
 
 

BANCO INTERATIVO - “SERVIÇO DE REFERÊNCIA A IMIGRANTES, 

REFUGIADOS E APÁTRIDAS” 
 

 

Apresentação 

 

O Banco Interativo do Observatório das Migrações em São Paulo – “Serviço de 

Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas” faz parte das atividades realizadas no 

âmbito do Projeto “Espaços Migração internacional e Políticas sociais: a experiência de 

Campinas e o diálogo com a universidade”: um convênio de cooperação técnico-científica  

entre o Observatório das Migrações em São Paulo (NEPO/UNICAMP), a equipe de 

informática do Núcleo de Estudos de População Elza Berquó (NEPO/UNICAMP) e o 

Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas da Prefeitura Municipal de 

Campinas. Essa parceria tem por objetivo promover a veiculação do conhecimento 

produzido no âmbito do referido projeto, compartilhando as informações sistematizadas 

de maneira simples, integrada, dinâmica e compreensível aos mais diferentes públicos: 

da comunidade acadêmica, aos gestores públicos, estudantes e professores da educação 

básica, jornalistas e demais interessados. 

Assim, em linhas gerais, o Banco Interativo do Observatório das Migrações em 

São Paulo – “Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas” reforça o 

compromisso social dos diferentes atores envolvidos com a pesquisa científica e com o 

uso do recurso público, articulando o rigor teórico e metodológico da academia no 

tratamento das bases de dados e na construção de indicadores, à experiência das 

instituições parceiras e à rapidez das mudanças tecnológicas, informacionais e 

demográficas em curso. Por meio desse exercício, busca-se dar respaldo à elaboração de 

trabalhos e diagnósticos que contemplem as dimensões regionais das migrações 

internacionais, além de oferecer subsídios à atuação do poder público local.  

 

 

 



Considerações sobre as fontes de informação utilizadas 

 

 As informações apresentadas foram sistematizadas pela equipe da Secretaria 

Municipal de Assistência Social Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos 

(SMASDH)/Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), entre os meses de junho de 2019 

de junho de 2020, referentes a todos os atendimentos registrados pelo Serviço de 

Atendimento a Imigrantes, Refugiados e Apátridas do município, desde a sua criação, em 

2016. 

 Originalmente produzidas em papel, a partir de cadastros manuais, as fichas de 

atendimento foram inseridas em uma plataforma online de registro da informação, 

desenvolvida pelo Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó” (Nepo), da 

Universidade Estadual de Campinas, como parte das atividades previstas no âmbito do 

projeto de cooperação técnico-científica entre o Observatório das Migrações em São 

Paulo (Nepo/Unicamp) e a PMC. 

 No total, foram sistematizados 1.888 atendimentos. Para elaboração desse 

painel, foram considerados apenas os 1.571 registros nos quais foi possível identificar 

município de residência no estado de São Paulo. Nesse universo de casos válidos, foram 

considerados os seguintes quesitos: 

 

1. Município de residência; 

2. País de nascimento; 

3. Idade; 

4. Sexo; 

5. Acesso à documentação (RNM, CPF e passaporte); 

6. Ano de entrada no Brasil; 

7. Unidade da Federação de ingresso no Brasil; e 

8. Meio de transporte utilizado. 

 

 Conforme explicitado na Tabela 1, para vários desses quesitos, a quantidade de 

não informação é significativa. A despeito dessa lacuna, é fundamental o uso dessas 

estimativas, seja por espelhar as dinâmicas locais e regionais de parte da imigração 

internacional para Campinas, seja para ressaltar as conquistas e os desafios enfrentados 

pelo Serviço de Referência ao Imigrante, Refugiado e Apátrida. 



Tabela 1. Quesitos utilizados na elaboração do painel   

Quesitos considerados 
Registros 

válidos 

Total de registros 

considerados no 

painel 

  

Município de residência no estado de São Paulo 1.571 1.571   

País de nascimento 1.511 1.571   

Idade e sexo 1.338 1.571   

Tem RNM 479 1.571   

Tem CPF 1.228 1.571   

Tem passaporte 1.019 1.571   

Ano de entrada no Brasil 1.167 1.571   

Unidade da Federação de ingresso no Brasil 1.069 1.571   

Meio de transporte utilizado no ingresso ao Brasil 883 1.571   

Fonte: Observatório das Migrações em São Paulo/Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e 

Apátridas da Prefeitura Municipal de Campinas 

  

 Por meio dessa sistematização, foi possível identificar que Serviço de Referência 

ao Imigrante, Refugiado e Apátrida atendeu pessoas de 43 países diferentes, residentes 

em 36 municípios do estado de São Paulo. Essa evidência reforça a importância dos 

espaços institucionais específicos de apoio a essa população, bem como a necessidade de 

políticas para imigrantes internacionais orientadas pelos princípios da governança e do 

respeito à diversidade (BAENINGER, 2015). 

 

Como utilizar o Banco Interativo do Observatório das Migrações em 

São Paulo – “Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e 

Apátridas” 

 

 Todos os quesitos apresentados na Tabela 1 podem ser visualizados no painel do 

Banco Interativo do Observatório das Migrações em São Paulo – “Serviço de 

Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas”. Além da informação de ‘ano de 

chegada no Brasil’, essa aba também contém as variáveis de país de nascimento e Unidade 

da Federação de ingresso no Brasil (Figura 1).  

  

 

 



Figura 1. Visualização do Banco Interativo do Observatório das Migrações em São 

Paulo – Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas 

 

 

 

 

Fonte: https://unicamp-
arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit. Acesso 27/07/2020. 

 

https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit


Para melhor visualização do conteúdo presente em cada aba, é possível expandi-

la clicando no ícone presente no canto superior direito de cada template (Figuras 2 e 3). 

 

Figura 2. Visualização do Banco Interativo do Observatório das Migrações em São 

Paulo – Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas – expansão do 

template país de nascimento 

 
Fonte: https://unicamp-
arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit. Acesso 27/07/2020. 
 
 

 

Figura 3. Visualização do Banco Interativo do Observatório das Migrações em São 

Paulo – Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas – expansão do 

template país de nascimento 

 
Fonte: https://unicamp-
arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit. Acesso 27/07/2020. 

 

 

 A seleção de todas essas informações por município de residência constante no registro 

de atendimento pode ser feita clicando diretamente no nome do município dentro da lista 

apresentada na lateral direita do painel (Figura 4). 

Todas as abas 
disponíveis no 
template 

https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit


Figura 4. Visualização do Banco Interativo do Observatório das Migrações em São 

Paulo – Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas – seleção de 

municípios pela lista: exemplo Hortolândia 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: https://unicamp-
arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit. Acesso 27/07/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Também é possível fazer a seleção dos municípios dando um zoom no mapa do 

estado de São Paulo por municípios e clicando diretamente na localidade de interesse, 

após ativar o ícone de seleção presente no canto superior esquerdo do mapa (Figura 5). 
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atendidos no 
Serviço, residentes 
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atendidos no 
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em Hortolândia, 
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transporte utilizado 
no ingresso no 
Brasil 

Município 
selecionado: 
Hortolândia 

https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit


Figura 5. Visualização do Banco Interativo do Observatório das Migrações em São 

Paulo – Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas – seleção de 

municípios pelo mapa: exemplo Campinas 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://unicamp-
arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit. Acesso 27/07/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas para o município de Campinas, também é possível visualizar a 

distribuição intra-municipal dos atendimentos, clicando na aba Campinas do mapa 

(Figura 6). 
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atendidos no 
Serviço, 
residentes em 
Campinas, 
segundo meio 
de transporte 
utilizado no 
ingresso no 
Brasil 
 

Imigrantes 
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https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit


Figura 6. Visualização do Banco Interativo do Observatório das Migrações em São 

Paulo – Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas – distribuição 

dos atendimentos dentro do município de Campinas 

 
Fonte: https://unicamp-
arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit. Acesso 27/07/2020 
 

 

 Por fim, é possível acessar a equipe responsável pela elaboração do painel, as 

notas metodológicas e fonte das informações disponibilizadas (Figuras 7 e 8 e 9). 

 

 

Figura 7. Visualização do Banco Interativo do Observatório das Migrações em São 

Paulo – Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas – equipe 

responsável pela elaboração do painel 

 
Fonte: https://unicamp-
arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit. Acesso 27/07/2020 
 

 

 

https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit


Figura 8. Visualização do Banco Interativo do Observatório das Migrações em São 

Paulo – Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas – notas 

metodológicas  

 
Fonte: https://unicamp-
arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit. Acesso 27/07/2020 
 

 

Figura 9. Visualização do Banco Interativo do Observatório das Migrações em São 

Paulo – Serviço de Referência a Imigrantes, Refugiados e Apátridas – fonte 

 
Fonte: https://unicamp-
arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit. Acesso 27/07/2020 
 

 

Contato: 

observatoriodasmigracoes@nepo.unicamp.br ou observatoriomigracoessp@gmail.com 

 

https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
https://unicamp-arcgis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ad76bf27d367484b8cd918339fe46e0e?mode=edit
mailto:observatoriodasmigracoes@nepo.unicamp.br
mailto:observatoriomigracoessp@gmail.com

