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RESUMO 

Aplicamos conceitos e medidas da teoria dos grafos para o estudo da migração 

intermunicipal no estado de São Paulo. Enfatizamos as aplicações de indicadores de 

cluster para identificar agrupamentos de municípios (regiões) nas redes migratórias 

intermunicipais, os quais foram comparados a regionalizações prevalentes na litera-

tura.  

Trabalhamos com matrizes migratórias de ordem 645, com 415.380 combina-

ções possíveis. As matrizes contêm os fluxos entre todos os municípios de São Paulo, 

a partir do quesito ‘data fixa’, para os censos de 2000 (1995-2000) e 2010 (2005-

2010). As matrizes foram processadas no software Gephi 0.9.2, no qual geramos três 

redes para cada ano: Migração (M), independentemente de ser de entrada ou de sa-

ída; Migração Líquida (L = I – E); e Migração Bruta (B = I + E). Os indicadores foram 

calculados para todas as redes e, então, analisados. 

Os resultados mostram que as métricas auxiliam na percepção de alterações 

no comportamento da migração, complementando o quadro de indicadores convenci-

onalmente usados. Entre os censos, houve um aumento no número de fluxos entre 

municípios, mas que o volume médio de migrantes por fluxo se reduziu. Os municípios 

de maior migração bruta têm maior centralidade na rede e são menos capazes de 

formar clusters, enquanto os municípios com menos fluxos formam agrupamentos em 

nível local, dialogando menos com a rede como um todo. Os clusters identificados 

marcam divisões interestaduais que não correspondem exatamente às regionaliza-

ções político-administrativas predominantes nos estudos de migração. 
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INTRODUÇÃO 

Aplicamos conceitos e medidas da Network Analysis (NA) – teoria dos grafos 

(BARABÁSI; PÓSFAI, 2016) – para o estudo da migração intermunicipal no estado de 

São Paulo com base nos censos demográficos de 2000 e de 2010. Por meio dos 

indicadores de NA, avaliamos a evolução dos fluxos, dos saldos e dos totais de mi-

grantes no tempo e no espaço, entre os 645 municípios do estado. Enfatizamos as 

aplicações de indicadores de cluster para identificar agrupamentos de municípios (re-

giões) nas redes migratórias intermunicipais, os quais foram comparados a regionali-

zações prevalentes na literatura. 

Adotamos uma estratégia de mineração de dados – data mining – como forma 

de examinar grande bancos de dados (FAYYAD et al., 1996). No quadro mais geral 

do big data e do big microdata (RUGGLES, 2014), aplicamos uma técnica pouco usual 

à uma fonte de dados convencional nos estudos de migração. Geramos uma matriz 

de origem-destino de ordem bastante superior àquela das matrizes geralmente usa-

das em estudos de migração intermunicipal no Brasil. Propomos uma perspectiva al-

ternativa para o processamento de dados migratórios, geralmente tratados em matri-

zes de pequena ordem produzidas pelo excessivo recorte territorial (por exemplo, mi-

gração entre municípios de uma região administrativa estadual) ou pela agregação 

dos municípios em grandes e não homogêneas unidades territoriais de análise (por 

exemplo, um estado ou uma região do país) (MARIA; D’ANTONA, 2017). 

A teoria de grafos é de uso corrente nas ciências da natureza e também nas 

ciências sociais (NEWMAN, 2003; BARABÁSI; PÓSFAI, 2016). Nas Ciências Sociais, 

consagrou-se na forma da Social Network Analysis (SNA), com métricas voltadas es-

pecificamente para o estudo das interações entre agentes (WASSERMAN; FAUST, 

1994; CARRINGTON et al., 2005). Na Demografia, em especial, predominam as apli-

cações da SNA voltadas para os comportamentos individuais ou de grupos, seja em 

relação à mobilidade/migração (FAZITO; SOARES, 2010; MATOS; BRAGA, 2004), 

seja em relação a outros aspectos pertinentes para as dinâmicas demográficas. Mais 

raro é o uso do referencial da teoria dos grafos para análises da migração intermuni-

cipal com base em censos, ainda que isso se possa verificar, em algum grau, na pro-

dução nacional (cf CUNHA; FREY; JAKOB, 2013).  
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MÉTODOS 

Como parte das atividades do Projeto Temático “Observatório das Migrações 

em São Paulo” (FAPESP-CNPq/NEPO-UNICAMP), foi desenvolvida uma rotina no 

software SAS® para a extração de tabelas para construção de networks dirigidas e 

não-dirigidas com todos os fluxos intermunicipais do Brasil, a partir dos microdados 

da amostra dos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística 

– IBGE (MARIA, 2017). Para o presente artigo, recortamos as matrizes migratórias de 

modo a obter os fluxos para todos os 645 municípios do estado de São Paulo, a partir 

do quesito ‘data fixa’, para os censos de 2000 (1995-2000) e 2010 (2005-2010). Isto 

produziu uma matriz de ordem 645, com 415.380 combinações possíveis. Na sequên-

cia, para as duas matrizes, obtivemos dois vetores com todas as combinações (nulas 

ou não) dos 645 municípios: Migração, independentemente de ser de entrada ou de 

saída (M); Migração Líquida, a diferença entre imigração e emigração (L = I – E); e 

Migração Bruta, a soma da imigração e emigração (B = I + E).  

As seis tabelas de fluxos geradas foram importadas no software Gephi 0.9.2 

(BASTIAN et al., 2009), gerando as redes. A matriz representada vetorialmente por ‘L’ 

é uma rede mista, enquanto os vetores ‘B’ e ‘M’ resultam em rede não-dirigida e diri-

gida, respectivamente. Os municípios são representados pelos nós espacialmente dis-

tribuídos conforme a geolocalização (coordenadas em graus) das sedes municipais, 

graças ao plugin Geolayout. Os fluxos são representados pelas arestas que conectam 

os nós. No artigo utilizamos um conjunto de 15 medidas aplicadas para a rede e para 

cada nó (município).  

 

RESULTADOS 

No artigo, serão apresentadas as tabelas e figuras já produzidas com base nos 

fluxos, nos saldos e no total de migrantes intermunicipais nos dois momentos consi-

derados. Destacamos aqui alguns dos resultados obtidos, a título de exemplo. Na Fi-

gura 1, o Quadro (A) sintetiza os principais indicadores calculados. As métricas auxi-

liam na percepção de alterações no comportado a migração intraestadual. Os dados 

indicam que houve um aumento no número de fluxos entre municípios, mas que o 

volume médio de migrantes por fluxo se reduziu de 3.355 para 2.808. Já o quadro (B) 

ilustra a comparação de métricas específicas de NA e dessas com indicadores con-

vencionalmente utilizados em estudos de migração. Nota-se que os municípios de 

maior migração bruta (bolhas maiores) têm maior centralidade na rede e são menos 
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capazes de formar clusters, enquanto os municípios com menos fluxos formam agru-

pamentos em nível local, dialogando menos com a rede como um todo. 

 
Figura 1 – Ilustração dos resultados obtidos 

(A) Síntese dos indicadores calculados (B) Centralidade versus clusterização 

Métricas de rede 1995-2000 2005-2010 

Grau médio 42,62 45,26 

Grau pond. médio 3.354,49 2.808,01 

Diâmetro da rede 4 4 

Densidade do grafo 0,07 0,07 

Modularidade 0,301 0,326 

Coef. clusteriz. médio 0,359 0,319 
 

 
Fonte – IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010 (microdados da amostra). Elaboração dos autores 

 
 

A Figura 2 ilustra os clusters do estado de São Paulo a partir da rede, indicando 

agrupamentos com padrões migratórios estáveis ao longo dos censos, especialmente 

no caso dos grandes centros. Quanto à nova regionalização proposta pelo IBGE 

(2017), observa-se que, diferentemente das 11 regiões intermediárias construídas 

para o estado, os indicadores de rede apontam para 7 e para 8 grandes regiões no 

estado. Isto evidencia que algumas das regiões intermediárias propostas, pelo menos 

em termos de migração, têm maior diálogo entre si do que pode parecer à primeira 

vista. 

 
Figura 2 – Regiões de São Paulo segundo a modularidade da rede  

1995-2000 2005-2010 

  

Fonte – IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010 (microdados da amostra). Elaboração dos autores 
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