem 

ambiental diversificada e exótica para a região –, tais como a existência de dunas móveis, 

manguezais, rios e lagoas interdunares, restingas e assim por diante. O município de 



 

 

 

Barreirinhas é considerado polo indutor no que se refere à exploração turística, o que significa 

dizer que este possui maior infraestrutura para sua realização e práticas de planejamento 

avançadas. Além disso, representa dizer que o turismo neste local é considerado intenso e 

essencial para a economia local (COSTA, 2015).  

A organização do turismo em grande intensidade, fenômeno observado a partir de 

meados da década de 1990, trouxe consigo a elaboração de planos governamentais voltados 

para a promoção de receitas, trabalho e desenvolvimento local e regional. Da mesma forma, as 

campanhas publicitárias e o incentivo a especulação imobiliária aceleraram a atividade turística 

no município. Por outro lado, é possível afirmar que a instalação dessas atividades foi 

acompanhada pelo descaso com as comunidades tradicionais da região (RAMOS, 2012). 

 

2. Caracterização Econômica do Município e Propostas de Investimento  

 

O PIB de Barreirinhas a preços constantes ultrapassava a marca de R$ 19 milhões 

em 1980, como mostra o gráfico 1. Nos anos seguintes, manteve seu crescimento de forma 

contínua, apresentando leve queda somente em 2009. Ao observar o número de 

estabelecimentos em Barreirinhas entre 1980 e 1995, é possível concluir que o crescimento na 

área de comércio e prestação de serviços foi o maior no período, especialmente na década de 

1990, marcada pelo desenvolvimento econômico e espacial do município. Por outro lado, no 

setor da indústria, a atuação dos estabelecimentos diminuiu, como pode ser verificado no 

gráfico 2. 

 

Gráfico 1 – Produto Interno Bruto de Barreirinhas a preços constantes entre 1980 e 2010 (Em milhões) 

 



 

 

 

 

Fonte: IPEADATA/IBGE 

Elaboração: OMT-MA  

OBS: Deflator Implícito do PIB para preços do ano 2000 

 

Gráfico 2 – Número de Estabelecimentos em Barreirinhas (1980-1995) 

 

Fonte: IPEADATA/IBGE 

Elaboração: OMT-MA  

 

No que se refere ao PIB (a preços de mercado corrente) de Barreirinhas por setor 

de atividade, entre 2010 e 2014, é possível notar o crescimento contínuo em todos os setores, 

com exceção de uma leve queda no valor adicionado bruto da Indústria entre 2012 e 2013. 

Dessa forma, conforme apontado pela Tabela 1, o setor com maior demonstração do valor 

adicionado nesse período foi o da Administração, seguido do setor de Serviços, Agropecuária 

e, por último, com pouca expressão, da Indústria. 
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Tabela 1 – Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) de Barreirinhas por setor de atividade (2010-2014) 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 

PIB (R$ 1.000) 196.705 239.702 270.422 317.002 380.737 

Valor Adicionado Agropecuária 

(R$ 1.000) 

30.697 40.157 44.782 61.524 74.460 

Valor Adicionado Indústria (R$ 

1.000) 

10.438 13.361 15.091 14.774 20.534 

Valor Adicionado Serviços (R$ 

1.000) 

63.632 79.388 84.840 100.140 128.974 

Valor Adicionado Administração, 

Saúde e Educação Públicas e 

Seguridade Social (R$ 1.000) 

85.404 97.837 116.160 129.317 141.292 

Fonte: IBGE 

Elaboração: OMT-MA 

 

2.1 Propostas de investimento na região 

 

Os investimentos previstos para o município de Barreirinhas, assim como para a 

microrregião dos lençóis maranhenses, estão centrados na área do turismo. O programa 

“Turismo nos Parques”, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2017, por exemplo, tem 

como principal objetivo desenvolver o turismo no país gerando emprego e renda associados à 

“sustentabilidade”. De acordo com a proposta, serão destinados investimentos para 25 (vinte e 

cinco) parques em todo o Brasil, incluindo o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. 

O programa “Turismo nos Parques” acontecerá por meio de licitações de 

concessões para empresas prestarem alguns serviços nesses locais, tais como transporte e 

visitação, por um determinado período. O Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, garante 

que não se trata da privatização dos parques, pois estes continuarão sob controle administrativo 

e territorial do governo federal.  

De acordo com Furtado (2007 apud RODRIGUES, 2009), a concessão de serviços 

oferece diversos riscos que devem ser analisados profundamente, a exemplo dos conflitos de 

interesses permeados por sujeitos diversificados – considerando que a finalidade maior do 

Estado deve ser a prestação de serviços adequados e de qualidade à população. É necessário 

averiguar até que ponto a parceria com a iniciativa privada contribuirá para o desenvolvimento 

da região e consequente expectativa por geração de empregos e renda. Desse modo, cabe 

salientar que: 

[...] os recursos provenientes da visitação devem exceder os seus custos, para que 

possam efetivamente gerar benefícios para as áreas protegidas, ao invés de as áreas 

protegidas simplesmente subsidiarem esta atividade (FONT, COCHRANE & 

TAPPER, 2004). Contudo, a busca pela sustentabilidade econômica das atividades de 



 

 

 

visitação pode induzir a uma interpretação equivocada por parte das esferas pública e 

privada sobre as funções dos parques nacionais, pois o objetivo básico destas áreas é 

a conservação da natureza – sendo incentivadas as atividades de visitação, pesquisa, 

educação e interpretação ambiental – e não a obtenção de lucro (RODRIGUES, 2009, 

p. 144). 

Os investimentos na geração de energia eólica também prometem a criação de 

novos postos de trabalho na região. O parque da empresa Omega Energia, conhecido como 

Projeto Delta 3 – o primeiro em geração de energia eólica do Maranhão – e localizado na região 

dos Lençóis Maranhenses, entre as cidades de Barreirinhas e Paulino Neves, teve um 

investimento de R$ 1,5 bilhão. 

A expectativa é que o complexo eólico inicie suas atividades ainda em 2017, com 

a capacidade de gerar o equivalente a 13% de toda a energia do estado. Além disso, com a 

construção de linha de transmissão entre os municípios do complexo eólico e o município de 

Miranda do Norte, bem como a extensão da Rodovia MA-315, que liga os municípios de 

Barreirinhas e Paulino Neves, estima-se a abertura de mil novas vagas de empregos entre os 

municípios da região do Parque dos Lençóis. 

 

3. Caracterização Demográfica  

 

A população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

para o município de Barreirinhas em 2017 é de 62.458 habitantes. O crescimento populacional, 

conforme apresentado no Gráfico 3, foi de 6% entre 1970 e 1980, e 11% entre 1980 e 1991. 

Entre 1991 e 2000, por sua vez, a taxa corresponde ao triplo da anterior, chegando a 33%. Por 

fim, de 2000 a 2010 a taxa de crescimento é de 38%.  

 

Gráfico 3 – População residente (1970-2010) 



 

 

 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

O gráfico 4, referente à população etária por sexo em 2000 e 2010 para Barreirinhas, 

revela uma pirâmide de base larga e topo estreito, ou seja, o município possui uma pirâmide 

caracterizada como jovem para ambos os censos. É possível afirmar que a população de 

Barreirinhas cresceu em praticamente todas as faixas etárias, com ênfase na população adulta, 

representada pelo tronco da pirâmide em 2010.  

Assim, cabe destacar que, em 2010, a população entre 10 e 59 anos representava 

mais da metade da população de Barreirinhas, com 67,89%; situação semelhante apresentada 

em 2000, no qual esse mesmo grupo representava 64,25% da população. 

Gráfico 4 – Pirâmide etária por sexo (2000 e 2010) 
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Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

Durante o intervalo de quatro décadas, verifica-se, no Gráfico 5, o crescimento 

populacional tanto na zona urbana como rural. A população rural em 2010 era de 32.877 

pessoas contra 22.053 na zona urbana. Apesar do crescimento da população urbana, a zona rural 

do município ainda predomina como principal local de moradia. Contudo, em termos 

percentuais, a população urbana que em 1970 representava apenas 13% da população, em 2010 

responde por 40%, o que aponta para um forte processo de urbanização, especialmente a partir 

da primeira década desse século. 

 

Gráfico 5 – Evolução da população por situação de domicílio (1970-2010) 
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Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

Quando se considera a distribuição populacional por sexo, verifica-se uma situação 

de equilíbrio no recenseamento de 1970 – o número de mulheres é inferior ao de homens apenas 

por 3 pessoas. Por outro lado, observa-se que a população masculina cresceu de forma mais 

acentuada nos recenseamentos seguintes, aumentando a diferença para 512 indivíduos (1980), 

932 (1991), 1.131 (2000) e 1.334 (2010), conforme pode ser verificado no Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Evolução da população por sexo (1970-2010) 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  
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Elaboração: OMT-MA 

 

Ao considerar o recorte de raça e cor dos residentes em Barreirinhas no período de 

1991 a 2010, observa-se a predominância no número de pardos, seguido de pessoas brancas. 

Destaca-se o ano de 2010, o qual pela primeira vez apresentou uma população autoidentificada 

como indígena, com 0,02% da população residente. 

 

Gráfico 7 – Evolução da população por cor - 1991 a 2010 (%) 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

Entre a população residente, verifica-se no censo de 2010 que 25,89% tinham 

algum tipo de deficiência, destacando-se um elevado número de pessoas com algum tipo de 

deficiência visual (17,13%), conforme identificado na Tabela 2. É importante destacar que em 

2000 a classificação da população residente por tipo deficiência possuía 9 (nove) tipificações, 

ao passo que em 2010 observa-se a utilização de 13 (treze). Assim, a mudança metodológica 

nos censos de 2000 e 2010, sobre a população residente com deficiência, impossibilita a 

comparação dos dados de forma satisfatória. 

 

Tabela 2 – População residente por tipo de deficiência  

2000 N.º % 

Pelo menos uma das deficiências enumeradas 4.893 12,33 
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Deficiência mental permanente 595 1,50 

Deficiência física - tetraplegia, paraplegia ou hemiplegia permanente 131 0,33 

Deficiência física - falta de membro ou de parte dele (perna, braço, 

mão, pé ou dedo polegar) 

21 0,05 

Deficiência visual - incapaz, com alguma ou grande dificuldade 

permanente de enxergar 

3.714 9,36 

Deficiência auditiva - incapaz, com alguma ou grande dificuldade 

permanente de ouvir 

932 2,35 

Deficiência motora - incapaz, com alguma ou grande dificuldade 

permanente de caminhar ou subir escadas 

1.268 3,20 

Nenhuma dessas deficiências 34.591 87,20 

Sem declaração 185 0,47 

2010 N.º % 

Pelo menos uma das deficiências investigadas 14.220 25,89 

Deficiência visual - não consegue de modo algum 127 0,23 

Deficiência visual - grande dificuldade 2.349 4,28 

Deficiência visual - alguma dificuldade 9.409 17,13 

Deficiência auditiva - não consegue de modo algum 157 0,29 

Deficiência auditiva - grande dificuldade 532 0,97 

Deficiência auditiva - alguma dificuldade 1.800 3,28 

Deficiência motora - não consegue de modo algum 63 0,11 

Deficiência motora - grande dificuldade 1.267 2,31 

Deficiência motora - alguma dificuldade 2.595 4,72 

Mental/intelectual 824 1,50 

Nenhuma dessas deficiências 40.710 74,11 

Sem declaração - 25,89 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

De acordo com o Gráfico 8, no que concerne à distribuição da população por faixa 

de renda, observa-se, nos dois períodos recenseados (2000 e 2010), que a maior parte dos 

munícipes recebiam remuneração de até 1 (um) salário mínimo. Nota-se que a população sem 

rendimento (que receberam somente em benefícios) representava 59,03% da população 

barreirinhense em 2000 e 48,20% em 2010. No outro extremo, constata-se que aqueles que 

recebem mais de 2 (dois) salários mínimos não ultrapassam 2% em todas as faixas analisadas 

dos censos de 2000 e 2010. 

 



 

 

 

Gráfico 8 – Rendimento mensal da População em 2000 e 2010 (%) 

 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

4. Trabalho, Ocupação e Rendimento 

 

A População em Idade Ativa (PIA) de Barreirinhas, conforme o Gráfico 9, era 

equivalente a 64,05% da população total em 1991, passando para 71,02% em 2000 e finalmente 

para 74,81% em 2010. Quando relacionada à População Economicamente Ativa (PEA), 

observa-se que a taxa de atividade foi de 47,97% em 1991, 53,65% em 2000 e 48,19% para 

2010. 

Gráfico 9 – Evolução da População em Idade Ativa (PIA) - 1991 a 2010 
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Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

A População Economicamente Ativa (PEA) do município de Barreirinhas apresenta 

crescimento contínuo, conforme aponta o Gráfico 10. Em termos absolutos, teve acréscimo de 

10.696 pessoas entre os censos de 1991 e 2010, representando aumento de 117,46%. Em 1991, 

eram 9.106 pessoas, ao passo que em 2010 já somavam 19.802. 

Gráfico 10 – Evolução da População Economicamente Ativa (PEA) - 1991 a 2010 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 
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Em relação à distribuição da PEA por sexo, verifica-se que os homens compõem a 

maior parte da população economicamente ativa nos três períodos recenseados, mesmo diante 

do seu declínio paulatino. Dessa forma, chama-se atenção para o crescimento contínuo na 

participação das mulheres nesse mesmo período, com crescimento de 17,74% nos 19 anos 

analisados. 

Gráfico 11 - Participação dos sexos na PEA 1991-2010 (%) 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

De acordo com o Gráfico 12, a faixa etária mais representativa na PEA, em 1991 e 

2010, compreendia a população de 20 a 24 anos, com 1.487 e 3.163 pessoas respectivamente. 

Para o ano de 2000, a faixa etária de 15 a 19 anos foi a que mais se destacou em termos 

absolutos, com 2.429 pessoas, seguida de perto pela faixa de idade de 20 a 24 anos, com 2.241. 

 

Gráfico 12 – Evolução da PEA por faixa de idade (1991-2010) 
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Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

A população ocupada em 2010 era composta por 18.494 pessoas, representando 

33,67% da população de Barreirinhas. O maior contingente de trabalhadores era composto por 

empregados (7.781), porém, a grande maioria (5.129) trabalhava sem carteira assinada. O 

segundo grupo por posição na ocupação, mais expressivo em termos numéricos, era 

representado pelos trabalhadores na produção para o próprio consumo (4.583), seguido dos 

trabalhadores por conta própria (4.567). Os trabalhadores designados pela categoria “não 

remunerados em ajuda a membro do domicílio”, que participam de atividades familiares 

realizadas no campo ou na cidade, equivalem a 7,60%, enquanto os empregadores 

correspondiam a 0,85% do total. 

 

 

 

Tabela 3 – População Ocupada por posição na ocupação em 2010 

 Nº % 

Emprego 7.781 42,07 

Emprego – com carteira de trabalho assinada 1.955 10,57 

Emprego – militar e funcionário público estatutário 697 3,77 

Emprego – outro sem carteira de trabalho assinada 5.129 27,73 
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Não remunerado em ajuda a membro do domicílio 1.405 7,60 

Trabalhador na produção para o próprio consumo 4.583 24,78 

Empregador 158 0,85 

Conta própria 4.567 24,69 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

A população ocupada de Barreirinhas, ao ser analisada por nível de escolaridade 

em 2010, aponta que 65,76% estava inserida na categoria “sem instrução e fundamental 

incompleto”, com um total de 12.163 pessoas. Ademais, 15,88% possuíam ensino fundamental 

completo ou ensino médio incompleto. Apenas 14,46% havia concluído o ensino médio e 

somente 3,42% o ensino superior. 

 

Gráfico 13 – População Ocupada por nível de escolaridade (2010) 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

Quanto ao rendimento médio da população ocupada, verifica-se que em 2000 o 

valor era de R$ 220,43, enquanto em 2010 ficou em R$ 623,81. Ao levar em consideração o 

salário mínimo do período recenseado, nota-se que em 2000 o rendimento médio estava 

R$ 69,43 acima do valor do salário mínimo da época, já em 2010 o rendimento médio estava 

R$ 113,81 acima desse valor. 
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Gráfico 14 – Rendimento médio da População Ocupada em 2000 e 2010 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

 

Conforme o Gráfico 15, sobre o recorte de sexo no rendimento médio da população 

ocupada em Barreirinhas, aponta-se a diferença salarial de R$ 120,89 entre homens e mulheres 

em 2000 e R$ 148,73 em 2010. Isso significa dizer que as mulheres recebiam 46,21% menos 

que os homens em 2000 e 21,81% a menos em 2010. Por fim, o crescimento salarial das 

mulheres nos 10 (dez) anos analisados foi de 278,79% e dos homens de 160,61%. 

Gráfico 15 – Rendimento Médio Mensal da População Ocupada por sexo em 2000 e 2010. 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 
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Os dados sobre os rendimentos das pessoas com 10 anos ou mais de idade e algum 

tipo de deficiência, ocupadas na semana de referência, indicam que aqueles que recebem até 1 

(um) salário mínimo representam 42,69%, seguidos logo após dos que estão sem rendimento, 

que correspondem a 40,61%. A minoria recebe mais de 2 (dois) salários mínimos, 

correspondendo a 16,70% desse grupo populacional, conforme aponta o Gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – Rendimento das pessoas com deficiência em 2010 

 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos  

Elaboração: OMT-MA 

4.1 Comportamento e Tendências do Emprego Formal 

 

O estoque de empregos formais em Barreirinhas, entre os anos de 2003 e 2015, 

aponta algumas oscilações em seus valores, conforme é apresentado no Gráfico 17. O município 

possuía, em 2003, 1.262 vínculos de emprego – o menor na referida escala temporal –, enquanto 

em 2015 o valor chegou a 3.171 postos de trabalho, demonstrando crescimento de mais de 

150% no volume de empregos formais. Os anos de 2014 e 2007 apresentam, respectivamente, 

o segundo (2.966) e terceiro (2.585) melhor desempenho no estoque de empregos formais do 

município. 

 

 

Gráfico 17 –  Evolução do estoque de vínculos de emprego em Barreirinhas (2003-2015) 
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Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

O Gráfico 18 mostra a distribuição do volume de estoque de vínculos formais de 

emprego em Barreirinhas, entre 2003 e 2015, por tipo de vínculo empregatício, ou seja, 

indicando se os vínculos eram celetistas ou estatutários.  

Nota-se que a maioria dos empregados possui vínculo estatutário, situação que 

permanece, com exceção do ano de 2013, durante todo o período analisado. Em 2013, o número 

de empregados com vínculo celetista representava 58% do total, enquanto em 2015 esse valor 

registrou 39%. 

 

Gráfico 18 – Volume de vínculos de emprego em Barreirinhas por tipo de vínculo (2003-2015) 
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Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

Ao analisar a participação de homens e mulheres no mercado de trabalho formal de 

Barreirinhas, entre 2007 e 2015, observa-se que as mulheres têm predominado nos espaços de 

trabalho durante todo o período, com leve queda de 1,75% entre 2010 e 2013. Ademais, a 

participação masculina apresenta um tímido crescimento de 2,29% entre 2007 e 2015. 

Gráfico 19 - Participação de homens e mulheres no estoque de empregos formais (2007-2015) - Em % 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 
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Verifica-se, por meio da tabela 4, que o vínculo de trabalho estatutário é 

predominante no município, somando 60,86%. Em seguida, observa-se a incidência dos 

vínculos de trabalho associados à Consolidação das Leis de Trabalho (CLT) em espaço urbano, 

com total de 1.106 postos de trabalho, equivalente a 35,38%. É interessante analisar a 

predominância de mulheres com vínculo de trabalho estatutário em comparação com os outros 

vínculos, com uma representação de mais de 70%. 

Tabela 4 – Vínculo empregatício por sexo e tipo de vínculo (2015) 

Tipo de Vínculo Masculino Feminino Total 

CLT U/ PJ Ind 656 450 1.106 

CLT U/ PF Ind 5 3 8 

CLT R/ PJ Ind 8 0 8 

Estatutário 394 1.004 1.398 

Estatutário RGPS 2 6 8 

Estatutário não Efetivo 204 320 524 

Avulso 43 0 43 

Aprendiz 0 1 1 

CLT U/ PJ Determinado 0 1 1 

Contrat Prazo Determinado 1 0 1 

Contrat Lei Municipal 22 51 73 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

Ao analisar o estoque de vínculos de empregos por setores de atividade econômica 

entre 2003 e 2015, conforme indica o Gráfico 20, nota-se que os 4 (quatro) espaços que mais 

empregam, no município de Barreirinhas, são: Administração Pública, Serviços, Comércio e 

Construção Civil.  

O setor do Comércio foi o que mais cresceu neste período, com crescimento de 

514%, isto é, incorporou 365 postos de trabalho. Em seguida, aparece o setor de Serviços, com 

aumento de 200% – um salto de 439 novos empregos. Por fim, observa-se o crescimento do 

setor que mais concentra empregos formais no município, a Administração Pública, com ganho 

de 1.210 novos trabalhadores, o que representou um aumento de 152%. Contudo, o setor foi o 

que mais apresentou queda entre os anos de 2007 e 2008 (-812) e 2009 e 2013 (-527).  

Por outro lado, o setor de Construção Civil, dentre os quatro analisados no Gráfico 

20, foi o único que apresentou queda de 88%, passando de 176 vínculos de emprego em 2003 

para apenas 20 em 2015. 

 



 

 

 

Gráfico 20 - Estoque de Vínculos de Emprego por Setores Selecionados de Atividade Econômica I (2003-

2015) 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

No que diz respeito à expressividade dos setores da Indústria de Transformação; 

Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca e Serviços Industriais de Utilidade Pública no 

município de Barreirinhas, sua atuação é pouco intensa. Dessa forma, é oportuno salientar o 

aumento no número de empregos formais no setor de Serviços Industriais de Utilidade Pública, 

que passou de 2, em 2013, para 43 em 2015. Isso posto, os 3 (três) setores têm se mantido de 

forma constante entre o período analisado, sem alterações drásticas.  

É interessante observar que, entre 2013 e 2015, durante a crise econômica e política 

no país, o município registrou aumento em todos os 7 (sete) setores, analisados nos Gráficos 20 

e 21, com destaque para a Administração Pública, que, somente entre esses dois anos, 

incorporou 855 novos empregos formais.  

 

Gráfico 21 - Estoque de Vínculos de Emprego por Setores Selecionados de Atividade Econômica II (2003-

2015) 
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Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

A Tabela 5 mostra o estoque de empregos formais de acordo com os setores de 

classificação econômica da CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). Nota-

se que a Administração Pública, Defesa e Seguridade Social é o setor com o maior estoque de 

empregos, seguido de Alojamento e Alimentação e, logo após, com pequena margem de 

diferença, Comércio, Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas. Há uma 

convergência, portanto, com os setores econômicos do IBGE apresentados anteriormente. 

Tabela 5 - Evolução do estoque emprego formal por setor econômico CNAE (2007-2015) 

 2007 2009 2011 2013 2015 

AGRICULTURA, PECUÁRIA, 

PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E 

AQUICULTURA 

0 1 0 0 0 

INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 0 12 6 6 11 

ELETRICIDADE E GÁS 4 5 3 2 2 

ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE 

GESTÃO DE RESÍDUOS E 

DESCONTAMINAÇÃO 

0 0 0 0 41 

CONSTRUÇÃO 0 57 54 11 20 

COMÉRCIO, REPARAÇÃO DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES E 

MOTOCICLETAS 

143 204 236 337 429 

TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E 

CORREIO 

16 7 10 10 14 

ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 192 235 304 302 353 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0 0 0 0 15 

ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE 

SEGUROS E SERVIÇOS 

RELACIONADOS 

8 10 14 27 35 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS, 

CIENTÍFICAS E TÉCNICAS 

3 0 0 7 8 
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ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

106 93 117 110 126 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E 

SEGURIDADE SOCIAL 

2.007 1.675 1.517 1.148 2.003 

EDUCAÇÃO 14 12 19 37 32 

SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS 9 5 5 8 17 

ARTES, CULTURA, ESPORTE E 

RECREAÇÃO 

4 5 8 7 7 

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS 79 83 78 57 58 

TOTAL 2.585 2.404 2.371 2.069 3.171 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

De acordo com o exposto no Gráfico 22, percebe-se que, em 2015, a quantidade de 

trabalhadores formais era composta, principalmente, por Técnicos de Nível Médio (956), 

seguido, com número próximo, dos Trabalhadores de Serviços, Vendedores do Comércio em 

Lojas e Mercados (946) e dos Trabalhadores de Serviços Administrativos (882). 

Gráfico 22 - Volume de emprego por grupos ocupacionais em 2015 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

Dentre as 10 (dez) ocupações com maior número de trabalhadores formais, 

destacam-se pelo volume de emprego os Professores de Nível Médio na Educação Infantil, no 

Ensino Fundamental e no Profissional (875), Escriturários em Geral, Agentes, Assistentes e 

Auxiliares Administrativos (640), os Trabalhadores dos Serviços de Saúde (259), os 

Trabalhadores dos Serviços de Hotelaria e Alimentação (205) e assim por diante, conforme o 

Gráfico 23.  
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Gráfico 23 - 10 Subgrupos Ocupacionais com mais trabalhadores formais em 2015 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

De forma parecida, os maiores volumes de emprego em 2015 por ocupação eram 

de: Professor de Nível Médio no Ensino Fundamental (875), Assistente Administrativo (536), 

Agente Comunitário de Saúde (231) e Vendedor de Comércio Varejista (128), conforme o 

Gráfico 24.  

Gráfico 24 – 10 Ocupações com maior volume de emprego em 2015 
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Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

O Gráfico 25 mostra que a faixa de rendimento médio mais representativa dos 

trabalhadores formais em 2015 é a de 1 a 1,5 salário mínimo, com 48,22% dos trabalhadores 

com esse rendimento. Os trabalhadores que recebem entre 2 a 3 salários correspondem à 

14,47% dos empregados, vindo em seguida os trabalhadores que recebem entre 0,5 e 1 salário 

(14,19%). Verifica-se, assim, que 76,88% dos trabalhadores formais do município de 

Barreirinhas recebem até 3 salários mínimos.  

Gráfico 25 - Rendimento Médio dos Trabalhadores Formais em 2015 

 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

Ao analisar o volume de empregos entre 2011 e 2015, verifica-se que o nível de 

escolaridade dos trabalhadores formais é, predominantemente, o ensino médio, com 

crescimento de 26,7% entre os anos pesquisados. Os trabalhadores com ensino superior 

completo, porém, apresentaram queda de 11,23%, passando de 30,75% em 2011 para apenas 

19,52% em 2015. Além disso, conforme Gráfico 26, os trabalhadores com até a 5ª série do 

ensino fundamental completa, que, em 2011 representavam 17%, somaram somente 1,01% em 

2015. 

Gráfico 26 - Escolaridade dos trabalhadores formais 2011 - 2015 (%) 
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Fonte: Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) - Ministério do Trabalho 

Elaboração: OMT-MA 

 

 

 

Glossário1  

Situação do domicílio:  

A classificação da situação do domicílio é urbana ou rural, segundo a área de localização do domicílio, e tem 

por base a legislação vigente por ocasião da realização do Censo Demográfico 1991. Como situação urbana 

consideram-se as áreas correspondentes às cidades (sedes municipais), às vilas (sedes distritais) ou às áreas 

urbanas isoladas. A situação rural abrange toda a área situada fora desses limites. Este critério é, também, 

utilizado na classificação da população urbana e rural. 

Condição de Ocupação 

                                                 
1 Definições do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
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As pessoas foram classificadas, quanto à condição de ocupação na semana de referência, em ocupadas e 

desocupadas. 

Pessoas Ocupadas 

Foram classificadas como ocupadas na semana de referência às pessoas que tinham trabalho durante todo ou 

parte desse período. Incluíram-se, ainda, como ocupadas as pessoas que não exerceram o trabalho 

remunerado que tinham no período especificado por motivo de férias, licença, greve, etc. 

Pessoas Desocupadas 

Foram classificadas como desocupadas as pessoas sem trabalho que tomaram alguma providência efetiva de 

procurar trabalho na semana de referência. 

Condição de Atividade 

As pessoas foram classificadas, quanto à condição de atividade na semana de referência, em economicamente 

ativas e não-economicamente ativas. 

Pessoas Economicamente Ativas 

As pessoas economicamente ativas, na semana de referência, compuseram-se das pessoas ocupadas e 

desocupadas nesse período. 

Pessoas não economicamente ativas 

Foram definidas como não-economicamente ativas, na semana de referência, as pessoas que não foram 

classificadas como ocupadas nem desocupadas nesse período. 

Atividade 

A classificação da atividade do empreendimento foi obtida através da finalidade ou do ramo de negócio da 

organização, empresa ou entidade para a qual a pessoa trabalhava. Para os trabalhadores por conta própria a 

classificação foi feita de acordo com a ocupação exercida. 

Posição na ocupação 

Foram definidas oito categorias de posição na ocupação: 

Empregado - Pessoa que trabalhava para um empregador (pessoa física ou jurídica),geralmente obrigando-

se ao cumprimento de uma jornada de trabalho e recebendo em contrapartida uma remuneração em dinheiro, 

mercadorias, produtos ou benefícios (moradia, comida, roupas, etc.).Nesta categoria incluiu-se a pessoa que 

prestava o serviço militar obrigatório e, também, o sacerdote, ministro de igreja, pastor, rabino, frade, freira 

e outros clérigos; 



 

 

 

Trabalhador Doméstico - Pessoa que trabalhava prestando serviço doméstico remunerado em dinheiro ou 

benefícios, em uma ou mais unidades domiciliares; 

Conta própria - Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio, 

sem ter empregado e contando, ou não, com a ajuda de trabalhador não remunerado; 

Empregador - Pessoa que trabalhava explorando o seu próprio empreendimento, com pelo menos um 

empregado; 

Trabalhador não remunerado membro da unidade domiciliar - Pessoa que trabalhava sem remuneração, 

durante pelo menos uma hora na semana, em ajuda a membro da unidade domiciliar, que era empregado na 

produção de bens primários ou mineral, caça, pesca e piscicultura), conta-própria ou empregador; 

Outro trabalhador não remunerado - Pessoa que trabalhava sem remuneração, durante pelo menos uma 

hora na semana, como aprendiz ou estagiário ou em ajuda a instituição religiosa, beneficente ou de 

cooperativismo; 

Trabalhador na produção para o próprio consumo - Pessoa que trabalhava, durante pelo menos uma hora 

na semana, na produção de bens do ramo, que compreende as atividades da agricultura, silvicultura, pecuária, 

extração vegetal, pesca e piscicultura, para a própria alimentação de pelo menos um membro da unidade 

domiciliar; e 

Trabalhador na construção para o próprio uso - Pessoa que trabalhava, durante pelo menos uma hora na 

semana, na construção de edificações, estradas privativas, poços e outras benfeitorias (exceto as obras 

destinadas unicamente à reforma) para o próprio uso de pelo menos um membro da unidade domiciliar. 

Para efeito de divulgação, em todas as tabelas que apresentam a classificação por posição na ocupação, as 

categorias trabalhador não remunerados, membro da unidade domiciliar, e outro trabalhador não remunerado 

foram reunidas em uma única, que recebeu a denominação de não remunerado. 

Categoria do emprego 

Os empregados, quanto à categoria do emprego, foram classificados em: com carteira de trabalho assinada; 

militares e funcionários públicos estatutários; e outros. 

A categoria dos militares e funcionários públicos estatutários foi constituída pelos militares do Exército, 

Marinha de Guerra e Aeronáutica, inclusive as pessoas que estavam prestando o serviço militar obrigatório, 

e pelos empregados regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos (federais estaduais e municipais ou de 

autarquias). 

Os trabalhadores domésticos, quanto à categoria do emprego, foram classificados em: com carteira de 

trabalho assinada e sem carteira de trabalho assinada. 



 

 

 

Rendimento Mensal de Trabalho 

Considerou-se como rendimento mensal de trabalho: 

a) Para os empregados - A remuneração bruta mensal a que normalmente teriam direito ou, quando o 

rendimento era variável, a remuneração média mensal, referente ao mês de setembro de 1997;  

b) Para os empregadores e conta-própria - A retirada mensal ou, quando o rendimento era variável, a retirada 

média mensal, referente ao mês de setembro de 1997. 

Pesquisou-se o valor do rendimento em dinheiro e em produtos ou mercadorias, provenientes do trabalho 

principal, do trabalho secundário e dos demais trabalhos que a pessoa tinha na semana de referência, não 

sendo investigado o valor da produção para consumo próprio. 

Os empregados e trabalhadores domésticos que recebiam apenas alimentação, roupas, medicamentos, 

etc.(benefícios), à guisa de rendimento de trabalho, foram incluídos no grupo "sem rendimento ". 

Rendimento Mensal 

A soma do rendimento mensal de trabalho com o proveniente de outras fontes constituiu o rendimento mensal 

apresentado para as pessoas de 10 anos ou mais de idade e para as economicamente ativas. O rendimento 

mensal apresentado para as pessoas não economicamente ativas foi o oriundo de outras fontes. 

Taxa de Participação ou Taxa de atividade (PEA/PIA)  

A participação da população economicamente ativa no total da população em idade ativa. 

 

 


