
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA DA SILVA 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGRAÇÃO INTERMUNICIPAL NO BRASIL: EVIDÊNCIAS PARA AS DÉCADAS 

DE 2000 E 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2019



 

 

                                                            
                                                         

CAROLINA DA SILVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGRAÇÃO INTERMUNICIPAL NO BRASIL: EVIDÊNCIAS PARA AS DÉCADAS 

DE 2000 E 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Economia 

(PPECO) da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN), como 

requisito parcial à obtenção do Título 

de Mestre em Ciências Econômicas. 
 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Diego de Maria 
André 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Centro Ciências Sociais Aplicadas - CCSA 

 Silva, Carolina da.  

   Migração intermunicipal no Brasil: evidências para as décadas 
de 2000 e 2010 / Carolina da Silva. - 2019.  

   64f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado em Economia) - Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Centro de Ciências sociais aplicadas, 

Programa de Pós-graduação em Economia. Natal, RN, 2019.  

   Orientador: Dr. Diego de Maria André.  
 

 

   1. Migração Intermunicipal - Brasil - Dissertação. 2. Índice de 

Eficácia Migratória - Dissertação. 3. Painel Espacial - 

Dissertação. 4. Efeitos Espaciais - Dissertação. I. André, Dr. 
Diego de Maria. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

III. Título.  
 

RN/UF/Biblioteca do CCSA                       CDU 314.15(81) 

 

 

 

 

    
Elaborado por Eliane Leal Duarte - CRB-15/355 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais e meus irmãos. 

Chegamos juntos até aqui. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Agradeço, primeiramente, a Deus, que tem me ajudado todos os dias a conquistar meus 

objetivos e a tentar ser alguém diferente no mundo. A Ele minha maior gratidão! 

Sem escala de ordem, muitas pessoas foram essenciais para conclusão desta etapa da minha 

vida, cada uma do seu jeito. Os meus pais Ana Lúcia e Jorge, pelos seus conselhos, incentivos 

e apoio. Obrigada por acreditar em mim mais do que eu mesma. Estendo minha gratidão e 

retifico a importância dos meus irmãos Lucas e Jorge Neto e a minha avó Odete (in 

memoriam), minha segunda mãe. 

Ao meu amigo Thiago Rhaony, que me incentivou a entrar na academia e que está sempre 

torcendo pelo meu sucesso! Obrigada por tudo, Thi! Você é demais! 

Outra pessoa muito importante foi o Augusto Benvenuto, meu namorado. Obrigada por me 

apoiar com tantas palavras de incentivo e por tornar os meus dias mais leves, quando o 

estresse era o sentimento mais presente. 

Aos colegas de mestrado. Todos. Sorrimos, choramos, estudamos, compartilhamos...  

De forma especial e carinhosa agradeço, também, aos meus amigos por sempre acreditarem 

no meu potencial e por estarem presentes em todas as etapas da minha vida. 

Sou imensamente grata ao meu orientador! Professor Doutor Diego de Maria André, obrigada 

pela paciência e por compartilhar sua experiência comigo. Todas as vezes que nos reunimos, 

seus conselhos foram esclarecedores e trouxeram o norte que eu precisava.  

Muito obrigada por ser tão acessível e disposto a ajudar. No dia em que eu for professora, 

quero ter essa tua característica, és exemplo! 

Por fim, agradeço a todo o corpo docente e a equipe administrativa do PPECO – Programa de 

Pós-Gradução em Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Grata 

pela oportunidade de estudar nesta respeitada instituição e pelo subsídio financeiro concedido 

pela CAPES/CNPq. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha, é porque cada pessoa é única e 

nenhuma substitui a outra! Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha e 

não nos deixa só porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é 

a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se 

encontram por acaso.”  

 Charles Chaplin. 

 

 

 

 

 



 

 

CAROLINA DA SILVA 

 

 

 

MIGRAÇÃO INTERMUNICIPAL NO BRASIL: EVIDÊNCIAS PARA AS DÉCADAS 

DE 2000 E 2010 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em cumprimento as exigências para obtenção do 

grau de Mestre em Economia. Área de concentração: Economia Regional. 

 

 

Aprovada em:  

 

 

Reformulações sugeridas: Sim (    )       Não (    ) 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_____________________________________________________________ 
Prof. Dr. Diego de Maria André 

(Orientador) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Janaina da Silva Alves 

        (Examinador Interno) 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Prof. Dr. Victor Hugo de Oliveira Silva 

         (Examinador Externo à Instituição) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciente: _____________________________________________________________ 

Carolina Da Silva (Mestranda) 



 

 

RESUMO 
 

Esta dissertação investiga o padrão de migração intermunicipal no Brasil e explica, através do 

Índice de Eficácia Migratória (IEM), em que medida a distribuição espacial da população no 

Brasil está associada aos diferenciais de renda municipais, a criminalidade, a educação, ao 

PIB per capita, a desigualdade de renda, infraestrutura, a taxa de pobreza e ao índice de 

desenvolvimento humano (IDHM). Para tanto, foram usados dados oriundos dos Censos 

Demográficos de 2000 e 2010 do IBGE para a exploração de aglomerações espaciais 

referentes ao potencial de atração e de emissão de migrantes. Dessa forma, foi possível 

observar que os municípios situados nas regiões Norte e Nordeste formam o principal polo 

emissor de migrantes, registrando fortes áreas de emissão, e as regiões Sul e Sudeste 

registraram áreas de forte atração de migrantes, para ambos os períodos em questão. A análise 

empírica foi baseada no modelo de regressão com dados em painel de efeitos fixos com 

efeitos espaciais, (Spatial Panel Fixed Effects SAR Model). Os resultados mostraram que as 

variáveis PIB per capita, IDHM, índice de gini, infraestrutura, taxa de pobreza e renda 

esperada desempenham um papel relevante nas migrações intermunicipais dirigidas aos 

municípios brasileiros, ou seja, os municípios que receberam mais migrantes foram aqueles 

com os maiores níveis do produto interno bruto, melhores índices de desenvolvimento 

humano municipal, menores desigualdades de renda, melhor acesso à infraestrutura, baixos 

níveis de pobreza e maiores rendas esperadas.  

 

 

Palavras-chaves: Migração Intermunicipal; Índice de Eficácia Migratória; Painel Espacial; Efeitos 

Espaciais.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation investigates the pattern of intermunicipal migration in Brazil and explains, 

through the Migration Effectiveness Index (EMI), to what extent the spatial distribution of 

population in Brazil is associated with municipal income differentials, crime, education, GDP 

per capita income inequality, infrastructure, the poverty rate and the human development 

index (HDI). For this purpose, data from the IBGE Demographic Censuses of 2000 and 2010 

were used for the exploration of spatial agglomerations related to the potential of attraction 

and emission of migrants. In this way, it was possible to observe that the municipalities 

located in the North and Northeast regions are the main poles emitting migrants, registering 

strong emission areas, and the South and Southeast regions registered areas of strong 

attraction for migrants, for both periods in question. The empirical analysis was based on the 

regression model with Spatial Panel Fixed Effects SAR Model data. The results showed that 

the variables GDP per capita, HDI, gini index, infrastructure, poverty rate and expected 

income play an important role in the intermunicipal migrations directed to the Brazilian 

municipalities, that is, the municipalities that received the most migrants were those with the 

largest levels of gross domestic product, better municipal human development indices, lower 

income inequalities, better access to infrastructure, lower levels of poverty and higher 

expected incomes. 

 

 

 

Keywords: Intermunicipal Migration; Migratory Efficacy Index; Spatial Panel; Spatial Effects. 
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1. Introdução 

  

 A partir dos anos 50 tem-se observado no Brasil uma acentuação no processo de 

urbanização. O rápido adensamento populacional no meio urbano, condicionado pelo êxodo 

rural ocorrido no período entre 1950 e 1970, foi importante para a formação das metrópoles 

brasileiras. Todavia, a região Nordeste não acompanhou o mesmo ritmo de urbanização das 

demais regiões durante as últimas décadas. Conforme dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), na década de 70, a região Nordeste retinha 41,8% de sua 

população no meio urbano, enquanto a região Sudeste apresentava uma taxa de urbanização 

de 72,7%. Três décadas depois, ao se comparar essas mesmas regiões, ainda notam-se grandes 

desigualdades. Isto é, na década de 2000, a região Sudeste possuía 90,5% de sua população 

vivendo em áreas urbanas em contrapartida ao Nordeste, com apenas 69,1%. Já em 2010, os 

dados do Censo Demográfico mostram que a região Nordeste obteve um crescimento mais 

significativo no seu processo de urbanização quando comparado com o Sudeste, obtendo um 

crescimento de 4,03%, enquanto o Sudeste teve um aumento de 2,45% em comparação com o 

ano de 2000. 

A dinâmica populacional na década de 90 apresentou algumas singularidades 

diferentemente dos resultados analisados na década de 80, tais como: o redirecionamento dos 

fluxos migratórios para as cidades vizinhas, em detrimento das grandes metrópoles; os 

movimentos de retorno para as cidades de origem, não mais induzidos aos conglomerados 

urbanos; os movimentos pendulares
1
 e a dispersão dos indivíduos dentro das regiões de 

origem (BRITO, 2009; OLIVEIRA, 2009). 

A intervenção planejada do Estado, a partir dos anos de 1960, em muito contribuiu 

para a aceleração da urbanização e metropolização de vários municípios nordestinos 

(ERVATTI, 2003; BRITO, 2009). Em virtude disso, a participação das principais metrópoles 

nordestinas (Salvador, Fortaleza e Recife) na população da região apresentou considerável 

aumento. De acordo com dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA, 

2010), no período de 1970, a área metropolitana de Recife concentrava 6,5% da população 

nordestina, seguida por Salvador (4,1%) e Fortaleza (3,9%). Já no ano de 2000, Recife 

registrou 7,0% da população da região, enquanto Salvador e Fortaleza apresentaram uma 

participação igualitária de 6,3%.  

                                                
1 Deslocamento diário das pessoas de suas residências para os respectivos locais de trabalho ou de estudo. 
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Os dados do Censo Demográfico 2000 permitem observar algumas modificações no 

comportamento dos fluxos migratórios que antes predominavam no Brasil, como o 

arrefecimento das migrações do Nordeste para o Sudeste. O aumento dos investimentos, da 

produtividade e da renda na região Nordeste podem ter favorecido, na década de 2000, a 

retenção da população e uma redução da migração direcionada para outras regiões do país 

(IBGE, 2000). 

A mobilidade populacional pode estar associada às mudanças nas características das 

outras regiões, particularmente das regiões vizinhas, segundo Cushing e Poot (2004). Para os 

autores, os movimentos migratórios direcionam-se para áreas que proporcionam melhores 

oportunidades de emprego, renda, infraestrutura e acesso aos serviços públicos. Por outro 

lado, a teoria do Capital Humano aborda a migração como um investimento em capacidades e 

conhecimentos, ou seja, os migrantes tendem a fazer um investimento alto sobre sua educação 

dependendo do diferencial de retorno esperado entre a região de origem e de destino 

(SCHULTZ, 1961 e BORJAS, 1987).  

A literatura sobre a migração no Brasil, embora já tenha várias evidências empíricas 

acerca do papel da educação (investimento em capital humano) e mobilidade da população 

(maiores retornos salariais para os migrantes mais escolarizados), tem negligenciado o efeito 

espacial, ainda que, por vezes, considere a taxa de desemprego na explicação dos fluxos 

migratórios no Brasil (RAMOS E ARAÚJO, 1995; SANTOS JÚNIOR, 2002). 

Santos Júnior et. al (2005) mostraram que o investimento em capital humano é 

importante,  uma vez que os trabalhadores mais experientes e mais instruídos auferem 

maiores salário-hora nos estados brasileiros, sendo que os migrantes interestaduais recebem, 

em média, mais que os não migrantes. Desta forma, caracterizam os migrantes como pessoas 

mais habilidosas que a média da população e capazes de antecipar os retornos salariais do 

investimento em educação e treinamento. Assim, de um modo geral, possuem atributos 

produtivos favoráveis em relação aos não migrantes, a saber, são mais jovens, persistentes, 

empreendedores, motivados, predispostos ao risco etc.  

Considerando o efeito da proximidade espacial das regiões (efeito da vizinhança) 

sobre os fluxos migratórios interestaduais no Brasil, Justo e Silveira Neto (2007), por sua vez, 

atribuem aos seus resultados uma importância à renda esperada (renda ponderada pela 

probabilidade de conseguir emprego) e as características do mercado de trabalho no que se 

refere à determinação dos movimentos populacionais interestaduais. Nesse sentido, também 

destacam o efeito espacial através da atratividade dos vizinhos (efeito da distância) e da 

população.  
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O Nordeste brasileiro caracteriza-se fundamentalmente como uma região semiárida, 

cujo litoral é significativamente extenso e concentrador de 28,1% da população brasileira 

(IPEA, 2000). Sua relativa pobreza pode estar caracterizada por este território manter uma 

enorme desigualdade de renda, grande concentração fundiária e ao problema da seca. 

Historicamente, principalmente nas décadas de 60, 70 e 80, pode-se relatar que devido à 

oferta de empregos em outras regiões do Brasil, em especial na região Sudeste, a migração 

nordestina obteve destaque na dinâmica populacional brasileira. De acordo com a Nova 

Geografia Econômica (NGE), a possibilidade de haver mobilidade de alguns fatores de 

produção, tais como mão-de-obra e capitais, pode impulsionar a acumulação de atividades em 

uma região em detrimento de outras. Ou seja, a distribuição das atividades no espaço depende 

do resultado de forças contrárias. Existem forças centrípetas (tamanho potencial do mercado, 

baixo custo de vida), que levam a aglomeração das atividades em uma determinada região, e 

forças centrífugas (competitividade local, imobilidade de fatores) que levam a uma dispersão 

das atividades (KRUGMAN et. al, 1995).  

Em geral, os estudos sobre migração têm se concentrado nos movimentos 

populacionais entre os estados brasileiros (SAHOTA, 1968; RAMOS; ARAÚJO, 1999; 

SILVEIRA NETO, 2005).  

Ademais, quando se trata da análise da migração intermunicipal no Brasil, pouco se 

conhece ou se estudou a respeito da dinâmica recente da migração ao nível de desagregação 

municipal, sobretudo, acerca de sua relação com o crescimento das cidades vizinhas, 

proximidade das regiões etc. Através dos Censos Demográficos, o IBGE realizou 

levantamentos sobre as características gerais da população brasileira as quais constituem um 

importante instrumento para a formulação, validação e avaliação de políticas orientadas para o 

desenvolvimento socioeconômico e a melhoria das condições de vida no Brasil. 

Assim, nas últimas décadas, no âmbito interno, ampliou-se a importância a respeito da 

ocorrência de fluxos migratórios de mais curta distância, os movimentos intra-municipais, o 

aumento das etapas migratórias, as reemigrações, entre as quais se incluem as migrações de 

retorno, os movimentos pendulares, entre outros. Altera-se, portanto, o padrão de ir e vir das 

pessoas porque cresceram as incertezas, às quais sempre existiram, mas que se defrontam 

atualmente com um leque muito mais amplo de dificuldades no campo do emprego, do acesso 

à educação e aos serviços públicos básicos, o aumento da criminalidade e os diferenciais de 

renda. 

De acordo com Santos Júnior, Menezes Filho e Ferreira (2003), os quais verificaram 

se o grupo de migrantes é positivamente selecionado, os autores concluem que existe seleção 
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positiva de migrantes no Brasil. Além do mais, em virtude dos migrantes saírem de regiões 

pobres em direção a regiões ricas, atestam que a migração pode estar piorando a desigualdade 

de renda entre as regiões brasileiras.  

Com base neste cenário, a compreensão das características e tendências recentes 

associadas a esse novo padrão migratório brasileiro, sua mensuração, mapeamento dos 

inúmeros fluxos de origem e de destino, a identificação dos movimentos de retorno, das 

múltiplas etapas, do peso do componente migratório no crescimento, ou decrescimento, da 

população, trazem à luz elementos fundamentais para o exercício do planejamento, tanto das 

distintas esferas do setor público, quanto dos setores privados. Cada vez mais, no país, os 

gestores públicos, os legisladores, o meio empresarial, o setor terciário, a imprensa, levam em 

conta o fator demográfico em seus âmbitos de atuação, e a variável migratória ocupa lugar de 

destaque nesse ambiente.  

Destarte, o presente estudo procura contribuir no desenvolvimento dos municípios 

brasileiros maximizando o seu potencial empreendedor e minimizando as suas lacunas 

socioeconômicas ao investigar as trocas populacionais dos municípios brasileiros e, através da 

estimação do Índice de Eficácia Migratória (IEM) - que mede a capacidade de atração, evasão 

ou rotatividade migratória de uma região, explicar quais são os motivos que direcionam os 

migrantes para outra localidade dentro do próprio território Brasileiro. 

Com base nessa premissa, parte-se do pressuposto: Será que os movimentos 

migratórios direcionam-se para as áreas que proporcionam melhores oportunidades de 

emprego, educação, renda, infraestrutura, menor índice de criminalidade e acesso aos serviços 

públicos? 

Na tentativa de responder essa pergunta, o objetivo principal desta dissertação é 

analisar o padrão de migração intermunicipal no Brasil durante as décadas de 2000 e 2010, e 

explicar, através do Índice de Eficácia Migratória (IEM), em que medida a distribuição 

espacial da população no Brasil está associada aos diferenciais de renda municipais, a 

criminalidade, a educação, ao PIB per capita, desigualdade de renda,  infraestrutura, a taxa de 

pobreza e ao índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM). Ademais, como objetivo 

específico, buscamos identificar os principais polos dinâmicos de atração e de expulsão da 

população nos municípios Brasileiros.  

Sabe-se que diversos estudos já exploraram a utilização do IEM acerca da migração 

sob diversos aspectos, como, por exemplo, Baeninger, (2008); Oliveira et al., (2011)  e 

Cunha, (2012). Porém, entende-se que ainda há um espaço inexplorado para o 

aprofundamento de tal assunto.  
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Sendo assim, esta pesquisa se torna relevante e podem-se elencar as seguintes 

contribuições desta dissertação: i) do ponto de vista teórico, este trabalho fornece um diálogo 

entre a migração e o IEM; e ii) do ponto de vista empírico, para explicar em que medida a 

distribuição espacial da população nos municípios brasileiros está associada aos diferenciais 

das variáveis independentes. 

Para execução da presente dissertação, utilizamos um modelo de regressão com dados 

em painel de efeitos fixos com efeito espacial (Spatial Panel Fixed Effects SAR Model), para 

controlar o efeito de transbordamento. Dessa forma, foi possível observar que os municípios 

situados nas regiões Norte e Nordeste formam o principal polo emissor de migrantes, e as 

regiões Sul e Sudeste registrando fortes áreas de atração de migrantes para ambos os períodos, 

entre 1995-2000 e 2005-2010. 

Além desta introdução, o presente trabalho está organizado em mais seis capítulos. No 

segundo capítulo, é apresentada uma revisão da literatura. A terceira parte trata dos 

procedimentos metodológicos. No quarto capítulo, investigam-se as tendências dos 

movimentos populacionais no Brasil. A quinta refere-se aos resultados empíricos. Finalmente, 

o último capítulo é dedicado às considerações finais do trabalho. 
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2. Fundamentação Teórica  

 

Esta seção será dedicada à revisão da literatura teórica para revigorar o entendimento a 

respeito dos fluxos migratórios. O intuito é encontrar nas diferentes abordagens, destacadas 

abaixo, alguns fatores importantes para uma explanação sobre os movimentos populacionais e 

sua relação com os diferenciais de renda entre regiões. 

 Com base nesse cenário, destaca-se, inicialmente, a Abordagem Neoclássica, logo 

após a Todariana, do Capital Humano e, por fim, o Enfoque da Nova Teoria Econômica da 

Migração (NTEM). 

2.1. A Abordagem Neoclássica 

 

 O processo de industrialização, que teve início na Inglaterra em meados do século XIX 

e extendeu-se por quase toda a Europa, foi responsável pela existência de uma massa de 

trabalhadores que primeiramente saíram do campo para as grandes cidades e, posteriormente, 

do Velho Continente para o Novo Continente. O crescimento acelerado, durante os anos de 

1950 e início dos anos de 1960, e o consequente aumento da demanda por trabalho criaram 

uma perspectiva de melhoria de bem-estar na Europa, o que tornou o continente importador 

líquido de mão-de-obra (STALKER, 1994).  

No Brasil, como nota-se ao longo da história, a migração do trabalho se deu em 

grandes proporções e associada a fatores econômicos desde o tempo da colonização dos 

europeus, principalmente nos séculos XIX e XX. No entanto, as cidades não apresentavam 

uma oferta de empregos compatível à procura, nem a economia urbana crescia na mesma 

velocidade que os movimentos populacionais. Nesse contexto, os trabalhadores identificavam 

melhores oportunidades de emprego e renda nos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

fato que condicionou a concentração econômica e demográfica e às disparidades que 

caracterizavam os níveis das diversas regiões do país (GOLGHER, 2004; 2005).  

A acentuação no processo de urbanização, por volta dos anos 50, está associada ao 

fenômeno da transição de uma sociedade “arcaica”, cuja principal atividade era a agricultura, 

para uma economia “moderna”, caracterizada pelas atividades urbano-industriais. A 

realocação setorial e espacial da mão-de-obra foi um dos eixos em torno do qual giravam os 

estudos sobre o processo de desenvolvimento. Nestas circunstâncias, a abordagem neoclássica 

surge como uma das primeiras teorias para a explicação dos movimentos populacionais entre 

os residentes das diversas regiões. 
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A visão neoclássica procura explicar os movimentos populacionais tomando como 

base o diferencial de rendimentos entre as diversas regiões. Assim, para suprir as 

necessidades de trabalho da sociedade moderna em expansão, os fluxos migratórios seriam 

direcionados dos setores mais “periféricos” para os ramos de atividade ou regiões com maior 

desenvolvimento e remuneração. Nesse contexto de transição, há, por um lado, uma região 

dinâmica, onde a indústria demanda a maior parte da mão-de-obra e, de outro, uma região 

pouco dinâmica, com um grande contingente de oferta de trabalho e remunerada ao nível 

necessário de subsistência. Portanto, a elevada relação capital-trabalho na região 

industrializada, e, por conseguinte, os maiores rendimentos oferecidos ao trabalho 

condicionaria a dinâmica migratória (LEWIS, 1954; FERREIRA, 2001).  

    Ainda vale ressaltar que, no arcabouço neoclássico, os movimentos migratórios 

tendem a se exaurir quando o diferencial de salário entre as regiões fosse equalizado por meio 

dos ajustes regionais entre oferta e demanda por trabalho. Nesse sentido, a migração do 

trabalho, que inicialmente é motivada pela disparidade de renda, também funcionaria como 

mecanismo para a convergência dos rendimentos (CANÇADO, 1999; NETO JÚNIOR et. al, 

2003). 

Os estudos empíricos baseados na abordagem neoclássica utilizam o diferencial entre 

as rendas regionais como variável explicativa dos fluxos migratórios, mesmo que outras 

variáveis, cada uma com sua relativa importância (distância, educação, crescimento de renda e 

emprego, urbanização etc.), estejam incluídas. Assim, dentro da estrutura do pensamento 

neoclássico, supõe-se que os agentes observam quais os benefícios decorrentes da migração. 

Contudo, não se pode deixar de relatar a relação endógena entre a migração e o bem-estar, 

pois pessoas com um mesmo nível de educação e habilidades, mas em regiões diferentes, 

arbitram os seus níveis de bem-estar entre regiões e acabam, no equilíbrio, tendo o mesmo 

poder de compra (BORGES, 1996; CANÇADO, 1999). 

2.2. A Abordagem Todariana 

 

No início dos anos de 1950, os economistas voltaram sua atenção para os problemas 

de crescimento populacional e para o desenvolvimento econômico. Percebeu-se não apenas a 

importância das políticas de industrialização sobre os rendimentos ascendentes nas áreas 

urbanas, mas a necessidade de políticas públicas direcionadas aos problemas derivados do 

congestionamento populacional (AZEVEDO E TONETO JÚNIOR, 2001). 

Dessa forma, surgiram várias criticas acerca da incapacidade do modelo neoclássico 

de explicar os movimentos populacionais, especialmente à migração rural-urbana, diante da 
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presença de taxas crescente de desemprego nas regiões (SOMIK et al., 2006). Nesse contexto, 

Harris e Todaro (1970) desenvolveram um modelo em que o migrante deve considerar não 

apenas o diferencial de renda, mas o diferencial do valor esperado da renda no processo de 

arbitragem. Nesse sentido, o trabalhador tem como objetivo maximizar uma função de 

utilidade esperada, ou seja, uma função que considera a renda ponderada pela probabilidade 

de encontrar emprego.  

 Os pressupostos básicos do modelo Todariano estavam fundamentados nos seguintes 

quesitos: (i) o mercado de trabalho, no meio rural, opera em competição perfeita e remunera o 

fator de produção trabalho de acordo com a sua produtividade e (ii) o mercado de trabalho, no 

ambiente urbano, é considerado imperfeitamente competitivo, estabelecendo uma taxa de 

salário que, na maioria das vezes, não corresponde ao total de dispêndio de energia. 

Portanto, atribui-se à decisão de migração do trabalhador entre as regiões rural e 

urbana como função do diferencial de renda esperada. Assim, adotando a inclusão da renda 

esperada ao modelo, a presença de diferenças nas rendas entre as regiões não é uma condição 

necessária para a ocorrência da migração. Por exemplo, é possível que não haja migração 

mesmo com uma alta diferença de renda nominal associada com alta taxa de desemprego. Ou 

seja, a interação entre diferenciais de renda e probabilidade de emprego no meio urbano 

tornou-se peça fundamental para a determinação da migração do trabalho. 

  Gugler (1968) afirma que a migração rural-urbana pode ser persistente mesmo com 

baixa probabilidade de os emigrantes rurais encontrarem emprego na área urbana. Cole e 

Sanders (1985) também forneceram suas contribuições considerando a segmentação do 

mercado de trabalho. Para esses autores, a migração rural-urbana poderia ocorrer mesmo com 

probabilidade zero no setor informal (que é um campo transitório para os trabalhadores de 

baixa qualificação), desde que o referido setor possa absorver um grande contingente de mão 

de obra menos qualificada. As diferenças de investimento em capital humano, segundo estes, 

também favorecem a alocação inicial dos migrantes no mercado de trabalho. Neste contexto, 

após um tempo na cidade, os trabalhadores que migraram para o setor informal tentariam 

obter emprego no setor formal. 

Assim, diante de tais evidências, a decisão individual de migração não deve levar em 

conta apenas o diferencial de salários líquidos dos custos da mobilidade, mas também o valor 

presente do fluxo de rendimentos líquidos da vida produtiva do trabalhador e a possibilidade 

de emprego na cidade. 

Uma limitação pertinente ao modelo Todariano é a premissa de que os potenciais 

migrantes são neutros ao risco. Contudo, os migrantes menos favorecidos financeiramente 
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necessitam de um maior rendimento esperado urbano para migrar, do contrário seriam 

avessos ao risco. No entanto, o modelo de Harris-Todaro pode ser ajustado para refletir a 

aversão ao risco através da alteração do cálculo da renda esperada urbana (COLE E 

SANDERS, 1985). 

 

2.3. A Abordagem do Capital Humano 

 

A Teoria do Capital Humano (TCH) ganhou força, a partir da década de 60, em 

virtude da preocupação cada vez maior com os problemas de crescimento econômico e 

melhor distribuição de renda.  O ato de migrar para alguns indivíduos pode ser uma mudança 

normal, mas, por outro lado, há outras pessoas que são mais avessas a exposição aos riscos. 

Com isso, a abordagem do capital humano foca-se para desvendar o que, realmente, acontece 

nas entrelinhas. 

A melhoria do nível de especialização dos trabalhadores, o aumento das habilitações 

(adquiridas por treinamento) e uma maior acumulação de conhecimento (sejam científicos, 

gerenciais, artísticos etc.), passaram a ser reconhecidos como fatores de suma importância 

para o crescimento econômico; de outro, a alteração da distribuição do capital humano parece 

ser o método preferido politicamente para a eliminação tanto da pobreza quanto dos grandes 

diferenciais de renda entre diferentes classes sociais (BORJAS, 1987; RAMALHO, 2008). 

Schultz (1961) interpretou a migração como sendo um investimento em capacidades e 

conhecimentos, ou seja, quanto mais uma pessoa estuda, maior sua habilidade cognitiva e 

maior a sua produtividade, características que permitem aos trabalhadores auferirem um 

maior nível de renda esperada. 

Para a TCH, diferentes qualidades de mão-de-obra explicam os diferenciais de 

salários. Ou seja, diferentes pessoas incorporam diferentes quantidades de capital humano. 

Nesse sentido, Chiswick (1999) destaca os migrantes como pessoas mais habilidosas que a 

média da população e capazes de antecipar os retornos salariais do investimento em educação 

e treinamento. Assim, de um modo geral, possuem atributos favoráveis em relação aos não 

migrantes, a saber, são mais jovens, persistentes, empreendedores, motivados, predispostos ao 

risco etc. Esses atributos, que na maioria das vezes não são diretamente observados, tornariam 

os migrantes indivíduos não aleatórios na população, ou seja, positivamente selecionados
2
. 

                                                
2
 Ao readaptar o modelo clássico de escolha ocupacional de Roy (1951) ao contexto das migrações, Borjas (1987) forneceu uma importante 

contribuição para a TCH associando conexões entra a decisão de migrar, autosseleção e determinação dos salários.  
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A TCH parte da observação estatística de que, na medida em que o nível de educação 

do indivíduo cresce, cresce também sua renda, afirmando que as pessoas se educam tendo 

como principal efeito mudar as suas habilidades e conhecimentos, ocasionando, assim, um 

aumento da sua produtividade do trabalho. Segundo Borjas (1987), os indivíduos mais 

habilidosos seriam estimulados a migrar dependendo do diferencial de retorno esperado entre 

a região de origem e o de destino, levando em consideração o custo de deslocamento. Ou seja, 

os migrantes positivamente selecionados receberiam um maior retorno salarial quando 

comparado à média da população da região de origem e destino, ao contrário dos migrantes 

negativamente selecionados.  

No Brasil, vários estudos forneceram evidências acerca da relevância da TCH na 

explicação dos movimentos migratórios, sobretudo, ao sugerirem, por um lado, que os 

migrantes interestaduais são positivamente selecionados em atributos não observados, e, por 

outro, que os retornos salariais crescem com o investimento em educação (FIESS e VERNER, 

2003; SANTOS JÚNIOR et. al, 2005). 

2.4. O Enfoque da Nova Teoria Econômica da Migração 

 

 A Nova Teoria Econômica da Migração (NTEM) assume, como a teoria neoclássica 

tradicional, que os indivíduos fazem escolhas racionais, mas difere dela no sentido de que o 

agente que busca melhorar sua utilidade leva como fator preponderante o ambiente 

intradomiciliar, não agindo, neste sentido, isoladamente.  A migração aqui é vista como uma 

estratégia familiar gerada para diversificar as fontes de renda agrícola, a fim de minimizar os 

riscos tidos como: o desemprego, a diminuição da renda, e outras restrições, dada a 

imperfeição dos mercados de crédito (restrição ao crédito), sobretudo, no meio rural (STARK 

e LUCAS, 1988). 

 Segundo Stark e Taylor (1989), os migrantes buscam maximizar a renda não em 

termos absolutos, mas em termos relativos a outras famílias associada a seu grupo de 

referência. Quanto mais desigual à distribuição de renda numa dada comunidade, mais 

intensivos serão os incentivos para que ocasione o ato migratório. Assim, a NTEM enfoca 

mais a distribuição de renda quando comparada a teoria neoclássica.  

  Destarte, pode-se verificar que a migração, segundo tal abordagem, é um instrumento 

de diferenciações acerca dos rendimentos domiciliares, que quando realizada, pode melhorar 

os aspectos econômicos do meio em que o migrante esteja inserido através do envio de renda 

auferida no meio urbano (STARK e LEVHARI, 1982; STARK, 1984; STARK e LUCAS, 

1988). 



 

 

3. Metodologia 

 

Nessa seção apresentaremos a base de dados utilizada, bem como os indicadores de 

associação espacial relevantes para a Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) a ser 

aplicada neste estudo. De acordo com Anselin (1995), a AEDE procura descrever a 

distribuição espacial das variáveis em análise, os padrões de associação espacial (clusters), 

bem como analisar a existência de observações atípicas (outliers). Além disso, a AEDE ajuda 

a identificar a existência ou não de inter-relações de uma localidade ou região que podem 

influenciar dados entre regiões próximas.  

 

3.1. Base de Dados e Tratamentos 
 

Os dados empregados nesse estudo são oriundos dos Censos Demográficos de 2000 e 

2010, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esses 

dados detalham várias características de migração e atributos socioeconômicos referentes aos 

indivíduos e domicílios recenseados. No caso específico da migração intermunicipal, 

identificou-se, como migrante, aquele indivíduo que, há cinco anos da data da entrevista, 

residia em outro município que não o atual. Ou seja, nesse estudo trabalha-se com o conceito 

de migrante de data fixa (curto prazo), (IBGE, 2000)
3
. 

Para isso, foram cruzadas informações referentes ao município de residência atual e 

anterior de cada indivíduo, o que permitiu a identificação dos imigrantes e emigrantes dos 

municípios brasileiros entre os quinquênios 1995-2000 e 2005-2010. Ademais, as estimativas 

acerca das populações residentes no Brasil nos anos de 1995 e 2005 foram obtidas excluindo-

se as crianças com idade inferior a cinco anos do total de residentes. 

A partir dos dados de imigração, emigração e população residente será possível 

construir indicadores importantes para a análise de polarização entre os municípios 

brasileiros, a saber: o Saldo Migratório, a Taxa Líquida de Migração e o Índice de Eficácia 

Migratória. 

A diferença entre os fluxos de imigração e emigração resulta no chamado “saldo 

migratório”, utilizado para ajudar na caracterização da população de um determinado 

território (país, continente, etc.). Se a imigração for maior que a emigração, diz-se que o saldo 

migratório foi positivo (pois saíram mais indivíduos da região do que entraram), se ocorrer o 

                                                
3 Outros conceitos de migração: Se o indivíduo nasceu no local pesquisado e a residência anterior declarada for diferente daquela em que foi 

recenseado, é possível que este seja um migrante de retorno. Já se comparando o lugar de residência em uma data fixa anterior, cinco anos, 

com o lugar de residência atual, isto é, na data do censo, pode-se obter um indicador do fluxo migratório. Assim, é um emigrante em relação 

ao local de origem e imigrante em relação ao de destino, e o período de tempo que caracteriza o movimento está perfeitamente definido. 
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contrário, o saldo migratório foi negativo. Ou ainda, o saldo migratório pode ser nulo, quando 

ambos os movimentos populacionais se igualam.  

Já a Taxa Líquida de Migração (TLM) pode ser construída de duas formas: pela razão 

entre o saldo migratório e a população esperada no final do período ou pela razão entre o 

saldo migratório e a população observada, também no final do período. E por fim, temos o 

Índice de Eficácia Migratória (IEM), que mede a capacidade de atração, evasão ou 

rotatividade migratória, o qual é obtido através da relação entre o saldo migratório e o volume 

total de migrantes (imigrantes mais emigrantes).  

A utilização do IEM nos estudos de migração ganhou robustez a partir do trabalho de 

Thomas (1941) e de vários outros autores, tais como: Shryock (1964), Shryock et al. (1971) e 

Bell et al. (2002). Esse índice serve para indicar em que medida a migração atua para 

transformar o padrão de redistribuição da população, principalmente no período mais recente, 

o qual a migração é o mecanismo essencial que direciona a dispersão das pessoas para 

diferentes localidades (BELL et al., 2002). 

A equação para o cálculo do Índice de Eficácia Migratória, para uma determinada 

área, é escrita conforme a equação 1. Visto por outro ângulo, o IEM é uma medida sintética 

de impacto e potencialidade da migração que é a razão entre o saldo migratório 
4
 (SM) sobre o 

volume total de migrantes (imigrantes mais emigrantes), ou comumente chamado de migração 

bruta, de uma determinada área territorial ou localidade. O intervalo de variação deste índice é 

de -1 a 1, segundo a fórmula de Thomas (1941), logo, quanto mais próximo dos extremos for 

têm-se -1 apenas para as saídas de migrantes (emissão) e 1 apenas para as entradas de 

migrantes (absorção).  

 

                               
            ( )           ( )

           ( )           ( )
          (1) 

 

O IEM mede a diferença relativa entre a adição ou perda efetiva por meio da migração 

em um determinado período de tempo, bem definido, e em um determinado espaço 

geográfico. É uma medida que consegue mostrar o grau de equilíbrio ou desequilíbrio de um 

processo migratório (BARUA, 1987). 

Segundo Shryock (1959), quando se calcula o IEM, independentemente das diversas 

áreas ou divisões político-administrativas, cada delimitação recebe o mesmo peso, 

independentemente do número de migrantes envolvidos nos movimentos analisados. Salienta-

                                                
4 O qual pode denominar-se também de migração líquida.  
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se que através do cálculo do índice é possível fazer a comparação e a avaliação da condição 

migratória de unidades territoriais (municípios, estados, regiões e país), de modo 

independente do volume absoluto da imigração e emigração.  

Alterações significativas, durante um determinado período de tempo, no IEM pode ser 

consequência de alterações nas variáveis socioeconômicas na área de origem e/ou de destino 

que podem influenciar todo o processo migratório. De acordo com Lee (1966), se os 

principais fatores no desenvolvimento de um fluxo migratório forem fatores negativos na 

origem, a eficácia migratória é alta. Desta forma, tende a ser baixa quando os locais de origem 

e destino são similares, pois o processo migratório se dá, em ambos os fluxos, pelos mesmos 

motivos.  

As condições socioeconômicas, tanto nas áreas de origem como de destino, 

influenciam na eficiência do fluxo migratório, pois é elevada em tempos de prosperidade e 

baixa em tempos de crises/depressões. Por exemplo, a redução das desigualdades econômicas 

entre as diferentes localidades tendem ao declínio do índice de eficácia migratória 

(SHRYOCK, 1964).   

No entanto, diferentemente do proposto por Lee (1966) e Henrie (2004), durante os 

períodos de recessão acredita-se que a eficácia migratória pode aumentar, ou seja, as pessoas 

deixam áreas em declínio econômico, em busca de áreas onde possam encontrar melhores 

condições e suportar as dificuldades econômicas. Quando há uma melhora no desempenho da 

economia, os diferenciais de oportunidades econômicas entre as diferentes áreas diminuem e, 

por sua vez, diminui também a eficácia do processo migratório.  

De acordo com Barua (1987), a utilização do IEM à TLM é preferível, pois a TLM é 

calculada usando no denominador à população da área estudada e pode propiciar resultados 

altos mesmo para áreas com pouca atração migratória, em função do pequeno efetivo 

populacional da área. Além do mais, o seu resultado pode apresentar ambiguidade, pois é o 

resultado da subtração de uma probabilidade (taxa de emigração), de uma medida de 

prevalência (taxa de imigração), o que dificulta a sua interpretação (ROGERS, 1990).  

Com a utilização do IEM nos processos migratórios, são possíveis as comparações e 

avaliações da condição, capacidade e potencialidade migratória entre as unidades territoriais 

(municípios, estados, regiões e país), independente do volume absoluto da imigração e da 

emigração. O IEM não é um indicador estático, mas dinâmico (CUNHA, 1994; 

BAENINGER, 1999; OLIVEIRA et al., 2011).  

No questionário do censo demográfico, a informação que se obtém sobre o lugar de 

residência em uma data-fixa anterior, geralmente cinco anos, possibilita comparações e 
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permite reconstruir as trocas populacionais no território e analisar suas implicações, tanto nos 

lugares de origem, quanto de destino. Por isso, a utilização dos dados censitários de migração 

de data-fixa, utilizados neste estudo, proporcionam resultados do IEM mais consistentes, pois 

o intervalo da observação da migração é igual ou superior a cinco anos (BELL et al., 2002).  

De acordo com a metodologia de Baeninger (2008) e averiguando a migração na 

Região Metropolitana de Campinas, Cunha (2012) aponta para cortes diferenciados no IEM 

separando-os em municípios de absorção migratória, municípios de evasão migratória e 

municípios de rotatividade migratória.   

Com base nisso, a análise do IEM dos municípios brasileiros obedeceu aos critérios 

segundo a concepção de Cunha (2012).  

Assim, segue a tabela 1, abaixo, que apresenta a classificação do Índice de Eficácia 

Migratória nas diferentes áreas de atuação.  

 

Tabela 1 – Classificação do Índice de Eficácia Migratória (IEM) 

Fonte: Elaboração própria a partir de Baeninger (2008) e Cunha (2012).  

 

Portanto, a partir dos dados dos Censos, pretendem-se identificar os principais polos 

dinâmicos (municípios) de atração e de expulsão da população, assim como os condicionantes 

do processo de distribuição espacial da população.  

Para isto, a tabela 2, abaixo, apresenta as variáveis, as descrições, as fontes e a 

periodicidade dos dados observados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes IEM Classificação da Potencialidade Migratória 

(-0,33 a -1,00) Área de evasão migratória 

(-0,33 a 0,33) Área de rotatividade migratória 

(0,33 a 1,00) Área de absorção migratória 
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Tabela 2 – Descrição das variáveis utilizadas no estudo 

Variáveis  Descrição Fonte Periodicidade 

PIB PER CAPITA Produto Interno Bruto Per Capita 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE 

2000 e 2010 

IDHM  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal  
Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil - ATLAS 

2000 e 2010 

CRIMINALIDADE 
Óbitos por causas externas, apenas agressões – 
Grupo CID 10. Taxa por 100 mil habitantes 

Departamento de Informática do SUS - 
DATASUS 

2000 e 2010 

VAGAS_ES 
Educação Superior – Dividido o número de vagas 
pela população residente. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira – INEP MEC. 
Ministério da Educação.  

2000 e 2010 

ÍNDICE DE GINI 

Índice de Gini da renda domiciliar per capita das 
pessoas residentes em determinado espaço 
geográfico, no ano considerado.  
 

Departamento de Informática do SUS - 
DATASUS 

2000 e 2010 

INFRAESTRUTURA 
Índice de coleta de lixo, água e esgoto inadequados 
e o tempo de deslocamento casa-trabalho.  
 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
- IPEA  

2000 e 2010 

TAXA DE POBREZA 

Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per 
capita igual ou inferior a R$140,00 mensais, em reais 
de agosto de 2010. O universo de indivíduos é 
limitado àqueles que vivem em domicílios 
particulares permanentes. 
 

Atlas do Desenvolvimento Humano no 
Brasil - ATLAS 

2000 e 2010 

RENDA ESPERADA 

Renda per capita multiplicada por 1 menos a taxa de 
desemprego.  
Taxa de desemprego: percentual da população de 
16 anos, economicamente ativa, desocupada. 
Fórmula: Renda per capita *(1-taxa de desemprego). 

Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE 

2000 e 2010 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para 

descrever e sumarizar um conjunto de dados.  Algumas medidas que são normalmente usadas 

para descrever este conjunto de dados são: média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo 

etc. 

Posto isto, têm-se a tabela 3, abaixo, que registra as estatísticas descritivas das 

variáveis selecionadas para análise empírica.  

Observa-se que as variáveis IDHM, índice de gini e infraestrutura estão entre 0 e 1 e o 

IEM dentro do intervalo de -1 a 1, o qual se refere a ponto de mínimo e máximo, pois são 

índices. Isto é, refletem o menor e o maior valor dentro um conjunto de dados.   

 Analisando o desvio padrão, que expressa o grau de dispersão referente a cada 

variável, pode-se perceber que o IEM, IDHM, criminalidade, vagas_es, índice de gini e 

infraestrutura são mais homogêneos em relação às outras variáveis.  

Por fim, a média e a mediana são as medidas de centralidade. Ou melhor, resultam em 

um valor central de cada variável, em especifico.  
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Tabela 3 – Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas no estudo 

Variáveis Média Desvio Padrão Mediana Mínimo Máximo 

IEM -0.13 0.38 -0.14 -1.00 1.00 

PIB PER CAPITA 4996.07 7782.50 3616.00 0.00 331522.00 

IDHM 0.59 0.11 0.60 0.21 0.86 

CRIMINALIDADE 0.06 0.37 0.04 0.00 24.32 

VAGAS_ES 0.01 0.11 0.00 0.00 10.48 

ÍNDICE DE GINI 0.53 0.08 0.53 0.00 0.88 

INFRAESTRUTURA 0.28 0.19 0.24 0.00 1.00 

TAXA DE POBREZA 32.12 22.35 28.52 0.00 90.76 

RENDA ESPERADA 384.67 222.12 339.47 53.45 1917.85 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A seguir, são apresentadas as metodologias necessárias para o cumprimento das 

análises propostas anteriormente. 

 

3.2.  Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) 
  

Segundo Anselin (1988), a análise exploratória de dados espaciais (AEDE) é tida 

como um meio de quantificar o comportamento atômico de um determinado agente em 

relação à sua interação com outros agentes heterogêneos ao longo do espaço. Na análise 

econométrica clássica, a dependência espacial e a heterogeneidade espacial não são levados 

em consideração, ou talvez, são considerados parcialmente. 

Utilizar diretamente os modelos econométricos, não levando em consideração esses 

efeitos, pode acarretar problemas de viés e/ou ineficiência, isto é, o modelo pode ter 

resultados e conclusões enganosos. Logo, a AEDE contribui para indicar uma apropriada 

modelagem econométrica espacial. Com o auxílio desta técnica, pode-se detectar se há 

padrões de associações espaciais (clusters estatisticamente significativos) no IEM dos 

municípios brasileiros. 

O método da análise espacial busca identificar a existência ou não de inter-relações 

entre municípios próximos. Para identificar relações espaciais existentes entre os movimentos 

migratórios dos municípios brasileiros, será usado, a priori, o coeficiente de autocorrelação 

global de Moran (univariado), formalmente descrito a seguir: 

   
∑ ∑             

 
   

 
   

∑    
  

   

 
 

(2) 

Onde: n corresponde ao número de municípios observados,     são os elementos da matriz de 

pesos espaciais e    e    são os valores do IEM dos municípios   e  , medidos em desvios em 

torno da média. 
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O índice global de Moran é um importante indicador porque possibilita identificar a 

presença de autocorrelação espacial utilizando todos os municípios do Brasil, fornecendo, 

assim, um valor único como medida de associação espacial para o conjunto de dados. Vale 

ressaltar que para o cálculo do I de Moran é necessário construir uma matriz de pesos 

espaciais ( ), que é utilizada com o objetivo de capturar os efeitos de contiguidade (quando 

se denomina a proximidade a partir do compartilhamento de fronteiras) e/ou da distância 

(quando a proximidade é admitida através de uma determinada distância limiar do centro da 

região ao centro de outro local que se deseja estudar).  

A matriz binária  , além de ser uma matriz quadrada e positiva, possui sua diagonal 

principal nula, sendo que a célula     é nula se o município i não for vizinho/contíguo do 

município j, e recebe o valor 1, caso contrário. Para facilitar a análise, geralmente, 

padronizam-se os valores da matriz   dividindo cada elemento     pela soma total da linha à 

qual pertence, de maneira que a soma de cada linha da matriz padronizada seja igual a 1 

(ANSELIN, 1995)
5
. Desta forma, quando se realiza esta padronização, Wy se torna o valor 

médio de y nas regiões vizinhas de i. 

Cabe salientar que o cálculo estatístico citado é um teste no qual a hipótese nula    

defende a independência espacial e a hipótese alternativa   , a dependência espacial. Pode-se 

observar que o valor do índice I de Moran varia de -1 a 1. Valores próximos de zero indicam a 

inexistência de autocorrelação espacial significativa. Caso o I de Moran seja próximo a 1 e 

estatisticamente significativo, há autocorrelação espacial positiva, ou seja, valores altos ou 

baixos da variável de interesse tendem a se aglomerar no espaço. Por fim, se o I de Moran se 

aproxima de -1 e é estatisticamente significativo, há existência de dispersão, isto é, nota-se 

autocorrelação espacial negativa (LE GALLO E ERTUR, 2003; BATISTA DA SILVA, 

2006). 

Segundo Louzada (2006), a significância dos momentos do índice global de Moran 

pode ser avaliada sob o padrão espacial aleatório por duas suposições: a normalidade (N) ou 

aleatoriedade (R). Na normalidade, os dados são observações independentes provenientes de 

uma população com distribuição normal e na segunda, a função da distribuição é 

desconhecida.  

                                                
5
 Não há consenso na literatura sobre a melhor estratégia de construção da matriz de pesos espaciais. Várias formas de construção da matriz 

de peso são possíveis, seja pelo grau de adjacência entre as áreas geográficas, ou pelo compartilhamento de fronteira com as distâncias. Um 

dos critérios mais adotados é da rainha (Queen), que considera uma região vizinha desde que compartilhe fronteira em qualquer direção e 

extensão (vide ANSELIN, 1988). 
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Quando se dispõe de um grande número de áreas, é possível que ocorram diferentes 

regimes de associação espacial e que apareçam máximos locais de autocorrelação espacial 

onde a dependência espacial é mais evidente. Em contrapartida, para examinar os padrões de 

dados espaciais em uma escala de maior detalhe, isto é, para se identificar agrupamentos em 

função de uma vizinhança preestabelecida, é recomendado o uso do Indicador Local de 

Associação Espacial – LISA, que produz um valor específico para cada objeto, permitindo 

assim a identificação de agrupamentos com valores semelhantes ou desiguais.  

O I de Moran Local
6
, em relação ao I de Moran global, tem a vantagem de registrar 

um valor específico de correlação para cada área, possibilitando identificar a presença de 

aglomerações (clusters) de municípios com intensa dinâmica migratória (ANSELIN, 1995). 

Formalmente, o I de Moran local pode ser calculado pela seguinte equação: 

 

   
   ∑      

 
   

∑   
  

   

 
(3) 

Onde: n corresponde ao número de municípios observados,     são os elementos da matriz de 

pesos espaciais e    e    são os valores do índice de eficácia migratória dos municípios   e  , 

medidas em desvios em torno da média. 

Isto posto, a indicação de autocorrelação espacial positiva revela que há similaridade 

entre os municípios, isto é, municípios que possuem alto valores do IEM estão rodeados por 

município vizinhos que também apresentam alta concentração de migrantes. Por outro lado, a 

associação espacial positiva também pode ser observada quando há municípios com baixa 

absorção migratória rodeados por vizinhos que registram característica similar. 

Já a autocorrelação espacial negativa indica que existe uma dissimilaridade entre os 

valores e da localização do atributo estudado. Nesse caso, municípios com baixa concentração 

de migrantes estão rodeados por municípios que apresentam alta concentração de migrantes 

ou localidades com alta concentração de migrantes são vizinhos de municípios que possuem 

baixos valores da variável em questão.  

 

3.2.1. Diagrama de Espalhamento de Moran 
 

Uma forma adicional de se visualizar a dependência espacial é o diagrama de 

espalhamento (ou dispersão) de Moran, construído com base nos valores normalizados 

(valores atribuídos subtraídos de sua média e divididos pelo desvio padrão). Através dele, é 

                                                
6
Ou Local Indicators of Spatial Association (LISA). 
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possível visualizar a correlação linear entre cada valor do atributo z em relação à média (Wz) 

dos valores dos atributos de seus vizinhos através do gráfico de duas variáveis. 

O coeficiente I de Moran é dado pela inclinação da reta de regressão da variável 

defasada espacialmente (Wz), localizada na ordenada, versus a variável em análise (z), 

localizada na abscissa, e esta inclinação indicará o grau de ajustamento (ANSELIN, 1996). A 

padronização de z e Wz possibilita identificar outliers e pontos de alavancagem.  

O Diagrama 1, a seguir, ilustra o diagrama de espalhamento (dispersão) de Moran. 

 

Diagrama 1 
Diagrama de Espalhamento (dispersão) de Moran 

   

                                                             
                                      

                                         BAIXO-ALTO                                        ALTO-ALTO 

                                   

                                                                (0,0)                                   z 

                                         BAIXO-BAIXO                                     ALTO-BAIXO   

 
 
 Fonte: Elaboração própria. 
 

Como visto no Diagrama 1, a origem do gráfico está centrada na coordenada (0,0) e 

está dividido em quatro quadrantes, de maneira que cada quadrante representa um tipo 

diferente de associação entre o valor de uma dada região e a média de seus vizinhos. Os 

quadrantes são denominados: Alto-Alto (AA), Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo 

Alto (BA). 

Os municípios localizados nestes quadrantes possuem tais características: a) alto-alto- 

municípios de maior atração de migrantes cujos vizinhos também absorvem muitos migrantes 

(Q1); b) alto-baixo - municípios com maior atração de migrantes cuja vizinhança é constituída 

de municípios que tenham menor atração de migrantes (Q2); c) baixo-baixo - municípios com 

forte emissão de migrantes cujas cidades adjacentes também registram a mesma característica 

(Q3) e (d) baixo-alto - municípios que emitem migrantes relacionados com vizinhos que 

absorvem migrantes (Q4).  

Assim sendo, o objetivo da autocorrelação espacial local é captar padrões de 

associação local (clusters ou outliers espaciais) que normalmente são ocultados pelas 

estatísticas de autocorrelação global.  

É importante observar que a estatística I de Moran permite analisar a existência de 

autocorrelação espacial global, indicando, apenas, se há autocorrelação espacial, mas não 
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interfere no modo como uma variável “n”, por exemplo, se relaciona com sua vizinhança. Já o 

Indicador Local de Associação Espacial permite identificar a existência de clusters espaciais 

locais ao redor de uma localização individual.  

 

3.2.2.  Mapa de Dispersão de Moran  
 

Uma forma alternativa ao diagrama de espalhamento de Moran é apresentá-lo em 

forma de mapa, no qual cada área, ou polígono, é apresentado indicando o seu quadrante no 

diagrama de espalhamento os quais podem ser gerados pelo LISA Map e Moran Map. 

Na geração do LISA Map, a mensuração da significância é adquirida através da 

comparação entre os valores de LISA obtido, com uma série de valores, obtidos por meio de 

permutações dos valores dos atributos dos vizinhos, sob a hipótese nula que implica na não 

existência de autocorrelação espacial.  

Determinada a significância estatística do índice de Moran Local, é muito proveitoso 

gerar um mapa indicando as regiões que apresentam correlação local estatisticamente 

significantes em comparação com as demais. Essas regiões podem ser vistas como “bolsões” 

de não-estacionariedade, pois são áreas com dinâmica espacial própria. Este mapa é chamado, 

de acordo com Anselin (1995), de LISA Map e os valores do índice local de Moran são 

classificados em quatro grupos: Não significantes, com significância de 95%, com 

significância de 99% e com significância de 99,9%.  

No Moran Map, de forma análoga ao Lisa Map, somente os objetos para os quais os 

valores do Lisa forem considerados significantes (p < 0,05) são apresentados, porém, 

classificados em quatro grupos, de acordo com o quadrantes aos quais pertencem no diagrama 

de espalhamento de Moran – em destaque no tópico 3.2.1-, e os demais objetos ficam 

classificados como não significantes.  

  

3.3. Estratégia Empírica 
 
3.3.1 Modelo de Regressão com Dados em Painel sem efeito Espacial 
 

Os dados em painel, em estatística e econometria, referem-se a mediações de dados 

multi-dimensionais ao longo do tempo. As observações de dados em painel são representação 

de vários fenômenos ao longo de vários períodos de tempo obtido por um conjunto de 

unidades amostrais. Os modelos de regressão com dados em painel auxiliam na análise 

quantitativa das relações econômicas agregando no mesmo modelo, por um processo 

chamado pooling, dados de séries temporais a dados de corte transversal. 
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Os benefícios na utilização dos dados assim coletados são: a) permite controlar pela 

heterogeneidade individual e minimizar o problema das variáveis omitidas; b) possuem 

maiores informações, variabilidade, menos colinearidade entre as variáveis, mais graus de 

liberdade e maior eficiência, e c) são mais capazes de identificar e medir os efeitos que não 

seriam detectados, separadamente, em dados cross-section ou séries de tempo (BALTAGI, 

2005; ELHORST, 2003).  

O modelo geral para os dados em painel é representado por: 

 

                                                            ( )  

 

Nesta notação, o subscrito i denota as diferentes unidades amostrais i= 1, 2,..., n e o subscrito 

t= 1, 2,..., T denota o período de tempo que está sendo analisado.      é a variável dependente 

para a região i no tempo t: Índice de Eficácia Migratória – IEM,    refere-se ao parâmetro do 

intercepto e    ao coeficiente angular correspondente à k-ésima variável explicativa do 

modelo, as quais são: PIB per capita, IDHM, criminalidade, vagas_es, índice de gini, 

infraestrutura, taxa de pobreza e renda esperada.  

Se o modelo seguir todas as hipóteses do modelo clássico de regressão
7
, pode-se 

estimá-lo por Mínimos Quadrados Ordinários – MQO. As principais referem ao termo de erro 

 , que se supõe homoscedástico e não-correlacionado no tempo e no espaço. Assim sendo, 

ter-se-ia uma matriz de variância V da seguinte forma:   (    ) x     ,onde    é a 

variância da regressão, x denota o produto de kronecker e    e     denotam matrizes de 

identidade de ordem n e T, respectivamente. Assim, V é uma matriz de ordem        . 

Ainda que os modelos tradicionais de dados em painel possam simplesmente 

acomodar o efeito espacial caracterizado pela heterogeneidade espacial, também chamados de 

modelos de efeitos não observados, é possível ser feita a modelagem desses efeitos por duas 

maneiras: pelos modelos de dados em painel com efeitos fixos e pelos modelos de dados em 

painel com efeitos aleatórios (GUJARATI, 2006).  

O principal determinante para decidir entre o modelo de efeitos fixos e o modelo de 

efeitos aleatórios é o efeito não observado   . Em situações em que    não é correlacionado 

com todas as variáveis explicativas, o modelo de efeitos aleatórios é o mais indicado. Caso 

contrário, se    for correlacionado com alguma variável explicativa, então o modelo de efeitos 

fixos deve ser utilizado. O modelo de efeitos aleatórios, neste caso, gera estimadores 

                                                
7 Para uma explanação mais detalhada dessas hipóteses ver Grenne (2003).  
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inconsistentes. Para a escolha entre os dois modelos supracitados, utiliza-se o teste de 

Hausman. Que, formula as hipóteses nula e alternativa:  

 

  :    não é correlacionado com as variáveis explicativas. 

  :    é correlacionado com as variáveis explicativas. 

 

Se a hipótese nula não for rejeitada, não há evidências que    seja correlacionado com 

as variáveis explicativas. Portanto, o modelo de efeitos aleatórios deve ser utilizado. Por outro 

lado, se a hipótese nula for rejeitada em favor da hipótese alternativa, deve-se utilizar o 

modelo de efeitos fixos. 

No caso da não existência de efeitos não observados, que devem ser averiguados pelo 

teste de Breusch-Pagan (BP), deve-se estimar o modelo de dados agrupados (pool data) por 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) e testar a autocorrelação espacial dos resíduos. O 

teste BP, baseado no multiplicador de Lagrange, é realizado para a verificação dos efeitos não 

observados, no qual a hipótese nula implica que a variância dos resíduos devido aos efeitos 

individuais seja zero, isto é, de que as variâncias dos erros são iguais (homoscedasticidade) e 

a hipótese alternativa de que as variâncias dos erros são uma função multiplicativa de uma ou 

mais variáveis, sendo que esta(s) variável (eis) pode(m) pertencer ou não ao modelo em 

questão. 

 

3.3.2 Modelo de Efeitos Fixos sem Efeito Espacial 

 

O modelo de efeitos fixos é definido quando o intercepto é diferente entre as unidades 

amostrais, porém se mantém o mesmo para cada unidade do corte transversal ao longo do 

tempo. Considera-se que o intercepto específico de cada unidade amostral pode estar 

correlacionado a um ou mais regressores (GUJARATI, 2006).  

O modelo de efeitos fixos pretende controlar os efeitos das variáveis omitidas que 

variam entre indivíduos e permanecem constantes ao longo do tempo. Para isto, supõe que o 

intercepto varia de um individuo para o outro, mas é constante ao longo do tempo; ao passo 

que os parâmetros resposta são constantes para todos os indivíduos e em todos os períodos de 

tempo. De acordo com Hill, Griffiths e Judge (1999), as suposições do modelo são: 
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Portanto, o modelo de efeitos fixos será: 

 

                                                            ( )  

 

onde:    representa os interceptos a serem estimados, um para cada unidade amostral. Todas 

as diferenças de comportamento entre as unidades amostrais deverão ser captadas pelo 

intercepto, pois os parâmetros respostas não variam entre os indivíduos e nem ao longo do 

tempo. Destarte,    pode ser considerado como o efeito das variáveis omitidas no modelo. 

 Vale salientar também que o intercepto é um parâmetro fixo e desconhecido que capta 

as diferenças entre os indivíduos que estão na amostra. Dessa forma, as inferências feitas 

acerca do modelo são somente sobre os indivíduos dos quais se dispõe de dados. 

 O processo de estimação mais comum é conhecido como Mínimos Quadrados de 

Variáveis Indicadoras (LSDV – Least Squares Dummy Variables). Este procedimento é um 

mínimos quadrados ordinários aplicados num modelo cuja matriz de variáveis explicativas 

contém uma variável indicadora para cada unidade amostral.  

  

3.3.3 Modelo de Efeitos Aleatórios sem efeito Espacial 

 

As suposições acerca do modelo de efeitos aleatórios são as mesmas quando 

comparadas ao modelo de efeitos fixos, ou seja, o intercepto varia de um indivíduo para o 

outro, mas não ao longo do tempo, e os parâmetros respostas são constantes para todos os 

indivíduos e em todos os períodos de tempo. A diferença existente entre ambos, portanto, é 

em relação ao tratamento do intercepto. 

O modelo de efeitos aleatórios trata os interceptos como variáveis aleatórias e o 

modelo de efeitos fixos como parâmetros fixos. Desta forma, no modelo de efeitos aleatórios 

se considera que os indivíduos sobre os quais se dispõe dados são amostras aleatórias de uma 

população maior de indivíduos. Segundo Hill, Griffiths e Judge (1993), os n interceptos serão 

modelados como: 

 

                                                                     

 

Nota-se que este intercepto é composto pelo intercepto do modelo de efeitos fixos,   , 

que capta as diferenças de comportamento dos indivíduos, e por um segundo componente,   , 

que corresponde ao intercepto populacional. 
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O modelo geral de efeitos aleatórios é dado pela equação (6) a seguir: 

 

                                                            ( ) 

 

Em que              representa o erro. 

 Para o novo termo de erro    , Hill, Griffiths e Judge (1999) apresentaram as quatro 

propriedades a seguir:  

 

I.  (   )                                                                                                      ( ) 

II.    (   )     
     

                                                                        (8) 

III.     (       )     
                                                                            ( ) 

IV.     (       )                                                                                  (  ) 

 

Salienta-se, portanto, que     possui média zero e variância constante, ou seja, o erro é 

homocedástico. A partir da terceira propriedade pode-se observar que os erros dos mesmos 

indivíduos em diferentes períodos de tempo são correlacionados, caracterizando a 

autocorrelação. E, por fim, a quarta propriedade, mostra que os erros de diferentes indivíduos 

no mesmo instante de tempo não são correlacionados.  

 

3.3.4 Modelo de Regressão com Dados em Painel com efeito Espacial 
 

Em aplicações práticas, ocasionalmente, se descobre dados espacialmente 

referenciados de modo que a localização influencie as características individuais de cada 

unidade observacional. Tudo isso acontece, pois a localização de uma determinada unidade 

observacional pode determinar o nível de interação com unidades adjacentes. Neste estudo, 

portanto, como a modelagem é realizada no nível do município, é intuitivo pensar que os 

municípios vizinhos tendem a interagir com maior intensidade por vários motivos, tais como: 

economia de tempo, trabalho, menor custo com transporte, entre outros. Posto isto, é 

interessante agregar ao processo de modelagem que, possivelmente, a distância entre as 

observações influencie a variável de interesse.   

Com base nessa premissa, os modelos espaciais para dados em painel aliam a esses 

benefícios a possibilidade de modelar estruturas de dependência espacial, bem como as 

relações entre indivíduos que não seriam captadas num painel convencional. 
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Assim, o modelo de defasagem espacial pode ser especificado de acordo com a 

seguinte equação: 

 

                 ∑       
 
                                              (11) 

 

onde:      é um elemento da matriz de pesos espaciais W. De acordo com Anselin et al. 

(2006), esse modelo é o resultado de equilíbrio de um processo espacial, em que o valor da 

variável dependente de um agente é conjuntamente determinada pelos valores das variáveis 

dos agentes vizinhos. 

 

3.3.5 Modelo de Efeitos Fixos com Efeito Espacial 
 

Se os efeitos espaciais específicos são tratados como efeitos fixos, os parâmetros do 

modelo podem ser estimados em três etapas. Em primeiro lugar, os efeitos fixos espaciais são 

eliminados da equação de regressão pela decomposição das variáveis y e x. Assumindo a 

forma da equação 12: 

 

   
        

 

  
 ∑    

 
         e         

        
 

  
 ∑    

 
                  (12) 

 

Em segundo lugar, a equação de regressão transformada    
      

       
  é estimada 

por OLS:   (     )         e    (  -    )  (  -    ) (      ). Este 

estimador é conhecido como estimador de variáveis dummy de mínimos quadrados (LSDV). 

A principal vantagem do procedimento é que o cálculo de   envolve a inversão de     

matriz em vez de (   ) x (   ) como na equação 12, acima.  

Porém, este procedimento irá retardar o cálculo e piorar a precisão das estimativas 

consideravelmente para   grande. Logo, em vez de estimar a equação por OLS, também 

pode-se estimar por ML. A função log-versossimilhança da equação é dada por: 

     
  

 
  (    )  

 

    
 ∑∑(   

   

 

   

 

   

   
  )             (  )            

 

Os estimadores de ML de   e    são   (     )         e    (  - 

   )  (  -    ) (  ), respectivamente. Em outras palavras, o estimado ML de    é 

ligeiramente diferente do estimador LSDV, em que não corrige para n graus de liberdade. 
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A extensão do modelo de efeitos fixos com uma variável dependente espacialmente 

defasada gera duas complicações (ANSELIN et al., 2006). Primeiro, a endogeneidade de 

∑        viola a suposição do modelo de regressão padrão que  [(∑        )   ]   . Na 

estimativa do modelo, essa simultaneidade deve ser explicada. Em segundo lugar, a 

dependência espacial entre as observações em cada ponto no tempo pode afetar a estimativa 

dos efeitos fixos. 

Assim sendo, o estimador ML é derivado para resolver o problema da endogeneidade 

de ∑        . A função de log-verossimilhança, do modelo evidenciado na equação (11), se 

os efeitos específicos espaciais são assumidos como sendo fixos é: 
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 ∑∑(      ∑       

 

   

 

   

 

   

         

    )
                                                                  (  )   

 

onde: o segundo termo do lado direito representa o termo jacobiano de transformação de   

para y tendo em conta a endogeneidade do ∑         (ANSELIN, 1988). 

 Unidades espaciais podem ter atributos específicos, usualmente não variantes no 

tempo, mas difíceis de medir (observar). Como, por exemplo, algumas unidades espaciais 

estão na costa, outras na borda no interior da região, outras tiveram colonização diferente etc.  

 Falhas em medir essas variáveis aumenta o risco de obter estimadores enviesados. 

Portanto, uma forma de remediar essa situação é incluir uma variável de intercepto,   , 

representando os efeitos omitidos específicos de cada região/localidade. 

 As derivadas parciais da log-verossimilhança em relação à    são:  
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Quando se resolve    referente à equação 15 obtém:  
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         )                                                     (  ) 
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Substituindo a solução para    na função de log-verossimilhança, e depois rearranjar 

os termos, a função de log-verossimilhança concentrada em relação a  ,   e   , é obtido a 

equação abaixo:  
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                                                                  (  )            

 

onde: * denota o procedimento realizado de acordo com a equação (12). 

 

3.3.6 Modelo de Efeitos Aleatórios com Efeito Espacial 
 

 De acordo com a equação (18), abaixo, se os efeitos espaciais específicos são 

assumidos como aleatórios a função log-verossimilhança concentrada toma a forma: 

 

                            
  

 
  (    )   

 

 
     (   )∑    

      
 

      
 .

 

 
   

 
 
 

    /   
 

    
  .   

 

 
   

 
 
/  (   )                                                            (  ) 

 

onde:         (   )      
  
 

                    

 

A presença da matriz V complica consideravelmente a estimação desse modelo. Desta 

forma, de acordo com Baltagi (2006), o mesmo considera uma matriz de pesos espaciais em 

que todos os elementos fora da diagonal principal têm o mesmo peso, 1/(n - 1). Porém, 

Elhorst (2003) sugere expressar ln|V| como uma função das raízes características de W, 

seguindo Griffith (1988): 

 

         |      (   )   |   ∑   |    
 

(     
 |          (  )

 
     

 

Um procedimento similar foi adotado por Yang et. al (2006). Nessa situação, a função 

de log-verossimilhança se expressa conforme a equação abaixo: 

 



40 

 

 

 

  ( )   
   

 
   (    )

  
 

 
   ∑   ,   (     )

  -
 

   

  ∑  (     )  
 

   

 

   

     
               (  )    

onde:                

  

    é um elemento da matriz N x N, P, tal que           
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Adicionalmente,        podem ser resolvidos a partir das condições de primeira 

ordem: 
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Substituindo na log-versossimilhança resulta: 
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onde: C é uma constante que não depende nem de   e nem de   e  (   ) é: 
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onde:      (   )   , significa que os elementos da matriz P dependem de    .  
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Na literatura de econometria espacial, uma grande quantidade de estudos empíricos 

utiliza mais modelos de efeitos aleatórios do que modelos de efeitos fixos, tais como: Baltagi 

et.al (2003), Baltagi et.al (2007), Kapoor et.al (2007), Parent e LeSage (2010,2011) entre 

outros. 

A popularidade do modelo de efeito aleatório pode ser atribuída a uma solução que 

também se vale da variação em cross section para a identificação. O parâmetro ϕ, no modelo 

de efeitos aleatórios, é utilizado para ponderar a parte cross section e de time series dos dados. 

Contudo, apesar da sua popularidade, a questão se o modelo aleatório é a melhor 

especificação é frequentemente não respondida. Três questões devem ser levadas em 

consideração para que o modelo seja implementado, como: 

 

a) O número de unidades deveria potencialmente aumentar ao infinito; 

b) As unidades amostradas deveriam ser representativas de uma grande 

população; e 

c) A tradicional hipótese de correlação zero entre os efeitos aleatórios e as 

variáveis explicativas precisa ser satisfeita, o que é particularmente restritivo. 

  

3.3.7 Modelo Empírico Adotado 
 

Nos últimos tempos, com os trabalhos de Elhorst (2003), Baltagi et. al (2003) e 

Elhorst (2005), a quantidade de estudos referentes aos modelos de painel espacial vem 

crescendo e a quantidade das informações estão cada vez mais aprimorada.  

A estimação do modelo empírico por painel de dados espaciais possibilita controlar a 

heterogeneidade espacial não observável que se manifesta nos parâmetros da regressão, 

principalmente nos interceptos. Segundo Almeida (2012), isto ocorre porque a 

heterogeneidade espacial não observável acaba exercendo uma influencia sobre o intercepto, 

fazendo este variar de acordo com os municípios. Além do mais, a heterogeneidade espacial 

não observável também pode influenciar o termo do erro aleatório.  

Desta forma, a heterogeneidade espacial deve ser controlada ou por meio da utilização 

de modelos de efeitos fixos ou de efeitos aleatórios, e a escolha entre os modelos será feita 

com base no teste de Hausman. 

Pretende-se utilizar o modelo de regressão com dados em painel de efeitos fixos com 

efeito espacial, conforme as equações abaixo: 
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onde:   a variável Índice de Eficácia Migratória (variável dependente) é explicada pelas 

variáveis explicativas   (PIB per capita, IDHM, criminalidade, vagas_es, índice de gini, 

infraestrutura, taxa de pobreza e renda esperada). 

 Na quinta seção desta dissertação, a que se refere aos resultados empíricos, será 

explanado com rigor de detalhes a respeito do modelo adotado após a aplicação do teste de 

Hausman. O mesmo indicará qual é o modelo mais eficaz, o de efeitos fixos ou de efeitos 

aleatórios.   
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4. Padrão da migração intermunicipal no Brasil 

 

A presente seção procura investigar quais foram os municípios brasileiros mais 

dinâmicos em termos de emissão e de absorção de migrantes nos quinquênios 1995-2000 e 

2005-2010.  

 
4.1. Brasil: A dinâmica municipal de migração. 
 

A tabela 4, a seguir, apresenta quais são os dez municípios brasileiros, de acordo com 

o Índice de Eficácia Migratória – IEM e a classificação da potencialidade de absorção 

migratória, que se registraram como área de evasão migratória.  

 
Tabela 4 – Brasil: Índice de Eficácia Migratória (1995-2000) – Evasão Migratória 

Posto Município IEM 

1 Cocal dos Alves (PI) -1,00 

2 Feijó (AC) -1,00 

3 Jordão (AC) -1,00 

4 Fonte Boa (AM) -0,99 

5 Tapauá (AM) -0,99 

6 Alvorada de Minas (MG) -0,98 

7 Japurá (AM) -0,98 

8 Juruá (AM) -0,98 

9 Melgaço (PA) -0,98 

10 Moiporá (GO) -0,98 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico de 2000. 
 

Pode-se observar que Cocal dos Alves (PI), Feijó (AC) e Jordão (AC) lideram a lista 

das cidades com maior intensidade de evasão migratória, entre 1995-2000. Em geral, observa-

se que a intensidade de evasão migratória dos estados nortistas pode estar associada a fatores 

econômicos tais como: diferenciais de rendimento esperado, o custo de transporte, o déficit 

ambiental nas residências (fato que reflete diretamente nas taxas de mortalidade infantil) e a 

busca por mais escolaridade (IBGE, 2000). 

Já a tabela 5 mostra os dez municípios brasileiros que apresentaram maiores taxas de 

evasão migratória intermunicipal para o período mais recente, ou seja, entre 2005-2010. 

Destacam-se os municípios de São Vicente (RN) e Santa Teresinha (BA), que registram os 

maiores índices de emissão de migrantes no Brasil com um IEM de -0,99 e -0,96, 

respectivamente. Tais resultados podem estar atrelados ao fato dos municípios terem como 

principal fonte de renda a agropecuária. Logo, por localizar-se na área geográfica de 

abrangência do semiárido, apresenta fortes indícios de seca na região, em virtude de uma 

dimensão que tem como critérios; o índice pluviométrico e o índice de aridez bastante nocivo 
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para o município o que dificulta, ainda mais, o desenvolvimento socioeconômico dos 

municípios, tornando-os áreas de evasão migratória  (IBGE,2010).  

 
Tabela 5 – Brasil: Índice de Eficácia Migratória (2005-2010) – Evasão Migratória 

Posto Município IEM 

1 São Vicente (RN) -0,99 

2 Santa Teresinha (BA) -0,96 

3 Entre Rios (BA) -0,95 

4 Moiporá (GO) -0,95 

5 Serrinha (BA) -0,95 

6 Poá (SP) -0,94 

7 Uruará (PA) -0,94 

8 Viana (MA) -0,94 

9 Santo Amaro (BA) -0,93 

10 Tubarão (SC) -0,93 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico de 2010. 
 

De acordo com os dados do IBGE (IBGE), o município Entre Rios (BA), ocupando a 

terceira posição, apresenta somente 10,7% da população com esgotamento sanitário adequado 

e a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 20.79 para 1.000 nascidos vivos 

(ocupando a posição 1.108ª de 5.570 municípios) e as internações devido a diarreias são de 

0.4 para cada 1.000 habitantes (estando na posição 3.606ª de 5.570 municípios). Em vista 

disso, a cidade torna-se uma área de forte evasão migratória pelas baixas condições de saúde, 

infraestrutura, dentre outros.  

A economia de Moiporá (GO) apresenta atividade agrícola voltada para pequenos 

produtores rurais, os quais enfrentam grandes dificuldades nas estradas rurais e na 

qualificação dos seus trabalhadores, o que inibe o desenvolvimento desta atividade na região 

e, consequentemente, a redução dos postos de trabalho e a expansão da cidade.  

Pelo exposto, pode-se perceber que as áreas de evasão migratória podem estar 

associadas às baixas oportunidades de emprego, infraestrutura e serviços públicos, 

características que influenciam a migração da população para as áreas economicamente mais 

“prósperas”. 

Portanto, de um modo geral, a maioria dos municípios em destaque situa-se em zonas 

com a predominância das secas no sertão nordestino, dificultando a atividade agrícola e, por 

conseguinte, a fonte principal da renda familiar. As secas são severas e ocorrem com 

frequência, ocasionando um entrave para o desenvolvimento econômico e social da região.  

As tabelas 6 e 7, abaixo, apresentam os municípios brasileiros como áreas de absorção 

migratória, respectivamente, nos períodos 1995-2000 e 2005-2010. 
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Tabela 6- Brasil: Índice de Eficácia Migratória (1995-2000) – Absorção Migratória 

Posto Município IEM 

1 Mogi das Cruzes (SP) 0,99 

2 São Carlos (SP) 0,94 

3 Goiana (PE) 0,85 

4 Brasópolis (MG) 0,67 

5 Sertãozinho (SP) 0,64 

6 Bom Jesus do Norte (ES) 0,63 

7 Cidade Ocidental (GO) 0,61 

8 Águas de São Pedro (SP) 0,53 

9 São José (SC) 0,51 

10 Balneário Camboriú (SC) 0,50 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico de 2000. 

 

Observando inicialmente o período de 1995-2000, destaca-se o município de Mogi das 

Cruzes (SP), que ocupa o primeiro lugar de absorção de migrantes, com um IEM de 0,99. 

Essa característica, possivelmente, está associada ao fato de o município possuir uma 

economia diversificada. Mogi das Cruzes tem uma agricultura muito forte, sendo o maior 

produtor de hortaliças, cogumelos, caqui, orquídeas e nêsperas do Brasil. Por outro lado, é 

uma cidade que vive uma expansão industrial forte. 

Já São Carlos (SP), ocupando a segunda posição, é uma cidade com um importante 

centro regional industrial, com a economia fundamentada em atividades industriais e na 

agropecuária, destacando-se a produção de cana-de-açucar, laranja, leite e frango. Existe 

ainda uma rede de comércio e serviços amplos capaz de atender as necessidades locais e, em 

certos aspectos, regionais. No campo de pesquisas, além das universidades, estão presentes 

dois centros de desenvolvimento técnico da Embrapa.  

Em 2006, de acordo com o levantamento da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar), São Carlos é a primeira cidade da América do Sul em número de doutores por 

habitante, favorecendo a entrada de migrantes no município. 

Pode-se observar que Goiana, localizada na área metropolitana de Recife, também 

apresentou um nível de absorção migratória bastante expressivo no período, com um IEM de 

0,85. Essa característica, possivelmente, está associada à produção de cimento, embalagens de 

papelão, açúcar, cal, móveis, dentre outros. 

Além do mais, o município possui como atividade principal a produção de cana-de-

açúcar, a qual emprega a maior parte da mão de obra local. Outra atividade rural de grande 

destaque é o cultivo do coco-da-baía. Goiana é ainda a maior produtora de calcário, a segunda 

maior produtora de areia industrial e de ferro, e a terceira maior produtora de rocha fosfática 

de Pernambuco. 
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De modo geral, pode-se notar que a região Sudeste e Sul são as áreas que mais 

absorvem migrantes para o período 1995-2000. A região Sudeste é considerada a maior do 

país, que ganhou reconhecimento desde o período café com leite, em que essas mercadorias 

eram as mais importantes para a economia brasileira. É o local mais industrializado do Brasil, 

com uma indústria diversificada e forte. Alguns dos mais importantes ramos industriais da 

região são: automobilístico, siderúrgica, petroquímica, naval e petrolífera. Na agricultura, os 

principais produtos cultivados são: cana-de-açucar, café, algodão etc. Na pecuária, o maior 

rebanho são os dos bovinos. Além do setor extrativista, onde com os principais minérios são: 

ferro, ouro e pedras preciosas.  

Agora a maior parte do espaço territorial sulista é ocupado pela pecuária, porém a 

atividade de maior rendimento e que emprega o maior número de trabalhadores é a agricultura 

dividindo-se em dois grupos: a policultura e a monocultura. Com relação a pecuária os 

campos do Sul constituem excelentes pastagem natural para a criação do espaço bovino. Por 

fim, é a segunda região do Brasil em relação ao ramo industrial que se deve a uma boa rede de 

transportes rodoviários e ferroviários, grande potencial hidrelétrico, fácil aproveitamento de 

energia térmica, grande volume de matérias-primas e mercado consumidor com elevado poder 

aquisitivo.  

O que implica dizer que são áreas com oportunidades de emprego, infraestrutura e 

serviços públicos, características que influenciam a migração.  

Analisando, agora, os dados da tabela 7, a seguir, pode-se observar que São Bernardo 

do Campo (SP), localizado na microrregião de São Paulo, com IEM de 0,99, desde 1950, tem 

a sua economia baseada na indústria automobilística – sede das primeiras montadoras de 

veículos do Brasil-, além das indústrias de autopeças, tintas e da maior planta industrial do 

mundo de dentifrícios da Colgate-Palmolive. 
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Tabela 7- Brasil: Índice de Eficácia Migratória (2005-2010) – Absorção Migratória 

Posto Município IEM 

1 São Bernardo do Campo (SP) 0,99 

2 Piracicaba (SP) 0,98 

3 São José dos Campos (SP) 0,98 

4 Sumaré (SP) 0,98 

5 Presidente Prudente (SP) 0,97 

6 Santos (SP) 0,97 

7 Teófilo Otoni (MG) 0,97 

8 Várzea Grande (MT) 0,97 

9 Vitória da Conquista (BA) 0,97 

10 São Caetano do Sul (SP) 0,96 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico de 2010.  

 

Com relação a Piracicaba, é notório o seu potencial de instalações industriais – com 

alta tecnologia nos setores da economia (desde a agricultura até os serviços inovadores na 

produção)-, com diversificações intensas nos segmentos do biocombustível e no do 

automobilístico. Tal potencial desenvolvimentista faz com que o posicionamento do 

município na economia brasileira atinja números expressivos, notadamente nas exportações 

nacionais. E, nesse processo, a instalação de empresas e a necessidade de criação de 

tecnologia demandam instituições que, por suas vezes, também demandam pessoas das mais 

diversas culturas. O que implica, seguindo os cânones da teoria econômica, onde o 

crescimento econômico é medido pelo aumento do PIB, ou seja, o aumento da produção – 

comprovável aumento de emprego e renda-, impulsionando a atração migratória para a região 

de Piracicaba. 

Por fim, ocupando a terceira posição, o município de São José dos Campos (SP), nas 

últimas décadas, vem experimentando importantes transformações na estrutura econômica. 

Um dos principais aspectos desta mudança é a reestruturação do sistema produtivo processada 

pelas empresas presentes no município. As estratégias globais adotadas pelas empresas 

geraram um novo desenho na base industrial instalada, principalmente em relação ao 

adensamento das cadeias produtivas automobilística, de telecomunicações e aeroespacial, 

além do importante papel do setor petrolífero.  

Com o objetivo de avançar no setor da tecnologia, a prefeitura de São José dos 

Campos criou o Parque Tecnológico em parceria com o Governo de São Paulo. O Núcleo do 

Parque Tecnológico reúne instituições públicas e privadas que visam o estudo e o 

desenvolvimento de tecnologia. A partir desta integração, foram criados espaços dedicados às 

empresas do setor produtivo que investem em tecnologia, visando à inovação de produtos 
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diretamente voltados para o mercado, promovendo o desenvolvimento socioeconômico do 

município. 

É interessante observar, de acordo com a tabela 7, que o município Vitória da 

Conquista (Bahia) foi à única cidade da região Nordeste aparecendo como uma área de 

atratividade de migrantes. Tal fato pode estar atrelado aos setores: moveleiro, considerado o 

maior polo desta natureza no estado, industrial; os quais se destacam a Coca-Cola, Umbro, 

Kappa, Dilly Calçados, Café Maratá entre outros, e o comércio, forte e dinâmico, contando 

com a presença de grandes grupos atacadistas como: Atacadão, Maxxi Atacado (Walmart), 

Grupo Pão de Açúcar (GPA) com o Assaí Atacadista, entre outros.  

Vitória da Conquista também se destaca por possuir um setor educacional 

privilegiado, formado por excelentes escolas conveniadas com as melhores redes de ensino no 

país, como, por exemplo, o IBEN (Instituto Baiano de Educação de Negócios), conveniado à 

Fundação Getúlio Vargas, além de contar com várias outras faculdades tais como: IFBA, 

UFBA, UESB entre outras. 

 

4.2. Brasil: Efeitos Espaciais – Dependência Espacial das migrações 
 

A dependência espacial é uma característica inerente à representação de dados através 

de subdivisões territoriais. Ela pode ser entendida como a tendência de que o valor de uma 

variável associada a uma determinada localização assemelha-se mais ao valor de suas 

vizinhas do que do restante das localizações do conjunto amostral. 

Assim sendo, segue, abaixo, os resultados obtidos para os Índices Global de Moran 

relativo aos Índices de Eficácia Migratória (IEM), nos períodos de 1995-2000 e 2005-2010, 

para as matrizes Rainha, Torre, Distância e K vizinhos mais próximos.  

Assim sendo, de acordo com os mapas dispostos nas figuras 1 e 2 abaixo, pode-se 

afirmar que no decorrer da década de 2000 e 2010 houve uma mudança significativa na 

polarização dos municípios brasileiros, o que pode estar condicionado a crescente urbanização 

(questão da infraestrutura), melhores condições socioeconômicas dessas áreas, e, 

conjuntamente, ao crescimento das cidades.  
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Figura 1 – Mapa de I de Moran Local - 2000 

 

                 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico de 2000.  

 

Adicionalmente, as evidências sugerem que houve uma dinâmica de polarização 

diferenciada entre os períodos. Observa-se uma mudança significativa nos polos de emissão 

de migrantes que antes situados na região Norte e Nordeste do Brasil, visualmente observado 

em 2000, agora se concentram formando um intenso aglomerado na região Centro-Oeste do 

Estado. Por outro lado, o polo de atração concentrou-se, no período mais recente, na região 

Sudeste e na divisa do estado de Minas Gerais e Bahia.  
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Figura 2 – Mapa de I de Moran Local - 2010 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo Demográfico de 2010.  

 

A tabela 8, a seguir, mostra os resultados referentes ao Índice Global de Moran 

relativo ao IEM (1995-2000 e 2005-2010), a qual se pode observar que o p-valor para todos 

os critérios adotados deram estatisticamente significativos, a um nível de significância de 5%.  

O que nos leva a concluir que se rejeita a hipótese nula (  ), a qual defende que há a 

independência espacial das migrações. 
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Tabela 8: Resultados – Índice Global de Moran relativo ao IEM (1995-2000 e 2005-2010)
8
 

Variáveis I.Moran Valor Esperado p-valor 

Critério da Rainha (QUEEN)    

IEM 1995-2000 0.0897 -0.0001 0.0000 

IEM 2005-2010 0.0695 -0.0001 0.0000 

Critério da Distância 
   

IEM 1995-2000               0.0911 -0.0001 0.0000 

IEM 2005-2010               0.0531 -0.0001 0.0000 

Critério K Vizinhos mais próximos (10) 
   

IEM 1995-2000 0.0869 -0.0001 0.0000 

IEM 2005-2010  0.0660    -0.0001 0.0000 

Critério K Vizinhos mais próximos (15) 
   

IEM 1995-2000 0.0866 -0.0001 0.0000 

IEM 2005-2010 0.0673      -0.0001 0.0000 

Fonte: Elaboração Própria.  
 

 

Portanto, há indícios de dependência espacial no IEM entre os municípios brasileiros. 

Visto que foi constatado autocorrelação espacial, negligenciar a presença de efeitos espaciais 

pode resultar em estimativas enviesadas e ineficientes, para tanto se deve utilizar um modelo 

espacial para controlar esse viés e/ou ineficiência. 

O efeito da dependência espacial é ocasionado através de uma interação espacial no 

IEM entre os municípios brasileiros, uma espécie de “efeito de vizinhança” na determinação 

dos polos dinâmicos de atração e de expulsão da população nos municípios Brasileiros. Isto é, 

quando os migrantes decidem migrar de uma área para a outra, eles não somente levam em 

consideração as características estruturais e locacionais da região, mas também são 

influenciados pelo efeito da vizinhança.  

No próximo capítulo, apresentaremos os resultados do modelo empírico adotado e as 

evidências referentes aos determinantes do IEM dirigidos aos municípios brasileiros.   

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 Cabe salientar que o cálculo estatístico citado é um teste no qual a hipótese nula (  ) defende a independência espacial das migrações e a 

hipótese alternativa (  ) a dependência espacial. 

 

 

 



52 

 

 

 

5. Resultados Empíricos 

 

Nesta seção, é feita a apresentação dos resultados do modelo empírico, com o objetivo 

de produzir evidências referentes aos determinantes do IEM dirigidos aos municípios 

brasileiros. Para tanto, as tabelas 9, 10 e 11, a seguir, mostram os resultados derivados da 

estimação dos modelos com dados em painel. A variável dependente das regressões é o IEM e 

as variáveis explicativas são: PIB per capita, IDHM, criminalidade, vagas_es, índice de gini, 

infraestrutura, taxa de pobreza e renda esperada, coletadas para o período de 2000 e 2010.  

Primeiramente, foram ajustados três modelos sem dependência espacial, utilizando os 

seguintes métodos de estimação: Pooling, efeitos fixos e efeitos aleatórios. Todos os testes e 

estimações desta dissertação foram construídos utilizando o software R incluindo os seguintes 

pacotes: plm, spdep e spml (R, 2018) 

 

Tabela 9: Regressão – Modelos de Regressão com Dados em Painel sem Dependência 

Espacial– Índice de Eficácia Migratória (IEM) 

 
Pooling Efeito Fixo Efeito Aleatório 

PIB per capita 0.0000* 0.0000* 0.0000* 

 
(0.0000) (0.0000) (0.0000) 

IDHM 1.0244*** 1.0808*** 1.0793*** 

 
(0.0585) (0.0913) (0.0577) 

Índice de Gini -0.6785*** -0.4487*** -0.6712*** 
 (0.0408) (0.0612) (0.0410) 

Criminalidade 

 
-0.0273* -0.0114 0.0273* 

 (0.0107) (0.0545) (0.0112) 

 Vagas_es -0.1207** -0.0607 -0.1214** 

  (0.0376) (0.0877) (0.0385) 

 Infraestrutura -0.0627** -0.1191* -0.0621** 

( 
 

(0.0195) (0.0521) (0.0203) 

Taxa de Pobreza -0.0040*** 

( 

-0.0022*** 

( 

-0.0036*** 

 
(0.0003) 

 

(0.0005) 

 

(0.0003) 

Renda Esperada 0.0000*** 

 

-0.0003*** 

 

-0.0000** 

 
 

(0.0000) (0.0000) (0.0000) 

  
  

Qualidade do Ajustamento 

 
 

  

  
  

R-Squared: 

 

0.345 

 

 

 

0.341 0.342 

Adj. R-Squared:  0.344 0.318 0.341 

Fonte: Elaboração própria a partir dos microdados dos Censos de 2000 e de 2010. Os valores foram arredondados para 4 
casas decimais depois da vírgula. Notas: * Estatisticamente significativo a 5%. ** Estatisticamente significativo a 1%. 
***Estatisticamente significativo a 0,1%.  “.” Estatisticamente significativo a 10%. 

 

Notou-se um bom ajustamento por parte dos modelos de efeito fixos e aleatórios, 

sendo um indício de que os efeitos não observados são relevantes. Para verificar se estes 

efeitos são estatisticamente significativos, foi empregado o teste de Breush-Pagan no modelo 

Pooling OLS, encontrando-se um valor de estatística de teste de 405.39 com um p-valor 

próximo de zero. Com isso, pode-se concluir que há evidencias para rejeitar a hipótese de que 
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a variância dos resíduos devido aos efeitos individuais é zero, ou seja, há fortes indícios de 

haver efeitos não observados no modelo.  

Verificada a presença de efeitos não observados no modelo, utilizou-se o teste de 

Hausman, que é indicado para avaliar a consistência de um estimador comparado a um outro 

estimador alternativo, isto é, para indicar qual é a escolha mais adequada entre o modelo de 

efeitos fixos e o modelo de efeitos aleatórios.  

Com base nessa premissa e fundamentado na tabela 10, pode-se concluir que o            

p-valor < 5%, isto é, um p-valor próximo de zero, o que implica em rejeição de   , a qual 

defende que o modelo mais apropriado para o estudo em si é o modelo de efeitos fixos. 

 

Tabela 10: Teste de Hausman  

Test Hausman 

chisq 181.27 

df 8 

p-value 2.2e-16 

Fonte: Elaboração Própria.  
 

 

Desta forma, com base nos resultados das tabelas 8 e 10, pode-se observar que há 

evidências de efeitos espaciais, através do Índice de Moran do IEM, e de efeitos fixos, 

heterogeneidade não observada, através do teste de Hausman. E, por essa razão, a análise 

empírica será baseada no modelo de regressão com dados em painel de efeitos fixos com 

efeito espacial, Spatial Panel Fixed Effects SAR Model, evidenciado no item 3.3.7 dessa 

pesquisa. Utilizou-se, também, o Critério K vizinhos mais próximos (10).  

Conforme a tabela 11, os coeficientes apresentam os sinais esperados e são 

significantes. Deste modo, os resultados mostram que as variáveis PIB per capita, IDHM, 

índice de gini, infraestrutura, taxa de pobreza e renda esperada desempenham um papel 

relevante nas migrações intermunicipais dirigidas aos municípios brasileiros, ou seja, os 

municípios que receberam mais migrantes foram aqueles com os maiores níveis do produto 

interno bruto, melhores índices de desenvolvimento humano municipal, menores 

desigualdades de distribuição de renda, melhor acesso à infraestrutura, baixos níveis de 

pobreza e melhores remunerações. 

Segundo Stark e Taylor (1989), os migrantes buscam maximizar a renda não em 

termos absolutos, mas em termo relativos a outras famílias associada a seu grupo de 

referência. Quanto mais desigual à distribuição de renda numa dada comunidade, mais 

intensivos serão os incentivos para que ocasione o ato migratório. Assim, pode-se concluir 

que a variável índice de gini corrobora com a NTEM, uma vez que a mesma enfoca a 
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distribuição de renda como variável preponderante na decisão dos migrantes entre permanecer 

no seu município de origem ou partir para outro município. 

 

Tabela 11: Regressão – Modelos de Regressão com Dados em Painel de Efeitos Fixos e 

Aleatórios com Efeito Espacial SAR– Índice de Eficácia Migratória (IEM) 

 
Efeito Fixo 

Efeito 

Aleatório 

PIB per capita 0.0001* 0.0001* 

 
(0.0000) (0.0000) 

IDHM 0.9450*** 0.9054*** 

 
(0.0958) (0.0575) 

Índice de Gini -0.4189*** -0.6325*** 

 (0.0614) (0.0409) 

Criminalidade 

 
-0.0081 0.0259* 

 (0.0544) (0.0112) 

Vagas_es -0.0656 -0.1192** 

 (0.0875) (0.0384) 

Infraestrutura -0.1151* -0.0681*** 

 
(0.0520) (0.0202) 

Taxa de Pobreza -0.0022*** 

( 

-0.0039*** 

( 
 

(0.0005) (0.0003) 

 Renda Esperada 0.0003*** 

 

-0.0001** 

 
 

(0.0000) (0.0000) 

  
 

 Spatial Autoregressive Coefficient 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                Estimate                   Std.Error               t-value                     

Pr(>|t|) 
Pr(>|t|) 

  
 

Efeito Fixo 
 

 

 

 
 

 
 

Lambda                                              0.1030                   0.0203                              

 

 

              5.0713                      

0.0000*** 
0.0000*** 

 
      

Efeito Aleatório 
 

 

  
 

Lambda                                             0.1170                   0.0158                                      7.3661                      

0.0000*** 
0.0000*** 

  
 

Fonte: Elaboração própria. Notas: * Estatisticamente significativo a 5%. ** Estatisticamente significativo a 1%. 
***Estatisticamente significativo a 0,1%  “.” Estatisticamente significativo a 10% .  

 

Contudo, é importante ressaltar que o PIB per capita, IDHM, índice de gini, 

infraestrutura, taxa de pobreza e renda esperada, com relação a variável IEM entre os 

municípios, surgem como principais motivadores dos fluxos migratórios.  

Por fim, os resultados apresentados na tabela 12 mostram os valores dos efeitos diretos 

e indiretos resultantes da medida de impacto aplicada nas variáveis explicativas. A 

experiência mostra que as observações encontradas, ao longo do tempo, são estimativas de 

coeficientes significativos das variáveis independentes em relação aos efeitos diretos e 

indiretos. 

O modelo SAR possui coeficientes (β) relativamente mais complexos de interpretar. 

Especificamente, tais coeficientes são capazes de capturar o efeito da imitação sobre 
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determinado evento. Nesse contexto, decisões tomadas no período corrente podem estar sendo 

influenciadas por decisões de outros agentes em períodos prévios (ALMEIDA, 2012). 

Em um modelo com essas características, LeSage e Pace (2009) afirmaram que as 

mudanças na variável explicativa de determinada região afeta a própria região por meio do 

efeito direto, porém poderá atingir a variável dependente em todas as regiões vizinhas por 

meio do efeito indireto.  

Os efeitos diretos, indiretos e totais são necessários na análise, pois mostram o viés 

causado por não incluir os efeitos espaciais no modelo de regressão. Com isso, a tabela 12 

mostra os resultados desses efeitos para as variáveis com significância estatística referente ao 

modelo SAR. Essa significância torna-se relevante uma vez que nenhum dos efeitos pode ser 

invalidado por algum efeito que não seja nulo. 

É evidente que os municípios com os maiores níveis do produto interno bruto incidem 

em efeito direto positivo sobre o IEM, mesmo que a grandeza do produto interno bruto dos 

municípios vizinhos não impacte no IEM dessa cidade (efeito indireto nulo). Isso se explica 

pelo fato desses municípios possuírem condições econômicas que possibilitem a atratividade 

dos migrantes.  

Os municípios com melhores índices de desenvolvimento humano e remunerações 

esperadas possuem elevados IEM, o que implica em dizer que são áreas de absorção 

migratória.  

Já as variáveis: índice de gini, infraestrutura e taxa de pobreza apresentam valores 

negativos, tanto relativo aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos. Com isso, pode-se 

perceber que essas variáveis possuem baixos IEM, ou melhor, são áreas de evasão migratória 

as quais resultam na emissão de migrantes para outras localidades do Brasil. Portanto, 

considerando os efeitos indiretos dessas variáveis, na comparação de um município em face 

de outro município vizinho, têm-se os efeitos spillovers, ou efeitos de transbordamento, que 

afetam negativamente as cidades circunvizinhas.  

Assim, conclui-se que as variáveis com efeitos diretos e indiretos positivos incidem 

positivamente sobre o IEM, ou seja, impulsionam a atratividade de migrantes, sendo 

positivamente selecionados. Caso contrário, quando os valores são negativos, é o caso de 

considerar essas variáveis no rol de possibilidades de influências negativas para a emissão de 

migrantes. 

O ideal seria que ambas as unidades municipais trabalhassem em prol uma das outras, 

pois assim uma melhora generalizada seria praticada com repercussões objetivas e eficazes 

para ambas as partes.  
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A presença de padrões espaciais que revelam graus de concentração dessas variáveis 

tende a ser mais difíceis de serem contornadas, pois não se trata apenas de um caso isolado, 

mas de um grupo de cidades que compartilham da situação negativa dessas variáveis, 

necessitando de um esforço coletivo na busca da otimização de políticas públicas voltadas a 

área socioeconômica e que sejam realizadas de forma integrada. 

Dessa forma, o que justifica o uso do modelo espacial são os resultados da medida de 

impacto aplicada as variáveis explicativas adotadas no modelo, através da analise dos valores 

dos efeitos diretos e indiretos e quais conclusões pode-se extrair. Portanto, o efeito marginal 

não é mais explicado apenas pelo β como nos modelos convencionais.  

 

Tabela 12: Impact Measures (lag, trace)  

 
Direct Indirect Total 

PIB per capita 0.0000* 0.0000*   0.0000* 

  
  

IDHM     0.9459***    0.1076*** 1.0536*** 

  
  

Índice de Gini    -0.4193***    -0.0477*** -0.4671*** 

    

Criminalidade 

 
-0.0081    -0.0009   -0.0090 

    

Vagas_es -0.0656     -0.0074   -0.0731 

    

Infraestrutura  -0.1151* -0.0131*   -0.1283* 

  
  

Taxa de Pobreza     -0.0022*** 

( 

   -0.0002*** 

( 

  -0.0025*** 

  
  

Renda Esperada     0.0003*** 

 

    0.0000*** 

 

   0.0003*** 

  
  

Fonte: Elaboração própria. Notas: * Estatisticamente significativo a 5%. ** Estatisticamente significativo a 1%. 
***Estatisticamente significativo a 0,1%  “.” Estatisticamente significativo a 10% .  
 

 

Por fim, têm-se a tabela 13, abaixo, relativo à variação percentual, para mostrar o 

tamanho do viés gerado pelas variáveis independentes presentes no modelo. Dessa maneira, a 

tabela nos mostra que, com exceção da variável IDHM, criminalidade e renda esperada todas 

as demais variáveis possuem uma variação positiva, significando a entrada de migrantes, isto 

é, a absorção de migrantes para os diversos municípios do Brasil.  
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Tabela 13: Variação percentual do viés das variáveis independentes 

 

Medida de Impacto 

(Valor Total) 

Efeito Fixo sem 

dependência espacial 

Total Geral (%) 
(      )

  

 

PIB per capita 0.0001 0.0001 0% 

 
   

IDHM 1.0536 1.0808 -2.52% 

 
   

Índice de Gini -0.4671 -0.4487 4.1% 

    

Criminalidade 

 

-0.0090 -0.0114 -21.05% 

    

Vagas_es -0.0731 -0.0607 20.43% 

    

Infraestrutura -0.1283 -0.1191 7.72% 

 
   

Taxa de Pobreza -0.0025 -0.0022 

( 

13.64% 

 
   

Renda Esperada 0.0003 -0.0003 
 

-2,0% 

  
 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Dessa maneira, as variáveis IDHM, criminalidade e renda esperada, ambas com sinais 

negativos, possuem uma variação negativa, ou seja, o viés negativo proporcionado por não 

incluir os efeitos espaciais no modelo de regressão.  

Segundo, Cushing e Poot (2004), a mobilidade populacional pode estar associada às 

mudanças nas características das outras regiões, particularmente das regiões vizinhas. Para 

esses autores, os movimentos migratórios direcionam-se para áreas que proporcionam 

melhores oportunidades de emprego, renda, infraestrutura, etc.  
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6. Considerações Finais  

 

Esta dissertação teve por finalidade analisar o padrão de migração intermunicipal no 

Brasil e explicar, através do Índice de Eficácia Migratória (IEM), em que medida a 

distribuição espacial da população no Brasil está associada aos diferenciais de renda 

municipais, a criminalidade, a oferta de vagas no ensino superior, ao PIB per capita, a 

desigualdade de renda, a questão da infraestrutura, a taxa de pobreza e ao índice de 

desenvolvimento humano municipal (IDHM).  

Inicialmente, foram feitas análises estatísticas e exploração espacial a partir dos 

microdados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 do IBGE. Dessa forma, foi possível 

observar que os municípios situados na região Norte e Nordeste formam o principal polo 

emissor de migrantes para ambos os períodos, entre 1995-2000 e 2005-2010, registrando 

fortes áreas de emissão de migrantes.  

Nota-se também que as regiões Sul e Sudeste registraram forte atração de migrantes 

em relação aos períodos 1995-2000 e 2005-2010, indicando, desta forma, uma polarização de 

atração migratória nos municípios. 

A dependência espacial é uma característica inerente à representação de dados através 

de subdivisões territoriais. Ela pode ser entendida como a tendência de que o valor de uma 

variável associada a uma determinada localização assemelha-se mais ao valor de suas 

vizinhas do que do restante das localizações do conjunto amostral. Para tanto, foram 

realizados testes para os Índices Global de Moran relativo aos IEM, nos períodos de 1995-

2000 e 2005-2010.  

Pode-se observar que o p-valor para todos os critérios adotados deram estatisticamente 

significativos a um nível de significância de 5%, o que levou a concluir que se rejeita a 

hipótese nula    a qual defende que há a independência espacial das migrações. Sendo assim, 

há indícios de dependência espacial no IEM entre os municípios brasileiros.  

A análise empírica foi baseada no modelo de regressão com dados em painel de efeitos 

fixos com efeito espacial, Spatial Panel Fixed Effects SAR Model. A variável dependente das 

regressões foi o IEM e as variáveis explicativas foram: PIB per capita, IDHM, criminalidade, 

vagas_es, índice de gini, infraestrutura, taxa de pobreza e renda esperada, coletadas para o 

período de 2000 e 2010. 

Os coeficientes apresentaram os sinais esperados e são significantes dentro dos 

padrões aceitáveis. Deste modo, os resultados mostraram que as variáveis PIB per capita, 

IDHM, índice de gini, infraestrutura, taxa de pobreza e renda esperada desempenham um 

papel relevante nas migrações intermunicipais dirigidas aos municípios brasileiros, ou seja, os 
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municípios que receberam mais migrantes foram aqueles com os maiores níveis do produto 

interno bruto, melhores índices de desenvolvimento humano municipal, menores 

desigualdades de distribuição de renda, melhor acesso à infraestrutura, baixos níveis de 

pobreza e melhores remunerações. 

De imediato, a variável renda esperada está consoante com os estudos de Justo e 

Silveira Neto (2007), os quais atribuem importância à renda esperada no que se refere à 

determinação dos movimentos populacionais no Brasil.  

Por outro lado, segundo Cushing e Poot (2004), a mobilidade populacional pode estar 

associada às mudanças nas características das outras regiões, particularmente das regiões 

vizinhas. Para esses autores, os movimentos migratórios direcionam-se para áreas que 

proporcionam melhores oportunidades de emprego, renda, infraestrutura, etc.  

Pode-se concluir, também, que a variável índice de gini corrobora com a NTEM, uma 

vez que a mesma enfoca a distribuição de renda como variável preponderante na decisão dos 

migrantes entre permanecer no seu município de origem ou partir para outro município.  

Os efeitos diretos, indiretos e totais são necessários na análise, pois mostram o viés 

causado por não incluir os efeitos espaciais no modelo de regressão. Os resultados desses 

efeitos para as variáveis com significância estatística, referente ao modelo SAR, tornam-se 

relevante uma vez que nenhum dos efeitos pode ser invalidado por algum efeito que não seja 

nulo.  

Por esse motivo, pode-se concluir que os municípios com os maiores níveis do produto 

interno bruto incidem em efeito direto positivo sobre o IEM, mesmo que a grandeza do 

produto interno bruto dos municípios vizinhos não impacte no IEM dessa cidade (efeito 

indireto nulo). Isso se explica pelo fato desses municípios possuírem condições econômicas 

que possibilitem a atratividade dos migrantes.  

Os municípios com melhores índices de desenvolvimento humano e remunerações 

esperadas possuem elevados IEM, o que implica em dizer que são áreas de absorção 

migratória. Isto é, provocam um efeito direto e indireto positivo nos municípios vizinhos 

gerando zonas de atratividade. 

Já as variáveis índice de gini, infraestrutura e taxa de pobreza apresentam valores 

negativos, tanto relativo aos efeitos diretos como aos efeitos indiretos. Com isso, pode-se 

perceber que essas variáveis possuem baixos IEM, ou melhor, são áreas de evasão migratória 

as quais resultam na emissão de migrantes para outras localidades do Brasil.  
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Portanto, considerando os efeitos indiretos dessas variáveis, na comparação de um 

município em face de outro município vizinho, têm-se os efeitos spillovers, ou efeitos de 

transbordamento, que afetam negativamente as cidades circunvizinhas.  

Logo, na presente pesquisa conclui-se que as variáveis com efeitos diretos e indiretos 

positivos incidem positivamente sobre o IEM, ou seja, impulsionam a atratividade de 

migrantes, sendo positivamente selecionados. Caso contrário, quando os valores são 

negativos, é o caso de considerar essas variáveis no rol de possibilidades de influências 

negativas para a emissão de migrantes. 

A presença de padrões espaciais que revelam graus de concentração dessas variáveis 

tende a ser mais difíceis de serem contornadas, pois não se trata apenas de um caso isolado, 

mas de um grupo de cidades que compartilham da situação negativa dessas variáveis, 

necessitando de um esforço coletivo na busca da otimização de políticas públicas voltadas a 

área socioeconômica e que sejam realizadas de forma integrada. 

O ideal seria que ambas as unidades municipais trabalhassem em prol uma das outras, 

pois assim uma melhora generalizada seria praticada com repercussões objetivas e eficazes 

para ambas as partes.  

Dessa forma, o que justifica o uso do modelo espacial são os resultados da medida de 

impacto aplicada as variáveis explicativas adotadas no modelo, através da analise dos valores 

dos efeitos diretos e indiretos e quais conclusões pode-se extrair. Portanto, o efeito marginal 

não é mais explicado apenas pelo β como nos modelos convencionais.  

Em linhas gerais, as evidências encontradas nesse estudo apontam que os migrantes 

procuram locais com melhores níveis do produto interno bruto, melhores índices de 

desenvolvimento humano municipal, menores desigualdades de distribuição de renda, melhor 

acesso à infraestrutura, baixos níveis de pobreza e melhores remunerações. 

Concomitante observa-se também uma mudança nos padrões espaciais das migrações 

municipais, constituindo novos municípios com maiores probabilidades de migrar, o que é um 

indicativo da maior rotatividade migratória quando comparamos o período de 1995-2000 e 

2005-2010. Com isto, estamos diante de duas questões importantes e oportunas para serem 

desenvolvidas nos próximos trabalhos a respeito da migração intermunicipal no Brasil, a qual 

parte do seguinte pressuposto: Será que a questão da mudança nos padrões espaciais das 

migrações intermunicipais com a inserção de novos municípios com maiores probabilidades 

de migrar, propicia a emergência de uma nova discussão sobre o papel da migração no 

planejamento público? Será que as migrações moldariam as estruturas das cidades brasileiras 

relacionadas ao seu desenvolvimento socioeconômico? 
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