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RESUMO 

 

O objetivo desta tese é verificar o efeito do relacionamento entre os municípios brasileiros 

sobre o seu crescimento econômico considerando que estes municípios se conectam em uma 

estrutura em rede. O desenvolvimento das tecnologias de transporte e comunicação tornaram 

o mundo mais conectado, possibilitando que bens, serviços, pessoas e informações circulem 

mais rápido. O aumento da conexão entre os agentes se torna então uma característica 

importante para a atividade econômica. Este trabalho avalia a importância de um município 

estar conectado com outros municípios bem posicionados na rede, ampliando assim as suas 

possibilidades de crescimento. As teorias de economia regional têm indicado como fator 

preponderante no crescimento de uma cidade a sua localização, que seria importante na 

formação de efeitos de aglomeração que levaria uma região a obter economias de escala. No 

entanto, outras teorias também tentam explicar por que algumas regiões crescem mais do que 

outras, surgindo hipóteses acerca de efeitos de cooperação ou competição entre diferentes 

áreas. As diferenças de crescimento entre as regiões também decorrem da opção de 

organização territorial capaz de minimizar custos. Em algumas áreas a escolha ótima seriam 

as redes de cidades e em outras o surgimento de uma megacidade. Desta forma, a metodologia 

deste estudo busca conciliar estas duas ideias considerando a possibilidade de efeitos do 

relacionamento entre os municípios sem definir um formato para este tipo de conexão 

municípios. Para isto, foram criadas duas redes rede referentes aos municípios brasileiros, 

para os anos de 2000 e 2010 considerando o fluxo de migrantes entre estes municípios. A 

escolha da migração como medida do relacionamento entre as localidades se deu porque os 

migrantes tomam decisões de localização de acordo com a informação sobre as características 

econômicas das diversas regiões escolhendo aquela que parece mais adequada ao seu bem-

estar. A partir destas redes, métricas de posicionamento dos municípios que capturam a 

posição de acordo com sua capacidade de atrair “bons” imigrantes e enviar emigrantes para 

boas regiões são utilizadas em um modelo de convergência. Os resultados mostram que, a 

posição do município na rede impacta negativamente na possibilidade de convergência dos 

municípios. O mal posicionamento dentro da rede faz com que a possibilidade de crescimento 

do município seja menor, ampliando assim a diferença de renda entre os municípios mais 

ricos e mais pobres. No entanto, considerando a renda dos municípios a hipótese de 

convergência é confirmada.   

 

Palavras-chave: Rede de municípios. Crescimento econômico. Rede de migração. Municípios 

brasileiros.  

  



ABSTRACT 

 

The objective of this thesis is to verify the effect of the relationship between the Brazilian 

municipalities on their economic growth considering that they connect in a network structure. 

The development of transportation and communication technologies has made the world more 

connected, enabling goods, services, people and information to circulate faster. Increasing the 

connection between agents then becomes an important feature for economic activity. This 

paper evaluates the importance of a municipality being connected with other well-positioned 

municipalities in the network, thus expanding its possibilities for growth. The theory of 

regional economics has indicated as a major factor in the growth of a city its location, which 

would be important in forming agglomeration effects that would lead a region to obtain 

economies of scale. However, theories began to emerge that tried to explain why some 

regions grow larger than others, and hypotheses arose about the effects of cooperation or 

competition between different areas. Another argument for the difference in growth in the 

regions refers to the option of territorial organization that would minimize costs, and it may 

be that in some areas the best choice is city networks and in others, the emergence of 

megacity would be optimal. Thus, the methodology of this study seeks to reconcile these two 

ideas considering the possibility of effects of the relationship between municipalities without 

defining a format for this type of connection municipalities. For this, two network networks 

were created for the Brazilian municipalities, for the years 2000 and 2010 considering the 

flow of migrants between these municipalities. The choice of migration as a measure of the 

relationship between localities was because migrants make location decisions based on 

information about the economic characteristics of the various regions by choosing the one that 

seems most appropriate to their well-being. From these networks, positioning metrics of 

municipalities that capture the position according to their ability to attract “good” immigrants 

and send emigrants to good regions are used in a convergence model. The results show that, 

the position of the municipality in the network negatively impacts the possibility of 

convergence of the municipalities. Being misplaced within the network makes the growth 

potential of this municipality smaller, widening the income gap between the richest and 

poorest municipalities. However, considering the income of the municipalities, the hypothesis 

of convergence is confirmed. 

 

Keywords: Municipalities network. Economic growth. Migration network. Brazilian 

municipalities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, assim como em todo o mundo, as regiões e respectivas cidades não se 

desenvolvem de forma igualitária. Algumas regiões do país são bem mais ricas do que outras 

e conseguem atrair mais empresas e mais profissionais capacitados. Além disso, também 

existe uma competição por recursos entre regiões. Uma cidade pode perder com a saída de 

pessoas, devido à redução do dinamismo causado pelo efeito de aglomeração e o consequente 

enfraquecimento do mercado de trabalho ou do mercado consumidor. Por outro lado, ela pode 

ganhar quando recebe mais moradores ou frequentadores. Para as cidades que recebem 

migrantes também existe a possibilidade de um efeito negativo com a congestão, pois o 

recebimento de pessoas com baixa qualificação gera problemas no mercado imobiliário, 

pressões sobre os serviços públicos básicos, dentre outros. A compreensão sobre esse 

processo no Brasil e seus efeitos sobre o crescimento é o tema da presente pesquisa. Essa 

compreensão passa pela análise da evolução da ocupação do território do país e pela aplicação 

de metodologia de avaliação dos relacionamentos entres os municípios.  

A organização político-administrativa do Brasil é composta pela União, Estados, Distrito 

Federal e os Municípios. Atualmente existem 26 estados mais o Distrito Federal e 5.570 

municípios. O número de municípios no Brasil passou de 642 em 1872 a 5.570 em 2018. O 

surgimento de novos municípios, de forma geral, se dá através da emancipação de distritos. A 

delimitação do território tem um forte caráter político, com divisões territoriais abrangendo 

questões geográficas, sociais, culturais, históricas, mas também estão relacionadas às 

possibilidades de obtenção de recursos. O sistema tributário, por exemplo, foi construído para 

garantir que os entes federativos atendam às necessidades de seus cidadãos. Como o nível de 

atividade econômica de alguns estados e municípios não é suficiente para gerar os impostos 

necessários, muitos necessitam de transferências. Nesse contexto, alguns municípios não 

conseguem se desenvolver a ponto de terem opções de produtos e serviços disponíveis, 

levando seus moradores a se deslocarem para ter acesso a esses bens ou mesmo migrando 

para outros municípios.  

As desigualdades de crescimento e tamanho entre os municípios são marcantes no caso 

brasileiro. Alguns dos municípios sempre conseguiram atrair mais atividades econômicas do 

que outros e em consequência obtiveram maiores níveis de crescimento econômico e 

populacional. Essa desigualdade tem um grande caráter regional, com as regiões mais ao norte 

do país possuindo cidades com características econômicas inferiores àquelas mais ao sul. As 
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cidades costumam ser regiões em que há maior oferta de produtos e serviços como educação, 

saúde, opções de lazer, conhecimento, inovações, e maior acesso a outras pessoas. As cidades, 

ou seja, as áreas urbanas são mais eficientes na atração de pessoas e atividade econômica. No 

Brasil, as regiões urbanas passam a ter a maioria da população a partir da metade do século 

20. No entanto, as cidades também são responsáveis pela geração de grandes problemas 

urbanos, uma vez que mais pessoas significa mais trânsito, necessidade de mais moradias e 

aumento do preço da terra, mais violência, maior possibilidade de disseminação de doenças, 

moradias subnormais etc. 

O estado de São Paulo possui a maior participação o PIB nacional, aproximadamente 32% em 

2015. Rio de Janeiro e Minas Gerais possuem participação de cerca de 11% e 9%, 

respectivamente. Estes três estados da região Sudeste têm PIB correspondente a 52% do total 

do país. Os 10 estados com menor PIB, todos das regiões Norte e Nordeste, têm participação 

de 5,6% do total do PIB brasileiro. O PIB tende a ser maior nos estados mais ao sul do país. O 

estado com maior PIB per capita do país foi o Distrito Federal, aproximadamente R$ 74 mil, 

seguido de São Paulo, R$ 43,7 mil e Rio de Janeiro, R$ 39,8 mil. 

São Paulo e Minas Gerais são os estados com maior número de imigrantes nos períodos em 

que os dados sobre migração utilizados nesta pesquisa foram coletados. No entanto, no 

período mais recente, os estados de Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás e Santa 

Catarina foram os que tiveram maior número de imigrantes em relação à sua população total. 

Além disso, o mesmo ocorre com a área central do país, correspondente às região Centro-

Oeste e área sul da região Norte. Uma rede de migrantes pode ser composta através das 

informações de uma área de origem, uma área de destino e da quantidade de indivíduos que 

está migrando. A rede de migrantes é uma boa forma de capturar informações sobre a 

dinâmica de cidades por mostrar quais delas estão atraindo a população e quais estão 

expulsando pessoas. Uma das possibilidades de explicação da dinâmica de migração no Brasil 

é que a população brasileira tem sido mais atraída para as capitais estaduais, onde 

possivelmente há maior oferta de empregos, bens e serviços.  

O relacionamento entre cidades pode ser uma das fontes da desigualdade. Uma vez que as 

cidades não estão isoladas, não seria possível que elas desenvolvessem suas potencialidades 

sozinhas, podendo sofrer os efeitos da relação com outras áreas. Ao se analisar as redes de 

transporte do país, é possível observar que os hubs seriam os maiores pontos de atração, e 

seria difícil para as outras cidades da rede concorrerem com estes hubs. As redes são 
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formadas dos elementos que se conectam, vértices, e das relações ente eles, as arestas. A 

criação do relacionamento entre duas cidades requer algum tipo de esforço. No caso de 

migração é preciso que os migrantes tenham informações que os leve a supor que emigrar vai 

lhes proporcionar maior bem-estar porque a área para onde eles se deslocam tem maior 

qualidade ou melhores características. Sendo assim, a criação da aresta entre os pontos de 

emigração e imigração seria resultado do esforço do migrante em obter informações que lhe 

permita decidir onde residir. Ao fazer a escolha de migrar, o migrante deixaria informações 

para outras pessoas, o que reduz o gasto de energia na busca por informações, fazendo com 

que a aresta criada entre esses pontos tenda a se perpetuar. A estrutura da rede tende a ser 

persistente no tempo, gerando dificuldades para o desenvolvimento de municípios menos 

conectados. Desta forma, haveria dificuldades no processo de convergência de renda destes 

municípios menos conectados, que sofreriam com a dificuldade em gerar um nível de 

informação suficientemente alto que lhes permitisse competir por recursos com municípios 

mais bem posicionados na rede. 

No contexto internacional existem cidades com diferentes níveis de desenvolvimento e 

diferentes tamanhos. As maiores cidades do mundo estão em países em desenvolvimento, 

cidades grandes com melhores níveis de renda e maior geração de bem-estar para sua 

população. Neste sentido, é possível esperar que não há independência entre os resultados 

econômicos das cidades. Além disso, também é possível que as cidades se relacionem de 

alguma forma, podendo ocorrer processos de competição ou complementariedade entre elas. 

Desta forma, uma das possibilidades ao se analisar o desenvolvimento das cidades seria 

considerar que estas se organizam na forma de redes.  

Os modelos econômicos tradicionais sempre lidaram com elementos isolados, o que era uma 

boa aproximação da realidade se for considerado que a conexão entre os agentes era menor 

quando se retrocede no tempo. O mundo tem se tornado cada vez mais conectado, em um 

contexto em que o desenvolvimento tecnológico e o crescimento da importância dos serviços 

no produto econômico têm trazido a necessidade de novas abordagens para lidar com 

problemas econômicos. O campo de análise de redes considera que quando indivíduos 

interagem e os resultados desta interação podem ser mais do que a soma das partes. Ao 

analisar uma rede é possível estudar seu grau de conectividade, sua estrutura, quão rápido 

algo será difundido nela, sua robustez ou resiliência etc. Pode-se também estudar sua 

dinâmica (evolução ao longo do tempo) e os padrões de segregação ou clusterização. 
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As redes são uma boa forma de analisar situações em que há interação entre os agentes. Redes 

econômicas e sociais em geral não são redes aleatórias. Logo, parece muito mais próximo da 

realidade a ideia de que algumas cidades ou regiões atraiam muito mais pessoas e atividades 

econômicas que outras, e que obtenham mais relacionamentos com outras cidades. O estudo 

de redes permite delimitar a região a ser analisada e colocar outras regiões como exógenas. 

Para as cidades, é possível trabalhar com todas as cidades do mundo, ou somente as de um 

país ou região. As outras partes do mundo seriam o sistema no qual a rede está inserida. No 

entanto é difícil obter dados econômicos para construção de redes uma vez que é necessário 

não apenas informações sobre as características de cada agente, mas também informações 

sobre com quem ele interage e com quem ele não interage. 

Para que os indivíduos se organizem em rede é preciso gastar recursos na criação e 

manutenção de relacionamentos. Isso faz com que haja uma tendência à manutenção das 

relações e resistência à criação de novas relações. No período pré-colonial, por exemplo, a 

rede de relacionamentos no planeta era formada por diversos grupos isolados, sendo 

necessário um elevado custo com as grandes navegações para que esses grupos fossem se 

unindo. Geralmente, a estrutura de uma rede indica que determinados indivíduos deveriam se 

conectar, mas esta relação não foi criada, o que é conhecido como “buracos estruturais”. Um 

exemplo disto é o caso em que relacionamentos entre vizinhos geográficos não acontecem 

quando eles poderiam ser formados. Isto pode indicar algum tipo de fragilidade na rede que 

não está gerando os recursos necessários para que esta ligação aconteça.  

As relações entre essas diferentes regiões podem ser definidas por processos de 

complementariedade ou competição. Na complementariedade os atores de uma rede percebem 

que interagindo eles são mais eficientes do que isoladamente, passam então a diferenciar suas 

atividades e com o tempo se tornam interdependentes. Na competição os interesses dos 

agentes são mutuamente exclusivos, como resultados dos recursos finitos. Desse modo, 

considerando a persistência histórica da desigualdade regional de crescimento no Brasil, pode 

ser definido o seguinte problema de pesquisa a ser investigado:  

A estrutura dos relacionamentos entre as cidades brasileiras e a desigualdade resultante 

desta estrutura tem efeito sobre crescimento econômico? 

Com base nos elementos apresentados no presente capítulo, o objetivo da tese é entender a 

estrutura dos relacionamentos entre as cidades brasileiras e se a desigualdade resultante desta 
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estrutura tem efeito sobre o crescimento econômico. Para atingir este objetivo, será necessário 

primeiro descobrir como as cidades brasileiras se conectam e se há desigualdade nesta 

conexão. Em seguida, será necessário verificar como a maior ou menor conexão entre as 

cidades afeta o processo de convergência do crescimento econômico nos municípios do país. 

A hipótese levantada é que devido ao fato de o relacionamento entre as cidades ser desigual, 

algumas cidades possuem muito mais relacionamentos do que outras e os sentidos destes 

relacionamentos são desiguais. Isso faz com que alguns municípios percam possibilidades de 

desenvolvimento para áreas mais atrativas, o que dificulta o processo de convergência do 

crescimento.  

A presente pesquisa também procura contribuir com a verificação do uso de análise de redes 

como ferramenta para o estudo da estrutura de cidades e testar se os novos desenvolvimentos 

teóricos sobre redes possibilitam o estudo de fenômenos urbanos com sua a metodologia 

sendo adequada à realidade brasileira. As políticas de desenvolvimento regional podem ser 

afetadas pelas conexões existentes entre os municípios brasileiros. Algumas questões podem 

ser respondidas sobre o acoplamento do sistema de cidades a partir da evolução da presente 

pesquisa para o Brasil. A estrutura da rede de cidades brasileiras é resistente à choques, ou 

seja, inputs atuando na rede levariam a alterações em sua estrutura? Quão persistentes são as 

arestas entre os munícipios? Qual é o grau de dificuldade de se criar relações entre os 

municípios (“arestas”)? A dificuldade para uma cidade conseguir toda a energia necessária 

para crescer sozinha, por exemplo, torna o relacionamento em rede um caminho para que isso 

se atingido.   

Além desta introdução, a tese é composta de mais seis capítulos. No capítulo 2, busca-se a 

partir do panorama histórico, econômico e social do país definir as características estruturais 

da ocupação do território no Brasil em termos de formação e crescimento dos municípios e 

respectivas cidade. As cidades brasileiras se desenvolveram de forma desigual ao longo do 

tempo e algumas cidades se tornaram mais eficientes em atrair pessoas e recursos. Desse 

modo, o capítulo organiza elementos sobre o surgimento das cidades brasileiras a partir do 

processo de colonização por Portugal bem como a evolução da divisão territorial pelos quais o 

país passou. Além disso, também são descritas as características atuais das cidades brasileiras 

enfatizando a desigualdade regional que o país apresenta. Por fim, o capítulo discute os 

relacionamentos entre as cidades com foco na existência de cidades que se destacam por 

serem pontos de maior atração e por terem maior nível de relacionamento com outras cidades. 
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Desse modo ao final do capítulo busca-se a fundamentação do problema de pesquisa a partir 

da análise da evolução estrutural dos relacionamentos entre as cidades do país.   

O capítulo 3 tem como objetivo apresentar elementos teóricos referentes às desigualdades do 

desenvolvimento econômico entre as regiões a partir da definição de sistemas de cidades. 

Inicialmente serão apresentados os elementos referentes aos recentes avanços da Nova 

Geografia Econômica no contexto dos Sistemas de Cidades. Em seguida, será apresentado o 

problema da desigualdade regional no contexto dos Sistemas de Cidades e Teoria das Redes. 

De um modo geral, o capítulo procura sistematizar elementos sobre a determinação do 

crescimento econômico das cidades, mesmo que estes não tenham sido tratados em modelos 

econômicos formais.  

 

No capítulo 4 será apresentada a fundamentação matemática da teoria das redes, baseada nos 

conceitos básicos da teoria dos grafos. Além disso, também serão apresentadas as métricas de 

rede a serem utilizadas como metodologia para realizar a análise das redes de migração entre 

os municípios brasileiros para os anos de 2000 e 2010. A análise de redes estuda como um 

indivíduo está inserido em uma rede e qual estrutura irá emergir a partir das interações 

existentes dentro desta rede. Deste modo, ao final do capítulo também serão discutidas 

algumas questões teóricas acerca das estruturas e métricas de redes apresentadas no capítulo. 

Três métricas de rede foram selecionadas para capturar o efeito das redes: autoridade, hubs e 

PageRank. As duas primeiras podem ser obtidas através do algoritmo HITS. Estas métricas 

mensuram a relevância de um vértice dentro da rede. Autoridade será utilizada para medir a 

capacidade que um agente da rede possui de receber ligações dos municípios mais bem 

conectados, enquanto hubs mensura o quanto um agente envia links para municípios mais 

bem conectados. A métrica de PageRank pode ser obtida a partir do algoritmo PageRank. 

Trata-se de um algoritmo recursivo que classifica os agentes da rede de acordo com sua 

quantidade de ligações e a classificação dos agentes envolvidos nestas ligações. Ao final do 

capítulo são apresentados os recentes avanços em teoria de redes, em particular redes 

complexas, que permitem qualificar melhor a distribuição dos municípios brasileiros em 

termos da análise de redes.  

O capítulo 5 descreve os resultados da análise da estrutura das redes de migração dos 

municípios brasileiros para os anos de 2000 e 2010 a partir das métricas apresentadas no 

capítulo 4 e de dados obtidos nos Censos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). As redes foram construídas de acordo com quatro diferentes divisões de 
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relações geográficas no Brasil: (i) redes entre todos os municípios brasileiros; (ii) redes 

apenas entre as capitais dos Estados brasileiros; (iii) redes compostas por todos os municípios 

de cada grande região; (iv) redes em que estão presentes apenas os municípios de cada Estado 

do país. Métricas locais e globais foram utilizadas para compreender como as redes de 

migrantes se estruturam. As principais métricas locais analisadas foram as medidas de grau e 

grau ponderado, que permitem identificar quais os municípios mais conectados. A principal 

métrica global usada foi a centralidade de grau que fornece informação sobre o nível de 

relação entre os vértices da rede. Desse modo, ao final do capítulo é possível construir uma 

compreensão sobre o grau de relacionamento entre os indivíduos no Brasil para diferentes 

níveis geográficos. Além disso, também é possível avaliar como estes relacionamentos vem se 

alterando nos últimos anos, a partir da comparação dos decênios 2000 e 2010, de maneira a 

sustentar hipóteses sobre o processo de crescimento e desenvolvimento regional no Brasil.  

Quanto ao capítulo 6, neste será realizada inicialmente uma análise de convergência de 

crescimento econômico entre os municípios brasileiros, tendo como base as pesquisas 

recentes feitas no Brasil. Em seguida, a partir das métricas de rede apresentadas no capítulo 4 

e analisadas no capitulo 5, são construídas variáveis binárias que permitem qualificar 

municípios em relação ao nível de relacionamento destes com os demais no território 

brasileiro. Deste modo, foi possível definir municípios acima e abaixo de média nacional em 

termos de capacidade de se conectar com outros municípios relevantes dentro da rede. Essas 

variáveis binárias são inseridas nas equações de convergência de crescimento previamente 

estimadas. O capítulo é autocontido em termos de metodologia e banco de dados utilizados 

para a estimação econométrica das equações de convergência de crescimento. Os resultados 

produzem elementos interpretativos sobre como um elevado nível de relacionamento entre 

alguns municípios pode afetar negativamente o processo de convergência de renda entre os 

municípios e consequentemente a desigualdade econômica regional no Brasil.  

Por fim, no capítulo 7 são apresentadas as conclusões alcançadas pela tese. Segue no próximo 

capítulo a análise sobre as características estruturais da ocupação do território no Brasil em 

termos de formação e crescimento dos municípios e respectivas cidades. 
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2 FORMAÇÃO E CRESCIMENTO DE MUNICÍPIOS E CIDADES NO BRASIL 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as características estruturais da ocupação do 

território brasileiro em termos de formação e crescimento dos municípios e respectivas 

cidades, a partir do panorama histórico, econômico e social. As cidades brasileiras se 

desenvolveram de forma desigual ao longo dos cinco séculos de existência do país e algumas 

cidades se tornaram mais eficientes em atrair pessoas e recursos. O entendimento do processo 

possibilita a verificação de que algumas cidades conseguiram atrair mais atividade econômica 

e com isto atingiram níveis maiores tanto em crescimento demográfico quanto em aumento do 

seu produto. O capítulo inicia com a apresentação de como se deu o surgimento das cidades 

brasileiras a partir do processo de colonização por Portugal bem como a evolução das divisões 

territoriais pelas quais o país passou. Em seguida, são descritas as características atuais das 

cidades brasileiras enfatizando a desigualdade regional que o país apresenta. Na sequência, 

serão discutidos os relacionamentos entre as cidades brasileiras com foco na existência de 

cidades que se destacam por serem pontos de maior atração e por terem maior nível de 

relacionamento com outras cidades. Desse modo, ao final do capítulo será possível consolidar 

o problema de pesquisa apresentado no capítulo introdutório.  

 

2.1 PANORAMA HISTÓRICO DAS CIDADES BRASILEIRAS 

 

No Brasil, atualmente as capitais são as cidades mais populosas e mais dinâmicas de cada 

estado. Isso remonta à própria formação do país desde o período colonial. As primeiras 

cidades surgiram ou a partir de aglomerações espontâneas ou por ordem do Governo 

português. A semelhança nesse processo de formação desses dois tipos de cidades é a 

localização estratégica. As aglomerações que surgiram espontaneamente geralmente se 

localizaram em regiões no caminho de rotas importantes entre outras áreas ou por serem 

espaços com algum atrativo econômico, como fonte importante de algum tipo de matéria-

prima ou bem de consumo. No caso das cidades criadas por ordem estatal, o mais importante 

era a necessidade de localizá-las em pontos relevantes, possibilitando o fluxo de mercadorias 

e, no início da época colonial, a defesa do território. A estrutura que se desenvolveu desde o 

período colonial foi de criar sedes do governo nessas cidades maiores e mais desenvolvidas. 

Assim, as capitais de estados no Brasil são cidades que já tinham pelo menos desde a época 

colonial diversas vantagens para torná-las grandes centros e ainda tiveram também o reforço 

de concentrar as atividades administrativas de seus estados. Nos estados da costa as capitais 
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geralmente estão no litoral. A exceção é a cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, na 

região Nordeste do país, que apesar de estar localizada no interior do estado, tem por 

vantagem geográfica ficar na fronteira entre os estados do Piauí e do Maranhão. 

 

Figura 2.1 – Capitanias Hereditárias: 1575 

 
                                            Fonte: IBGE, 2011. 

 

No início da colonização portuguesa do território que hoje é o Brasil, os portugueses 

aportaram inicialmente na região de Porto Seguro, na região sul do estado da Bahia, em 1500. 

Durante o retorno a Portugal, a primeira esquadra portuguesa que desembarcou na América 

do Sul margeou a costa do Nordeste brasileiro passando pela Baía de Todos os Santos. Houve 

o diagnóstico de que aquela região seria uma possível área propícia para a implantação de 

uma cidade (NUNES, 2013). Em 1549 o rei português Dom João III determinou a fundação 

da cidade de Salvador na Baía de Todos os Santos, uma cidade fortaleza que deveria ser a 

sede do governo português na nova colônia (TAVARES, 2001). As primeiras tentativas de 

ocupação do território aconteceram através da concessão de áreas da colônia portuguesa para 

o setor privado com a doação de 15 capitanias donatárias entre 1504 e 1536 (IBGE, 2011). A 

pouca efetividade dessas capitanias em ocupar e defender o território de outras nações 

europeias que tentavam ocupar o território brasileiro, bem como o pouco retorno econômico 

que elas geraram fizeram com que elas paulatinamente fossem retomadas pelo governo 
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português ao longo dos séculos 16, 17 e 18. A primeira capitania a ser retomada pela Coroa 

Portuguesa foi a capitania da Baía de Todos os Santos onde foi criado em 1549 o Governo 

Geral do Brasil (IBGE, 2011). 

 

As primeiras aglomerações no Brasil colonial surgiram por determinação da Metrópole como 

uma necessidade para o cumprimento de funções administrativas e de defesa do território 

português e por terem localização estratégica, seja como áreas no caminho entre outras 

cidades ou por terem características que possibilitasse algum tipo de exploração econômica. 

Logo, essas primeiras aglomerações no Brasil estavam concentradas na costa. A proximidade 

com o mar era importante por ser o principal meio de transporte no Brasil e a única forma de 

comunicação com a Europa. Os primeiros povoamentos europeus no território que hoje é o 

Brasil estavam voltados para o relacionamento com as cidades europeias, principalmente as 

localizadas em Portugal, Espanha, França e Holanda.  

 

Figura 2.2 – Divisão do território brasileiro: 1763 

 
                          Fonte: IBGE, 2011. 
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Os governo de Portugal e Espanha detinham legalmente o controle do território da América 

do Sul. Portugal possuía a Colônia Brasil com sede em Salvador, a leste da linha de 

Tordesilhas, criada no século 16 e a colônia Maranhão e Grão-Pará com sede em São Luís, 

criada no século 17, a partir da separação das capitanias Ceará, Maranhão e Pará (RUSSEL-

WOOD, 1998). A divisão do território brasileiro é apresentada na figura 2.2. A Espanha 

detinha as terras à oeste da linha de Tordesilhas. Entre os anos de 1580 a 1640, com a União 

Ibérica, legalmente toda a América do Sul era território espanhol. No entanto, outros países 

como França e Holanda conseguiram assentar povoamentos no Brasil, como por exemplo em 

Pernambuco (entre 1630 e 1654) com um povoamento holandês e Rio de Janeiro (França 

Antártica, na Baía da Guanabara, entre 1555 e 1570) e Maranhão (França Equinocial, de 1612 

a 1615) com assentamentos franceses. A existência do relacionamento entre América e 

Europa era motivado pelo próprio sentido da exploração do território americano por parte dos 

europeus, ou seja, a busca por mercadorias que estimulassem o comércio na Europa. 

Inicialmente, essas mercadorias eram o pau-brasil e posteriormente a cana-de-açúcar, trazida 

das ilhas de São Tomé e Madeira para a América em torno do ano de 1520 (BOXER, 1961). 

A lucratividade das primeiras atividades extrativistas possibilitou o crescimento da população 

e de novas demandas de alimentos, por parte dos colonos existentes no Brasil. Assim, dois 

fatores contribuíram para o surgimento de novas cidades e a intensificação das relações entre 

elas: a necessidade de ocupação do território e a exploração econômica existente na costa. 

Estes fatores implicaram na necessidade de interiorização para a produção de bens de 

consumo para a colônia. 

 

A costa do Nordeste brasileiro, região conhecida como Zona da Mata, se tornou uma area 

prioritariamente destinada à produção de cana-de-açúcar entre os séculos 16 e 18. As 

atividades que poderiam concorrer com este produto passam a ser desestimuladas pelo 

governo português e isto se torna importante no processo de interiorização do país. Em 1701 o 

governo português lançou um decreto determinando que a produção de gado só poderia 

acontecer à 10 léguas
1
 do litoral. O objetivo principal da proibição foi afastar a pecuária da 

região das terras de massapê, as mais apropriadas para o cultivo da cana-de-açúcar, uma vez 

que a presença do gado era danosa para as plantações (NUNES, 2013). A criação de animais 

era uma importante atividade no início do período colonial, mas era concorrente à produção 

de cana-de-açúcar e voltada para o mercado interno (SIMONSEN, 1937). A produção 

                                                 
1
 Cerca de 60 quilômetros. 
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pecuária não era exportada, e sendo assim, não gerava uma grande quantidade de recursos 

para a Coroa. Consequentemente, o governo português achou melhor priorizar a produção de 

bens mais exportáveis nas terras mais valorizadas, que eram as terras mais próximas ao mar. 

A busca por metais e pedras preciosos foi também importante no desbravamento do território 

colonial português ao longo dos séculos 16 e 17 bem como no surgimento de novas 

aglomerações. Posteriormente, o processo de interiorização aconteceu motivado pela busca de 

escravos na população indígena e pelas missões de catequese. De modo geral, as novas 

aglomerações aproveitaram as regiões anteriormente ocupadas pela população nativa como é 

o caso de algumas vilas que surgiram nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio 

Grande do Sul. Os caminhos percorridos pelos colonizadores seguiram estradas naturais ou 

construídas pelos antigos habitantes, como por exemplo o caminho do Peabiru (COLAVITE; 

BARROS, 2009; BORGES, 2006). Estas antigas rotas, já utilizada pela população antes da 

chegada dos europeus, eram caminhos importantes na circulação não apenas dentro do 

território brasileiro, mas em toda a América do Sul, se destacando a região que é onde hoje é 

São Paulo, com o entroncamento de antigas estradas que conectavam a região ao litoral do 

Oceano Atlântico, ao sul e norte/nordeste do Brasil e também ao Oceano Pacífico. 

 

Ao longo dos séculos 16 e 17 foram feitas diversas expedições ao interior do Brasil que 

ficaram conhecidas como Entradas e Bandeiras. A criação das Entradas se dava por ordem do 

governo e tinha como principal objetivo mapear o território. As Bandeiras eram expedições 

particulares com objetivo de combate e captura de índios. Ambos os tipos de expedições 

também queriam descobrir novas fontes de riqueza principalmente ouro, prata e pedras 

preciosas. Diversas aglomerações surgem a partir deste movimento de interiorização do país. 

Algumas áreas que se localizavam ao longo dos caminhos de interesse de expedicionários 

vieram a se tornar cidades posteriormente. O relacionamento das aglomerações brasileiras, 

que antes se dava num fluxo de pessoas e mercadorias apenas entre metrópole e colônia, 

começa a se desenvolver entre aglomerações dentro da própria colônia.  

 

A definição do território brasileiro no período colonial era feita utilizando medidas baseadas 

em latitudes e longitudes. Assim, foram feitas as primeiras delimitações de fronteira dividindo 

o território entre Espanha e Portugal. Posteriormente, as delimitações foram feitas utilizando 

acidentes geográficos para delimitar onde se localizavam cada região. As primeiras divisões 

territoriais no período colonial foram os arraiais, freguesias, vilas, cidades e comarcas. De 

acordo com o IBGE (2011), o tipo de aglomeração mais básico nos primeiros anos do Brasil 
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era chamado de arraiais. Quando estes arraiais conseguiam crescer em população e ter 

independência civil, militar e religiosa de outras regiões elas passavam a ser freguesias, que se 

caracteriza por ter uma paróquia própria. Se o crescimento populacional continuasse e fosse 

reconhecido pela metrópole, a região poderia passar a vila com a implantação de uma câmara 

municipal. Vilas surgiam com o crescimento das aglomerações espontâneas ou por 

determinação pública, as cidades eram criadas por decreto real.  

 

No início da ocupação do território brasileiro a divisão territorial e as questões 

administrativas, inclusive a cobrança ou distribuição de impostos, se dividia entre o Estado e a 

Igreja Católica. Estado português e Igreja estavam unidos através da instituição do padroado, 

que tornava a Igreja parte da burocracia do governo português (DO ROSÁRIO; DE MELO, 

2015). As primeiras cidades foram criadas por determinação de Portugal, como aconteceu 

com Salvador (em 1549), São Sebastião do Rio de Janeiro (em 1565), Paraíba (em 1585, 

posteriormente chamada de João Pessoa) e São Cristóvão (1590). As áreas urbanas eram 

legitimadas através da implantação de uma igreja (GODOY, 2011). Eclesiasticamente, a 

administração era feita através de freguesias e paroquias (NUNES, 2013). A Igreja Católica 

teve também um papel importante na criação de espaços urbanos no país através das missões 

de catequese da população nativa, que se tornariam mais tarde vilas ou cidades como 

aconteceu com o município de São Paulo.  

 

As Guerras Napoleônicas implicaram que família real portuguesa tivesse que se mudar para o 

Brasil e a cidade do Rio de Janeiro passou a ser a capital do Vice-Reino do Brasil em 1763. 

Neste período também foram extintas as capitânias hereditárias. No entanto, a divisão do país 

em capitanias teria um papel importante na configuração do território brasileiro uma vez que, 

após a Independência de Portugal seus contornos deram origem às províncias do Brasil e após 

a Proclamação da República a uma parte considerável dos estados brasileiros (IBGE, 2011). 

No período da Independência a colônia portuguesa do norte do país também se uniu ao Brasil. 

Assim, o Império do Brasil possuía inicialmente 18 províncias: Alagoas, Bahia, Ceará, 

Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, 

Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Pedro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

São Paulo e Sergipe. Posteriormente foram criadas as províncias do Pará e do Paraná. Estas 

20 províncias passaram a ser os estados brasileiros em 1889 com a Proclamação da República. 

Em 1903, com o Tratado de Petrópolis, o Acre foi anexado ao território brasileiro, tornando-

se um estado em 1962. Em 1940 alguns territórios surgiram no Norte do país a partir da 
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divisão dos estados do Amazonas e Pará. Estes territórios, com a Constituição de 1988 se 

tornariam os estados do Amapá, Rondônia e Roraima. Em 1977 surgiu o estado do Mato 

Grosso do Sul, com o desmembramento do estado do Mato Grosso e em 1988 foi criado o 

estado do Tocantins a partir da divisão de Goiás (IBGE, 2011).  

 

Os primeiros registros censitários mais confiáveis sobre as cidades brasileiras datam de 1872 

quando foi feito o primeiro recenseamento em todo o território brasileiro (OLIVEIRA; 

SIMÕES, 2017). Durante o governo imperial foi criada em 1871 a Diretoria Geral de 

Estatística (DGE) com o objetivo de sistematizar e fornecer informações nacionais e efetuar o 

Censo Nacional. Neste período havia a preocupação de seguir normas internacionais para 

permitir a comparação com os dados de outros países e havia o objetivo de que o Censo fosse 

feito a cada dez anos. Foram recenseados todos os domicílios brasileiros, sendo coletadas 

informações da população sobre cor, estado civil, nacionalidade, ocupação, religião e 

condição de livre ou escravo (IBGE, 2011). O gênero dos indivíduos foi obtido após o 

recenseamento de forma indireta através dos nomes registrados nos questionários (BISSIGO, 

2018). Ao todo foram realizados 12 recenseamentos no país em 1872, 1890, 1900,1920,1940, 

1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. O recenseamento que deveria ocorrer em 1880 

não foi realizado. Somente após a proclamação da República, em 1889 e com a restauração da 

DGE um novo Censo começou a ser foi feito em 1890. A DGE também foi responsável pelos 

Censos de 1900 e 1920 (IBGE, 2014). A partir de 1940 os Censos brasileiros foram realizados 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), instituição criada em 1938.  

 

Gráfico 2.1 – Evolução do número de municípios no Brasil: 1872 a 2018 

 

                                Fonte: IBGE, 2011 
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A Constituição da República de 1988 definiu em seu artigo 18 que a organização político-

administrativa do país é composta pela União, Estados, Distrito Federal e os Municípios. 

Atualmente existem 26 estados mais o Distrito Federal e 5.570 municípios. No gráfico 1 é 

apresentada a evolução na quantidade de municípios do Brasil de 1972 até os dias atuais. O 

número de municípios no Brasil passou de 642 em 1872 a 5.570 em 2018 (IBGE, 2011; 

2018). O surgimento de novos municípios, de forma geral, se dá através da emancipação de 

distritos. A Constituição de 1988 garante aos estados autonomia para subdividir seu território 

e criar novos municípios, no entanto, a Emenda Constitucional nº 15 (BRASIL, 2001) 

determinou que alterações como criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 

municípios, devem seguir Lei Estadual e serem realizadas após plebiscito para consultar a 

população dos municípios envolvidos.  

 

Quadro 2.1– Estrutura tributária brasileira após a Constituição de 1988 

Ente federativo Impostos 

União Imp. sobre Importação (II) 

Imp. sobre Exportação (IE) 

Imp. sobre Produtos Industrializados (IPI) 

Imp. sobre a Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas (IRPF e IRPJ) 

Imp. sobre Operações Financeiras (IOF) 

Imp. Territorial Rural (ITR) 

Imp. Extraordinários (IEx) 

Imp. sobre Grandes Fortunas (IGF) 

Estados Imp. sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte e 

Comunicação (ICMS) 

Imp. sobre a Transmissão de Bens Imóveis (Causa Mortis) (ITBI-CM) 

Imp. sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 

Municípios  Imp. sobre a Propriedade Territorial Urbana (IPTU) 

Imp. Sobre Serviços (ISS) 

Imp. sobre a Transmissão de Bens Imóveis (Intervivos) (ITBI-IV) 

Imp. sobre Vendas de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVCL) 

Fonte: Adaptado de COSSÍO (1998). 

 

A delimitação do território tem um forte caráter político. As divisões territoriais abrangem 

questões geográficas, sociais, culturais, históricas, mas também estão relacionadas às 

possibilidades de obtenção de recursos. No Brasil, o sistema tributário foi construído 

objetivando garantir que os entes federativos obtenham os meios que possibilitem o 

atendimento das necessidades de seus cidadãos. Assim, na Constituição de 1988 os impostos 

foram distribuídos entre os entes da Federação de forma a possibilitar que eles tivessem 

receitas suficientes para responsabilizarem-se por seus gastos. A distribuição dos impostos é 
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mostrada no quadro 2.1. No entanto, a repartição dos impostos trouxe alguns problemas que 

levaram à incapacidade de alguns entes de obterem recursos suficientes.  

 

Figura 2.3 – Nível de dependência dos municípios brasileiros e do estado brasileiro e Distrito Federal 

referente às receitas orçamentárias de transferências: 2015 

Percentual dos municípios: 

 

 
Fonte: Tesouro Nacional, 2018 

 

Existem dois problemas relacionados à capacidade de estados e municípios de se 

autofinanciarem a partir dos impostos. Por um lado, há a dificuldade do ente em atingir o 

máximo da capacidade fiscal. Capacidade fiscal é definida como o potencial de arrecadação 

de uma unidade do governo (COSSÍO, 1998). Por outro lado, o nível de atividade econômica 

de alguns estados e municípios não é suficiente para gerar os impostos necessários para 

prover a população dos recursos públicos que ela necessita. Assim, muitos estados e 

municípios necessitam de transferências. As transferências são parte das receitas arrecadadas 

pela União, pelos Estados ou pelos municípios que são direcionadas a outras unidades. Entre 

as transferências constitucionais estão Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 

Federal e o Fundo de Participação dos Municípios (TESOURO NACIONAL, 2018). 

Municípios e estados mais desenvolvidos economicamente conseguem garantir os recursos 

necessários, mas as áreas mais pobres necessitam dos repasses das transferências 

constitucionais. Na figura 2.3 são apresentados os níveis de dependência de transferências dos 

municípios e estados brasileiros. O indicador de dependência é construído através da razão 

entre as receitas de transferências e a receita orçamentária total de cada unidade. O gráfico 

mostra que a maioria dos municípios brasileiros são altamente dependentes, com 81,98% 

deles tendo mais que 75% de suas receitas geradas através de transferências. 
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Boa parte dos municípios brasileiros não tem capacidade de se auto sustentar e dependem dos 

recursos de outros municípios. Além das transferências, é comum que alguns municípios 

precisam contar com outras regiões para prover sua população de bens básicos como saúde e 

educação. Alguns municípios não conseguem se desenvolver a ponto de terem opções de 

produtos e serviços disponíveis levando seus moradores a se deslocarem para ter acesso a 

esses bens. Muitos municípios do Brasil não contam com estabelecimentos de saúde, bancos, 

supermercados etc. Isto leva a população destes municípios à necessidade de se relacionar 

com outras regiões.  

 

2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DAS CIDADES BRASILEIRAS 

 

Os municípios brasileiros apresentam um grande nível de desigualdades em suas 

características. Alguns dos municípios conseguiram atrair mais atividades econômicas do que 

outros e em consequencia disto obtiveram maiores níveis de crescimento econômico e 

populacional. A desigualdade entre os municípios brasileiros tem um grande caracter regional. 

As regiões mais ao norte do país, possuem cidades com características inferiores àquelas mais 

ao Sul. As cidades costumam ser regiões em que há maior oferta de produtos e serviços como 

educação, saúde, opções de lazer, conhecimento, inovações, e maior acesso a outras pessoas. 

As cidades, ou seja, as áreas urbanas são mais eficientes na atração de pessoas e atividades 

econômica. No Brasil, as regiões urbanas passam a ter a maioria da população a partir da 

metade do século 20. No entanto, as cidades também são responsáveis pela geração de 

grandes problemas urbanos, uma vez que mais pessoas significa mais trânsito, necessidade de 

mais moradias e aumento do preço da terra, mais violência, maior possibilidade de 

disseminação de doenças, moradias subnormais etc.  

 

Quadro 2.2 – Síntese de indicadores por região do Brasil: 2010 

Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

Número de estados 7 9 3* 4 3 

Número de municípios 449 1.794 466 1.888 1.668 

População 15.864.454 53.081.950 14.058.094 80.364.410 27.386.891 

Área (Km
2
) 3.853.676,95 1.554.291,61 1.606.403,51 924.620,68 576.774,31 

Densidade demográfica 4,12 34,15 8,75 86,92 48,58 

PIB (R$) 320.774.701 848.533.093 5.797.450.054 3.238.716.463 1.008.017.689 

Nota: * Na região Centro-Oeste se localizam 3 estados mais o Distrito Federal 

Fonte: elaboração própria a partir de SIDRA a – IBGE, 2018 e IBGE, 2017b.  
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Dos 5.570 municípios brasileiros, 466 estão na região Centro-Oeste, 1.794 na região 

Nordeste, 449 na região Norte, 1.888 na região Sudeste e 1.668 na região Sul. A região Norte 

é a maior região do país, com 7 estados e possui 45% da área do território brasileiro, mas 

apenas 8% da população. A densidade demográfica do Brasil é de aproximadamente 22,4 

habitantes por quilômetro quadrado, mas na região Norte a densidade é de 4,2 hab./km
2
. A 

região Nordeste possui cerca de 18% do território do país, mas aproximadamente de 28% da 

população. A região Centro-Oeste também tem cerca de 18% da área brasileira, mas sua 

população representa cerca de 7,5%. A região Sul tem 6% do território, no entanto sua 

população tem participação de cerca de 14,5%. A região Sudeste é a mais populosa do país, 

sua população é 42% da brasileira, mas sua area é de 10%.  

 

Tabela 2.1 – Distribuição da população por regiões brasileiras (%): 1872 a 2010 

Região 
Ano 

1872 1890 1900 1920 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Norte 3,4 3,3 4 4,7 4 3,9 4,1 4,4 5,6 7 7,6 8,3 

Nordeste 46,7 41,9 38,7 36,7 35 34,6 31,6 30,3 29,2 28,9 28,1 27,8 

Sudeste 40,5 42,6 44,9 44,6 44,5 43,4 43,8 42,7 43,4 42,7 42,6 42,1 

Sul 7,3 10 10,3 11,6 13,9 15,1 16,8 17,7 16 15,1 14,8 14,4 

Centro-Oeste 2,2 2,2 2,1 2,5 2,7 3 3,8 4,9 5,8 6,4 6,9 7,4 

Fonte: elaboração própria a partir de SIDRA a – IBGE, 2018. 

 

Em 1872 a região Nordeste era a mais populosa do país com quase metade da população. Em 

2010 esta região é a segunda mais populosa do país, mas apenas com cerca 28% dos 

habitantes do país. Ainda no século 19, a região com maior população passa a ser a região 

Sudeste, com 42,6% dos habitantes. O Nordeste perdeu população e o Sudeste permaneceu 

quase estagnado nestes mais de 100 anos de informação censitária. A região Norte foi a que 

obteve maior crescimento populacional, principalmente nos últimos 20 anos.  

 

Tabela 2.2 – Percentual da população urbana – Brasil e regiões: 1950 a 2010 

Brasil e Grande Região 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Brasil 36,16 45,08 55,98 67,70 75,47 81,23 84,36 

Norte 29,64 35,54 42,60 50,23 57,83 69,83 73,53 

Nordeste 26,40 34,24 41,78 50,71 60,64 69,04 73,13 

Sudeste 47,55 57,36 72,76 82,83 88,01 90,52 92,95 

Sul 29,50 37,58 44,56 62,71 74,12 80,94 84,93 

Centro-Oeste 25,91 37,16 50,94 70,68 81,26 86,73 88,80 

Fonte: elaboração própria a partir de SIDRA a – IBGE, 2018. 
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Figura 2.4 – População total e urbana, estados e municípios brasileiros: 2010 

População total estadual 

 
 

População urbana estadual (%) 

 
 

População total por municípios 

 

População urbana por município 

 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE, 2017a e IBGE, 2017b. 

 

Em 2010 o Brasil possuía 15 ou 0,3 % do total de municípios com mais de 1 milhão de 

habitantes. Nestes 15 municípios viviam 21% da população do país. 38 municípios com mais 

de 500 mil habitantes e 283 municípios com mais de 100 mil habitantes. Cerca de 45% dos 

municípios possuíam menos de 10 mil habitantes e cerca de 7% da população morava nestes 

municípios. Até a década de 1960 a maior parte da população brasileira vivia na zona rural. 

Em 1950, 36% da população morava na zona urbana e em 2010, 84,36%. As regiões Norte e 

Nordeste passam a ter a maioria da população urbana apenas entre as décadas de 1980 e 1990. 
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Os mapas na figura 2.4 mostram as populações total e urbana para estados e municípios 

brasileiros em 2010. Em todos os estados brasileiros, mais de 60% da população é urbana.  

 

A concentração inicial do país na área rural reflete o caráter primário-exportador do país, o 

que levou a maior parte da população a viver no campo. As cidades eram regiões de 

comércio, serviços e pequena indústria, com população relativamente pequena. Ao longo do 

século 20 as cidades foram crescendo, mas é a partir da segunda metade do século que o 

processo se intensifica. Há o processo de transição demográfica, a maior parte da população 

passa a viver em cidades. A produção industrial cresce sendo o grande motivador do 

crescimento das cidades. Há pressões para a urbanização de algumas cidades, gerando 

aumento na demanda por moradias. Isso tornou as cidades ainda mais importantes por serem 

centros de convívio de cada vez mais pessoas, o que traz os benefícios e os malefícios da 

aglomeração.  

 

Figura 2.5 – Densidade demográfica (habitantes/km
2
), estados e municípios do Brasil: 2010 

Estados – habitantes por km
2 

 

Municípios – habitantes por km
2 

 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE, 2017(a) e IBGE, 2017(b). 

 

As densidades demográficas dos estados e municípios brasileiros são apresentadas na figura 

2.5. O Distrito Federal, na região Centro-Oeste, e o estado do Rio de Janeiro, na região 

Sudeste, são as regiões mais dessas do país com densidades 444,07 e 365,23 habitantes por 

km
2 

respectivamente, seguidos por São Paulo (166,25 habitantes por km
2
), na região Sudeste, 

e Alagoas (112,33 habitantes por km
2
), na região Nordeste. Os estados com menor densidade 
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demográfica estão na região Norte e Centro-Oeste. Os estados de Roraima e Amazonas, na 

região Norte, possuíam menos de 2,5 habitantes por km
2
. O estado de Mato Grosso, na região 

Centro-Oeste, e os estados Acre, Amapá, Tocantins, Pará, Rondônia, também na região Norte, 

possuíam menos de 5,6 habitantes por km
2
. 

 

Figura 2.6 – Percentual da população com 25 anos ou mais de idade para níveis de educação médio ou 

superior incompleto e superior completo, estados e municípios brasileiros: 2010 

Ensino Médio completo ou Superior Incompleto – 

estados 

 

Ensino Superior completo – estados 

 

 
 

Ensino Médio completo ou Superior Incompleto – 

municípios 

 

Ensino Superior completo – municípios 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE, 2017(a) e IBGE, 2017(b). 
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Os municípios com maior densidade demográfica em 2010 foram São João do Meriti, no 

estado do Rio de Janeiro, Diadema e Taboão da Serra, ambos em São Paulo, com densidades 

de 13.024,56, 12.519,1 e 12.049,87 habitantes por km
2
 respectivamente. Dentre as capitais, as 

que apresentaram maiores densidades foram Fortaleza, no estado do Ceará e São Paulo, 

capital do estado de São Paulo, 7.786,52 e 7.387,69 habitantes por km
2
. A média das 

densidades: é 108,10 habitantes por km
2
. Dos 5.570 municípios do país, 84 municípios 

apresentaram densidades menores do que 1, a maior parte deles na região Norte. Assim, 

apesar da população brasileira ser em grande parte urbana, a maior parte do território nacional 

é fracamente povoado.  

 

Figura 2.7 – PIB estadual e participação no total do país, estados do Brasil: 2015 

Participação no PIB nacional (%) 

 

PIB per capita 

 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE, 2017(a) e IBGE, 2017(b). 

 

O estado de São Paulo possui a maior participação o PIB nacional, aproximadamente 32%. 

Rio de Janeiro e Minas Gerais possuem participação de cerca de 11% e 9%, respectivamente. 

Estes três estados da região Sudeste têm PIB correspondente a 52% do total do país. Os 10 

estados com menor PIB, todos das regiões Norte e Nordeste, têm participação de 5,6% do 

total do PIB brasileiro. Na figura 2.7 é possível perceber que o produto interno tende a ser 

maior nos estados mais ao sul do país. O maior PIB per capita foi apresentado pela Capital 

Federal, Brasília, aproximadamente R$ 74 mil, seguida de São Paulo, R$ 43,7 mil e Rio de 

Janeiro, R$ 39,8 mil. 
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Figura 2.8 – PIB municipal e PIB municipal per capita, municípios do Brasil: 2015 

PIB Municipal – 2015 

 

PIB Municipal per capita – 2015 

 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE, 2017(a) e IBGE, 2017(b). 

 

As capitais estaduais e federais concentram a maior parcela do produto do país. Também 

concentram o maior número de instituições de ensino, empresas, unidades de saúde e outros 

tipos de serviços. Nas figuras 2.7 e 2.8 são mostrados mapas que apresentam as diferenças de 

PIB e PIB per capita de estados e munícipios brasileiros. Os municípios com maior PIB no 

ano de 2015 foram São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Já os com maiores PIB per capita 

foram Presidente Kennedy, no estado do Espírito Santo, Paulínia e Louveira, no estado de São 

Paulo. Os três são municípios de tamanho médio, com população entre 270 mil e 520 mil 

habitantes no ano de 2010. O alto PIB per capita de Presidente Kennedy e Paulínia se deve 

em grande parte à importância dos dois municípios na geração de energia e na indústria 

petroquímica. No caso de Paulínia, sua localização numa área em que há grande produção 

agrícola em conjunto com sua proximidade a grandes rodovias fizeram com que o município 

se destacasse na area de logística. 
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Gráfico 2.2 – Participação da quantidade de empresas dos estados no total de empresas do país – 2007 

e participação do total da população dos estados no total da população do país: 2010 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de SIDRA (2018a) e (2018b). 

 

Os resultados do PIB per capita são muito próximos aos do número de empresas, mostrados 

no gráfico 2.2. O estado de São possui uma quantidade de empresas muito maior do que o 

resto do país. Outros estados que se destacam no número de empresas são Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul.  

 

2.3 RELACIONAMENTO ENTRE AS CIDADES BRASILEIRAS 

 

Como discutido na seção 2.1, inicialmente as relações prioritárias entre as cidades brasileiras 

aconteciam com países europeus. Somente quando houve o surgimento de um mercado 

consumidor que foi possível maior integração entre as regiões. O relacionamento entre 

cidades pode acontecer por diversos motivos, sendo frequente o fluxo de bens e de pessoas. O 

fluxo de bens está relacionado à movimentação de bens finais e matérias primas. Já no caso 

das pessoas, as motivações são diversas. Dentre as possíveis causas do fluxo de pessoas estão 

a busca por locais onde ocorra a disponibilidade de bens e serviços e mercado de trabalho.  

 

As cidades se relacionam porque existe as trocas de produtos. Uma cidade pode não produzir 

tudo o que sua população necessita, assim, muitas vezes ela precisará comercializar com 

outras regiões. Isto pode acontecer tanto por conta de dificuldades ligadas a restrições 

naturais, como ausência de matérias primas ou limitações do tamanho da cidade, como por 

desvantagens causadas por deseconomias de escala. Muitas empresas também se relacionam. 

Algumas empresas precisam criar unidades em diferentes pontos do país uma vez que 
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precisam estar mais próximos de seu mercado consumidor ou para obter vantagens relativas 

ao mercado de trabalho, matérias primas ou ainda benefícios fiscais. Em outros casos, as 

empresas precisam se relacionar entre si através da existência de uma cadeia produtiva. E nem 

sempre as empresas de uma mesma cadeia produtiva se encontram no mesmo local.  

 

O relacionamento entre as cidades também acontece por conta do movimento de pessoas. O 

movimento mais obvio acontece através da migração. É possível que as pessoas migrem 

trocando de cidade permanentemente ou ainda que se desloquem temporariamente para outra 

área. O movimento pode ser inclusive diário, com pessoas se deslocando para municípios 

próximos, principalmente quando a moradia fica em uma região e o local de trabalho em 

outra, movimento que é conhecido com migração pendular (JACKMAN, 1992). As figuras 

2.9 e 2.10 apresentam informações sobre a migração em estados e municípios brasileiros para 

o ano de 2010. Os dados utilizados nas figuras abaixo são sobre a chamada de migração de 

data fixa, ou seja, são considerados migrantes os indivíduos com 5 anos ou mais de idade que 

não moravam no município de residência atual nos últimos 5 anos. As informações se referem 

aos imigrantes desta região, ou seja, se trata do ponto de chegada de uma rede de migrantes.  

 

Figura 2.9 – Imigrantes de data fixa nos municípios por estado – total e percentual: 2010 

Total de migrantes 

 

Percentual de migrantes 

 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE, 2017(a) e IBGE, 2017(b). 

 

São Paulo e Minas Gerais foram os estados com maior número de imigrantes. No entanto, é 

possível observar pela figura acima que os estados de Tocantins, Mato Grosso do Sul, 
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Rondônia, Goiás e Santa Catarina foram o que tiveram maior número de imigrantes em 

relação à sua população total. Na figura 2.10, é possível verificar que o mesmo acontece com 

a área central do país, correspondente às região Centro-Oeste e área sul da região Norte.  

 

A rede de migrantes pode ser composta através das informações de uma área de origem, uma 

área de destino e da quantidade de indivíduos que está migrando. Redes como esta, para o ano 

2000 e 2010 serão discutidas no capítulo 5. A rede de migrante é uma boa forma de capturar 

informações sobre a dinâmica de cidades por mostrar quais delas estão atraindo a população e 

quais estão expulsando pessoas. O primeiro mapa da figura abaixo é um bom indicador de que 

existe desigualdade na capacidade de atração de indivíduos por parte dos municípios 

brasileiros. Uma das possibilidades de explicação deste fenômeno é que a população brasileira 

tem sido mais atraída para as capitais estaduais, onde possivelmente há maior oferta de 

empregos, bens e serviços.  

 

Figura 2.10 – Imigrantes de data fixa nos municípios por município – total e percentual: 2010 

Total de migrantes 

 

Percentual de migrantes 

 

Fonte: Elaboração própria com base em IBGE, 2017(a) e IBGE, 2017(b). 

 

Além disto, há a questão da organização política do país que determina a existência de uma 

hierarquia entre as capitais estaduais e as cidades do interior. Como nas capitais estão as sedes 

de alguns serviços geridos pelo Estado, as cidades têm que se relacionar com as capitais, 

principalmente no que diz respeito a serviços públicos, como educação, saúde, segurança, 

distribuição de recursos públicos etc. Uma vez que a localização das capitais foi definida 
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historicamente, sendo criadas ainda no período colonial e priorizando as regiões com maior 

potencial de desenvolvimento, a localização das atividades administrativas reforça a tendência 

que as capitais possuem de serem pontos de maior atração de pessoas.  

 

Outro tipo de rede importante que pode ser formada entre as cidades são as redes de 

transporte. O transporte marítimo e fluvial já foram os mais importantes no Brasil. 

Atualmente, o transporte rodoviário e aéreo tem apresentado grande relevância no fluxo de 

pessoas do país. Nas figuras 2.11 e 2.12 são mostradas as redes de voos no Brasil, na primeira 

por quantidade de voos e na segunda por quantidade de passageiros. A rede de transporte 

aeroviário do país apresenta uma grande concentração no aeroporto de Guarulhos. Este 

aeroporto possue uma quantidade de voos muito superior aos aeroportos do resto do país. A 

desigualdade das conexões numa rede é uma característica importante de muitas redes sociais 

e econômicas. Neste tipo de redes aparecem elementos que são chamados de hubs, que se 

caracterizam por serem conexões preferenciais dentro de uma rede, o que será mais bem 

explicado na seção 4.3. Hubs aparecem, por exemplo, em mercados quando um comprador ou 

vendedor consegue atrair maior transações que outros elementos do mesmo tipo, no comércio 

internacional, quando um país se destaca tendo um volume maior de ligações com outros 

países etc.  

 

Figura 2.11 – Aeroportos por número de voos e número de voos em aeroportos do Brasil: 2017 

Mais de 1.000 voos entre 2 aeroportos 

 

Aeroportos com pousos 

 

Fonte: Elaboração própria com base em ANAC (2018). 

 

É possível observar pelas duas figuras que, com exceção da capital federal Brasília, os 

aeroportos mais relevantes, tanto em quantidade de voos quanto em quantidade de passageiros 
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se localizam próximos ao litoral. Mesmo os dois aeroportos que atendem ao município de São 

Paulo, apesar de não estarem localizado no litoral, ficam próximo a ele. Os aeroportos de 

Guarulhos e Brasília são os maiores hubs da rede de aeroportos brasileiros Assim como 

acontece com os aeroportos, São Paulo e Brasília são cidades que possuem vantagens em 

outras características, como PIB, PIB per capita, número de migrantes etc.  

 

Figura 2.12 – Aeroportos por número de passageiros e número de passageiros em voos entre 

aeroportos brasileiros: 2017 

Mais de 1.000 passageiros entre 2 aeroportos 

 

Aeroportos com passageiros 

 

Fonte: Elaboração própria com base em ANAC (2018). 

 

As redes de cidades podem ser um dos motivos da desigualdade. Uma vez que as cidades não 

estão isoladas, não seria possível que elas desenvolvessem suas potencialidades sozinhas, 

podendo sofrer os efeitos da relação com outras áreas. Os hubs seriam os maiores pontos de 

atração, e seria difícil para as outras cidades da rede concorrerem com eles. Redes são 

formadas dos elementos que se conectam, vértices, e das relações ente eles, as arestas. A 

criação do relacionamento entre duas cidades requer algum tipo de esforço. No caso de 

migração, por exemplo, é preciso que os migrantes tenham informações que os levem a supor 

que emigrar vai lhe proporcionar maior bem-estar porque a área para onde eles vão tem maior 

qualidade ou melhores características. O relacionamento entre empresas implica em alguns 

custos de transação que podem agir como um estímulo para o prosseguimento desta relação. 

Assim, a existência de uma relação entre vértices de uma rede e o tempo de persistência desta 

relação é um fator importante na manutenção da estrutura de uma rede já que, quanto maior o 
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relacionamento, mais informações são trocadas entre os dois vértices e mais energia deveria 

ser gasta caso seja necessário romper um aresta e criar novas relações com diferentes vértices.  

No Brasil, assim como em todo o mundo, as cidades não se desenvolvem de forma igualitária. 

Algumas regiões do país são bem mais ricas do que outras. Algumas regiões conseguem atrair 

mais empresas e mais profissionais capacitados. Estas regiões tendem a competir por esses 

recursos. Uma cidade pode perder com a saída de pessoas, perdendo o dinamismo causado 

pelo efeito de aglomeração, perdendo na capacidade de seu mercado de trabalho ou mercado 

consumidor, e no caso contrário, pode ganhar quando ganha mais moradores ou 

frequentadores. No entanto, para a cidade que recebe pessoas há também a possibilidade de 

um efeito negativo com a congestão, a chegada de pessoas com baixa qualificação, problemas 

no mercado imobiliário (alta de preços de imóveis), pressões sobre redes de energia, 

saneamento e coleta de lixo, pressões sobre os serviços públicos básicos (saúde, educação, 

transporte etc.). 

 

Os hubs atraem pessoas, principalmente as de maior renda e escolaridade. Firmas são centros 

de prestação de serviços para as outras cidades, principalmente as tamanho médio e pequeno. 

Os hubs são também os lugares onde as pessoas das outras cidades vão gastar parte de sua 

renda porque os hubs geralmente são ofertantes de bens e serviços que não estão disponíveis 

nas cidades menores. Assim, pode-se considerar que as cidades que não são hubs sofrem com 

a competição destes. No entanto, é possível que em alguns casos ocorra complementaridade 

entre cidades que se conectam. Isto pode acontecer principalmente quando a cidade hub sofre 

os efeitos da aglomeração, assim, parte do potencial econômico de um hub pode “transbordar” 

para municípios que se relacionam com ele. O que foi discutido neste capítulo indica como 

hubs potenciais as capitais estaduais e o Distrito Federal. Mas não é possível supor que o 

relacionamento entre as cidades será benéfico para as cidades mais ou menos conectadas por 

conta de a possibilidade destes relacionamentos serem de competição ou de 

complementaridade.  

 

Além de considerar a possível diferença de resultados para vértices que são hubs e aqueles 

que não são, é preciso considerar também características próprias de cada um dos vértices. 

Por exemplo, São Paulo e Salvador podem ser hubs na rede de cidades do Brasil, mas as 

conexões das duas cidades podem ser diferentes. Isto poderia gerar resultados diferentes para 

as duas cidades por conta de como os dois municípios estão encaixados nesta rede. É possível 

que, em algumas regiões do país as relações entre as cidades são desiguais, em que as capitais 
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e outros hubs atraem mais pessoas e firmas e são elas que passam pelos ganhos ou malefícios 

da aglomeração. No caso dos hubs de regiões mais pobres, elas recebem de outras cidades, 

mas não podem dar nada em troca porque os ganhos de aglomeração ainda não foram 

suficientes para que se espalhassem para outras áreas. Em resumo, a relação pode estar 

convergindo para os hubs e não estaria voltando para as outras cidades da rede.  

 

Com base nos elementos apresentados no presente capítulo, o objetivo da tese é entender a 

estrutura dos relacionamentos entre as cidades brasileiras e se a desigualdade resultante desta 

estrutura tem efeito sobre crescimento econômico. Para atingir esse objetivo, será necessário 

primeiro descobrir como as cidades brasileiras se conectam e se há desigualdade nesta 

conexão. Em seguida, verificar se a relação entre as cidades é um fator importante na 

definição do produto destas cidades. O tipo de relação que será utilizado para definir a rede de 

cidades brasileiras é a migração. Segue no próximo capítulo a fundamentação teórica acerca 

desigualdades do desenvolvimento econômico entre as regiões.  
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3 SISTEMA DE CIDADES E DESIGUALDADES REGIONAIS  

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar elementos teóricos referentes às desigualdades do 

desenvolvimento econômico entre as regiões a partir da definição de sistemas de cidades. 

Inicialmente serão apresentados os elementos referentes aos recentes avanços da Nova 

Geografia Econômica no contexto dos Sistemas de Cidades. Em seguida, será apresentado o 

problema da desigualdade regional no contexto dos Sistemas de Cidades e Teoria das Redes. 

De um modo geral, busca-se elencar elementos sobre a determinação do crescimento 

econômico das cidades, mesmo que eles não tenham sido tratados em modelos econômicos 

formais.  

 

A desigualdade do desenvolvimento entre as regiões é um problema antigo da economia. Na 

literatura empírica são verificadas disparidades entre o nível de atividade econômica de 

diferentes cidades ao longo do tempo. Algumas regiões apresentam cidades com maior 

dinamismo, com maior geração de produto e diversificação de serviços, oferta de empregos e 

atração de migrantes e trabalhadores. Uma abordagem relativa ao crescimento econômico das 

cidades diz respeito aos efeitos da organização das cidades em um sistema. Ao fazer parte de 

um sistema, o crescimento econômico de uma região passa a ser afetado pelos outros 

elementos desse sistema.  

 

Uma das primeiras formas de analisar cidades como sistemas aconteceu através do estudo da 

localização das cidades. A questão do espaço foi introduzida na análise do crescimento 

econômico pela Nova Geografia Econômica. Na maioria das vezes a abordagem de cidades 

como um sistema dentro da teoria econômica analisa apenas aspectos internos à cidade ou 

relações de proximidade e quase sempre abordando a questão sobre o ponto de vista espacial. 

Essas teorias são desenvolvidas desde o século 19, no contexto da importância da localização 

e da existência de economias de aglomeração. No entanto, só puderam ser modeladas 

teoricamente a partir do século 20 com o desenvolvimento da linguagem matemática 

adequada. 

 

Cabe ressaltar que existem questões regionais importantes sobre a determinação do 

crescimento econômico que também podem ser verificadas empiricamente, embora não 

tenham sido tratadas em modelos teóricos formais. A existência de uma hierarquia entre as 

cidades e presença de relacionamento entre elas, por exemplo, podem ser um dos fatores que 
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impactam suas possibilidades de crescimento. As hierarquias entre cidades tem sido estudas 

de forma mais aprofundada no século 21 pela teoria da escala de cidades. A relação entre as 

cidades tem se tornado alvo de investigação importante para a teoria das redes. Desse modo, o 

presente trabalho considera duas teorias distintas que lidam com o crescimento das cidades. A 

Nova Geografia Econômica e a Teoria das Redes. Na nas próximas seções as duas abordagens 

são discutidas.  

 

3.1 SISTEMA DE CIDADES NA ECONÔMICA 

 

A Nova Geografia Economia herdou o arcabouço teórico desenvolvido pela Economia 

Regional e Urbana. Os estudos em economia Regional e Urbana começaram a partir do 

trabalho seminal de Johann Heinrich Von Thünen (THUNEN, 1966). No seu modelo de 

cidade, Von Thünen considerou uma região circular, com um centro urbano, produtor de bens 

manufaturados e uma região periférica, produtora de produtos agrícolas. As cidades eram 

isoladas e não possuíam contato com o exterior. Havia trocas de bens entre centro e periferia e 

diferentes preços de moradia nas regiões. A importância do espaço no modelo está na 

existência de um trade-off entre preços de moradia e custos de transporte.  

 

Apesar de não considerar a relação entre diferentes cidades, o trabalho de von Thünen foi 

importante ao demonstrar o surgimento da especialização entre regiões de uma mesma cidade, 

se tornando a base para desenvolvimentos teóricos posteriores. Os estudos na área que 

passaram a considerar a competição entre regiões a partir do século 19, tiveram por motivação 

a definição da competição entre regiões pela atração de consumidores e firmas. Nestes 

trabalhos era considerada a existência de competição e complementaridade entre diferentes 

regiões, e apesar de alguns desses modelos tentarem incluir alguma forma de estrutura nas 

relações entre as cidades, ainda não consideravam a existência de redes de cidades. 

 

Alfred Weber analisou a competição entre regiões ao considerar as decisões de localização da 

empresa de acordo com a localização do mercado consumidor e das fontes de matéria-prima 

(WEBER, 1962). Walter Christaller aprofundou a questão da localização das atividades 

econômicas ao analisar o tamanho, a distribuição espacial e o número de cidades com a 

criação de um modelo de cidades hexagonal, em que a distância entre mercado consumidor e 

firmas seria minimizado (CHRISTALLER, 1972). Auguste Lösch, criou um modelo micro 

fundamentado de hierarquia entre cidades, considerando a densidade do mercado consumidor, 
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os custos de transporte e elasticidades-preço (LOSCH, 1954). A importância destes trabalhos 

está em mostrar que as atividades econômicas são localizadas espacialmente e que existe 

interdependência entre as regiões. 

 

Alfred Marshall ao estudar o efeito das externalidades, considerou a existência de economias 

de escala, tanto as internas às firmas, quantos as externas, resultantes da aglomeração. Neste 

sentido, as firmas teriam ganhos ao se localizarem em uma mesma área (MARSHALL, 1948). 

A partir da metade do século 20 as ideias de Marshall foram retomadas, principalmente a 

importância da aglomeração para a atividade econômica, devido a regularidades empíricas 

observadas com a intensificação das atividades econômicas em grandes centros urbanos. 

Desta forma, começaram a ser analisados os efeitos da proximidade a grandes centros 

urbanos, mas sem aprofundamento em outras possíveis relações entre as cidades além da 

localização. 

 

As externalidades de aglomeração dariam origem a economias de aglomeração (OHLIN, 

1967). A localização em grandes cidades com alta densidade populacional e alto grau de 

atividade econômica geraria redução de custos para famílias e empresas. Do lado das famílias, 

nas grandes cidades há maior oferta de postos de trabalho e maior acesso a amenidades 

públicas. Para firmas, além de maior mercado consumidor, também existem as externalidades 

relacionadas ao transbordamento de informações e ideias. Para Duranton e Puga, as empresas 

se beneficiam da aglomeração por três canais principais: compartilhamento de recursos, 

combinação e aprendizado (DURANTON; PUGA, 2004). 

 

Entretanto a aglomeração também possui custos, relacionados principalmente ao 

congestionamento. Os benefícios da aglomeração atraem famílias e firmas, o que gera uma 

maior densidade nos centros urbanos, podendo ser responsável por pressões econômicas, 

sociais e demográficas. Altos preços de imóveis, altos índices de criminalidade, uso intenso 

de recursos naturais e maior demanda por bens públicos podem reduzir o bem-estar gerado 

nas grandes cidades. Neste sentido, cidades menores, localizadas próximas a grandes centros 

poderiam se beneficiar dos efeitos positivos da aglomeração não tendo os mesmos custos de 

grandes centros. Isso foi verificado empiricamente ao longo do século 20 com o surgimento 

de cidades satélites, cidades dormitórios e regiões metropolitanas. 
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Com o trabalho de Alonso (1973), passou-se a considerar que, ao fazer parte de um sistema, 

uma cidade passa a sofrer com os efeitos de externalidades de aglomeração. No entanto, o 

crescimento de um grande centro pode ser benéfico para as cidades vizinhas, efeito ao qual 

ele chamou de tamanho emprestado. Essa ideia sugere que, devido às externalidades de 

aglomeração, uma cidade, ao fazer parte de um sistema de cidades teria um efeito semelhante 

ao que acontece quando uma cidade aumenta seu tamanho. O autor aborda a tendência das 

cidades americanas da época de evitar o crescimento populacional. Segundo Alonso, o 

crescimento de cidades traz benefícios para a população porque isto causa a elevação dos 

salários, o que atrai ainda mais pessoas para a cidade. No entanto, o acréscimo de 1 família à 

uma cidade grande não traria o aumento de impostos necessário para atender ao incremento 

de custos que esta família representaria para os cofres públicos. Alonso passa a abordar então 

os malefícios do aumento populacional para a economia urbana, principalmente nas grandes 

cidades. Regiões metropolitanas ou cidades pequenas e médias no entorno de grandes centros 

seriam então pontos de atração populacional uma vez que elas não teriam as externalidades 

negativas causadas pela aglomeração e teriam os benefícios do tamanho emprestado, uma vez 

que a população destas cidades poderia interagir com as pessoas do grande centro. 

 

A ideia de tamanho emprestado se aproxima muito do trabalho The Nature of Cities, de 

Chauncy Harris e Edward Ullman (HARRIS; ULLMAN, 1945). Segundo os autores, os 

serviços de uma cidade podem ser consumidos pela população local. Mas muitas vezes, 

habitantes de outras áreas podem ser também os consumidores, sendo que a cidade se torna 

uma exportadora de serviços. Os autores argumentam que uma cidade pode produzir tudo o 

que consome, mas isso não é necessário. É possível usar os meios de transporte para exportar 

e importar. Assim, existiriam três categorias de suporte de cidades como ofertantes de 

serviços urbanos: i) lugares centrais provendo à territórios próximos; ii) cidades de 

“transporte” ou de trânsito, com boa localização e podendo prover serviços as regiões mais 

distantes porque possuem fácil acesso; e iii) cidades com função especializada, produzem algo 

específico e ofertam a outras regiões, como por exemplo petróleo, energia elétrica etc. Os 

autores falam que o primeiro tipo é o mais comum em regiões não industrializadas. O 

segundo caso ocorre principalmente em break of bulks (como portos). Neste caso, as cidades 

podem ter localização central ou servir como entreposto para duas regiões com necessidades 

contrastantes. Para o terceiro tipo de cidades, a vantagem pode ser tanto a presença de 

recursos naturais quanto por haver produção em massa de serviços acessórios. A produção em 
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massa é algo que gera muita concentração, o que pode trazer problemas como altos custos 

com mão-de-obra e congestão. 

 

Novos desenvolvimentos teóricos têm caminhado na direção de que o efeito de tamanho 

emprestado não ocorre apenas quando cidades estão próximas geograficamente. Sistemas de 

cidades podem surgir também através do relacionamento entre cidades distantes, gerando 

também um efeito parecido com a relação que acontece entre localidades contíguas. Meijers e 

outros (2015) passaram a considerar que as economias de urbanização podem não ser 

resultado apenas da aglomeração, mas também do relacionamento entre as cidades. Participar 

de uma rede permite a uma cidade a diversidade de oportunidades de forma similar a 

aumentar seu tamanho (CAPELLO, 2000). A posição e importância de uma cidade dentro de 

uma rede, conceito que os autores chamam de embebedeness poderia ter o mesmo efeito de 

geração de externalidade quanto a proximidade a outras cidades. A partir do conceito de 

externalidade de rede urbana os autores consideram a possiblidade de introduzir o estudo das 

redes em um arcabouço teórico já desenvolvido pela Nova Geografia Econômica. 

 

Outro grupo de estudos econômicos avançou na análise das relações entre cidades buscando 

qualificar este relacionamento. Uma das possibilidades de considerar o relacionamento entre 

as cidades é através de modelos espaciais. No entanto, é possível que efeitos causados pela 

dependência espacial ou correlação espacial não são homogêneos e podem gerar diferentes 

resultados sobre as regiões. Sonis, Hewings (2000) e outros autores se propuseram a analisar a 

competição e cooperação entre diferentes regiões através da utilização do modelo Dendrinos-

Sonis (1987).  

 

A relação entre as regiões pode ser caracterizada por relações de complementariedade ou de 

competição. O arcabouço teórico utilizado no desenvolvimento desta ideia parte de 

desenvolvimentos voltados para o comércio internacional. São considerados dois modelos de 

trocas entre regiões. O primeiro é o modelo de Heckscher-Olin-Samuelson em que os países 

exportarão mais daqueles bens em que forem mais relativamente abundantes em fatores. O 

segundo é o modelo de Krugman, em que as firmas se especializam em produzir bens 

específicos, o que gerará economias de escala. Para os autores, países em desenvolvimento 

seguem mais o modelo Heckscher-Olin-Samuelson e os desenvolvidos o modelo de Krugman 

(MAGALHÃES; SONIS; HEWINGS; 2001). Os do primeiro tipo se concentram na produção 

de bens específicos e os segundos numa grande variedade de produtos. O que faria com que 



50 

 

os países desenvolvidos teriam um grande volume de trocas e assim quanto mais 

desenvolvido for um país maior será seu número de interações.  

 

Para Hewings e outros (1997) o crescimento de uma economia a conduz para o aumento da 

interação com outras economias. Isto aconteceria porque, interações internas acontecendo 

dentro de uma determinada área a levariam ao crescimento econômico. Ao atingir um nível 

alto de desenvolvimento aconteceria a necessidade de elevar o nível de interação com outras 

áreas. Neste caso, diferente do que ocorre com econometria espacial, em que a relação 

espacial é definida por uma matriz de pesos previamente definida, o modelo de Dendrinos e 

Sonis (1987) permite capturar o efeito espacial sem lidar com um possível viés causado pela 

matriz de pesos espaciais escolhida. Além disso, também é possível capturar os efeitos de 

uma região sobre a outra uma vez que, o modelo considera que o crescimento de uma região 

acontece às custas de outra região. 

 

Em relação ao crescimento do tamanho das cidades, regularidades empíricas têm sido 

observadas, com destaque para as Leis de Zipf e Gibrat. A Lei de Zipf foi descoberta pelo 

linguista George Kingsley Zipf ao analisar a frequência do aparecimento de palavras em um 

texto. Zipf (1935) percebeu que ao ordenar as palavras de acordo com o número de vezes em 

que elas aparecem em um texto qualquer, a distribuição dessas palavras seguiria sempre uma 

mesma estrutura. Essa lei se tornou conhecida não apenas por ser encontrada em textos, mas 

em diversos elementos que podiam ser ranqueados, a exemplo de cidades. A Lei de Gibrat foi 

descoberta analisando a taxa de crescimento de empresas (GIBRAT, 1931). Esta define que a 

taxa de crescimento de uma empresa em um dado momento é geral para a indústria e 

independe do tamanho inicial da firma. Ao analisar as duas leis em conjunto, para o tamanho 

de cidades, foi percebido que, observando o tamanho de cidades de forma dinâmica, suas 

taxas de crescimento tendem a seguir a Lei de Gilbrat e quando isso acontece, a distribuição 

dos tamanhos das cidades segue a Lei de Zipf (GABAIX, 1999). 

 

Essas duas leis seguem distribuições conhecidas como Leis de Potência. As leis de potência 

têm sido encontradas com regularidade através de verificações empíricas. Em muitos casos, a 

modelagem de fenômenos naturais e sociais tem seguido as distribuições sem escala ou não-

gaussianas, no entanto, com a descoberta e desenvolvimento de teorias e métodos 

relacionados às leis de potência, tem ocorrido uma melhor aproximação dos fenômenos com a 

realidade. Outra regularidade que tem sido observada em torno das leis de potência diz 
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respeito ao fenômeno das redes. Avanços nesse campo foram feitos através dos trabalhos dos 

físicos Barabási e Albert, ao estudar a distribuição de sites na internet (ALBERT; 

BARABÁSI, 2002). Ao analisar a distribuição de links entre os sites da internet eles 

descobriram que poucos sites, os chamados hubs da rede, possuem uma alta quantidade de 

links e esses sites são conexões preferenciais para os elementos que estão entrando na rede. 

 

3.2 SISTEMA DE CIDADES NA TEORIA DAS REDES 

 

A utilização da teoria das redes tem se intensificado a partir da década de 1990 em diversas 

áreas da ciência. Além do desenvolvimento teórico e a modelagem que tem sido desenvolvida 

em teoria das redes, a maior disponibilidade de dados e o crescimento da disponibilidade de 

recursos computacionais possibilitando mais estudos empíricos e o aprofundamento dos 

conhecimentos sobre a interação entre indivíduos. De acordo com Bramoullé, Galeotti e 

Rogers (2018), as áreas em que as redes têm sido mais estudadas em economia são crises 

financeiras, comércio internacional, migração, desenvolvimento e mercado de trabalho.  

 

As interações entre os agentes são importantes na análise econômica e de difícil tratamento 

pela teoria econômica. A interação é considerada na teoria econômica em algumas situações 

de forma limitada. No modelo walrasiano, por exemplo, agentes interagem num mercado e a 

estrutura das relações entre estes agentes não precisa ser considerada, uma vez que eles são 

tomadores de preços. Em teoria dos jogos o relacionamento entre os agentes também é 

considerado de forma limitada, principalmente na quantidade de jogadores  (KIRMAN, 

2018). Os modelos econômicos têm lidado com elementos isolados ao longo do tempo, o que 

era uma boa aproximação da realidade. No entanto, estes modelos podem não ser adequados 

para lidar com níveis cada vez mais crescentes de conexão entre agentes. Com a 

conectividade surge maior sincronização e interdependência, com isso, os ganhos e perdas de 

um agente está relacionado com os ganhos e perdas dos outros. As interações entre os agentes 

ainda não estão bem definidas em economia. Em muitos casos, são estudadas utilizando 

conceitos e nomenclatura de outras áreas do conhecimento como “efeito de pares”, “efeito de 

vizinhança” e “capital social” (MANSKI, 2000). 

 

Redes são uma forma de modelar a interação entre agentes. Através da teoria das redes é 

possível tentar compreender um determinado fenômeno observando como a rede se forma, 

qual sua estrutura, como ela evolui ao longo do tempo etc. Até o século 20, muito pouco se 
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desenvolveu em estudos sobre a teoria dos grafos e das redes, sendo somente na metade deste 

século, com os trabalhos dos matemáticos Erdös e Renyi que o tema voltou a ser objeto de 

pesquisa com a criação da ideia de redes aleatórias. Essas redes foram muito estudadas 

teoricamente, mas tiveram poucas aplicações empíricas. Foi verificado que as redes existentes 

no mundo real não se formavam aleatoriamente, mas costumavam seguir padrões bem 

definidos. A teoria das redes e os grafos serão discutidos no próximo capítulo.  

Em economia, trabalhos como o Meijers e outros (2015) indicam que o estudo de redes pode 

ajudar a entender o fenômeno do relacionamento entre as cidades. Os autores argumentam 

que a dinâmica urbana não gera externalidades de aglomeração que ficam contidas apenas na 

fronteira das cidades. Estas externalidades podem se espalhar mais se a cidade estiver 

participando de uma rede. E a rede teria o mesmo efeito de tamanho emprestado (ALONSO, 

1973) que faria com que uma cidade pequena oferecesse vantagens a seus moradores caso ela 

se localizasse nas proximidades de cidades grandes. Assim, cidades pequenas poderiam 

desempenhar funções de cidades grandes caso estejam relacionadas entre si. Grandes cidades 

impactam as menores positivamente através de externalidade de aglomeração ou 

negativamente via sombras de aglomeração. Desta forma, as cidades pequenas apresentam 

resultados esperados de uma cidade grande se: 1) elas estão próximas a uma cidade grande e 

2) se elas estão conectadas a uma cidade grande. 

 

Glaeser, Ponzetto e Zou (2016) desenvolveram um modelo que examina o trade-off entre 

megacidades e redes de cidades. As megacidades teriam uma alta densidade populacional e 

alto grau de segregação. As redes de cidades seriam formadas por cidades pequenas e médias 

trocando bens, pessoas e ideias. Neste caso, as cidades compartilhariam recursos intelectuais, 

trabalhadores e amenidades urbanas. Os autores argumentam que regiões que foram povoadas 

há mais tempo, como a Europa, evoluíram para redes de cidades, enquanto regiões de 

povoamento e formação de cidades mais recente, como a América, geraram mais 

megacidades. Três fatores determinam esse trade-off: Retornos locais de escala em inovação, 

elasticidade na oferta de habitações e amenidades locais. A questão seria então entender que 

tipo de situação seria a melhor: megacidades ou redes de cidades conectadas por trânsito de 

alta velocidade. Para os autores, em regiões como Europa e América este trade-off levou a 

diferentes resultados. Na Europa, foram desenvolvidas redes de cidades enquanto nos países 

americanos o padrão que tem surgido é o de megacidades. A consolidação de uma 

megacidade seria uma grande cidade sendo conectada por vias de transporte eficientes. A 

densificação ocorreria com a população indo para uma única megalópole. Assim, 
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trabalhadores qualificados teriam mais mobilidade em redes de cidades do que os não 

qualificados. As megacidades seriam então a melhor opção para trabalhadores não 

qualificados do que redes de cidades.  

 

Em Berry (1961), o autor encontra dois tipos de distribuição dos tamanhos de cidade. No 

primeiro, a rank-size rule, uma distribuição log normal truncada, segundo o autor. E no 

segundo caso, a distribuição do tipo primate, em que há uma cidade muito grande, várias 

pequenas, e nenhuma ou poucas cidades de tamanho médio. A rank-size rule está relacionada 

às cidades bem desenvolvidas e a primate distribution é associada às economias pobres, em 

desenvolvimento, com passado colonial, de subsistência ou sociedades camponesas. 

 

As redes de cidades surgiriam da necessidade de conexão entre as diferentes regiões. Para a 

criação de arestas entre dois nós é necessário gastar energia. Isso faz com que haja uma 

tendência à manutenção das relações e resistência à criação de relações novas. Por exemplo, 

no período pré-colonial, a relação entre as pessoas no planeta era formada por diversos 

componentes, ou seja, havia relacionamentos conectando as pessoas da América, da Oceania e 

da Ásia-África-Europa, mas não havia conexão entre pessoas de continentes diferentes. Com 

as Grandes Navegações esses componentes foram se unindo. Para que houvesse essa união 

um grande esforço foi necessário, tanto no sentido de possibilitar que as pessoas se reunissem 

quanto nos conflitos gerados ao se unir componentes que se desenvolveram com 

características diferentes ao longo do tempo. Ao se analisar redes de cidades uma das 

possibilidades é que haja persistência na manutenção de relacionamentos.  

 

Tomando os elementos teóricos apresentados no presente capítulo, a aplicação desses 

elementos para a compreensão do caso brasileiro de redes de relacionamento entre as cidades 

torna-se uma tarefa factível. Essa factibilidade decorre principalmente da disponibilidade de 

dados, seja de fluxos de produtos ou serviços ou de pessoas. A consistência dos dados de 

migração fornecida pelo Censos populações realizados recentemente no Brasil é um fator 

relevante para a presente pesquisa. Nesse sentido, o próximo capítulo será destinado 

especificamente à apresentação das metodologias de análise de redes, ou métricas de redes, a 

serem aplicadas ao caso brasileiro para os anos de 2000 e 2010. Essas métricas permitirão a 

compreensão mais detalhada das formas de relacionamento vigente entre os municípios 

brasileiros.  
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4 ANÁLISE DE REDES: TEORIA DOS GRAFOS 

 

Este capítulo descreve a fundamentação matemática da teoria das redes e apresenta as 

métricas de rede que serão utilizadas na análise das redes de migração entre os municípios 

brasileiros para os anos de 2000 e 2010. A análise de redes estuda como um indivíduo está 

inserido em uma rede e qual estrutura irá emergir a partir das interações existentes dentro 

desta rede. Na primeira parte do capítulo são apresentados alguns conceitos básicos da teoria 

dos grafos. Na seção 4.2 são discutidas as principais métricas da análise que serão utilizadas 

neste trabalho. Na terceira parte são discutidas algumas questões teóricas acerca das estruturas 

das redes.  

 

4.1 TEORIA DOS GRAFOS 

 

As redes são estruturas formadas pela conexão entre diferentes indivíduos. É mais comum em 

estudos empíricos a utilização de dados que se concentram em observações individuais e suas 

características. De forma diversa disto, os dados em rede abrangem informações sobre os 

indivíduos e suas relações. A representação matemática das redes foi definida através da 

teoria dos grafos. A teoria dos grafos permite a formalização matemática de uma rede, a 

identificação de seus elementos, a quantificação de suas relações, o entendimento de sua 

topologia e a verificação sua dinâmica. É possível utilizar a teoria dos grafos para lidar com 

qualquer fenômeno natural ou social, no entanto, esta teoria é mais conveniente para as 

situações onde há conexão explícita entre os atores que participam do fenômeno ou quando a 

conexão entre eles é importante em seu entendimento.  

 

O estudo das redes foi iniciado no século 18 por Leonard Euler, que criou a Teoria dos Grafos 

ao resolver o desafio das pontes de Königsberg (EULER, 1741). Na cidade Königsberg 

(atualmente Kalinigrado, Rússia) havia 7 pontes sobre o rio Pregel que ligavam a cidade a 

uma ilha central (figura 4.1 a e b). O desafio era conseguir fazer um passeio pela cidade 

passando somente uma vez em cada uma das pontes. Em 1736 Euler conseguiu resolver o 

problema e com isso criar a teoria dos grafos. Ele mostrou que fazer esse passeio era 

impossível por conta do número ímpar de pontes (figura 4.1 c). Só seria possível realizar o 

passeio passando uma vez em cada ponte caso houvesse um número par de pontes (arestas) 

ligando cada área (vértice) da cidade. Isso ocorreria porque seria necessário que houvesse 

uma ponte para “entrar” e outra para “sair” da região. 
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Figura 4.1 – Mapa da cidade de Königsberg, pontes e grafo das pontes de Königsberg 

 
                 Fonte: Santa Fe Institute, 2016. 

 

Os grafos são definidos por um conjunto de vértices ou nós e um conjunto de arestas também 

chamadas de links ou arcos (EASLEY; KLEINBERG, 2010; JACKSON, 2010). Os vértices 

são um dos elementos que fazem parte da rede, podendo ser de diversos tipos, por exemplo, 

pessoas, empresas, cidades, telefones celulares. Estes são considerados vizinhos ou adjacentes 

quando houver uma aresta que os conecte. Cada par de vértices conectados por arestas são 

também conhecidos como díades. Duas arestas são adjacentes quando estão relacionados ao 

mesmo vértice. Uma aresta que incide sobre um determinado vértice é uma aresta incidente a 

ele. A notação matemática para um grafo é dada por: 

        

 

Sendo   o grafo,   o conjunto não vazio de vértices,   o conjunto de arestas (podendo ser 

vazio). Na figura 4.2 temos um exemplo de grafo com 4 vértices e 4 arestas. Um grafo   

definido por          , tal que   é o conjunto de vértices e   o conjunto de arestas terá:  

       

            

                               

                

 

Grafos podem ser finitos ou infinitos de acordo com seu número de elementos. Grafos 

infinitos, como por exemplo a representação de páginas da World Wide Web ou redes de 
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empresas, podem ter números infinitos de vértices ou arestas. Neste tipo de rede novos 

vértices e arestas podem surgir ou antigos desaparecer. Os grafos finitos têm a quantidade de 

elementos bem determinada como redes proteicas, cadeias alimentares e estradas. Muitas 

vezes será necessário definir se a análise será feita utilizando uma rede finita ou infinita, ou 

seja, será preciso determinar se novos vértices e arestas poderão ser adicionados ou retirados 

do grafo.  

 

Figura 4.2 – Exemplo de grafo 

a. Grafo não direcionado 

 

b. Grafo direcionado 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

A figura 4.2 apresenta um grafo não-direcionado ou não-ordenado. Um grafo é direcionado ou 

ordenado quando há uma orientação quanto ao sentido de suas arestas. Neste caso, a relação 

de   para   não implica que exista uma relação de   para  . Quando o grafo é direcionado 

existe um sentido na relação entre seus vértices. Quando for este o caso, uma relação de   

para   não implica relação de   para  , surgindo a necessidade de identificar a orientação da 

aresta, como na figura 4.2b. Exemplos de grafos direcionados são redes de hierarquia em 

empresas, cadeias produtivas e e-mails. Sendo   um grafo direcionado e         uma 

aresta em   com direção de   para  , tem-se que a aresta       é divergente a   e 

convergente a  . Quando há mais de uma aresta conectando dois vértices tem-se arestas 

múltiplas ou paralelas e um grafo múltiplo ou multigrafo.  

 

Um grafo           é subgrafo de        se    está contido em   e    está contido em  . 

Assim, se torna possível e estudar redes aninhadas, ou seja, sub redes que estão incluídas 

dentro de outras redes. Grafos ou subgrafos são conexos quando existe um caminho para 

qualquer par       de vértices em que partindo de   seja possível atingir  . As partes conexas 

de um grafo são chamados de componentes ou componentes conectados. Assim, redes com 

um componente são redes conexas, e redes com dois ou mais componentes são rede são 

desconexas. Na figura 4.3 estão exemplos de grafos conexo e desconexo. 
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Figura 4.3 – Exemplo de grafos conexo e desconexo 

a. Grafo conexo 

 

b. Grafo desconexo com 2 componentes 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

O relacionamento entre os elementos de uma rede possui forma e conteúdo. O conteúdo é 

definido pelo tipo de relação estabelecida entre os vértices, por exemplo colaboração 

científica, troca de produtos, interações entre páginas web. Já a forma da relação pode ser 

entendida em três aspectos: intensidade da relação, frequência da interação e reciprocidade 

(KNOKE; KUKLINSKI, 1982). A reciprocidade é determinada através da definição das 

arestas em direcionadas ou não-direcionadas. Quando as arestas são não-direcionadas a 

relação é recíproca. Para arestas direcionadas a reciprocidade acontece quando as arestas são 

paralelas, como no caso em que há uma aresta do vértice   para o   e outra aresta do vértice 

  para o vértice  .  

 

Figura 4.4 – Exemplo de grafo ponderado 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Intensidade e frequência podem ser mensuradas quando há a presença de pesos nas arestas. 

Grafos ponderados são grafos em que há algum tipo de quantificação ou qualificação de suas 

arestas, como na figura 4.4. Os pesos das arestas geralmente são representados graficamente 

através de indicador numérico ao lado da aresta, pela mudança na sua cor ou ainda pela 



58 

 

largura da aresta. Exemplos: distância entre cidades em que o peso são os quilômetros entre 

os vértices; “força” de amizades quando há algum tipo de qualificação da relação, como 

parentesco, colegas de trabalho, vizinhos etc.; tempo de conversas no telefone. É possível a 

existência de redes com em que seus elementos tenham características diferentes. No caso a 

arestas, estas características são indicadas através de pesos. Já os nós podem ser também 

diferentes. Em redes que representam mercados, por exemplo, os nós podem ser de diferentes 

tipos, como compradores e vendedores. Neste caso, teríamos uma rede bipartida, em que as 

interações podem acontecer entre grupos de compradores e de vendedores, mas não dentro do 

mesmo grupo. 

 

As representações gráficas das redes nos possibilitam analisar visualmente algumas de suas 

características. No entanto, muitas vezes não é possível representar grafos através de figuras 

por conta da quantidade de elementos. Nestes casos, as redes podem ser representadas através 

de matrizes ou listas que indicarão quais vértices são vizinhos. A lista de adjacência contém 

as informações referentes a quais são os vértices vizinhos de cada um dos vértices. A 

vantagem em utilizar listas é não precisar marcar as arestas que não existem, o que pode 

representar grande economia computacional. A matriz de adjacência é uma matriz       

onde cada aresta é representada na posição    da matriz, de forma que, para um grafo finito 

       , tem-se (EMMERT-STREIB, 2017): 

     
                       

                     
  

 

Figura 4.5 – Exemplo de matriz de adjacência e lista de adjacência de um grafo não 

direcionado 

 

Matriz de adjacência 

 A B C D 

A 0 1 0 1 

B 1 0 0 1 

C 0 0 0 1 

D 1 1 1 0 
 

Lista de adjacência 

A → B, D 

B → A, D 

C → D 

D → A, B, C 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Um outro tipo de apresentação de grafos é a matriz de incidência. Neste caso, a matriz irá 

relacionar vértices a arestas. Esta matriz assume os valores 1 para a aresta que tem origem em 
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um vértice e 0 caso a aresta não incida nestes vértices, como exemplificado na figura 4.6. 

Quando o grafo é direcionado, a representação poderá ser 1 quando a aresta é divergente a um 

vértice e –1 quando a aresta for convergente a um vértice. É possível a existência de arestas 

que estejam conectadas a apenas um vértice, sendo que este tipo de aresta é chamado laço. 

 

Figura 4.6 – Exemplo de matriz de incidência de um grafo 

 

Matriz de incidência 

 A B C D 

u1 0 1 0 1 

u2 1 0 0 1 

u3 1 0 1 0 

u4 0 1 0 0 
 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Quando o grafo é ponderado, utiliza-se uma estrutura semelhante à de matrizes de adjacência 

e incidência chamada de matriz de pesos. No entanto, não serão usados os valores –1, +1 ou 0 

e sim os pesos de cada aresta. Neste caso, além da informação acerca da existência da aresta 

será necessário também informar qual o peso dela, como mostrado na figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Exemplo de matriz de pesos 

 

Matriz de pesos 

 J K X Y W Z 

J 0 4,0 0 0 0 0 

K 4,0 0 2,0 0 0 3,5 

X 0 2,0 0 6,0 2,0 1,2 

Y 0 0 6,0 0 0 0 

W 0 0 2,0 0 0 4,3 

Z 0 3,5 1,2 0 4,3 0 
 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

A representação das redes por si só já possibilita a identificação de algumas das suas 

características. No entanto, existem formas de verificar com maior precisão a estrutura de uma 

rede a as propriedades de seus elementos. Para isto foram criadas métricas que permitem 

analisar os elementos de uma rede, tornando possível distinguir quais os elementos mais 

importantes, quais os elementos têm maior tendência a formar links, sendo possível também 

comparar redes diferentes ou avaliar a evolução das redes ao longo do tempo. Na seção 
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seguinte são expostas algumas dessa métricas com foco nas que serão utilizadas nos dois 

próximos capítulos deste trabalho.  

 

4.2 PRINCIPAIS MÉTRICAS UTILIZADAS NA ANÁLISE DE REDES 

 

A análise de redes é feita através de uma série de diferentes métricas. Estas métricas são 

utilizadas para examinar vértices, um grupo de relacionamentos específicos ou ainda toda a 

rede. Para os vértices ou arestas a importância destas métricas está em conhecer as suas 

características ou observar como eles se encaixam na rede. Para as redes como um todo, as 

métricas são importantes para analisar sua estrutura e verificar sua topologia. As métricas que 

analisam os vértices ou as arestas são medidas locais enquanto as métricas de toda a rede são 

medidas globais (EMMERT-STREIB et al, 2017). 

 

Grau de um vértice        é uma métrica local mensurado a partir do número de arestas que 

incidem em um vértice. Existem diferenças desta métrica para redes direcionadas ou não 

direcionadas. Grafos não direcionados possuem apenas uma medida de grau. Para grafos 

direcionados tem-se três medidas de grau: grau, grau de entrada e grau de saída. Grau de 

entrada é o número de arestas convergentes ao vértice e grau de saída o número de arestas 

divergentes, ou que saem do vértice. Para grafos não direcionados o grau de um vértice é o 

somatório das arestas incidentes sobre o vértice e para os grafos direcionados o grau será o 

somatório dos graus de entrada e saída.  

 

Figura 4.8 – Exemplos de graus de vértices de 2 grafos 

Grau dos 

vértices 

deg(A) = 3 

deg(B) = 2 

deg(C) = 2 

deg(D) = 1 

deg(E) = 2   

Grau de 

entrada 

deg(A) = 1 

deg(B) = 2 

deg (C) = 0 

deg (D) = 1 

deg (E) = 1 

Grau de 

saída 

deg(A) = 2 

deg(B) = 0 

deg(C) = 2 

deg(D) = 0 

deg(E) = 1 

 Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Na figura 4.8 há dois exemplos das medidas de grau para redes direcionada e não direcionada. 

Uma métrica importante na análise de redes é o grau médio, que será discutido 

posteriormente. Quanto maior o grau de um vértice maior será o seu potencial para ser 

influente dentro da rede. Maior grau indica maior número de relacionamentos dentro da rede, 
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no entanto não há a qualificação destas relações. Assim, existem outras medidas que 

mensuram a influência de um vértice dentro da rede de acordo com os atributos dos 

indivíduos aos quais ele se liga.  

Uma métrica global relacionada ao grau dos vértices é a distribuição de graus de uma rede. 

Esta métrica é a frequência relativa de vértices que possuem um determinado grau       . 

Com a distribuição dos graus é possível observar a estrutura desta rede. É possível verificar se 

há maior igualdade no número de relações dentre os vértices ou se a rede possui 

características de disparidade de poder em sua distribuição. 

 

Figura 4.9 – Exemplos de distribuição dos graus dos vértices de uma rede 

 

Grau médio: 3,333 

Distribuição do grau: 

 

Fonte: Elaboração própria no software Gephi, 2018 

 

Existem métricas relacionadas à transmissão de informação dentro de uma rede. Essas 

métricas geralmente estão relacionadas aos possíveis caminhos existentes entre dois vértices 

quaisquer. Geodésica, por exemplo, é o menor caminho entre 2 vértices. A maior geodésica 

de uma rede, ou seja, a menor distância entre os vértices mais distantes é chamada de 

diâmetro da rede. O tamanho médio do caminho é a média do tamanho das geodésicas de uma 

rede. É uma medida menos sujeita a outliers do que o diâmetro. Diversos estudos têm sido 

feito para encontrar o tamanho médio de caminho, principalmente entre as pessoas, como o 

estudo de Milgram (1967) que tentou estimar a distância entre pessoas utilizando cartas e 

Backstrom e outros (2012), que calcularam o tamanho médio do caminho do Facebook, na 

época com 721 milhões de usuários.  

 

Um grupo de métricas de rede utilizadas comumente são as medidas de centralidade. Elas têm 

por objetivo classificar a importância dos vértices dentro da rede. Uma vez que existem 

diferentes formas de caracterizar um vértice como importante, surgiram diferentes tipos de 
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medidas de centralidade. A centralidade de grau é a medida mais simples e é encontrada 

através do grau do vértice ou razão do grau do vértice e número total de vértices menos 1: 

       
        

   
 

A centralidade de grau é uma boa medida para indicar o quão conectado um vértice é 

(JACKSON, 2010). Vértices com centralidade de grau 1 possui relações com todos os outros 

vértices da rede, enquanto os com centralidade zero não estão conectados a ninguém. 

  

A centralidade de proximidade é uma medida da facilidade de um vértice em atingir qualquer 

outro vértice da rede (JACKSON, 2010). A centralidade de um vértice    é dada pelo 

somatório da razão entre o número de geodésicas entre    e todos os outros vértices    do 

grafo (SABIDUSSI,1966; BRANDES, 2001):  

       
 

            
 
   

 

Assim, os vértices que possuem maior proximidade ao restante da rede alcançarão valores 

próximos a 1. É possível ainda calcular a centralidade relativa de proximidade, o que permite 

ordenar os vértices de acordo com a sua propriedade de ser mais central em relação aos outros 

vértices da seguinte forma:  

       
   

            
 
   

 

 

A centralidade de intermediação mede a capacidade de um vértice de intermediar relações 

entre outros vértices (JACKSON, 2010). Esta medida para o vértice    é encontrada 

observando a relação entre o tamanho de todas as geodésicas de todos os demais vértices    e 

   que nas quais    faz parte do caminho e todas as geodésicas do grafo: 

          
                  

            

 

           

 

Esta medida mostra um tipo de centralidade em que os vértices mais importantes são aqueles 

que conectam outros vértices. Geralmente, quando vértices possuem centralidade de 

intermediação eles são considerados pontes numa rede. As pontes são importantes por terem 

alto poder de transmissão de informação entre comunidades distintas.  

 

A densidade da rede é uma métrica global que indica o nível de conexão entre os vértices. A 

densidade máxima acontece quando o grafo é completo. Um grafo completo é aquele em que 
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todas as arestas possíveis foram criadas, ou seja, todos os vértices da rede possuem arestas 

entre si. Para grafos direcionados, o total de arestas possíveis é dado por: 

       

Sendo   o número de vértices. Para grafos não direcionados dirigidos, o total de arestas 

possíveis é dado por: 

      

 
 

A densidade de um grafo mede o quanto um grafo está distante de ser um grafo completo, ou 

seja, quantas arestas foram formadas em relação às arestas possíveis. A fórmula da densidade 

de um grafo direcionado é dada por: 

   
 

      
 

Com   sendo o número de arestas. Para grafos não direcionados: 

   
 

        
 

 

A relação existente entre páginas da World Wide Web foi o ponto de partida para a criação de 

métricas que tinham como objetivo mensurar a importância dos vértices de uma rede 

capturando não apenas a sua centralidade, mas a sua capacidade de se relacionar com outros 

vértices também importantes. Dentre essas métricas se destacam o algoritmo HITS, criado por 

Kleiberg em 1999 e o PageRank, criado por Larry Page e Sergey Brin e que deu origem ao 

mecanismo de pesquisa do Google.  

 

O algoritmo HITS (Hyperlink Induced Topic Search) foi criado por Kleinberg (1999) para 

descobrir a relevância de páginas da World Wide Web. O objetivo do algoritmo é classificar 

os vértices de acordo com duas características: hubs e autoridades. Hubs são os vértices com a 

capacidade de indicar os melhores vértices, ou seja, são aqueles cujas arestas divergentes 

levam aos nós mais centrais da rede. Autoridades são os vértices cujas arestas divergentes 

partem de vértices considerados mais qualificados dentro da rede. Assim, os melhores hubs 

apontam para as melhores autoridades e as melhores autoridades recebem links dos melhores 

hubs. Muitos trabalhos tem sido feitos utilizando este algoritmo em problemas que vão além 

da relação entre páginas da internet, como DEGUCHI e outros (2014) que usaram o algoritmo 

HITS para analisar a rede de comércio mundial e (OHNISHI; TAKAYASU; TAKAYASU, 

2009) que com o algoritmo HITS verificaram as relações interfirmas no Japão.  
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É possível notar que, diferente do que acontece com o grau do vértice, esse tipo de métrica 

não considera apenas a quantidade de relacionamentos que um vértice possui na rede. Outros 

tipos de métricas consideram relevantes as páginas que possuem maior número de links, mas 

algoritmos como o HITS buscam verificar os com maior relevância, ou seja, os vértices que 

são indicados por fontes mais confiáveis e os vértices que são capazes de indicar os melhores 

sites.  

 

PageRank (PAGE et al, 1997) é um algoritmo criado para classificar páginas da internet 

considerando a sua importância em relação às outras páginas da rede. O algoritmo funciona de 

forma recursiva e assim, permite identificar não apenas os vértices que possuem maior 

número de conexões, mas também se a conexão é feita com outros vértices bem posicionados 

na rede. O algoritmo PageRank do vértice   simplificado é definido por (SHARMA; 

SHARMA, 2010): 

       
     

    
    

 

Em que       é a métrica PageRank de todas os vértices adjacentes a  ,      é o número de 

links ou arestas do vértice   e    é o conjunto de arestas formadas com  .  

 

Diferente do que ocorre com o algoritmo HITS, o algoritmo PageRank gera uma única 

métrica que possibilita classificar os vértices de acordo com sua centralidade relativa dentro 

da rede. As duas métricas são capazes de identificar a centralidade dos vértices considerando 

o poder que eles têm dentro da rede. Este poder irá depender do tipo de elementos. Assim, 

redes de páginas da internet com valores altos serão aquelas que possuem maior capacidade 

de ser indicados por outras páginas ou de indicar páginas com maior poder. Quando se estuda 

fenômenos econômicos, o alto valor das métricas irão indicar também algum tipo de poder 

econômico.  

 

Na próxima seção são discutidos alguns desenvolvimentos teóricos acerca de teoria das redes. 

Desde a criação da teoria dos grafos por Euler até o século 20, pouco foi desenvolvido em 

teoria das redes. A partir do desenvolvimento da matemática e da estatística, e principalmente 

dos métodos computações que possibilitaram a utilização de grandes bases de dados, que uma 

maior quantidade de trabalhos utilizando relacionamentos entre diferentes elementos passou a 
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ser desenvolvida. O presente trabalho também se beneficia desses novos na agenda de 

pesquisa sobre redes a nível internacional. 

 

4.3 TIPOS DE REDES 

 

Durante muito tempo a teoria dos grafos foi pouco desenvolvida e as pesquisas empíricas no 

respectivo entorno foram poucas até meados do século 20. O resgate da teoria dos grafos 

nesse século se deu por dois caminhos diferentes: uma teórica, principalmente com os oito 

trabalhos seminais de Erdõs e Rényi, e outra empírica, com trabalhos de sociólogos como 

Granovetter e Milgram. No século 21 tem ocorrido um aumento no número de trabalhos 

relacionados a redes com o surgimento da teoria das redes complexas, com dois grupos de 

pesquisadores. De um lado há os trabalhos feitos por Watts e Strogatz (WATTS, D. J.; 

STROGATZ, 1998), que desenvolveram a ideia de redes de mundo pequeno e o outro grupo 

foi o de Barabási e Albert (ALBERT; BARABÁSI, 2002) com a ideia de redes complexas a 

partir do conceito de conexão preferencial. 

 

Paul Erdős e Alfréd Rényi publicaram oito trabalhos seminais acerca dos grafos aleatórios 

durante a década de 1960 (ERDÕS; RÉNYI, 1959; 1960; 1961a; 1961b; 1963; 1966a; 1966b; 

1968). Os grafos aleatórios surgem a partir de um determinado número n de vértices. Arestas 

podem surgir de forma aleatória entre cada díade (2 vértices em uma rede) do grafo com uma 

probabilidade  . A estrutura resultante geraria uma rede com grau dos vértices seguindo uma 

distribuição de Poisson com limite máximo igual ao número de vértices.  Desta forma, se 

pensarmos em todas as pessoas no planeta, o grafo que encontraremos terá a característica de 

possuir vértices com graus que seguem uma distribuição de Poisson, assim cada pessoa terá 

um número de amigos próximo à média da população.  

 

Também no início da segunda metade do século 20, o trabalho de Stanley Milgram foi 

importante para resgatar o estudo de redes e de teoria dos grafos. O objetivo do trabalho 

Milgram era testar o problema do mundo pequeno, tentando mostrar que havia poucos 

indivíduos conectando todas as pessoas do mundo. Esse problema se popularizou com o conto 

do escritor húngaro Frigyes Karinthy publicado em 1929 e chamado de Cadeias. Neste conto 

era descrito que qualquer pessoa estaria ligada a outra por uma cadeia de 5 conhecidos. No 

artigo The Small World Problem (TRAVERS; MILGRAM, 1967) foi descrito os resultados 

de um experimento em que 296 cartas foram enviadas a um alvo, um corretor da bolsa de 
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Boston, Massachusetts, saindo das cidades de Omaha em Nebraska e Wichita no Kansas. 64 

destas cartas chegaram ao destino. Os participantes do experimento deveriam enviar cartas ao 

um alvo. Caso essas pessoas não conhecessem o alvo da carta, elas deveriam enviar a carta 

para alguém que pudesse conhecer ou tivesse a possibilidade de conhecer alguém próximo ao 

alvo. Milgram acreditava que através da quantidade média de pessoas pelas quais cada carta 

passaria até chegar ao alvo em Boston, seria possível obter uma aproximação da distância 

entre quaisquer duas pessoas no mundo. O valor encontrado por Milgram foi de 

aproximadamente 6, que ficou sendo conhecido como o grau de separação entre as pessoas no 

planeta. Apesar de diversos problemas metodológicos do trabalho, esse estudo abriu caminho 

para a análise das redes mundo pequeno. Esse tipo de rede é mercado por apresentar um baixo 

grau de separação entre seus vértices e por possuir fortes mecanismos de propagação. 

 

Na década de 1960, o sociológo Granovetter fez um estudo com o objetivo de definir como as 

pessoas obtém emprego (GRANOVETTER, 1973). Nos questionários aplicados a 

funcionários de uma empresa, ele definiu 2 alternativas: i) o emprego foi obtido através de 

amigos, ii) o emprego foi encontrado em agências de emprego. No entanto, uma resposta que 

foi frequentemente dada pelos entrevistados não estava no questionário. A maioria 

entrevistados disseram que o emprego foi obtido via conhecidos. A partir disso, Granovetter 

criou a definição de laços fortes e laços fracos, que é uma forma de definir a força da relação 

entre dois vértices. Laços fortes seriam formados entre grupos de indivíduos que são amigos 

entre si. E os laços fracos (os conhecidos da pesquisa) acontecem quando um vértice tem 

poucas conexões dentro de um grupo. Na figura abaixo, a aresta que liga os nós   e   é um 

laço fraco e a aresta que liga   e   é um laço forte.  
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Figura 4.10 – Grafo com laço 

 

Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

O resultado encontrado na pesquisa sobre mercado de trabalho sugeriu que existem indivíduos 

que conseguem se relacionar com diferentes grupos. Esses indivíduos seriam agentes 

fundamentais na transmissão de informações entre as diversas partes de uma rede. O trabalho 

de Granovotter teve forte influência nos estudos de redes sociais e econômicas, 

principalmente no que diz respeito ao estudo do mercado de trabalho. Em relações pessoais, 

os laços fracos são responsáveis pela geração de arestas do tipo ponte, que liga indivíduos de 

grupos diferentes. As arestas que formam laços fortes são responsáveis pela existência de 

grupos coesos, em que os vértices costumas estar ligados entre si. A partir disso, pode-se 

passar a entender mecanismos de transmissão de doenças, conhecimento e efeito de pares 

através das pontes. 

 

Watts e Strogatz com o conceito de coeficiente de clusterização abriram espaço para novos 

desenvolvimentos teóricos acerca de redes (WATTS; STROGATZ, 1998). Este modelo ficou 

conhecido como a formalização do modelo de mundo pequeno. O coeficiente de clusterização 

é encontrado através da razão entre o número de tríades ou triplets fechados de uma rede e o 

número total de tríades da rede. Tríade fechada é um conjunto de 3 vértices que estão 

relacionados entre si. Esse conceito foi importante para o estudo das redes sociais, ao definir o 

grau de coesão de um grupo. Além disso, quando se trata de redes sociais, podemos analisar o 

coeficiente de clusterização para verificar a transmissão de informações através de subgrupos 

de pessoas. Na figura 4.11, temos o exemplo de uma rede desse tipo, no último grafo. Nele, os 

vértices são amigos dos vértices mais próximos, mas alguns deles possuem arestas com 

indivíduos distantes ou que não estão em seu grupo de amizade. Este seria o fato por trás da 

geração do fenômeno do mundo pequeno. Alguns indivíduos agiriam como pontes entre 

subgrupos de pessoas, fazendo com que todas as pessoas estejam conectadas. 
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Figura 4.11 – Exemplos de redes - aleatória, complexa e de mundo pequeno 

 

Fonte: Elaboração própria usando o pacote igraph (CSÁRDI, 2017), 2018. 

 

No século 21, o estudo de redes foi revolucionado por Barabási e seus alunos se aproximando 

mais da teoria de sistemas complexos. A partir de estudos de redes de computadores esses 

autores chegaram ao conceito de rede sem escala. A ideia básica por trás das redes sem escala 

é que alguns vértices são mais conectados do que outros e isso faz com que muitas redes 

empíricas apresentem vértices com graus que seguem uma lei de potência (ALBERT; 

BARABÁSI, 2002). Nessas redes existiriam vértices com grande número de conexões e eles 

agiriam como hubs ou conectores dentro da rede. Barabási chegou a essa conclusão ao 

analisar a rede mundial de computadores através dos links entre websites. Nessa rede, os 

vértices são os websites e as arestas são os links que levam um website a outro. Assim, essa é 

uma rede direcionada, uma vez que um link há um direcionamento de uma página a outra, não 

sendo necessário que esse link tenha o caminho inverso.  

 

Algumas páginas na internet possuem uma quantidade muito superior de links, e existe a 

tendência de crescimento desse número. Isso porque, como o número de páginas criadas é 

alto, há grande chance de novas páginas citarem aquelas que já são hubs na internet. Estas 

redes são marcadas então pelo que ficou conhecido como o fenômeno do “rico fica mais rico” 

ou “Efeito Mateus”, baseado na citação do Evangelho de São Mateus: “A todo aquele que 

tem, será dado mais, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será 

tirado”. Este efeito acontece porque os nós mais conectados costumam ser conexões 

preferenciais para outros vértices. Isto faz com que a desigualdade seja algo endógeno dentro 

de redes complexas.  

 

Muitos dos problemas envolvendo redes que anteriormente se tentava resolver utilizando os 

grafos randômicos passaram a ser testados com o modelo de redes sem escala. Assim, não 
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apenas redes de computadores parecem ser definidas por leis de potência, mas também redes 

biológicas, ecológicas, sociais e econômicas. Dentre as redes econômicas, se destaca o caso 

das matrizes de produção (ACEMOGLU; OZDAGLAR; TAHBAZ-SALEHI, 2013; 

CARVALHO, 2014) e de comércio entre países (HAUSMANN et al., 2014). 

 

Nos próximos capítulos são analisados os efeitos da rede de migração no crescimento 

econômico dos municípios brasileiros. Para isto, no capítulo 5 são mostradas as redes de 

migrantes do Brasil nos anos 2000 e 2010, sendo apontadas também suas principais 

características. No capítulo 6 são mostrados os resultados do modelo econométrico que 

relaciona a posição do município na rede e seu crescimento.  
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5 REDES DE MIGRAÇÃO NO BRASIL  

 

Neste capítulo são apresentadas as redes de migração dos municípios brasileiros para os anos 

de 2000 e 2010. As redes foram construídas de acordo com quatro diferentes divisões 

geográficas. Nas primeiras redes, na seção 5.1 são mostradas as relações entre todos os 

municípios brasileiros. A segunda divisão, na seção 5.2, mostra as relações existentes apenas 

entre as capitais dos Estados brasileiros. Na seção 5.3 estão as redes compostas por todos os 

municípios de cada grande região e outro grupo de redes em que estão presentes apenas os 

municípios de cada Estado do país.  

 

Os dados utilizados para a construção de todas as redes foram encontrados nos Censos de 

2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017a e 2017b). A 

escolha destes anos se deve à disponibilidade de dados de migração comparáveis. As 

informações utilizadas se referem à migração de data fixa, ou seja, são considerados 

migrantes os indivíduos que mudaram seu local de moradia nos últimos 5 anos antes da 

resposta ao questionário do recenseamento IBGE, sendo julho de 1995 para o ano de 2000 e 

julho de 2005 para o ano de 2010. As informações utilizadas foram apenas as dos indivíduos 

que migraram no período em questão e em que havia a indicação das cidades de origem e de 

destino do migrante. As redes e as métricas utilizadas neste capítulo foram feitas utilizando o 

programa Gephi (GEPHI FOR WINDOWS, 2017). 

 

 

5.1 REDES DE MIGRAÇÃO DO BRASIL 

 

Na figura 5.1 são apresentadas as redes de migrantes de todos os municípios brasileiros para 

os anos 2000 e 2010. Na rede do ano 2000 foram utilizados todos os 5.507 municípios 

(vértices das redes) existentes no Brasil no período, ou seja, em todos os municípios do país 

em que houve migrantes em 1995 de acordo com os dados do Censo do IBGE. Foram 

formadas 274.764 ligações (arestas das redes). Observando a rede não direcionada, a 

densidade desta rede foi de 0,015, o que significa que das 15.160.771 relações possíveis entre 

os municípios apenas 1,5% foram formadas. Observando as arestas direcionadas, ou seja, 

considerando a direção da migração, 0,9% da 30.321.542 possíveis foram desenvolvidas. Este 

é um indicador de que há pouca integração entre os municípios brasileiros do ponto de vista 

de deslocamentos populacionais ou de trabalhadores. 
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A pouca integração dos municípios pode ser observada através das métricas relacionadas aos 

graus dos vértices. O município com maior grau não ponderado foi São Paulo, capital do 

estado de São Paulo, com 6.865 arestas formadas com outros municípios. Esta quantidade de 

arestas considera tanto as arestas divergentes, ligando os emigrantes do município a outros 

vértices, quanto as convergentes, que relacionam São Paulo aos destinos de seus imigrantes. 

No entanto, o grau médio não ponderado da rede é 49,89. Este valor mostra que, em média 

cada município se relaciona com cerca de 50 outros municípios, indicando que a relação entre 

os municípios do país tende a ser baixa. Os municípios com menor grau não ponderado, 6, 

foram Jordão no estado do Acre, e Fernando Falcão, no estado do Maranhão. Os graus 

ponderados desses municípios foram: 96 para Jordão e 169 para Fernando Falcão. São Paulo 

foi também o município com maior grau ponderado (1.511.119) em 2000 e o município com 

menor grau ponderado foi Santo Amaro do Maranhão, no estado do Maranhão, com grau 65. 

 

Figura 5.1 – Redes de migração dos municípios brasileiros: 2000/2010 

2000

 

2010 

Fonte: elaboração própria. 

Nota: Rede de 2000 construída com 5.507 vértices (100% visível) e 24.971 arestas (com pesos entre 100 e 

59.111, 9% do total de arestas visível). Rede de 2010 construída com 5.565 vértices (100% visível) e 23.303 

arestas (com pesos entre 100 e 59.111, 7,8% do total de arestas visível). Esta e todas as outras redes deste 

capítulo foram configuradas de forma a que a localização dos pontos coincida aproximadamente com a distância 

geográfica entre eles. O tamanho dos nós corresponde aos graus não ponderados dos vértices, quanto maior os 

vértices na representação das redes, maiores são seus graus não ponderados. As cores correspondem aos graus 

ponderados. Graus menores são representados em azul, os intermediários em amarelo e os maiores em vermelho.  
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Entre os anos de 2000 e 2010 foram criados 58 novos municípios no Brasil. A rede do ano de 

2010 é composta então de 5.565 vértices, correspondentes a todos os municípios do país. 

Todos os vértices formaram arestas com outros municípios. O número total de arestas neste 

ano foi 298.924. Comparando o número de arestas possíveis e o de arestas formadas, ao se 

considerar a rede como não direcionada, a densidade da rede foi de 0,016. Para a rede 

direcionada, a densidade foi de 0,010. O município com maior número de ligações foi São 

Paulo, com grau não ponderado de 6.908 e grau ponderado 1.420.095. Assim, em 2010 São 

Paulo foi o município que mais se relacionou tanto na quantidade de migrantes quanto na 

quantidade de vértices adjacentes. O município com menor quantidade de relações com outros 

vértices foi Jequiá da Praia, em Alagoas, com 2 arestas. Jequiá da Praia apresentou tanto o 

menor grau não ponderado, 2, quanto o menor grau ponderado, 44. Em 2010 a população de 

Jequiá da Praia foi de 12.029 habitantes. O grau de saída deste município foi também 44, o 

que significa que ele não recebeu imigrantes nos períodos.  

 

Tabela 5.1 – Principais métricas das redes migração dos municípios brasileiros: 2000/2010 

 2000 2010 

Nº de vértices 5.507 5.565 

Nº de arestas 274.764 298.924 

Grau médio 49,89 53,72 

Grau máximo 6.865 6.908 

Grau mínimo 6 2 

Grau ponderado médio 2.645,90 2.473,54 

Grau ponderado máximo 1.511.119 1.420.095 

Grau ponderado mínimo 65 44 

Densidade da rede não direcionada 0,015 0,016 

Máximo de arestas não direcionadas possíveis 15.160.771 15.481.830 

Densidade da rede direcionada 0,009 0,010 

Máximo de arestas direcionadas possíveis 30.321.542 30.963.660 

Componentes conectados 1 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O grau médio e as densidades da rede aumentaram entre os anos de 2000 e 2010, o que indica 

aumento no nível de integração entre os municípios do país, como mostrado na tabela acima. 

No entanto, houve redução no grau ponderado médio, resultado da queda na quantidade de 

migrantes. Em 2000, das arestas convergentes, ou seja, as que consideram os imigrantes e são 

utilizadas no cálculo do grau de entrada, aproximadamente 7% delas estão convergindo para 

as capitais do país. Em relação às arestas divergentes, cerca de 8% delas são de emigrantes 



73 

 

que estão saindo das capitais. No ano de 2010, os resultados 5% das arestas convergentes 

saíram de municípios do interior dos estados e se dirigiram para as capitais e novamente 8% 

das arestas foram divergentes. Este resultado não mostra a quantidade de migrantes, 

quantificada pelo peso das arestas, apenas a relação entre a conexão entre os vértices. Assim, 

nos 10 anos entre os períodos analisados, uma quantidade menor de municípios está 

mandando migrantes para as capitais. Já a proporção de municípios recebendo migrantes 

oriundos de capitais permaneceu praticamente inalterado.  

Na figura 5.2 são mostradas as distribuições dos graus ponderados ordenados de acordo com 

o número migrantes do município. Nos dois anos analisados, a estrutura da rede é formada por 

uma grande quantidade de municípios com grau baixo. No ano de 2000, considerando a 

métrica de grau não ponderado, apenas 32 municípios apresentaram grau superior a 1 mil. 

Destes, 18 são capitais estaduais e Brasília, 12 são cidades do interior do estado de São Paulo, 

1 é do interior do estado de Minas Gerais e 1 é do interior do estado do Paraná. Para o grau 

ponderado, no ano de 2000, somente o município de São Paulo obteve grau superior a 1 

milhão, 1.511.119. 24 municípios alcançaram grau ponderado superior a 100 mil. Além disso, 

467 tiveram grau ponderado superior a 10 mil e 4.024 superior a mil. É possível ainda 

observar a tendência de concentração dos migrantes em poucas cidades verificando que 2.946 

municípios, 53% do total, tiveram mais arestas divergentes do que convergentes.  

 

Figura 5.2 – Distribuição do grau ponderado dos vértices das redes de migração dos municípios 

brasileiros: 2000/2010 

2000

 

2010

 

Fonte: elaboração própria. 

 

No ano de 2010 a distribuição dos graus da rede apresentou uma estrutura similar ao que 

acontece em 2000. São Paulo foi o município com maior grau, 6.908, mais que o dobro do 

segundo maior, 3.026 do município de Brasília. Em relação ao grau ponderado, São Paulo 

obteve valor quase 3 vezes maior do que o segundo maior, do município do Rio de Janeiro. 
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Verificou-se também 33 municípios obtiveram grau não ponderado maior que 1 mil. 

Novamente a composição destes municípios por estado é semelhante ao que aconteceu em 

2000, com exceção da entrada do décimo terceiro município, do estado de Santa Catarina. 

Considerando o grau ponderado, apenas São Paulo alcançou grau maior que 1 milhão, 

1.420.095. Foram 21 os municípios com grau ponderado maior do que 100 mil, 447 com mais 

do que 10 mil e 3.899 com mais que 1 mil.  

 

Gráfico 5.1 –Métricas de grau das capitais estaduais da rede de migração dos municípios brasileiros: 

2000 

 

              Fonte: elaboração própria. 

 

Na maior parte dos estados, os municípios com maior nível de relações são as capitais. Nos 

anos de 2000 e 2010, todos os municípios com maior grau não ponderado por estado foram as 

capitais.  No gráfico 5.1 estão os graus das capitais estaduais para o ano de 2000. O número 

antes do nome dos municípios indica qual a posição do município na rede com todos os 

municípios de acordo com o número de arestas. No gráfico 5.2 são mostrados os graus das 

capitais estaduais para o ano de 2010.  

 

No ano de 2000, o município São Paulo apresentou grau 2 vezes maior do que o segundo 

município com maior grau na rede, Brasília. O grau de São Paulo foi 6.865 e o de Brasília foi 

3.421. As capitais com menor grau se localizam na região Norte: Rio Branco, no estado do 

Acre, com grau de 341 e ficando na posição 250 entre os municípios brasileiros de acordo 
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com suas métricas de grau. O município de Macapá, capital do Amapá, apresentou grau 489 e 

posição 108. E a capital de Roraima, o município de Boa vista, teve grau 640 e posição 92. 

Um resultado importante mostrado no gráfico 5.1 foi que a maior das capitais apresentou grau 

de saída maior do que grau de entrada. As exceções são Brasília (DF), Florianópolis (SC), 

Palmas (TO), Boa Vista (AP) e Macapá (AM).  

 

Gráfico 5.2 –Métricas de grau das capitais estaduais da rede de migração dos municípios brasileiros: 

2010 

 

         Fonte: elaboração própria. 

 

O resultado acima pode ser um indício de que existam forças que estão desestimulando os 

migrantes às capitais. Os custos com habitação e os problemas de congestão podem as causas. 

Os migrantes podem estar preferindo as outras cidades das regiões metropolitanas no entorno 

das capitais, aproveitando os benefícios de estar em um grande centro, através de migrações 

pendulares e evitando os malefícios do congestionamento, como moradias caras e pequenas. 

Os municípios que apresentaram grau de entrada maior podem ser mais uma evidência disto. 

Brasília, capital do Distrito Federal, possui uma dinâmica diferente da dos outros municípios 

por ser uma cidade planejada e ter como principal atividade a administração pública. 

Florianópolis, capital de Santa Catarina, apesar de formar uma região Metropolitana com 

outros municípios de seu entorno, ainda é um município com população e densidade 

demográfica baixa. Boa Vista e Macapá, são capitais de estados da região Norte, e nos dois 

casos, também possuem população e densidade demográfica pequenas, sendo locais em que 
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os malefícios da aglomeração ainda não se desenvolveram como em outras capitais 

brasileiras.  

Em 2010, São Paulo foi novamente o município com maior grau não ponderado no país, 

6.908. O segundo foi a capital federal Brasília, com grau 3.026. Os menores graus foram Rio 

Branco, capital do estado do Acre, com grau de 391 e ficando na posição 179 em relação aos 

5.565 municípios do país. º,); Macapá, capital do estado do Amapá, teve grau 475 e ficou na 

136 posição; e Boa Vista município capital do estado de Roraima, com grau 544 e posição 

109º. As capitais estaduais que apresentaram maior grau de entrada em relação ao grau de 

saída foram Palmas (TO), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), todas na região Norte.  

 

Gráfico 5.3 – Métricas de grau ponderado das capitais estudais da rede de migração dos municípios 

brasileiros: 2000 

 

              Fonte: elaboração própria. 

 

No gráfico 5.2 estão os graus ponderados das capitais estaduais para o ano de 2000 e no 

gráfico 5.3 são mostrados os mesmos resultados para o ano de 2010. O número antes do nome 

dos municípios indica qual a posição do município na rede com todos os municípios de 

acordo com o número de arestas. O comportamento do grau ponderado das capitais é muito 

semelhante ao do grau não ponderado, com São Paulo obtendo métricas muito superiores às 

outras capitais.  
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São Paulo, capital do estado de São Paulo obteve grau ponderado de 1.511.119, com 32% 

dele sendo composto pelo grau de entrada no ano de 2000. Em 2010, São Paulo apresentou 

grau ponderado de 1.420.095, 34% dele sendo o grau de entrada. O município do Rio de 

Janeiro, capital do Rio de Janeiro, foi o segundo município com maior grau ponderado dentre 

todos os municípios, em 2000 sua métrica foi 561.162, sendo que 36% foi de grau de entrada. 

A terceira capital com melhor grau ponderado em 2000, 392.950 foi Brasília, com 52% sendo 

grau de entrada. Em 2010, Rio de Janeiro e Brasília continuaram com as segunda e terceira 

posição na rede, com grau ponderado de 482.048 e 362.146, sendo 36% e 51% de grau de 

entrada ponderado, respectivamente A ordem dos municípios por grau não ponderado e grau 

ponderado nem sempre coincide. Isto acontece porque estas métricas mensuram coisas 

diferentes. No caso do grau não ponderado, os resultados mostram a quantidade de municípios 

com os quais o vértice se relaciona. Já para o grau ponderado, são considerados os pesos das 

arestas, que no caso da rede de migração mostram a quantidade de migrantes. 

 

Gráfico 5.4 – Métricas de grau ponderado das capitais estudais da rede de migração dos municípios 

brasileiros: 2010 

 

              Fonte: elaboração própria. 

 

Em relação às capitais com menor valor de grau ponderado, os menores foram também na 

região Norte, assim como aconteceu com o grau não ponderado. Em 2000, os menores valores 

para esta métrica foram apresentados pelo município de Porto Velho, capital de Rondônia, 

com grau ponderado de 60.397, sendo 49% grau de entrada e com posição 58 em relação a 



78 

 

todos os municípios do país. O município de Boa Vista, capital de Roraima, obteve grau 

49.566 70, com 71% sendo de entrada e ficando na 70ª posição. A capital do Amapá, Macapá, 

obteve grau de 47.096, sendo 65% formado pelo grau de entrada e ficando na posição 77. O 

último município dentre as capitais foi Rio Branco, no Acre, na posição 114. Seu grau 

ponderado foi 34.733, sendo 53% dele em grau de entrada. No ano 2010, a capital com menor 

grau ponderado foi Rio Branco, Acre, na posição 81. A segunda capital com menor valor de 

grau ponderado foi Macapá, capital do Amapá, posição 77. Depois desta, Palma (TO), 

posição 72 e Porto Velho (RO) posição 56. Os graus ponderados destas capitais foram 34.112, 

45.665, 67.244, 68.682, respectivamente e a proporção do grau de entrada ponderado em 

relação ao grau ponderado foi de 49% para Rio Branco, 60% para Macapá, 71% para Palmas 

e 66% para Porto Velho. 

 

5.2 REDES DE MIGRAÇÃO ENTRE AS CAPITAIS ESTADUAIS 

 

Nesta seção são apresentadas as redes de migração para os anos de 2000 e 2010 entre as 

capitais dos Estados brasileiros. Os grafos da figura 5.3 representam a ligação apenas entre as 

capitais brasileiras. Esta rede desconsidera os outros municípios do país para permitir a 

análise da integração apenas entre as capitais. As redes possuem 27 vértices que representam 

as 26 capitais estaduais mais a capital federal Brasília. O número de arestas mudou ao longo 

do tempo. Foram 673 arestas no ano de 2000 e 657 no ano de 2010. Os municípios que mais 

se destacaram por sua capacidade de conexão nesta rede foram São Paulo, Brasília e Rio de 

Janeiro.  
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Figura 5.3 – Redes de migração entre as capitais brasileiras 

2000 

 

2010 

 

Fonte: elaboração própria.  

 

O grau não ponderado máximo nesta rede é 52, sendo 26 possíveis municípios formando o 

grau de entrada e os outros 26 sendo de possíveis municípios formando o grau de saída. Das 

27 capitais, 8 possuem o grau máximo 52. Isto significa que existem imigrantes e emigrantes 

entre esses municípios e todas outras capitais do Brasil: São Paulo, Brasília, Fortaleza, Recife, 

Belo Horizonte, Goiânia, Manaus e Porto Alegre. Dentre os demais municípios, 9 capitais 

possuem maior grau de entrada do que grau de saída: João Pessoa (26 e 25), Porto Velho (26 e 

25), Boa Vista (26 e 22), Campo Grande (24 e 23), Florianópolis (24 e 22), Teresina (24 e 

22), Palmas (24 e 21), Macapá (25 e 20) e Rio Branco (23 e 28). Maior grau de entrada 

implica que estes municípios recebem imigrantes de uma quantidade maior de localidades do 

que a quantidade de locais para onde eles mandam emigrantes.  

 

Na tabela 5.2 são apresentadas as métricas das redes da figura 5.3. Os graus não ponderados 

total, médio e mínimo indicam que existe uma integração grande entre as capitais brasileiras. 

Isto também é observado através da densidade da rede, que apresenta valores próximos de 1 

tanto para as arestas direcionadas quanto para as arestas não direcionadas. Os graus 

ponderados, apesar de indicarem alta variação entre os valores máximo e mínimo podem ser 

reflexo do tamanho da população da população das capitais.  
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Tabela 5.2 – Principias métricas das redes migração das capitais brasileiras: 2000/2010 

 2000 2010 

Nº de vértices 27 27 

Nº de arestas 673 657 

Grau médio 24,93 24,33 

Grau máximo 52 52 

Grau mínimo 45 41 

Grau ponderado médio 159.711 145.429 

Grau ponderado máximo 18.616,33 17.106,074 

Grau ponderado mínimo 8.884 7.314 

Densidade da rede não direcionada 0,986 0,986 

Máximo de arestas não direcionadas possíveis 351 351 

Densidade da rede direcionada 0,959 0,936 

Máximo de arestas direcionadas possíveis 702 702 

Componentes conectados 1 1 

Fonte: elaboração própria. 

 

No ano de 2000, considerando apenas as relações entre as capitais da região Norte, 45% 

imigrantes e 45% dos emigrantes foram de relações entre capitais dentro da própria região. 

Nas capitais da região Nordeste, 20% dos imigrantes vieram do Nordeste e 9% dos emigrantes 

foram para outras capitais Nordeste. Da Região Sudeste, 29% dos imigrantes vieram do 

Sudeste e 28% dos emigrantes foram para o Sudeste. Da Região Sul, 25% dos imigrantes 

vieram do Sul e 32% dos emigrantes foram para o Sul. Região Centro-Oeste. 25% imigrantes 

vieram do Centro-Oeste e 33% emigrantes foram para o Centro-Oeste. Dentre as regiões 

brasileiras, a menor integração entre as capitais aconteceu nos estados do Nordeste. 91% das 

pessoas que saíram de capitais de estados nordestino preferiram ir para capitais de outras 

regiões. Destas, 44% foram para a região Sudeste. Em relação às conexões preferenciais das 

capitais do Nordeste estão São Paulo, 27% das relações, Rio de Janeiro, 14% das relações e 

Brasília, 12% das relações.  

 

No ano de 2010, o percentual de emigrantes dentro da mesma região nas capitais foram: 42% 

no Norte, 29% no Nordeste, 29% no Sudeste, 35% no Sul e 35% no Centro Oeste. Em relação 

aos imigrantes, estes valores foram: 38% para o Norte, 39% para o Nordeste, 28% para o 

Sudeste, 27% para o Sul, e 27% para o Centro-Oeste. É possível verificar que houve 

alterações significativas na região Nordeste entre os períodos. Houve aumento do número de 

pessoas que saiam de capitais Nordeste em direção a outras capitais da mesma região, o que 

indica maior nível de interação das capitais da região.  
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Figura 5.4 – Grau ponderado das redes de migração entre as capitais brasileiras: 2000/2010 

2000 

 

2010 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na figura 5.4 é mostrada a distribuição do grau ponderado das capitais estaduais brasileiras. 

Os maiores graus ponderados no ano 2000 foram apresentados pelos municípios São Paulo 

(SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Salvador (BA) e Recife (PE). Os 

menores foram Rio Branco (AC), Palmas (TO), Vitória (ES) e Macapá (AP). No ano de 2010, 

os resultados foram parecidos, mas alguns municípios mudaram de ordem em relação ao 

período anterior. Os maiores graus ponderados no ano 2010 foram dos municípios São Paulo 

(SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Recife (PE). Os 

menores foram Rio Branco (AC), Macapá (AP), Vitória (ES) e Boa Vista (RO). No apêndice 

A estão as informações sobre os graus não ponderados e os graus ponderados das capitais 

brasileiras para os anos de 2000 e 2010.  

 

O município de São Paulo teve relações com todas as outras capitais brasileiras considerando 

tanto a imigração quanto a emigração. No ano de 2000, a soma do peso de suas arestas 

divergentes foi 80.954 e das convergentes foi de 78,757. Os municípios para onde São Paulo 

mais enviou migrantes foram Rio de Janeiro, Curitiba e Fortaleza. Já os municípios de onde 

ele recebeu mais migrantes foram Salvador, Rio de Janeiro e Recife.  

 

5.3 REDES REGIONAIS E ESTADUAIS 

 

Nesta seção foram construídas 31 redes para as regiões e estados brasileiros. Nas próximas 

subseções são apresentadas as redes compostas apenas dos municípios de cada região e as 

redes de municípios de cada estado. Na seção 5.3.1 são apresentadas as redes da região Norte 

e dos seus sete estados. Em 5.3.2 a rede da região Nordestes e seus nove estados. Na seção 
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5.3.3 a região Sudeste e seus quatro estados. As redes da região Sul e de seus quatro estados 

são mostradas na seção 5.3.4. E na seção 5.3.5 estão as redes da região Centro-Oeste e de três 

de seus quatros estados. Como o Distrito Federal é formado apenas pelo município de 

Brasília, não foi criada uma rede para este estado, no entanto o município de Brasília 

permaneceu na rede regional. 

 

5.3.1 Região Norte 

 

A rede mostrada na figura 5.5 é composta de vértices que representam os 449 municípios da 

região Norte em 2000 e 2010. A região Norte do Brasil é composta por sete estados, sendo a 

região com maior área do país, 3,87 milhões de km² ou aproximadamente 45% do território 

nacional. Além de fazer fronteiras com estados das Regiões Centro-Oeste e Nordeste, a região 

Norte faz fronteira também com sete países: Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Suriname, 

Guiana e Guiana Francesa. A população da região foi de cerca de 15 milhões de habitantes em 

2010, aproximadamente 8% do total do país, e sua densidade demográfica foi de 4,72 

hab./km² (IBGE, 2019). No ano de 2016, o PIB do estado representou 5,38% do PIB (IBGE, 

2018) nacional.  

 

 

Figura 5.5 – Rede de migração dos municípios da região Norte 

2000 

 

2010 

 

Fonte: elaboração própria.  

 

Os vértices de maior destaque na rede acima não são todos capitais estaduais. Os municípios 

com maior grau ponderado no ano de 2000 foram em ordem decrescente, Belém, capital do 

estado do Pará, Manaus, capital do estado do Amazonas, Ananindeua e Santarém, ambos 



83 

 

municípios do interior do Pará (PA) e Palmas, capital do Tocantins. Em relação ao grau 

ponderado, as capitais com maiores métricas foram Belém (PA), Manaus (AM), Palmas (TO), 

que foram seguidas por Marabá, município do interior do Pará. O estado do Amazonas, apesar 

de possuir um importante polo industrial, ter um território extenso e ter muito potencial 

turístico por conta da floresta Amazônica, não se desenvolveu tanto economicamente quanto o 

estado do Pará. Este estado possui cidades mais antigas, tendo sido capital colonial em 

diversos períodos até a Independência do Brasil. No ano de 2010, os maiores graus 

ponderados foram apresentados pelos municípios de Belém (PA), Manaus (AM), Ananindeua 

(PA) e Porto Velho (RO). Os municípios com maior grau não ponderado foram Palmas (TO), 

Belém (PA), Manaus (AM) e Marabá (PA). Pela rede de 2010 acima, é possível notar que, 

apesar do município de Palmas apresentar relacionamentos com muitos municípios, a 

quantidade de migrantes não foi alta o suficiente para que ele apresentasse um grau ponderado 

alto.  

Tabela 5.3 – Principais métricas das redes migração dos municípios da região Norte do Brasil: 

2000/2010 

 2000 2010 

Nº de vértices 449 499 

Nº de arestas 10.564 12.647 

Grau médio 23,53 28,17 

Grau ponderado médio 2.106,41 2.053,40 

Densidade da rede não direcionada 0,08 0,09 

Máximo de arestas não direcionadas possíveis 100.576 124.251 

Densidade da rede direcionada 0,05 0,06 

Máximo de arestas direcionadas possíveis 201.152 248.502 

Componentes conectados 1 1 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na tabela 5.3 estão algumas métricas da rede de municípios da região Norte. A densidade das 

redes, tanto direcionadas quanto não direcionadas ficaram abaixo de 0,10 para todos os 

períodos, mostrando que menos de 10% das relações possíveis entre os municípios da região 

foram formadas. A observação visual das redes já demostra a existência de conexões 

preferenciais na região, com os municípios de Belém e Manaus sendo os hubs da rede. Sendo 

uma região com vasta área e pouca densidade populacional, poderia ser esperado uma 

distribuição maior da população e dos migrantes com as capitais atuando como hubs. No 

entanto, é perceptível uma concentração dos migrantes nos municípios do estado do Pará.  

Na figura 5.6 estão as distribuições dos graus ponderados para os anos de 2000 e 2010. O 

comportamento das redes vistas anteriormente se repete. A maior parte dos munícipios da 
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região apresentam grau ponderado muito baixo. Há a presença de conexões preferenciais, que 

para esta região são Belém e Manaus, com a distância destes municípios aos demais se 

intensificando no período analisado. Nos dois períodos analisados, 21% dos municípios da 

região tiveram grau ponderado acima da média regional. Foram 95 municípios no ano de 2000 

e 107 municípios em 2010.  

Figura 5.6– Distribuição do grau dos vértices das redes de migração dos municípios da região Norte: 

2000/2010 

2000

 

2010 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A figura 5.7 apresenta as redes de todos os estados da região Norte para os anos de 2000 e 

2010. Como explicado anteriormente, além de pouca densidade populacional, boa parte dos 

estados da região foram criados no século 20. Assim, a maior parte dos estados possuem 

poucos munícipios. A observação das redes permite a percepção de diferenças entre o estado 

do Pará e os demais estados da região. Além de se localizar próximo à região Nordeste, o Pará 

teve colonização mais antiga, sendo uma área de povoamento mais fácil nos séculos 16 e 17 

por conta de sua ligação com o mar. Outros estados da região apresentaram maiores 

dificuldades em seu processo de povoamento, seja pela dificuldade de acesso, seja pelas 

disputas territoriais com a Espanha e posteriormente com outros países da América Latina. As 

redes dos estados da região Norte tendem a ter densidade alta, o que pode ser visto na tabela 

5.4. Uma das explicações para isto é a pequena quantidade de municípios que esta região 

possui.  
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Figura 5.7 – Redes de migração dos municípios dos estados da região Norte: 2000/2010 
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Conclusão 
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Fonte: elaboração própria. 

 

As redes do estado de Rondônia mostram a predominância de dois municípios nos dois 

períodos analisados, Porto Velho que a capital do estado e Ji-Paraná. No ano de 2000, Ji-

Paraná obteve métricas de grau superiores as da capital estadual. Com 52 municípios e grau 

não ponderado médio de 20,94 em 2000 e 26,19 em 2010, o estado de Rondônia não possui 

uma desigualdade grande entre os vértices de sua rede. Os municípios com maior grau 

ponderado foram Ji-Paraná (19.151), Porto Velho (16.999) e Cacoal (14.359). Na composição 

desta métrica, somente o município de Porto Velho teve grau de entrada maior. Em relação ao 

grau não ponderado, os maiores valores foram dos municípios Ji-Paraná (82), Porto Velho 

(77) e Cacoal (74), em todos o grau de saída foi maior que o grau de entrada. Já em 2010, o 

município de Porto Velho atraiu maior número de migrantes, mas não mais ligações com 

outros municípios do mesmo estado. As métricas de grau não ponderado foi 94 para o 

município de Ji-Paraná, 91 para a capital Porto Velho e 85 para o município de Buritis. 

Novamente todos os graus de saída não ponderados foram maiores. Os municípios com maior 

grau ponderado foram Porto Velho (23.302), Ji-Paraná (14.808) e Ariquimedes (13.480). 

Somente Porto Velho com grau de entrada maior.  

 

As redes do estado do Acre possuíram apenas 22 nós. Nos dois anos, as métricas que indicam 

maior número de conexões são da capital do estado, Rio Branco, como município com maior 

nível de relacionamentos. Em 2000, os municípios com maior grau não ponderado foram Rio 

Branco (40), Senador Guiomard (25), Sena Madureira (23) e Plácido de Castro (23). Já as 
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maiores métricas de grau ponderado foram dos munícipios Rio Branco (17.746), Cruzeiro do 

Sul (4.115), Senador Guiomard (3.253) e Sena Madureira (3.253). Dentre estes, somente Rio 

Branco apresentou grau de entrada maior do que grau de saída, ou seja, o alto grau dos outros 

munícipios indica que o movimento maior é o de emigração. No ano 2010 os municípios com 

maior grau não ponderado no estado do Acre foram Rio Branco (40), Cruzeiro do Sul (29), 

Xapuri (26) e Sena Madureira (25). Os maiores graus ponderados foram dos municípios Rio 

Branco (17.505), Cruzeiro do Sul (6.851), Senador Guiomard (3.450) e Plácido de Castro 

(2.642) e novamente neste ano, apenas a capital Rio Branco obteve grau de entrada ponderado 

maior do que o grau de saída ponderado. 

 

Tabela 5.4 – Principais métricas das redes estaduais por estado da região Norte: 2000/2010 

Estado 
Nº de 

vértices 

Nº de 

arestas 

Grau 

médio 

Grau ponderado 

médio 
Densidade 

Componentes 

conectados 

2000 

Rondônia 52 1.089 20,94 2.295,46 0,57 1 

Acre 22 167 7,59 1.170,91 0,47 1 

Amazonas 62 705 11,37 1.512,65 0,27 1 

Roraima 15 125 8,33 770,4 0,78 1 

Pará 143 3.394 23,73 2.768,01 0,24 1 

Amapá 16 126 7,88 822,18 0,67 1 

Tocantins 139 2.069 14,88 680,19 0,16 1 

2010 

Rondônia 52 1.362 26,19 2.249,71 0,66 1 

Acre 22 216 9,82 1.262,41 0,61 1 

Amazonas 62 764 12,32 1.680,29 0,28 1 

Roraima 15 150 10 1.038,93 0,88 1 

Pará 143 4.001 27,98 2.717,66 0,28 1 

Amapá 16 146 9,12 1.177,69 0,78 1 

Tocantins 139 2.741 19,72 630,57 0,21 1 

Fonte: elaboração própria. 

 

As redes do estado do Amazonas tiveram 62 vértices cada uma. Houve crescimento no 

número de arestas e na média grau não ponderado entre os anos de 2000 e 2010, mas a média 

do grau não ponderado não aumentou. Em 2010, os municípios com maior grau não 

ponderado foram Manaus (120), a capital do estado, Manacapuru (54), Itacoatiara (52) e Tefé 

(50). Este último é um município da região central do estado, enquanto Manacapuru e 

Itacoatiara se localizam na Região Metropolitana de Manaus. Quanto ao grau ponderado, os 

municípios com maiores valores desta métrica foram Manaus (71.666), Itacoatiara (9.883), 

Manacapuru (9.164) e Parintins (7.847). O município de Parintins se localiza a 369 km da 

capital do estado e fica na fronteira com o estado do Pará. Manaus e Manacapuru 

apresentaram graus ponderados de entrada maiores do que os de saída.  
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Dois dos estados da região Norte possuem um número baixo de vértices, o que facilita a 

análise visual de suas redes. Para o estado de Roraima as redes construídas continham 15 

vértices e para o estado do Amapá foram 16 vértices. No estado de Roraima, as densidades 

mostram que 78% das arestas possíveis foram formadas no ano 2000 e 88% das arestas 

possíveis existiram em 2010. Neste estado, os municípios com maiores métricas de grau 

foram a capital, Boa Vista (8.628 e 26) e Caracaí (1.742 e 21) com métricas e 21. Em 2010, os 

municípios mais bem posicionados na rede foram Boa Vista e Cantá, com grau ponderado 

11.841 e 2.953, e grau não ponderado 28 e 26 respectivamente. A densidade das redes do 

estado do Amapá mostra que 67% no ano 2000 e 78% no ano 2010 das arestas possíveis 

sendo formadas. Os maiores graus foram dos municípios Macapá, capital do estado, e 

Santana. Em 2000, os graus não ponderados dos dois municípios foram 30 e 26, 

respectivamente e os graus ponderados foram 9.409 e 4.327, respectivamente. No ano de 

2010, os dois municípios continuaram apresentando as melhores métricas, com graus não 

ponderados de 30 e 27 e ponderado de 12.946 e 5.357, respectivamente. 

 

O estado do Pará possui 143 municípios. Sua densidade foi 0,24 em 2000 e 0,28 em 2010, o 

que indica um número baixo de arestas sendo formadas em relação ao potencial de ligação 

entre os municípios do estado. No ano de 2000, os municípios com maior grau não ponderado 

foram Belém (245), Ananindeua (174), Marabá (129), Castanhal (143), e Santarém (98). O 

município de Belém é a capital do estado e Ananindeua e Castanhal são municípios que fazem 

parte da região metropolitana de Belém. O município de Marabá fica no sudeste do estado do 

Pará, localização do Distrito Industrial de Marabá, onde é feito o beneficiamento do minério 

de ferro extraído da Serra dos Carajás. O município de Santarém é a sede da região 

Metropolitana de Santarém, sendo um centro regional e fornecedor de serviços para os 

municípios de seu entorno. Em relação ao grau ponderado, em 2000, os municípios que 

apresentaram melhores resultados foram Belém (130.113 e 242), Ananindeua (70.401 e 166), 

Marabá (23.347 e 152), Castanhal (21.062 e 145) e Santarém (17.501 e 142). 

 

O estado de Tocantins possui 139 municípios, sendo este o número de vértices de sua rede. 

Do total de arestas que poderiam ser formadas na rede deste estado, 16% foram formadas em 

2000 e 21% foram formadas em 2010. Cada vértice poderia se conectar com 138 municípios, 

no entanto, os graus não ponderados médios da rede foram 14,88 em 2000 e 19,72 em 2010. 

Os municípios com maior métrica de grau não ponderado em 2010 foram Palmas, a capital 

com 249arestas, Araguaína com 164 arestas, Gurupi, com 127 arestas e Porto Nacional, com 
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114 arestas. Em relação ao grau ponderado, a ordem dos municípios se manteve, mas os pesos 

das arestas foram 27.680, 13.583, 9.435 e 6.167, respectivamente. Araguaína é o segundo 

município mais populoso do estado, ficando a 384 km a leste da capital estadual Palmas. 

Gurupi é um município do noroeste do estado do Tocantins, ficando a 223 km de Palmas. Este 

possui a terceira maior cidade do estado em termos de população. O município de Porto 

Nacional faz parte da Região Metropolitana de Palmas.  

 

5.3.2 Região Nordeste 

 

As redes mostradas na figura 5.8 são compostas de vértices que representam os 1.787 

municípios da região Nordeste em 2000 e os 1.794 municípios desta região em 2010. A região 

Nordeste do Brasil é composta por 9 estados, com área de 1,55 milhões de km² ou 

aproximadamente 18% do território nacional. A região Nordeste faz fronteira com estados das 

regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste e possui a maior costa litorânea do país. A população 

da região foi de cerca de 53 milhões de habitantes em 2010, próximo a 28% do total do país, e 

a densidade demográfica de 36,39 hab./km² (IBGE, 2019). No ano de 2010, o PIB do estado 

representou cerca de 14,33% do PIB nacional (IBGE, 2018).  

 

Figura 5.8 – Rede de migração dos municípios da região Nordeste 

2000 

 

2010 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

As redes da figura acima permitem observar que boa parte dos municípios que se destacam 

são as capitais estaduais. Os municípios com maior grau não ponderado em 2000 foram 
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Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Teresina (PI), João Pessoa (PB) e Natal (RN). A 

primeira cidade do interior que aparece dentre os municípios com maior grau é Feira de 

Santana, no estado da Bahia, em 7º lugar. Em relação ao grau ponderado, os municípios que 

apresentaram as maiores métricas no ano de 2000 foram Salvador (BA), Fortaleza (CE), 

Recife (PE) e São Luís (MA), todos capitais de seus estados. O primeiro município do interior 

dentre os de maior grau ponderado foi Jaboatão dos Guararapes (PE), na posição 9.  

 

No ano de 2010 a estrutura da rede permanece muito parecida. Foram criados 7 municípios na 

região com o desmembramento de municípios antigos, mas isto não modificou de forma 

significativa a relação entre os vértices.  Os municípios com maior grau não ponderado 

continuaram sendo Salvador (BA), Fortaleza (CE), Recife (PE), com os próximos neste ano 

sendo João Pessoa (PB), Teresina (PI), Natal (RN) e Maceió (AL). O município de Feira de 

Santana (BA) em 2010 ficou na oitava posição. Já para a métrica de grau ponderado, os 

municípios que apresentaram as maiores métricas no ano de 2010 foram Salvador (BA), 

Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN) e São Luís (MA), todos capitais de seus estados. 

Considerando os municípios do interior mais bem posicionados, o município de Jaboatão dos 

Guararapes (PE) ficou na décima posição e o município de Feira de Santana na décima 

primeira. 

 

Tabela 5.5 – Principais métricas das redes migração dos municípios da região Nordeste do Brasil: 

2000/2010 

 2000 2010 

Nº de vértices 1.787 1.794 

Nº de arestas 45.590 48.239 

Grau médio 25,51 26,89 

Grau ponderado médio 1.487,65 1.371,17 

Densidade da rede não direcionada 0,022 0,023 

Máximo de arestas não direcionadas possíveis 1.595.791 1.608.321 

Densidade da rede direcionada 0,014 0,015 

Máximo de arestas direcionadas possíveis 3.191.582 3.216.642 

Componentes conectados 1 1 

Fonte: elaboração própria. 

 

Na tabela 5.5 é possível verificar que, para os dois anos, cerca 1,5% das arestas não 

direcionadas e cerca de 2% das arestas direcionadas possíveis foram formadas. Assim, as 

redes de migrantes da região Nordeste é uma rede pouco densa, com as conexões 

concentradas em um pequeno número de vértices. Cada vértice poderia formar um total de 
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1.786 arestas em 2000 ou 1.793 arestas em 20101, mas o grau médio das redes foram de 25,5 

em 2000 e 26,9 em 2010. Na figura 5.9 são mostradas as distribuições de grau ponderado dos 

vértices das redes. Nos dois anos somente 10 municípios apresentaram grau ponderado 

superior a 50 mil. A distribuição também se aproxima de uma distribuição de cauda longa, 

com poucos municípios obtendo grau muito superior aos demais nos dois períodos analisados.  

 

Figura 5.9 – Distribuição do grau dos vértices das redes de migração dos municípios da região 

Nordeste: 2000/2010 

2000

 

2010

 
Fonte: Fonte: elaboração própria. 

 

A figura 5.10 contém as redes de municípios de todos os estados da região Nordeste para os 

anos de 2000 e 2010. E as métricas destas redes são apresentadas na tabela 5.6. Cada rede 

considera apenas as relações dentro do mesmo estado. Em todos os casos, as capitais 

estaduais desta região são os municípios com maior nível de conexão. Em boa parte dos 

estados, o maior nível de relacionamento acontece com os vértices das capitais e das regiões 

metropolitanas. No entanto nota-se que há um padrão de alto nível de conexão com 

municípios do centro e das fronteiras do estado.  
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Figura 5.10 – Redes de migração dos municípios dos estados da região Nordeste: 2000/2010 

Maranhão 
2000 

 

2010 

 
Piauí 

2000 

 

2010 
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Rio Grande do Norte 
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Paraíba 
2000 
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Continua 
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Conclusão 

  Pernambuco 
2000 

 

2010 

 
Alagoas 

2000 

 

2010 

 
Sergipe 

2000 

 

2010 

 
Bahia 

2000 

 

2010 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O estado do Maranhão, localizado ao norte da região Nordeste, foi um estado de povoamento 

antigo e que também teve sua capital sendo capital colonial antes do período da 

Independência do Brasil, assim como Belém do Pará. Nos dois anos analisados, os municípios 
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que mais se destacaram foram São Luís, capital do estado e Imperatriz. Este último, 

localizado na região sudoeste do estado, é o segundo maior município do estado e apesar de 

sua criação ser recente, datando do século 19, obteve crescimento econômico rápido a partir 

da década de 1950 com a construção da BR 010, a Rodovia Belém-Brasília. As duas maiores 

arestas das redes são bem visíveis nas redes abaixo e sendo arestas divergentes ao município 

de São Luís. Os alvos destas arestas são os municípios de Paço do Lumiar e São José de 

Ribamar, ambos na região metropolitana de Belém. As redes do estado possuem 217 vértices, 

com 4.607 arestas no ano de 2000, 15% das arestas possíveis foram formadas. Em 2010, a 

rede teve 4.999 arestas, ou 16% do total que poderia ter surgido caso todos os municípios se 

conectassem. 

 

O segundo estado nas redes da figura 5.10 é o Piaui. Suas redes estão entre as mais 

concentradas da região Nordeste e do país. Observando a rede é possível notar uma grande 

distância entre a capital, Teresina e os outros municípios do estado. Foram criados três 

municípios no estado entre 2000 e 2010. No período inicial, o estado possuía 221 municípios 

e em 2010 eram 224. As densidades das redes, 0,7 e 0,8 indicam baixa conexão entre os 

municípios e o destaque do município de Teresina em relação aos demais mostra que ele tem 

um forte caráter de conexão preferencial. No ano de 2000, o grau não ponderado do município 

de Teresina foi 301. O grau médio foi de 9,9. O segundo melhor município posicionado na 

rede em relação a esta métrica foi Picos, com grau 109. Quanto ao grau ponderado, a métrica 

do município de Teresina foi 37.229 e a próxima maior métrica foi de Parnaíba, 3.264. O grau 

ponderado médio foi 442,52. No ano de 2010, o mesmo padrão s e repete, ocorrendo pouca 

alteração na estrutura da rede.  

 

O estado do Ceará possui redes com 184 vértices. Além da Região Metropolitana de Fortaleza 

dois municípios se destacam na rede, Sobral e Juazeiro do Norte. O município de Juazeiro do 

Norte se localiza no Sul do estado do Ceará, a 491 km do município de Fortaleza, ficando na 

Região Metropolitana do Cariri. Já o município de Sobral fica na região noroeste do estado do 

Ceará, na Região Metropolitana de Sobral. Os municípios com maior valor de grau não 

ponderado foram Fortaleza (345), Caucaia (194), Maracanaú (153), Sobral (139) e Juazeiro do 

Norte (133). Os municípios de Caucaia e Maracanaú se localizam na região metropolitana de 

Fortaleza. Em relação ao grau ponderado, as maiores métricas foram dos municípios Fortaleza 

(148.877), Caucaia (29.457), Maracanaú (19.322), Juazeiro do Norte (16.174) e Sobral 
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(14.582). Em todos estes municípios o grau ponderado de entrada foi maior que o grau 

ponderado de saída, indicando que esta alta métrica se deve em maior parte à imigração.  

 

A rede do estado do Rio Grande do Norte tinha 166 vértices para o ano de 2000, sendo 

acrescentado um vértice na rede do ano de 2010. Com 2.839 e 3.200 arestas nos dois 

períodos, a densidade das redes foi de 0,15 em 2000 e 0,17em 2010. Natal, Parnamirim e 

Mossoró são os municípios que mais se destacam na rede. Natal é a capital do estado. 

Parnamirim fica na Região Metropolitana de Natal, a 12 km de distância da capital. O 

município de Mossoró fica no oeste do estado do Rio Grande do Norte, na fronteira com o 

estado do Ceará. As arestas com maior peso nas duas redes estavam divergindo do município 

de Natal para o município de Parnamirim. O grau ponderado do município de Natal foi 75.668 

em 2000 e 80.448 em 2010. O percentual destas métricas em grau ponderado de entrada 

foram 39% e 32% nos dois anos, respectivamente. Os altos valores de emigração da capital 

são resultado do aumento da migração para outros munícipios da Região Metropolitana de 

Natal. 

 

O estado da Paraíba possui 223 municípios que formaram os vértices das redes entre os 

municípios do estado para os anos de 2000 e 2010. A rede teve 9% das arestas possíveis 

formadas no ano 2000 e 10% em 2010. Depois da capital João Pessoa, o município mais bem 

conectado nos períodos analisados foi Campina Grande. Este município fica a 125 km da 

capital e é o segundo mais populoso do estado. Na rede do ano de 2010, os municípios com 

maior grau não ponderado foram: João Pessoa (331). Campina Grande (247), Patos (135), 

Santa Rita (60) e Cabedelo (29). O município de Patos fica na região central do estado da 

Paraíba a 307 km da capital João Pessoa. Os municípios com maior grau ponderado, também 

em 2010, foram João Pessoa (44.968), Campina Grande (20.434), Santa Rita (9.287), 

Cabedelo (8.570) e Patos (7.916).  

 

O estado de Pernambuco possui 223 municípios e suas redes foram compostas de 4.139 

arestas em 2000 e 3.204 em 2010. Assim como em outros casos, neste estado boa parte dos 

vértices mais conectados da rede estão na região metropolitana associada à capital. Por 

exemplo, os maiores graus foram dos municípios Recife (294), a capital estadual, Caruaru 

(223), Jaboatão dos Guararapes (166), Olinda (152) e Petrolina (146). O município de 

Caruaru é o segundo mais populoso do estado de Pernambuco, se localizando na região 

noroeste do estado a 130 km do município de Recife. O município de Petrolina se localiza a 
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712 km a oeste da capital, na fronteira com o estado da Bahia. Os municípios de Jaboatão dos 

Guararapes, Olinda e Paulista ficam na Região Metropolitana de Recife. Em relação aos graus 

ponderados, os municípios com estas maiores métricas foram: Recife (117.681), Jaboatão dos 

Guararapes (51.374), Olinda (36.589), Paulista (34.936), Caruaru (26.190). 

O estado do Alagoas possui 101 municípios, que formaram os vértices da rede de migração do 

estado. Os municípios mais conectados são a capital, Maceió e o município de Arapiraca, 

localizado no centro do estado. Em 2010, os municípios mais bem posicionados considerando 

seus graus não ponderados e ponderados foram, Maceió (193 e 19.606), Arapiraca (133 e 

8.516), São Miguel dos Campos (79 e 6.266), Coruripe (77 e 5.134) e Palmeira dos Índios (77 

e 4.466).  

O estado do Sergipe teve redes formadas por 75 vértices, com 33% e 38% das arestas 

possíveis sendo formadas nos anos de 2000 e 2010. Os municípios de Aracaju (145), Nossa 

Senhora do Socorro (104), São Cristóvão (78), Itabaiana (77) e Areia Branca (66) tiveram os 

maiores indicadores de grau não ponderado. Quanto ao grau ponderado, os melhores 

resultados foram dos municípios Aracaju (43.729), Nossa Senhora do Socorro (17.706), São 

Cristóvão (8.559), Itabaiana (5.878) e Lagarto (5.357). Os municípios Aracaju, Nossa Senhora 

do Socorro e São Cristóvão fazem parte da Região Metropolitana de Aracaju. Os municípios 

de Itabaiana e Areia Branca se localiza na região central do estado. O município de Lagarto é 

o terceiro mais populoso do estado de Sergipe e fica a 75 km da capital.  

Tabela 5.6 – Principais métricas das redes estaduais por estado da região Nordeste: 2000/2010 

Estado 
Nº de 

vértices 

Nº de 

arestas 

Grau 

médio 

Grau ponderado 

médio 
Densidade 

Componentes 

conectados 

2000 

Maranhão 217 4.607 21,23 1.396,87 0,15 1 

Piauí 221 2.188 9,9 442,52 0,07 1 

Ceará 184 3.638 19,77 1.805,81 0,16 1 

Rio Grande do Norte 166 2.839 17,10 986,133 0,15 1 

Paraíba 223 2.908 13,04 655,25 0,09 1 

Pernambuco 185 4.139 22,37 2.029,56 0,18 1 

Alagoas 101 1.828 18,10 1.388,54 0,26 1 

Sergipe 75 1.312 17,493 1.294,83 0,33 1 

Bahia 415 9.830 23,69 1.496,45 0,08 1 

2010 

Maranhão 217 4.999 23,04 1.202,30 0,16 1 

Piauí 224 2.616 11,68 367,85 0,08 1 

Ceará 184 3.845 20,90 1.684,96 0,16 1 

Rio Grande do Norte 167 3.200 19,16 1.002,40 0,17 1 

Paraíba 223 3.204 14,37 549,71 0,10 1 

Pernambuco 185 4.454 24,08 1.915,38 0,19 1 

Alagoas 101 1.828 18,10 1.388,54 0,26 1 

Sergipe 75 1.494 19,92 1.134,77 0,38 1 

Bahia 417 10.295 24,69 1,375,55 0,09 1 

Fonte: Elaboração própria. 
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A rede do estado da Bahia foi composta por 415 vértices em 2000 e 417 em 2010. Para cada 

vértice da rede, 828 arestas poderiam ser formadas em 2000 e 832 poderiam ser formadas em 

2010, mas o grau médio das redes foram 23,69 e 24,69. As métricas de grau, ao mesmo tempo 

que apontam para o alto nível de relação na Região Metropolitana de Salvador também indica 

a presença de municípios bem conectados em áreas mais distantes da capital. Para o grau não 

ponderado, em 2010, os municípios mais bem posicionados foram: Salvador (660), Feira de 

Santana (402), Camaçari (311), Vitória da Conquista (280) e Itabuna (232). Em relação ao 

grau ponderado, os municípios com maiores métricas, também em 2010, foram: Salvador 

(169.118), Feira de Santana (39.948), Camaçari (35.424), Lauro de Freitas (26.338) e Vitória 

da Conquista (22.014). Camaçari e Lauro de Freitas são municípios da Região Metropolitana 

de Salvador. Feira de Santa é o segundo mais populoso do estado, sede da Região 

Metropolitana de Feira de Santana e fica a 110 Km da capital estadual. O município de 

Vitória da Conquista fica no sudoeste do estado, a 518 km da capital e é o terceiro maior do 

estado. Itabuna é um município do sudeste do estado da Bahia, a 315 km da capital Salvador. 

 

5.3.3 Região Sudeste 

 

Figura 5.11 – Rede de migração dos municípios da região Sudeste 

2000 

 

2010 

 

Fonte: Elaboração própria. 

A rede mostrada na figura 5.11 foi construída a partir dos 1.666 vértices e 1.668 vértices que 

representam os municípios da região Sudeste para os anos 2000 e 2010. A região Sudeste do 

Brasil é composta por 4 estados, com aproximadamente 900 mil de km² ou aproximadamente 

10% do território nacional. A população da região foi a maior do país, cerca de 80 milhões de 

habitantes em 2010, 42% da população brasileira, e a densidade demográfica, também a mais 
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elevada dentre as regiões, foi de 94,86 hab./km² (IBGE, 2019). No ano de 2016, o PIB da 

região representou 53,17% do PIB nacional (IBGE, 2018).  

 

Observando a figura acima é possível notar a presença de um hub que se destaca 

excessivamente em relação a outros municípios. O município de São Paulo já é um hub dentro 

da rede nacional, como mostrado na figura 5.1, mas ele continua sendo predominante também 

na rede composta de vértices apenas de suas regiões. É possível perceber também, que os 

municípios no entorno de São Paulo se destacam. No ano de 2000. Os municípios com maior 

grau não ponderado e ponderado são as capitais estaduais São Paulo (SP), Belo Horizonte 

(MG) e Rio de Janeiro (RJ). Para o grau não ponderado, os municípios que apresentam os 

próximos 7 melhores resultados são: Campinas, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo 

André, Osasco, Ribeirão Preto e Contagem, os seis primeiros no estado de São Paulo e o 

último do estado de Minas Gerais. Em relação ao grau ponderado, depois das três capitais 

citadas acima, os municípios com maiores valores foram Campinas (SP), Guarulhos (SP), 

Contagem (MG), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP), Osasco (SP) e Nova 

Iguaçu (RJ). A quarta capital estadual da região, Vitória, aparece apenas na posição 22 para o 

grau não ponderado e 16 para o grau ponderado. No ano 2010, em relação ao grau não 

ponderado, duas capitais mantiveram a posição de 2000, São Paulo (SP) e Belo Horizonte 

(MG). O município do Rio de Janeiro (RJ) passou para o 4º lugar. O 3º maior grau foi de 

Campinas, município do interior do estado de São Paulo. A capital do Espírito Santo, Vitória, 

obteve a posição 24. As posições 4 a 10 foram de cidades do interior do estado de São Paulo: 

Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Ribeirão Preto e São José dos 

Campos. Quanto à métrica de grau ponderado, São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Belo 

Horizonte (MG) apresentaram os melhores resultados, com Vitória (ES) na posição 15. Além 

das capitais de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, os melhores 10 graus ponderados 

foram de cidades do interior dos estados: Campinas (SP), Guarulhos (SP), Santo André (SP), 

São Bernardo do Campo (SP), Osasco (SP), Contagem (MG) e Santos (SP) 
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Tabela 5.7 – Principais métricas das redes migração dos municípios da região Sudeste do Brasil: 

2000/2010 

 2000 2010 

Nº de vértices 1.666 1.668 

Nº de arestas 70.411 73.104 

Grau médio 42,26 43,83 

Grau ponderado médio 2.806,85 2.638,64 

Densidade da rede não direcionada 0,040 0,042 

Máximo de arestas não direcionadas possíveis 1.386.945 1.390.278 

Densidade da rede direcionada 0,025 0,026 

Máximo de arestas direcionadas possíveis 2.773.890 2.780.556 

Componentes conectados 1 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 5.12 abaixo mostra a distribuição dos graus ponderados da região Sudeste para os 

anos de 2000 e 2010. O grau ponderado do município de São Paulo é aproximadamente o 

triplo dos valores de Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E estes dois municípios possuíram 

cerca do dobro do grau ponderado do quarto maior município, Campinas. A tabela 5.7 acima 

mostra que o grau ponderado médio foi de 2.806,85, mas em 2000 essa métrica para São 

Paulo foi 910.242 e em 2010 foi 877.746. Algo semelhante aconteceu com o grau não 

ponderado. Cada vértice da rede poderia formar relações com 1.665 outros municípios, mas o 

grau médio foi 42,26. Em 2010, era possível formar 1.667 arestas por vértice, mas o grau 

médio foi 43, 83.  

 

Figura 5.12 – Distribuição do grau dos vértices das redes de migração dos municípios da região 

Sudeste: 2000/2010 

2000

 

2010

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na figura 5.13 são mostradas as redes formadas pelos municípios de cada estado da região 

Sudeste e na tabela 5.8 está um resumo das métricas destas redes. Minas Gerais e São Paulo 
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são os maiores estados do país em quantidade de municípios, o que torna mais difícil a 

visualização das suas redes por conta do volume de informações. Os estados do Rio de 

Janeiro e Espírito Santo são menores, assim suas redes possuem menos de 100 vértices. No 

entanto, os quatro estados têm uma característica em comum, a importância de suas regiões 

metropolitanas na rede, principalmente as associadas às capitais estudais.  

Figura 5.13 – Redes de migração dos municípios dos estados da região Sudeste 

Minas Gerais 
2000 

 

2010 

 
Espírito Santo 

2000 

 

2010 

 
Rio de Janeiro 

2000 

 

2010 

 
 

 Continua 
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Conclusão 

São Paulo 
2000 

 

2010 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O estado de Minas Gerias possui 853 municípios, representados na rede abaixo pelos vértices. 

No ano de 2000 foram formadas 19.188 arestas entre estes vértices e 21.706 em 2010. 

Considerando que o potencial de formação de arestas neste estado é 726.756, pode-se 

considerar as duas redes como pouco densas. No ano de 2000: Belo Horizonte (303.289), 

Contagem (99.076), Betim (59.364) e Ribeirão das Neves (55.820) foram os municípios com 

melhor grau ponderado. Em relação ao grau não ponderado, as melhores posições foram de 

Belo Horizonte (1.216), Contagem (571), Betim (471) e Juiz de Fora. Em 2010, os maiores 

graus não ponderados foram dos municípios de Belo Horizonte (1123), Betim (486), 

Contagem (473), Montes Claros (412) e Juiz de Fora (381) e da métrica grau ponderado, os 

maiores valores foram dos municípios Belo Horizonte (250.754), Contagem (74.148), Betim 

(46.472), Uberlândia (42.252) e Ribeirão das Neves (42.220). Os municípios Ribeirão das 

Neves, Betim e Contagem ficam na Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

 

No estado do Espírito Santo, a capital Vitória e outros 3 municípios de sua Região 

Metropolitana de Vitória, apresentaram graus muito próximos, principalmente no ano de 

2000. Este estado é o menor da região, com 77 municípios em 2000 e 78 em 2010. Os 4 

primeiros municípios na métrica de grau não ponderado foram Vitória (135), Vila Velha 

(134), Cariacica (126) e Serra (123) em 2000. O grau não ponderado máximo de um vértice 

desta rede poderia ser 152. Em 2010, os maiores graus ponderados foram Vitória (43.068), 

Vila Velha (40.008), Serra (38.659) e Cariacica (36.716). 
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Tabela 5.8 – Principais métricas das redes estaduais por estado da região Sudeste: 2000/2010 

Estado 
Nº de 

vértices 

Nº de 

arestas 

Grau 

médio 

Grau ponderado 

médio 
Densidade 

Componentes 

conectados 

2000 

Minas Gerais 853 19.188 22,50 1.239,11 0,04 1 

Espírito Santo 77 1.854 24,08 2.494,13 0,43 1 

Rio de Janeiro 91 2.620 28,79 6.227,52 0,43 1 

São Paulo 645 27.495 42,63 3.354,55 0,10 1 

2010 

Minas Gerais 853 21.706 25,45 1.107,039 0,05 1 

Espírito Santo 78 1.887 24,19 2.193,37 0,42 1 

Rio de Janeiro 92 2,593 28,18 5.516,59 0,41 1 

São Paulo 645 32.857 47,86 3.152,23 0,12 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O estado do Rio de Janeiro possuía 91 municípios em 2000 e 92 no ano de 2010. A 

quantidade de arestas entre os municípios do estado foi reduzida no período analisado, o que 

fez com a densidade da rede fosse reduzida. No entanto, a rede do estado do Rio de Janeiro 

continuou a ter um nível de relacionamento entre seus municípios alto se comparado com 

outros estados do país. No ano de 2000, os municípios com maior nível de interação com 

outros vértices foram Rio de Janeiro (175), Niterói (152), Nova Iguaçu (138), São Gonçalo 

(134) e Campos dos Goytacazes (116). Em relação ao peso destas arestas, os municípios mais 

conectados foram Rio de Janeiro (246.365), Nova Iguaçu (77.643), São Gonçalo (71.383), 

Duque de Caxias (70.392) e Niterói (65.902). No ano de 2010, os municípios mais bem 

posicionados na rede foram 2010 

Rio de Janeiro (164), Niterói (147), Macaé (125), Rio das Ostras (124) e Nova Iguaçu (119), 

em relação ao grau não ponderado e Rio de Janeiro (208.615), São Gonçalo (60.197), Niterói 

(58.504), Nova Iguaçu (50.606) e Duque de Caxias (49.220), com respeito ao grau ponderado. 

 

O estado de São Paulo possui o maior hub do país, e em relação à rede estadual, o município 

de São Paulo também se destaca dos demais vértices da rede. A rede de São Paulo é a menos 

densa da região Sudeste, o que pode ser explicado pela atração que a capital São Paulo e as 

cidades mais próximas a ela exercem sobre outros vértices. No ano 2000, os munícipios com 

maior grau não ponderado foram São Paulo (1.069), Campinas (752), Santo André (544), São 

Bernardo do Campo (540) e Guarulhos (530). Em relação ao grau ponderado, os municípios 

que mais se destacaram foram São Paulo (751.870), Campinas (111.239), Guarulhos 

(111.226), Santo André (90.966), São Bernardo do Campo (88.016). 
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5.3.4 Região Sul 

 

A rede mostrada na figura 6.5 é composta de vértices que representam os 1.159 municípios da 

região Sul em 2000 e os 1.188 municípios da região em 2010. A região Sul do Brasil é 

composta por 3 estados com área de aproximadamente 577 milhões de km² ou 

aproximadamente 6,8% do território nacional. Além de fazer fronteiras com estados das 

Regiões Centro-Oeste e Sudeste, a região Sul faz fronteira também com três países: Uruguai, 

Paraguai e Argentina. A população da região foi de cerca de 27 milhões de habitantes em 

2010, 14% do total da população do país, e a densidade demográfica de 46,8 hab./km² (IBGE, 

2019). No ano de 2016, o PIB do estado representou 17,02% do PIB (IBGE, 2018) nacional.  

 

Figura 5.14 – Rede de migração dos municípios da região Sul 

2000 

 

2010 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nos dois anos analisados os principais hubs da rede da região Sul foram os municípios de 

Curitiba e Porto Alegre, capitais dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul respectivamente. 

As redes apresentaram baixa densidade. Em 2000 das 671.061 arestas direcionadas possíveis 

somente 3,2% foram formadas. Em 2010, podendo ocorrer 705.078 arestas, somente 3,6% 

efetivamente existiram. O grau não ponderado médio e a densidade da rede aumentaram ao 

longo do tempo, mas houve uma regressão do grau ponderado médio, o que indica uma maior 

distribuição dos migrantes entre os municípios da região. Na figura 5.15 são apresentadas as 

distribuições dos nós ponderados da rede. Nos dois períodos, o ordenamento das cidades em 
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relação a esta métrica foram bastante próximos. Em 2000, por exemplo, os três municípios 

que mais se destacam em relação aos demais foram Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis, 

capitais dos estados Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os graus ponderados destes 

municípios foram 202.626, 163.578 e 81.488, respectivamente. Após as capitais, os seguintes 

municípios em ordem decrescente de grau ponderado foram Joinville, Caxias do Sul, 

Maringá, Cascavel e Londrina, todos no estado do Paraná e Blumenau, no estado de Santa 

Catarina.  

 

Tabela 5.9 – Principias métricas das redes migração dos municípios da região Sul do Brasil: 

2000/2010 

 2000 2010 

Nº de vértices 1.159 1.188 

Nº de arestas 42.710 51.001 

Grau médio 36,85 42,93 

Grau ponderado médio 1.845,69 1.679,72 

Densidade da rede não direcionada 0,050 0,057 

Máximo de arestas não direcionadas possíveis 671.061 705.078 

Densidade da rede direcionada 0,032 0,036 

Máximo de arestas direcionadas possíveis 1.342.122 1.410.156 

Componentes conectados 1 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Seis redes foram construídas para os três estados da região Sul. Estas redes são mostradas na 

figura 5.16 e as principais métricas destas redes estão na tabela 5.10. A análise visual destas 

redes permite perceber que nos estados da região Sul, como nos demais estados do país, as 

capitais são as cidades com maior nível de conexão com outros municípios. As regiões na 

vizinhança das capitais são também altamente conectadas e em alguns casos, municípios da 

área do centro do estado e em suas fronteiras. O estado de Santa Catarina possui maior 

distribuição de vértices bem conectados em seu território. Já no estado do Paraná e no estado 

do Rio Grande do Sul o padrão é de alta conexão em centros regionais.  

 

Nos dois períodos analisados as redes do estado do Paraná foram pouco densas, com 12%as 

arestas possíveis sendo criadas. No ano de 2000, o maior grau não ponderado foi da capital 

Curitiba, 677, enquanto a média desta métrica para os municípios do estado foi 31,40. A 

média do grau ponderado foi 1.881,11 e o valor máximo desta métrica também foi da capital 

202.513. Depois do município de Curitiba, os maiores resultados para essas duas métricas no 
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ano de 2000 foram dos municípios. Londrina (375, 44.509), Maringá (362, 44.470) e 

Cascavel (347, 40.675). No ano de 2010, os maiores graus não ponderados foram dos 

municípios Curitiba (597), Maringá (418), Londrina (351), Cascavel (348), Foz do Iguaçu 

(300). Os maiores graus ponderados foram dos municípios Curitiba (157.112), Maringá 

(42.576), Londrina (37.139), Cascavel (34.587) e São José dos Pinhais (30.084). 

 

Figura 5.15 – Distribuição do grau dos vértices das redes de migração dos municípios da região Sul: 

2000/2010 

2000

 

2010 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No estado de Santa Catarina o número de municípios foi 293 nos dois períodos analisados. O 

número de arestas no ano 2000 foi 7.310, sendo 12% do potencial de criação de ligações do 

estado. No ano 2010, 16% das arestas possíveis foram criadas. Os municípios com maior 

nível de conexão com outros vértices no ano de 2000 foram Florianópolis (grau 346), 

Joinville (grau 283), Blumenau (grau 278), Chapecó (grau 230) e Balneário Camboriú (grau 

195). Em relação à conexão de acordo com o número de migrantes, os municípios com maior 

importância de acordo com seu grau ponderado foram Florianópolis (45.595), Joinville 

(36.263), São José (31.179), Blumenau (29.552) e Criciúma (20.813). No ano 2000, os 

melhores resultados para o grau não ponderado foram 2010: Florianópolis (373), Blumenau 

(301), Joinville (289), Chapecó (284) e Lages (227) e em 2010, os resultados da métrica de 

grau ponderado mais elevado foram dos municípios Florianópolis (49.205), Joinville 

(31.719), Blumenau (30.364), São José (30.271) e Balneário Camboriú (20.091). 
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Figura 5.16 – Redes de migração dos municípios dos estados da região Sul 

Paraná 
2000 

 

2010 

 
Santa Catarina 

2000 

 

2010 

 
Rio Grande do Sul 

2000 

 

2010 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O estado do Rio Grande do Sul foi o que teve a maior mudança na quantidade de vértices 

entre os anos de 2000 e 2010. No entanto, ao observar as redes acima é possível perceber que 

os municípios mais conectados permaneceram os mesmos ao longo do período, havendo a 

indicação de que houve mudanças na intensidade das conexões. No ano 2000, os munícipios 

mais conectados em relação ao grau não ponderado foram Porto Alegre (656), a capital do 

estado, Caxias do Sul (399), Novo Hamburgo (392), São Leopoldo (354) e Canoas (343). 
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Quanto aos graus ponderados, as métricas mais elevadas foram dos municípios Porto Alegre 

(168.936), Canoas (42.055), Gravataí (40.004), Novo Hamburgo (37.961), Viamão (35.627). 

Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, Gravataí, fazem parte da região Metropolitana de 

Porto Alegre. Caxias do Sul se localiza no nordeste do estado do Rio do Sul e é seu segundo 

município mais populoso. Em 2010, os maiores graus não ponderados foram dos municípios 

Porto Alegre (634), Caxias do Sul (551), Novo Hamburgo (407), Santa Maria (399) e Passo 

Fundo (388) e os maiores graus não ponderados dos municípios Porto Alegre (139.668), 

Caxias do Sul (41.511), Canoas (38.216), Novo Hamburgo (34.869) e Gravataí (31.546). Os 

municípios de Santa Maria, localizado na região central do estado e Passo Fundo, na região 

norte do estado, são centros regionais que se destacam pela oferta de serviços.  

 

Tabela 5.10 – Principais métricas das redes estaduais por estado da região Sul: 2000/2010 

Estado 
Nº de 

vértices 

Nº de 

arestas 

Grau 

médio 

Grau ponderado 

médio 
Densidade 

Componentes 

conectados 

2000 

Paraná 399 12.530 31,40 1.881,11 0,12 1 

Santa Catarina 293 7.310 24,95 1.308,05 0,12 1 

Rio Grande do Sul 467 13.957 29,89 1.568,82 0,10 1 

2010 

Paraná 399 12.865 32,24 1.496,57 0,12 1 

Santa Catarina 293 8.910 30,41 1.329,97 0,16 1 

Rio Grande do Sul 496 17.402 35,08 1.371,17 0,10 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.3.5 Região Centro-Oeste 

 

A rede mostrada na figura 5.17 é composta de vértices que representam os 446 municípios da 

região Centro-Oeste em 2000 e os 466 municípios da região em 2010. A região Centro-Oeste 

do Brasil é composta por 3 estados mais o Distrito Federal, sendo a segunda região com maior 

área do país, 1,61 milhões de km² ou aproximadamente 18,8% do território nacional. Nesta 

região se localiza o município de Brasília, a Capital Federal. A região Centro-Oeste faz 

fronteiras com estados todas as demais regiões do país e com dois outros países da América 

do Sul, Bolívia e Paraguai. A região teve a menor população do país, cerca de 14 milhões de 

habitantes em 2010 ou 7% do total nacional, e a densidade demográfica de 8,7 hab./km² 

(IBGE, 2019). No ano de 2016, o PIB do estado representou 10,1% do PIB (IBGE, 2018) 

nacional.  

 

 



108 

 

Figura 5.17 – Rede de migração dos municípios da região Centro-Oeste 

2000 

 

2010 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Apesar do município de Brasília ser um dos principais hubs do país junto com os municípios 

de São Paulo e Rio de Janeiro, ambos capitais estaduais na região Sudeste, na rede da região 

Centro-Oeste o principal hub é o município de Goiânia, capital do estado de Goiás. A rede do 

ano de 2000 teve como vértices com maior número de arestas os municípios de Goiânia (615), 

Brasília (429), Cuiabá (382) e Campo Grande (331), todos capitais estaduais e em todos os 

casos o grau não ponderado de entrada foi inferior ao grau não ponderado de saída. 

Observando as métricas de grau ponderado, neste ano os maiores resultados foram dos 

municípios Goiânia (175.118), Brasília (143.791), Campo Grande (71.420), Aparecida de 

Goiânia (65.250) e Cuiabá (65.063). Destes municípios, apenas Aparecida de Goiânia, 

localizado na Região Metropolitana de Goiânia apresentou o grau ponderado de entrada maior 

do que o grau ponderado de saída. Assim, há indicação de que a população está dando 

preferência a emigrar de capitais. Em relação ao grau não ponderado, Aparecida de Goiânia 

só aparece na sétima posição, o que indica que este município tem sido uma alternativa para 

os migrantes em relação ao município de Goiânia.  

 

 

 

 

 

 



109 

 

Tabela 5.11 – Principias métricas das redes migração dos municípios da região Centro-Oeste do 

Brasil: 2000/2010 

 2000 2010 

Nº de vértices 446 466 

Nº de arestas 14.148 16.570 

Grau médio 31,72 35,56 

Grau ponderado médio 2.175,00 1.905,92 

Densidade da rede não direcionada 0,109 0,117 

Máximo de arestas não direcionadas possíveis 99.235 108.345 

Densidade da rede direcionada 0,071 0,076 

Máximo de arestas direcionadas possíveis 198.470 216.690 

Componentes conectados 1 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No ano de 2000 cada município desta região poderia formar 890 arestas e em 2010 poderia 

ser 930. Mas os graus médios dos vértices da rede foi 31,72 e 35,56 nos dois períodos. No 

gráfico 5.18 é possível observar que há a presença de hubs que se distinguem muito dos 

outros nós em relação a sua capacidade de conexão. Estes hubs são os municípios de Goiânia, 

Brasília, Campo Grande, Cuiabá e Aparecida de Goiânia.  

 

Figura 5.18 – Distribuição do grau dos vértices das redes de migração dos municípios da região 

Centro-Oeste: 2000/2010 

2000

 

2010

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os grafos dos estados da região Centro-Oeste são apresentados na figura 5.19 e algumas de 

suas métricas aparecem na tabela 5.12. Não foram criadas redes para o Distrito Federal por ele 

ser composto por apenas um município, Brasília. Observando os grafos dos estados, é 

possível perceber que o estado de Goiás apresenta uma maior concentração de graus mais 

centrais em suas redes. Esta concentração acontece na capital Goiânia e em seu entorno.  No 
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entanto, os estados de Goiás e Mato Grosso possuem capitais em que há um movimento de 

emigração destas para municípios de suas regiões metropolitanas. No caso do estado do Mato 

Grosso do Sul, sua capital recebeu uma grande quantidade de imigrantes do interior do estado, 

principalmente no ano de 2000. 

 

Figura 5.19 – Redes de migração dos municípios dos estados da região Centro-Oeste 

Mato Grosso do Sul 
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Mato Grosso 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

O estado do Mato Grosso do Sul possui a menor quantidade de municípios da região Centro-

Oeste. As redes deste estado continham 77 vértices em 2000 e 78 vértices em 2010. No ano de 
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2000, os municípios com maior conexão com outros municípios foram Campo Grande (152), 

Dourados (113), Ribas do Rio Pardo (88), Ponta Porã (83) e Aquidauana (71). Em relação à 

maior quantidade de migrantes, os municípios que mais se destacaram foram Campo Grande 

(20.495), Dourados (9.785), Corumbá (6.984), Aquidauana (6385) e Ponta Porã (6.095). 

Somente o município de Campo Grande obteve grau de entrada maior que o grau de saída 

nestes municípios, indicando que os migrantes estavam se sentindo mais atraídos pela capital. 

Em 2010, os maiores graus não ponderados foram de Campo Grande (151), Dourados (126), 

Ponta Porã (96), Sidrolândia (88) e Três Lagoas (87) e os maiores graus ponderados foram de 

Campo Grande (54.203), Dourados (18.527), Ponta Porã (10.111), Sidrolândia (10.052) e 

Corumbá (9.390). Neste ano os municípios de Campo Grande, Dourados e Sidrolândia 

apresentaram graus de entrada maior do que o de saída. 

 

Tabela 5.12 – Principais métricas das redes estaduais por estado da região Centro-Oeste: 2000/2010 

Estado 
Nº de 

vértices 

Nº de 

arestas 

Grau 

médio 

Grau ponderado 

médio 
Densidade 

Componentes 

conectados 

2000 

Mato Grosso do Sul 77 1.773 23,03 1.942,19 0,43 1 

Mato Grosso 126 3.342 26,52 1.864,27 0,31 1 

Goiás 242 5.866 24,24 1.505,04 0,15 1 

2010 

Mato Grosso do Sul 78 2.036 26,10 1.890,70 0,47 1 

Mato Grosso 141 4.188 29,70 1.591,31 0,31 1 

Goiás 246 6.848 27,84 1.316,45 0,17 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O estado do Mato Grosso está entre os estados em que os nós centrais estão mais distribuídos 

no território. Observando as medidas de centralidade, dentre os vértices mais importantes da 

rede, somente o município de Várzea Grande, localizado na Região Metropolitana do Vale do 

Rio Cuiabá se localiza próximo à capital do estado. Em 2000, os maiores graus não 

ponderados foram Cuiabá (216), Várzea Grande (156), Rondonópolis (144), Tangará da Serra 

(119) e Cáceres (118). Em 2010, os maiores resultados para esta métrica foram dos 

municípios Cuiabá (215), Rondonópolis (167), Várzea Grande (160), Sinop (158) e Tangará 

da Serra (157). Em relação ao grau ponderado, Cuiabá (42.009), Rondonópolis (19.218), 

Sinop (19.091), Várzea Grande (18.361) e Tangará da Serra (15.184) em 2000 e Cuiabá 

(50.423), Várzea Grande (23.961), Rondonópolis (19.544), Sinop (16.748) e Cáceres (13.355) 

para 2000 em 2010.  

O estado de Goiás possuía 242 municípios em 2000 e 246 no ano de 2010. Este apresentou as 

redes menos densas da região Centro-Oeste, 15% e 17% nos períodos analisados, o que 
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resulta da concentração de migrantes na região da capital estadual e de seu entorno. Em 2000, 

os municípios mais conectados a outros do mesmo estado foram Goiânia (451), Anápolis 

(252), Aparecida de Goiânia (240), Trindade (181) e Rio Verde (161). Os municípios com 

maior valor de grau ponderado foram Goiânia (151.310), Aparecida de Goiânia (62.610), 

Anápolis (27.702), Trindade (16.083) e Rio Verde (14.202). Em 2010, os maiores resultados 

de grau não ponderado foram Goiânia (427), Aparecida de Goiânia (271), Anápolis (264), Rio 

Verde (214) e Trindade (203) e de grau ponderado foram dos municípios Goiânia (126.783), 

Aparecida de Goiânia (47.101), Anápolis (21.261), Rio Verde (16.089) e Trindade (11.941). 

 

Ao final deste capítulo, algumas considerações gerais podem ser extraídas a análise de redes 

realizadas para o Brasil em seus diferentes níveis de detalhamento. As redes estaduais 

mostram uma atração mais intensa para os municípios que são capitais estaduais e seus 

entornos. O alto nível de relacionamento das capitais não significou grande atração de 

imigrantes em todos os casos. Na maior parte dos estados, as altas métricas de grau indicaram 

que a população estava dando preferência a se aproximar das capitais ou sair delas, indo para 

os municípios das regiões metropolitanas associados as estas capitais. Nos estados com 

quantidade maior de municípios e território mais vasto, foi comum a existência de municípios 

com alto poder de integração em regiões mais centrais dos estados e nas fronteiras. Nas redes 

regiões, a presença de trocas entre os estados não se mostrou intensa. As redes foram pouco 

densas e os hubs não apresentaram alto nível de migração de outros estados, com exceção do 

município de São Paulo. As regiões mais “novas” e com densidade populacional menor, como 

os municípios da região Norte parecem ter um fluxo maior de migrantes entre seus 

municípios. Nos locais mais consolidados e populosos parece haver predileção por parte das 

pessoas de migrar para locais mais consolidados, como as capitais ou os municípios mais 

dinâmicos dos estados.  

 

Nesse sentido, a partir das métricas e a análise de rede realizada mostra que existe uma 

considerável desigualdade na distribuição dos recursos no Brasil e nos padrões de 

atratividades de capital humano, por exemplo. Isso faz com que a análise dos processos de 

convergência de crescimento econômico no longo prazo possa ser aprofundada a partir de 

análises de deslocamentos de dos parâmetros considerando diferentes padrões de municípios 

segundo o grau de relacionamento com os demais municípios, por exemplo. A métricas de 

redes calculas e analisas no presente capítulo podem dessa forma ser utilizadas para qualificar 

os municípios no território brasileiro em termos relacionais.  
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6 REDES DE MUNICÍPIOS E CRESCIMENTO DA RENDA NO BRASIL 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados do modelo econométrico que estima o efeito do 

nível de relacionamento dos municípios sobre o seu crescimento econômico. Três métricas de 

rede foram utilizadas como aproximação do efeito das redes: autoridade e hubs e PageRank. 

As métricas mensuram a capacidade que um município possui de se conectar com outros 

municípios relevantes dentro da rede e foram definidas no capítulo 4. Desse modo, os 

indicadores serão utilizados para qualificar os municípios brasileiros em termos relacionais. A 

estratégia adotada foi a utilização dos indicadores para construir variáveis binárias que 

definem se os mesmos estão acima ou abaixo da média nacional em termos de relacionamento 

com os demais. Isso permite que os modelos de convergência revisados na literatura brasileira 

possam ser reinterpretados considerando essa estrutura de relacionamento.    

 

 6.1 MODELO ECONOMÉTRICO DE CONVERGÊNCIA DE CRESCIMENTO 

Dentro do tema de crescimento econômico existe a hipótese de que regiões mais pobres 

possuem a tendência obter crescimento econômico de forma mais rápida do que as economias 

mais desenvolvidas. Trabalhos como o de Solow (1956), Romer (1986) e Lucas (1988) 

desenvolveram o arcabouço teórico para demonstrar que, por conta dos retornos marginais 

decrescentes, economias com estoque de capital menor conseguem obter maior rendimento 

dos fatores de produção. O trabalho de Solow (1956) indica que os países de renda menor 

passariam por um processo de convergência que os levaria a alcançar patamares de renda 

semelhantes aos de países mais desenvolvidos. Esta ideia tem sido utilizada para analisar não 

apenas países, mas também outras divisões territoriais, a exemplo municípios.  

 

Ao analisar a convergência entre regiões dois modelos têm sido muito utilizados, a 

convergência absoluta e a convergência condicional. No modelo de convergência absoluta, 

seguindo Barro e Sala-i-Martin (1992), é considerado que a taxa de crescimento entre dois 

períodos depende da renda do período inicial: 

 

 
   

    

      
                         (1) 

Sendo      a renda per capita da região   no período  . A renda per capita da região   no 

período     é dada por      . E    é o termo de erro. Como a hipótese do modelo é de que há 

convergência de renda, é esperado que o parâmetro    apresente valor inferior a zero, o que 
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indica que o crescimento tem uma relação inversa aos dos valores iniciais da renda, ou seja, 

os municípios com renda mais alta teriam uma taxa de crescimento inferior aos municípios de 

renda menor.  

 

No modelo de convergência condicional são adicionados outros fatores que impactam no 

crescimento econômico. Assim, o nível do crescimento dependerá agora de outros fatores 

além da renda inicial da região. Este modelo é dado por: 

 

 
   

    

      
                                  (2) 

As variáveis de controle apresentadas em    se referem geralmente aos fatores de produção 

da região, a composição setorial da economia e taxas de crescimento da população como em 

Barro e Sala-i-Martin (1992).  

 

No presente trabalho será testado o modelo de convergência condicional. No modelo, além 

dos valores iniciais do PIB per capita, são verificados os efeitos da posição dos municípios na 

rede e outras variaveis de controle. O modelo analisado é definido por: 

                                                  (3) 

 

A variável dependente               é a taxa de crescimento do PIB per capita entre os anos 

2000 e 2010.           é o PIB per capita do ano 2000;         corresponde ao 

posicionamento da observação na rede de municípios brasileiros do ano 2000 e         é um 

vetor que corresponde a outras variáveis de controle. Neste vetor estão contidas variáveis que 

representam a qualificação dos trabalhadores do município, o tamanho de sua população e a 

importância do setor de serviços na economia.  

 

Quando indivíduos mudam de uma cidade para a outra o migrante está sendo afetado pelo 

fluxo de informações sobre sua própria cidade e sobre a cidade para onde migra. Este 

migrante também deixa informações para outras pessoas a respeito da existência de vantagens 

na mudança de moradia. Logo, espera-se que as pessoas migrem para áreas com maior 

atividade econômica e que estes migrantes contribuam para o desenvolvimento destas 

cidades. 
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6.2 INDICADORES DE RELAÇÃO ENTRE MUNICÍPIOS E BANCO DE DADOS  

 

Para mensurar relacionamento entre os municípios será utilizada a rede de migrantes 

brasileiros considerando os municípios como vértices da rede e os migrantes como as arestas 

direcionadas. A emigração é representada através de arestas divergentes e a imigração através 

de arestas convergentes. Estas arestas são também ponderadas, indicando a quantidade de 

migrantes que fluem entre os vértices. Estas informações foram obtidas dos Censos de 2000 e 

de 2010, já sendo devidamente detalhadas no capítulo 5. 

 

A posição do município na rede representada por         em (3), será encontrada através dos 

algoritmos HITS e PageRank, descritos no capítulo 4. Serão testadas três variáveis de posição, 

hubs, autoridade e PageRank. A variável autoridade indica a capacidade dos municípios de 

receber emigrantes, sendo considerada a importância de sua origem na rede. Ou seja, os 

municípios que recebem mais pessoas de municípios que possuem maior tendência a trocas 

com municípios mais conectados em sua população apresentarão valores mais altos de 

autoridade. Da mesma forma, será testada também a variável hubs que indica os municípios 

com maior número de emigrantes, e o valor da variável será tanto maior quanto a capacidade 

do município em enviar pessoas para cidades mais atraentes dentro da rede. O PageRank é 

uma medida geral que indica a probabilidade do vértice de uma rede de ser bem relacionado 

com outros vértices. Em todos os casos, para a medida de conexão do município foram 

criadas variáveis binárias considerando a média dos valores dos resultados de cada algoritmo. 

A variáveis binárias que indicam se o município é bem conectado. Municípios bem 

conectados apresentam valores relacionais acima da média, sendo a variável igual a 1 neste 

caso e igual a zero caso contrário.  

 

A varável dependente é o logaritmo natural da taxa de crescimento do PIB dos municípios 

brasileiros entre os anos 2000 e 2010. A fonte dos dados foi a base de dados do Produto 

Interno dos Municípios do Sistema de Contas Nacionais do IBGE (2019). As informações do 

PIB são relativas à metodologia dos anos 1999-2002. Como variáveis de controle foram 

utilizadas as variáveis população, escolaridade e participação do Valor Adicionado (VA) do 

setor serviços no PIB. As duas primeiras são informações do Censos do IBGE do ano 2000. 

Os dados sobre o VA de serviços foram encontrados na base de dados do Produto Interno dos 

Municípios do Sistema de Contas Nacionais do IBGE (2019) 
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No modelo de convergência absoluta a variável dependente é o logaritmo natural da taxa de 

crescimento do PIB e a variável dependente o logaritmo natural do PIB do ano de 2000. 

Espera-se que que esta variável apresente coeficiente negativo, o que evidenciaria a 

ocorrência de convergência de renda dos municípios de menor PIB em relação aos municípios 

com valores do PIB mais elevado. O resultado do modelo de convergência absoluta irá 

fornecer informações sobre a possibilidade de os municípios mais pobres do país estarem 

tendendo a crescer economicamente de forma mais rápida que os municípios de renda alta.  

 

No modelo de convergência condicional, além do mesmo regressor do modelo de 

convergência absoluta, serão acrescentadas algumas variáveis explicativas. O primeiro é uma 

variável de interação entre o PIB per capita do município do ano de 2000 e seu indicador de 

rede também do ano de 2000, criada através da multiplicação das duas variáveis. O resultado 

esperado do efeito desta variável sobre a taxa de crescimento do município é negativo. Assim 

como no caso do PIB per capita, é esperado que os municípios mais conectados e com renda 

menor tenham a capacidade de convergir para os resultados dos municípios de renda mais 

alta. Outra variável utilizada na estimação é o indicador de rede. São testados três diferentes 

indicadores, descritos anteriormente. O efeito esperado destas variáveis sobre a taxa de 

crescimento é positivo. Isto porque, uma vez que o município tenha a capacidade de atrair 

conexões, mais informações sobre suas vantagens econômicas estão sendo disponibilizadas 

aos outros vértices da rede. 

 

Tabela 6.1 – Estatísticas descritivas das variáveis dependentes e explicativas, municípios Brasileiros: 

2000 e 2010. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Variável Média Desvio Padrão Minimo Máximo 
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A variável que irá capturar o efeito da capacitação da força de trabalho do município foi 

chamada de escolaridade. Esta variável mostra o percentual da população que possuía nível 

superior no ano 2000. As informações são do Censo de 2000 e foi utilizada na construção da 

variável o percentual da população que possuía apenas o nível superior completo e o 

percentual da população que possuía pós-graduação. O coeficiente esperado desta variável é 

positivo uma vez que, a expectativa é de que quanto mais qualificados forem os trabalhadores 

de uma região maiores são suas possibilidades de crescimento. A variável que captura os 

efeitos do Valor Adicionado do setor de serviços é calculada através do logaritmo natural dos 

dados do Sistema de Contas Nacionais do IBGE. O setor de serviços tem apresentado 

crescimento na sua participação no PIB ao longo do tempo, no entanto, é possível que seu 

coeficiente seja negativo, apresentando resultado semelhante ao do PIB per capita no modelo 

ou ainda positivo, caso ele seja importante no desenvolvimento dos municípios. Por fim, a 

variável população corresponde ao total de habitantes do município no ano de 2000. O valor 

esperado do coeficiente desta variável é negativo uma vez que, municípios com população 

mais alta sofrem efeito de congestionamento, tendo assim suas possibilidades de crescimento 

limitadas. Na tabela 6.1 acima estão as estatísticas descritivas de todas as variáveis utilizadas 

nas estimações.  

 

6.3 ESPECIFICAÇÕES E RESULTADOS 

 

Nesta seção são analisados os resultados do modelo que relaciona a posição dos municípios 

brasileiros dentro da rede de migrantes no país e a taxa de crescimento do PIB per capita 

entre os anos 2000 e 2010 destes municípios. Foram estimadas cinco diferentes equações, 

seguindo os modelos (1) e (2) descritos acima. A primeira a partir do modelo de convergência 

absoluta:  

                                              

 

Às próximas equações foram acrescentadas outras variáveis explicativas utilizando o modelo 

de convergência condicional. A diferença entre elas é a presença ou ausência de variáveis que 

capturam o efeito da interação entre os municípios brasileiros. Na equação abaixo, não foram 

utilizados nenhuma das métricas de rede. 
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Na terceira equação foi acrescentada à equação acima a dummy que indica a posição do 

município na rede. Cada equação foi estimada três vezes considerando as diferentes métricas 

utilizadas.  

                        

                                                        

                

                        

                                                 

                

                        

                                                      

                

 

Na quarta equação, ao primeiro modelo de convergência condicional apresentado acima foi 

adicionada uma variável de interação entre o logaritmo do PIB per capita e a dummy de rede, 

sendo testadas as diferentes dummies:  

                        

                                                     

                                

                        

                                              

                                

                        

                                                   

                                

 

Por fim, na última equação foram utilizadas todas as variáveis explicativas, incluindo a 

dummy que indica a posição do município na rede e uma variável de interação entre o 

logaritmo do PIB per capita e a dummy de rede: 
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Tabela 6.2 – Modelos de convergência com métrica de autoridade 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 
Constante 3,600

*** 7,636
*** 7,782

*** 7,625
*** 7,670

*** 
 (0,0376) (0,463) (0,490) (0,501) (0,503) 

      
LNPIB2000 -0,267

*** -0,795
*** -0,803

*** -0,794
*** -0,766

*** 
 (0,0283) (0,0558) (0,0559) (0,0588) (0,0583) 

      
Autoridade   0,0795  0,223

** 

   (0,0765)  (0,0815) 

      
LNPIB2000xAutoridade    -0,00371 -0,125 

    (0,0568) (0,0662) 

      
VAserviços  -16,24

*** -16,23
*** -16,24

*** -16,22
*** 

  (1,404) (1,403) (1,405) (1,406) 

      
LNpopulação2000  -0,0956

*** -0,112
*** -0,0944

** -0,105
** 

  (0,0236) (0,0306) (0,0318) (0,0323) 

      
Escolaridade  0,126

*** 0,124
*** 0,126

*** 0,126
*** 

  (0,0135) (0,0135) (0,0137) (0,0138) 
      

N 5.442 5.442 5.442 5.442 5.442 
R

2 0,0079 0,1858 0,1859 0,1858 0,1862 
R

2 
ajustado 0,008 0,185 0,185 0,185 0,185 

Nota: erros-padrão em parênteses. * p< 0,10, ** p< 0,05, *** p< 0,01 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A tabela 6.2 descreve os resultados do modelo de convergência absoluta e o modelo de 

convergência condicional no qual dentre as variáveis independente está o indicador de 

autoridade do município. No modelo 1, o logaritmo do PIB per capita do período inicial, 

2000, foi significativo a 1% e apresentando o resultado esperado, ou seja, um coeficiente 

negativo, indicando assim a convergência de renda. Desta forma municípios com níveis de 

produto per capita mais baixos crescem a taxas maiores. 
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Na mesma tabela, o modelo 2 apresenta os resultados do modelo de convergência condicional. 

Todas as variáveis de controle do modelo 2 na tabela acima foram estatisticamente 

significativas a 1%. O coeficiente associado ao PIB per capita continuou a ser negativo e seu 

valor foi inferior ao do modelo de convergência absoluta. A participação do Valor Adicionado 

do Setor de Serviços no PIB apresentou coeficiente negativo, influenciando negativamente a 

renda do município. O tamanho da população também apresentou coeficiente negativo. O 

percentual de população com nível superior apresentou coeficiente positivo, indicando que 

aumentos na qualificação da mão de obra tem uma influência positiva no crescimento da 

renda.  

 

No modelo 3 da tabela 6.2, a variável dummy que representa o efeito de rede apresentou 

coeficiente negativo, mas não foi significante estatisticamente. No entanto, o valor da 

constante foi um pouco superior ao encontrado no modelo 2. No quarto modelo, foi 

acrescentada a interação entre o PIB per capita e a dummy de rede. O coeficiente desta 

interação também não foi estatisticamente significativo, indicando que não há diferença da 

convergência para os municípios bem conectados quando o indicador de rede utilizado é a 

autoridade. No modelo 5, o sinal do coeficiente da variável de interação entre o PIB per 

capita e a medida de autoridade foi negativo, como esperado, indicando que os municípios de 

menor renda tendem a convergir mesmo quando não estão entre os mais bem conectados. No 

entanto, este coeficiente não foi estatisticamente significativo. Já o coeficiente da medida de 

autoridade foi estatisticamente significativo a 5% e apresentou resultado positivo. Este 

resultado é esperado uma vez que os municípios mais bem conectados são aqueles que 

possuem maior nível de relação com outros municípios que possuem número maior de 

migrantes. Nestes casos, a troca de informações entre os municípios pode fazer com ocorrem 

maiores possibilidades de desenvolvimento.  

 

A tabela 6.3 apresenta os resultados das equações em que foi utilizado como indicador de 

posição do município na rede a medida de hub do algoritmo HITS. Os modelos 1 e 2 foram 

mantidos à esquerda para comparação. A variável hub mensura a posição de um município 

dentro da rede considerando sua capacidade de criar arestas divergentes para municípios com 

alto nível de atração de migrantes. Assim, municípios que enviam pessoas para regiões onde 

há atração econômica conseguem valores mais altos na medida hub. No modelo 3, a variável 

dummy adicionada apresentou um coeficiente positivo e estatisticamente significativo a 10%. 

Somado à constante, este coeficiente apresenta o valor de 7,961 indicando que há um leve 
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aumento na renda dos municípios mais bem conectados. No modelo 4, o coeficiente da 

interação entre o PIB per capita e a dummy de hub não foi estatisticamente significativo, 

indicando que não há diferença da convergência para os municípios bem conectados quando o 

indicador de rede utilizado é a autoridade. No quinto modelo, o coeficiente da interação entre 

as variáveis PIB per capita e a medida de hub foi negativo, novamente indicando que a 

convergência mesmo quando é considerado o nível de conexão do município. O coeficiente 

foi estatisticamente significante. 

 

Tabela 6.3 – Modelo de convergência com métrica de hub 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Constante 3,600
***

 7,636
***

 7,862
***

 7,717
***

 7,799
***

 

 (0,0376) (0,463) (0,477) (0,500) (0,496) 

      

LNPIB2000 -0,267
***

 -0,795
***

 -0,794
***

 -0,802
***

 -0,779
***

 

 (0,0283) (0,0558) (0,0557) (0,0600) (0,0627) 

      

Hub   0,0999
*
  0,154

**
 

   (0,0482)  (0,0575) 

      

LNPIB2000xhub    0,0245 -0,0561 

    (0,0422) (0,0533) 

      

VAserviços  -16,24
***

 -16,26
***

 -16,24
***

 -16,26
***

 

  (1,404) (1,404) (1,405) (1,404) 

      

LNpopulação2000  -0,0956
***

 -0,122
***

 -0,104
***

 -0,118
***

 

  (0,0236) (0,0290) (0,0303) (0,0306) 

      

Escolaridade  0,126
***

 0,124
***

 0,124
***

 0,127
***

 

  (0,0135) (0,0134) (0,0132) (0,0132) 
      

N 5.442 5.442 5.442 5.442 5.442 

R
2
 0,0079 0,1858 0,1860 0,1858 0,1861 

adj. R
2
 0,008 0,185 0,185 0,185 0,185 

Nota: erros-padrão em parênteses. * p< 0,10, ** p< 0,05, *** p< 0,01 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A tabela 6.3 apresenta os resultados das equações em que foi utilizado como indicador de 

posição do município na rede a medida de hub do algoritmo HITS. Os modelos 1 e 2 foram 

mantidos à esquerda para comparação. A variável hub mensura a posição de um município 

dentro da rede considerando sua capacidade de criar arestas divergentes para municípios com 

alto nível de atração de migrantes. Assim, municípios que enviam pessoas para regiões onde 

há atração econômica conseguem valores mais altos na medida hub. No modelo 3, a variável 
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dummy adicionada apresentou um coeficiente positivo e estatisticamente significativo a 10%. 

Somado à constante, este coeficiente apresenta o valor de 7,961 indicando que há um leve 

aumento na renda dos municípios mais bem conectados. No modelo 4, o coeficiente da 

interação entre o PIB per capita e a dummy de hub não foi estatisticamente significativo, 

indicando que não há diferença da convergência para os municípios bem conectados quando o 

indicador de rede utilizado é a autoridade. No quinto modelo, o coeficiente da interação entre 

as variáveis PIB per capita e a medida de hub foi negativo, novamente indicando que a 

convergência mesmo quando é considerado o nível de conexão do município. O coeficiente 

foi estatisticamente significante.  

 

A variável hub, mensurando de forma isolada a conectividade do município no modelo acima 

apresentou coeficiente positivo e estatisticamente significante a 10%. Este resultado indica 

mais uma vez que a capacidade de conexão do município é importante na determinação da 

renda do município. Como no algoritmo hits o hub mensura a conexão através da capacidade 

do vértice em possuir arestas divergentes com municípios com maior nível de conexão, pode-

se considerar que os municípios com maior indicador hub formaram relações com municípios 

em que as características econômicas eram melhores, uma vez que eles atraiam mais 

migrantes. Os municípios com nível baixo de hub, mandam migrantes para municípios com 

nível de atração baixo, mostrando uma tendência de expulsão destes municípios. As outras 

variáveis de controle do modelo 3 foram estatisticamente significantes a 1%. A participação 

do Valor Adicionado do Setor de Serviços no PIB, o tamanho da população e o percentual de 

população com nível superior apresentaram sinais de acordo com o esperado, assim como no 

modelo 2.  

 

Na tabela 6.4 estão os resultados dos cinco modelos utilizando como indicador de posição do 

município na rede o algoritmo PageRank. Este algoritmo considera a posição de um 

município dentro da rede através de sua capacidade de atrair maior número de arestas 

convergentes. Trata-se de uma medida mais geral de importância de um vértice dentro da 

rede. Assim, os valores maiores do algoritmo estarão relacionados àqueles vértices com maior 

número de conexões e conexões com vértices mais conectados. Os modelos 1 e 2 foram 

novamente mantidos à esquerda dos outros modelos para facilitar a comparação. No modelo 

3, o coeficiente da dummy de rede não foi estatisticamente significante, não afetando assim, o 

intercepto da equação. No quarto modelo, o coeficiente da interação entre o PIB per capita e a 

dummy de hub foi estatisticamente significativo a 10%. Isto indica que, para os municípios 
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mais bem conectados o processo de convergência é ainda mais rápido do que para os mau 

conectados.  

 

No modelo 5, o coeficiente da interação entre as variáveis PIB per capita e a variável criada a 

partir do algoritmo PageRank foi negativo e estatisticamente significativo, o que mostra que 

também com esta medida de posição na rede a convergência acontece mesmo quando é 

considerado o nível de conexão do município. O coeficiente que mensura o efeito da posição 

do vértice na rede também foi estatisticamente significante e positivo, como esperado. 

Novamente, ser mais conectado leva o município a uma maior capacidade de crescimento.  

 

Tabela 6.4 – Modelo de convergência com métrica PageRank 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Constante 3,600
***

 7,636
***

 7,536
***

 7,291
***

 7,307
***

 

 (0,0376) (0,463) (0,479) (0,488) (0,488) 

LNPIB2000 -0,267
***

 -0,795
***

 -0,784
***

 -0,738
***

 -0,708
***

 

 (0,0283) (0,0558) (0,0589) (0,0649) (0,0655) 

      

PageRank   -0,0615  0,350
**

 

   (0,0845)  (0,108) 

      

LNPIB2000xPageRank    -0,118
*
 -0,306

***
 

      

VAserviçoc  -16,24
***

 -16,27
***

 -16,32
***

 -16,26
***

 

  (1,404) (1,411) (1,407) (1,407) 

      

LNpop2000  -0,0956
***

 -0,0841
**

 -0,0597
*
 -0,0673

*
 

  (0,0236) (0,0294) (0,0302) (0,0305) 

      

Escolaridade  0,126
***

 0,127
***

 0,130
***

 0,130
***

 

  (0,0135) (0,0133) (0,0131) (0,0131) 
      

N 5.442 5.442 5.442 5.442 5.442 

R
2
 0,0079 0,1858 0,1858 0,1866 0,1874 

adj, R
2
 0,008 0,185 0,185 0,186 0,186 

Nota: erros-padrão em parênteses. * p< 0,10, ** p< 0,05, *** p< 0,01 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O último modelo foi o que se mostrou mais adequando dentre os três modelos de 

convergência condicional. As medidas do algoritmo HITS são boas formas de analisar redes, 

mas eles podem não conseguir capturar de forma completa os melhores posicionamentos dos 

municípios na rede. Os resultados da mostrados na tabela 6.3 podem refletir o fato de que, os 

melhores valores desta métrica estão associados a municípios que mantem relações com 
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vértices importantes na rede. Com a métrica de autoridade, se tem uma medida que considera 

como melhores os municípios aqueles que estão recebendo mais de outros municípios para 

onde mais migrantes são mandados. Neste caso, a medida captura a capacidade que um 

município tem de atrair migrantes de regiões de onde estes migrantes estão sendo saindo. Na 

medida hub acontece o contrário, maiores valores são dados para os municípios que 

conseguem enviar migrantes para regiões mais atrativas.  

 

A métrica encontrada através do algoritmo PageRank mensura a capacidade de atração do 

vértice. Neste sentido, ele pode ser uma métrica mais adequada quando se observa o quanto a 

conexão afeta o crescimento econômico. Os movimentos de expulsão que poderiam ser 

capturados ao dar enfoque nas arestas divergentes não considerados. Este movimento de 

expulsão parece ser relevante na rede de municípios brasileiros uma vez que, municípios com 

alto grau, como é o caso das capitais estão tendo graus de entrada menores do que graus de 

saída. Isso indica que boa parte dos migrantes estão se deslocando para municípios vizinhos a 

grandes cidades, o que pode significar aumento dos movimentos pendulares entre regiões 

próximas e a consolidação grandes aglomerações urbanas com condições preexistentes.   

 

Assim, os resultados mostrados neste capítulo apontam que os modelo econométricos 

estimados indicam a presença da convergência de renda entre os municípios e dentro os 

municípios com nível mais elevado de migração também há a presença do processo de 

convergência. No entanto, observou-se efeito que um município ser bem posicionado na rede 

positivo produz um efeito positivo sobre o crescimento de sua renda. Os municípios com mais 

bem conectadas tendem a atrair maior atividade econômica e maior número de migrantes, 

deixando assim um “rastro” de informação que reforça o processo de crescimento destas 

áreas. No entanto, estes municípios mais conectados apresentado número de emigrantes mais 

alto do que o número de imigrantes. Os deslocamentos estão acontecendo para outros 

municípios em seu entorno, o que pode levar a efeitos de tamanho emprestado entre estas 

cidades.  
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7 CONCLUSÕES  

 

O objetivo desta tese foi verificar o efeito do relacionamento entre os municípios brasileiros 

sobre seu crescimento econômico. Foram criadas redes que mostravam a ligação entre estes 

municípios através do fluxo de migrantes nos anos de 2000 e 2010. A variação da renda per 

capita do município foi usada como indicador do crescimento econômico. A variável de 

interesse da pesquisa foi o nível de conectividade do município dentro da rede, construídas a 

partir de três diferentes métricas de rede.  Além disso, foram analisadas previamente as redes 

de municípios do Brasil considerando apenas as capitais estaduais e federal, os estados, as 

grandes regiões brasileiras e todo o país. Em seguida foram estimados modelos econométricos 

de convergência de crescimento econômico, para analisar o comportamento da taxa de 

crescimento do PIB per capita de acordo com a renda do município e o seu nível de conexão. 

 

As redes de cidades surgiram da necessidade de conexão entre as diferentes regiões, havendo 

uma tendência à manutenção das relações e resistência à criação de interações novas. Uma das 

possibilidades, no contexto de teoria de redes apresentado é que haja persistência na 

manutenção de relacionamentos. Assim, a maior quantidade de ligações entre algumas áreas e 

outras regiões as tornaria conexões preferenciais dentro da rede. Essas conexões preferenciais 

seriam então beneficiadas com maiores possibilidades de crescimento econômico por se 

tornarem atrativas a pessoas e empresas. Dentre as possíveis causas do maior fluxo de pessoas 

a áreas mais bem conectadas de uma rede estão a busca por locais onde ocorra a 

disponibilidade de bens e serviços e mercado de trabalho. Empresas seriam atraídas 

principalmente pelos ganhos de aglomeração. As regiões menos conectadas sofreriam com a 

concorrência das conexões preferenciais por conta do “efeito Mateus” comum em fenômenos 

em que há interação entre agentes.  

 

No caso específico dos relacionamentos das redes de cidades no Brasil, as relações prioritárias 

entre as cidades ocorreram inicialmente com países europeus. Com o surgimento de um 

mercado consumidor interno, foi possível a maior integração entre as regiões, surgindo 

cidades que conectavam as regiões mais densas em população àquelas onde produtos 

perecíveis eram produzidos. As cidades que surgiram no ainda no período colonial e que 

contavam com níveis maiores de população e atividade econômica continuam a ser as cidades 

mais importantes do país até os dias atuais. Boa parte das primeiras cidades vieram a se tornar 

as capitais estaduais e seu pioneirismo, junto com o fato de serem áreas onde as principais 
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atividades administrativas dos estados são desenvolvidas, fazem com que as capitais sejam 

hubs primordiais em seus estados.  

 

Dentro desse contexto, o presente trabalho buscou uma explicativa adicional para a 

persistência das desigualdades regionais no Brasil, a partir da compreensão dos 

relacionamentos estruturais entres os municípios. As relações entre as cidades do país são 

desiguais, em que as capitais e outros hubs atraem mais pessoas e firmas e são elas que 

passam pelos ganhos ou malefícios da aglomeração. No caso dos hubs de regiões mais pobres, 

elas são pontos de atração de outras áreas, mas a capacidade de transbordamento para outras 

áreas do estado ou da região é limitada porque os ganhos de aglomeração ainda não foram 

suficientes para que se espalhassem para outras áreas. Logo, a relação entre as cidades tende a 

estar convergindo para os hubs apenas, e não voltando na direção de outras cidades da rede. 

Em regiões mais ricas, principalmente no nos estados do Sudeste do país, onde estão os 

municípios mais bem conectados da rede brasileira, houve desenvolvimento suficiente de seus 

hubs para que seus ganhos se difundissem para outras áreas dos estados.  

 

Para verificar a conexão estre os municípios brasileiros foram criadas redes de migrantes com 

diferentes recortes geográficos. As redes estaduais mostram uma atração mais intensa para os 

municípios que são capitais estaduais e seus entornos. O alto nível de relacionamento das 

capitais não significou grande atração de imigrantes em todos os casos. Na maior parte dos 

estados, as altas métricas de grau indicaram que a população estava dando preferência a se 

aproximar das capitais ou sair delas, indo para os municípios das regiões metropolitanas 

associados as estas capitais. Em estados com uma quantidade maior de municípios e território 

mais vasto, foi comum a existência de municípios com alto poder de integração em regiões 

mais centrais dos estados e nas fronteiras. Nas redes regionais, a presença de trocas entre os 

estados não se mostrou intensa. As redes foram pouco densas e os hubs não apresentaram alto 

nível de migração de outros estados, com exceção do município de São Paulo. As áreas mais 

recentes e com densidade populacional menor, como os municípios da região Norte parecem 

ter um fluxo maior de migrantes entre seus municípios. Em locais mais consolidados e mais 

populosos parece haver predileção por parte das pessoas de migrar para locais mais 

consolidados, como as capitais ou os municípios mais dinâmicos dos estados. 

 

Sendo assim, a pesquisa teve como hipótese que, uma vez que o relacionamento entre as 

cidades brasileiras é desigual, algumas delas possuem muito mais relacionamentos do que 
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outras e os sentidos destes relacionamentos também são desiguais. Isso faz com que alguns 

municípios percam possibilidades de desenvolvimento para áreas mais atrativas, o que 

dificulta o processo de convergência de crescimento. Ao observar uma rede de migração são 

encontradas relações de emigração e de imigração. Assim, uma cidade pode ter muitas 

conexões, mas estas podem ser de emigração, o que indica uma tendência da região a afastar 

sua população.  

 

Os resultados das redes mostradas no capítulo 5 indicam que os municípios mais conectados 

são aqueles que fazem parte das regiões metropolitanas. Uma das características das redes é a 

manutenção da conexão entre seus nós ao longo do tempo. Assim, as regiões mais conectadas 

tendem a atrair maior atividade econômica e maior número de migrantes deixando um rastro 

de informação que reforça o processo de crescimento destas áreas. Municípios com população 

mais elevada têm apresentado número de emigrantes mais alto do que o número de 

imigrantes, mas o deslocamento está acontecendo para outros municípios em seu entorno, o 

que pode levar a efeitos de tamanho emprestado entre estas cidades. O migrante se beneficia 

pelos custos menores de moradia e congestionamento nas cidades menores podendo manter 

seu local de trabalho e consumo nos municípios maiores. 

 

As redes dos municípios brasileiros analisadas neste trabalho indicaram que, as capitais 

estaduais e federal brasileiras foram os pontos mais conectados nos anos 2000 e 2010. Ao 

observar isoladamente as conexões destas capitais foi verificado que, apesar do alto nível de 

imigração, elas possuem também um alto nível de emigração principalmente para os 

municípios de seu entorno. Isto pode indicar que, ao migrar para municípios nas proximidades 

das capitais seus antigos moradores procuram manter os ganhos obtidos ao acessar os 

mercados de um grande centro evitando parte dos malefícios da aglomeração.  

 

O município de São Paulo se destaca como maior hub da rede brasileira, sendo uma conexão 

preferencial ao se observar apenas as relações entre as capitais estaduais do país, entre os 

municípios de seu estado, os municípios da região Sudeste ou de todos os municípios do 

Brasil. O segundo hub identificado, a capital federal Brasília, não é o principal hub em sua 

região, a Centro-Oeste. Neste sentido, o que se destaca na estrutura da rede é que, com 

exceção do município de São Paulo, as outras capitais, apesar de estarem entre os municípios 

mais conectados do país não conseguem se destacar em suas regiões, ficando sua 

predominância limitada a seus estados.  



128 

 

A partir da construção da rede de migrantes do país foi possível encontrar métricas que foram 

utilizados como indicadores de posição na rede para os municípios brasileiros utilizando dois 

diferentes algoritmos. Estas métricas foram utilizadas com o propósito de verificar se, estar 

uma boa posição na rede influencia na capacidade de crescimento econômico de um 

município. A primeira métrica calculada é conhecida como Autoridade, parte do algoritmo 

HITS, que atribui a cada município da rede um valor mais alto de acordo com sua capacidade 

de atrair migrantes de municípios que enviam emigrantes para municípios mais bem 

conectados. A segunda métrica é chamada de Hub, também parte do algoritmo HITS. Nesta 

métrica, os municípios com maior valor são aqueles que enviam mais migrantes para os 

municípios mais bem conectados. A terceira métrica utilizada é o algoritmo PageRank que 

calcula um valor único considerando tanto o nível de atração de migrantes do município 

quanto se quem este está atraindo se origina de um município bem conectado.  

 

As três métricas foram utilizadas num modelo de convergência, em que foi estimada a 

convergência da renda dos municípios brasileiros. Os resultados mostraram que, de acordo 

com a renda per capita, os municípios mais pobres estão convergindo aos resultados 

econômicos dos municípios mais ricos. O efeito da rede estimado através das métricas de 

posicionamento na rede indicou que, apesar de haver maior crescimento entre os municípios 

de renda mais baixa, estar bem posicionado na rede faz com que um município tenha seu 

crescimento impulsionado independente de sua renda.  

 

Os resultados dos modelos de convergência de crescimento indicaram a presença da 

convergência de renda entre os municípios e o elevado nível de migração dos municípios 

maiores afeta positivamente o processo de convergência.  

 

Algumas limitações deste trabalho precisam ser apontadas. Os dados que consideram o 

relacionamento entre municípios são escassos, sendo os dados de migração do Censo uma das 

poucas fontes de informação que permitam a construção de redes para os municípios 

brasileiros. Apesar de informações sobre migração estarem disponíveis no Censo, há a 

limitação causada pelas diferentes metodologias que impossibilitam a criação de redes 

dinâmicas, que permitiriam melhores análises ao levar em conta alterações na estrutura da 

rede. Outras informações que permitissem modelar melhor relações econômicas poderiam 

permitir maior capacidade de aproximação do modelo à realidade. Assim, outras fontes de 

dados seriam importantes tanto para possibilitar testes sobre quais as melhores redes para 
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modelar atividades econômicas quanto para analisar diferentes características de um mesmo 

sistema de cidades.  

 

O trabalho indica ainda algumas possíveis extensões, nesta mesma linha de pesquisa. Outros 

tipos de redes poderiam ser utilizados para a caracterização dos relacionamentos entre os 

municípios. Os relacionamentos poderiam ser qualificados ou quantificados de forma 

diferente, com o peso das arestas representando outro tipo de informação acerca dos 

migrantes, como escolaridade, gênero ou idade. Períodos maiores poderiam permitir a 

construção de uma rede dinâmica possibilitando verificar se os municípios que atuam como 

hubs estão mudando ao longo do tempo. As redes geradas pelos diferentes recortes 

geográficos utilizados neste trabalho poderiam ser utilizadas na construção de redes 

aninhadas, ou seja, sub redes que estão incluídas dentro de outras redes. Isto possibilitaria 

verificar o efeito da participação nestas sub redes combinada ao efeito de fazer parte das redes 

de municípios do país.  
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APENDICE A – Métricas de Grau dos municípios das redes de capitais brasileiras 

 
Tabela 1 – Métricas de grau e grau ponderado das capitais brasileiras: 2000 

Município Estado 
Grau de 

entrada 
Grau de 

saída 
Grau 

Grau de entrada 

ponderado 
Grau de saída 

ponderado 
Grau 

ponderado 

Porto Velho RR 26 26 52 9.208 9.890 19.098 

Rio Branco AC 24 24 48 3.265 5.619 8.884 

Manaus AM 26 26 52 22.747 18.536 41.283 

Boa Vista RO 26 24 50 9.330 3.961 13.291 

Belém PA 25 25 50 14.009 28.800 42.809 

Macapá AP 22 23 45 7.852 4.646 12.498 

Palmas TO 26 20 46 8.183 2.737 10.920 

São Luís MA 26 26 52 10.036 17.443 27.479 

Teresina PI 22 24 46 10.033 17.224 27.257 

Fortaleza CE 25 26 51 33.493 24.843 58.336 

Natal RN 26 26 52 16.109 11.469 27.578 

João Pessoa PB 26 24 50 12.950 12.887 25.837 

Recife PE 26 26 52 16.449 30.395 46.844 

Maceió AL 21 25 46 8.794 11.710 20.504 

Aracaju SE 24 25 49 8.694 8.565 17.259 

Salvador BA 26 26 52 22.504 27.708 50.212 

Belo Horizonte MG 26 26 52 18.094 16.431 34.525 

Vitória ES 22 23 45 5.232 5.899 11.131 

Rio de Janeiro RJ 26 26 52 55.145 60.616 115.761 

São Paulo SP 26 26 52 78.757 80.954 159.711 

Curitiba PR 25 26 51 20.411 14.797 35.208 

Florianópolis SC 24 24 48 12.888 5.694 18.582 

Porto Alegre RS 25 26 51 9.269 13.155 22.424 

Campo Grande MS 25 22 47 10.993 8.687 19.680 

Cuiabá MT 25 26 51 7.672 9.897 17.569 

Goiânia GO 26 26 52 18.355 17.710 36.065 

Brasília DF 26 26 52 52.169 32.368 84.537 
Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 2 – Métricas de grau e grau ponderado das capitais brasileiras: 2010 

Município Estado 
Grau de 

entrada 
Grau de 

saída 
Grau 

Grau de entrada 

ponderado 
Grau de saída 

ponderado 
Grau 

ponderado 

Porto Velho RR 26 25 51 8.800 5.485 14.285 

Rio Branco AC 23 18 41 3.201 4.113 7.314 

Manaus AM 26 26 52 17.420 14.091 31.511 

Boa Vista RO 26 22 48 7.025 4.118 11.143 

Belém PA 23 25 48 9.683 20.681 30.364 

Macapá AP 25 20 45 5.851 4.133 9.984 

Palmas TO 24 21 45 9.863 3.979 13.842 

São Luís MA 24 25 49 10.480 16.014 26.494 

Teresina PI 24 22 46 7.923 14.661 22.584 

Fortaleza CE 26 26 52 20.526 23.261 43.787 

Natal RN 24 26 50 12.450 11.021 23.471 

João Pessoa PB 26 25 51 14.248 11.560 25.808 

Recife PE 26 26 52 14.451 28.149 42.600 

Maceió AL 21 25 46 8.794 12.110 20.904 

Aracaju SE 21 23 44 10.712 7.627 18.339 

Salvador BA 23 26 49 16.897 30.180 47.077 

Belo Horizonte MG 26 26 52 15.091 19.664 34.755 

Vitória ES 20 23 43 4.470 6.092 10.562 

Rio de Janeiro RJ 25 26 51 50.638 54.101 104.739 

São Paulo SP 26 26 52 78.757 66.672 145.429 

Curitiba PR 24 26 50 20.913 14.494 35.407 

Florianópolis SC 24 22 46 16.222 7.310 23.532 

Porto Alegre RS 26 26 52 10.562 15.371 25.933 

Campo Grande MS 24 23 47 11.507 7.323 18.830 

Cuiabá MT 22 26 48 5.895 9.101 14.996 

Goiânia GO 26 26 52 15.789 17.644 33.433 

Brasília DF 26 26 52 53.696 32.909 86.605 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 


