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Resumo: As evidências históricas não deixam dúvidas sobre a relevância dos
deslocamentos espaciais da população na organização do território nacional. Em vários
momentos no tempo essa força de trabalho móvel serviu como fonte catalisadora de
profundas transformações econômicas e sociais nas regiões de origem e destino e não
apenas como mão de obra disponível para as atividades econômicas. Esse trabalho tem
como objetivo a avaliação da magnitude e das principais características da mobilidade e
dispersão espacial da população na Região de Influência de Belo Horizonte (REGIC-BH),
tendo como base os fluxos migratórios intermunicipais identificados nos Censos
Demográficos de 2010.
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INTRODUÇÃO
O Censo Demográfico brasileiro e os demais estudos e pesquisas realizados pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), constituem a principal fonte de
informações sobre a população brasileira e, dentre elas, os processos que envolvem os
fluxos migratórios. A definição de migração é variável e está ligada ao tipo de pesquisa e
características dos dados a serem estudados, segundo Carvalho e Rigotti (1998). A
definição apresentada pela Organização das Nações Unidas (The Determinants, 1973),
de acordo com Carvalho e Rigotti (1998), exclui os movimentos cujos indivíduos não
permanecem no local de destino e considera as mudanças permanentes de residências
entre unidades espaciais pré-definidas.
Rigotti (1998) lembra que a variável migração nos censos demográficos nem sempre teve
a importância que possui hoje. Assim, nos Censos Demográficos de 1960 e 1970, por
exemplo, a migração era aplicada somente aos não-naturais do município. Em 1980
perguntou-se sobre as migrações intramunicipais e em 1991 investigou-se também sobre
o município, unidade da federação e residência há 5 anos. Emigrantes e imigrantes
passam, portanto, a ter uma data-fixa. Certamente, uma evolução importante diante da
importância da migração como processo social e econômico que caracteriza o território
brasileiro.
É sabido que o processo de urbanização da população e do território brasileiro é
relativamente recente e está relacionado a uma série de alterações nas estruturas sociais
e econômicas, sobretudo a partir de meados do século passado, muito embora, tenha
sido, somente no Censo de 1970, que os dados censitários revelaram uma população
urbana superior à rural.
Os níveis de hierarquia urbana e a delimitação das regiões de influência das cidades
brasileiras constam de estudos anteriores que foram realizados pelo IBGE a partir de
questionários que investigaram a intensidade dos fluxos de consumidores em busca de
bens e serviços nos anos de 1966, 1978 e 1993. Na verdade, são estudos clássicos sobre
a rede urbana brasileira, realizados com essa periodicidade. Essa proposta de
regionalização retoma a concepção utilizada nos primeiros estudos realizados pelo IBGE,
que resultaram noutro clássico estudo do IBGE, o da Divisão do Brasil em regiões
funcionais urbanas, de 1972. Na atual versão (REGIC, 2007), foi privilegiada a função de
gestão do território, como definido por Corrêa (1995).
Classificados em seis níveis de hierarquia, conforme sua posição no âmbito da gestão
federal e empresarial, o conjunto final das Regiões de Influência no território nacional
compreende um total de 711 centros de gestão. A intensidade das ligações permitiu
estabelecer suas áreas de influência e a articulação das redes de cidades. A Região de
Influência de Belo Horizonte (Metrópole), definida na REGIC 2007, envolve um total de
698 municípios (conforme divisão político-administrativa em 2007), discriminadas em oito
Capitais Regionais (B e C), que são: Juiz de Fora, Montes Claros, Divinópolis,
Governador Valadares, Ipatinga-Coronel Fabriciano-Timóteo, Teófilo Otoni, Uberaba e
Varginha.
O objetivo geral desse artigo é avaliar a magnitude e as principais características da
mobilidade e dispersão espacial da população na Região de Influência de Belo Horizonte
(REGIC-BH), tendo como base os fluxos migratórios e os movimentos pendulares
intermunicipais identificados nos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010.

A seguir, no próximo tópico, breve revisão da literatura concernente à problemática dos
processos que envolvem os fluxos migratórios.
BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A MIGRAÇÃO E A DISPERSÃO ESPACIAL DA
POPULAÇÃO
É na obra referencial de Richardson (1980) que se vai encontrar discussão importante
sobre o processo de reversão da polarização. Assim, tem-se como premissa a idéia de
que o crescimento continuado da concentração não leve a um perpétuo aumento da
eficiência econômica, pois os benefícios marginais derivados da escala urbana e da
concentração tendem a diminuir a partir do momento em que o centro urbano atinge um
determinado tamanho de população. Para o referido autor, esse processo caracteriza-se
pela mudança de tendência de polarização espacial na economia nacional, a partir do
qual ocorreria a dispersão espacial para fora da região central. Uma sequência de fatos,
segundo Richardson, caracteriza a reversão da polarização, ou seja, no início, um
processo bem definido de concentração econômica se estabelece, gerando um centro e
uma periferia. A partir desse fato, ocorrem transformações estruturais na área central,
pois os núcleos adjacentes passam a apresentar crescimento mais acelerado que o
centro, momento a partir do qual, inicia-se o processo de reversão da polarização,
esquematizando-se uma dispersão ampliada. Enfim, a dispersão atinge, também, os
centros secundários, e, a área central começa a perder população. A expansão mais
rápida das oportunidades de emprego fora da principal área metropolitana, promove a
redistribuição da população em todo o sistema urbano, refletindo as crescentes vantagens
comparativas das cidades secundárias (médias). Esse quadro constitui o reflexo da
conversão dos fluxos de capital e de trabalho para fora do núcleo (metrópole) central até
cidades (médias) secundárias, promovendo o aumento das taxas de crescimento
econômico e demográfico.
No que respeita aos estudos regionais, no caso do Brasil, são evidentes as várias
tentativas de aplicação desses modelos e de reconstrução teórica. Entretanto, as
particularidades estruturais e setoriais brasileiras oferecem dificuldades adicionais para a
correta inteligibilidade do fenômeno em tela. É no trabalho de Townroe e Keen (1984) que
se vai encontrar um dos primeiros trabalhos sobre o possível processo de reversão da
polarização no Brasil. Trata-se da evidência concreta de reversão da polarização no
Estado de São Paulo entre 1970 e 1980, pois além da diminuição da população do núcleo
da população, há sinais claros de desconcentração.
Por outro lado, por mais que possa ser provado, como acima, no caso do trabalho referido
de Townroe e Keen (1984), as proposições sobre o possível processo de reversão da
polarização no Brasil sofreram inúmeras críticas, que se referem desde a algumas
evidências empíricas, até o tipo de variáveis e a metodologia utilizaos. Dessa maneira,
Azzoni (1986), por exemplo, critica o fato de o tamanho da cidade ser considerado com
indicador de economias aglomerativas, ou seja, é crucial considerar a região central
capaz de gerar um campo de atração sobre novos investimentos. Na verdade, a atração
regional transcende o ambiente urbano, enquanto os custos locacionais são
essencialmente urbanos. Logo, é temerário pensar-se que haveria um processo de
reversão da polarização no Brasil, pois contrariamente, as evidências indicam que, longe
de constituir-se um sinal de reversão da polarização, o fenômeno observado em São
Paulo estaria mais próximo de um espraiamento da indústria dentro da área mais
industrializada do país, em um processo do tipo “desconcentração concentrada (AZZONI,
1986). Complementarmente, é em Diniz (1993), que se opõe a certas idéias de Azzoni,
que se vai encontrar um novo modelo de interpretação do quadro. De acordo com o

referido autor, após a indiscutível concentração econômica e demográfica verificada até
fins dos anos de 1960, iniciou-se em um primeiro momento o processo de reversão desta
polarização. Entretanto, o processo de desconcentração não teria ocorrido de modo
ampliado, e sim, em espaços seletivos bem equipados e ricos em externalidades no país,
refletindo-se sobretudo pelo espraiamento para o interior de determinados estados
brasileiros. Por outro lado, Negri (1996), além de considerar indevida a analogia de
Azzoni, acredita ser inapropriado o polígono estabelecido por Diniz (1993), pois não
obstante a região central ter-se beneficiado da desconcentração dos últimos 20 anos,
quando ampliou sua participação na indústria nacional de 33,1% para 49,2%, isto não
representou incoerências frente ao crescimento fora do polígono. As observações de
Matos (1995b) corroboram de certa forma, a análise acima, pois não se sabe qual é o
verdadeiro alcance desse fenômeno, e, se as explicações existentes abrangem estes
casos, muito embora importantes mudanças na distribuição espacial da população estão
em curso. É importante reconhecer, portanto, que boa parte da expansão da urbanização
do país nas últimas décadas deriva dos efeitos multiplicadores de espraiamento da
concentração urbana e industrial do Sudeste. Esse processo estimulou o adensamento da
rede urbana e os vínculos de complementaridade entre as diversas centralidades.
O processo de urbanização brasileiro começa a tomar forma nos anos de 1940, época
que não coincidentemente, um ainda frágil industrialização promove uma reorganização
espacial da população no território nacional. Um novo padrão de urbanização,
essencialmente concentrador, se desenha. É na região Sudeste que se vão encontrar os
grandes centros urbanos concentradores dessa imensa massa de urbanos que vai se
formando no país. Isso ocorre à revelia dos esforços governamentais na direção das
aberturas de fronteiras agrícolas desde a década de 1930 (Martine, 1987; Patarra, 1984,
Taschner e Bógus, 1986). Em oposição, declina a população rural desde os anos de
1950. Nos anos de 1970 a população urbana passou a representar cerca de 56% da
população total no Brasil, e o Sudeste com 72,7% de população urbana acusava ser a
que concentrava a maior parte do total nacional, muito embora no restante das grandes
regiões as populações urbanas tornaram-se as predominantes. O aumento dos fluxos
migratórios campo-cidade promoveu a intensificação do processo de urbanização em
torno das principais capitais brasileiras, formando grandes e complexos aglomerados
urbanos, via processo de conurbação. Na verdade, diante da nova conjuntura urbana, a
União determina, via lei complementar, a criação das regiões metropolitanas, a fim de
criar os mecanismos necessários para viabilizar a gestão das funções comuns (entre
vários municípios) das denominadas funções comuns do território regional metropolitano
(Nogueira, 1994). Assim, uma enorme quantidade de recursos foi transferida visando à
gestão integrada por meio da preferência no acesso a tais recursos financeiros estaduais
e federais àquelas cidades que participassem da elaboração e planejamento desse novo
modelo de gerenciamento. As primeiras regiões metropolitanas, São Paulo, Belo
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza, foram criadas em
1973, e, em 1974, logo após a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, foi
criada a região do Rio de Janeiro.
O tema da relação entre a migração e a estruturação do espaço é antigo objeto de
reflexão dos estudiosos. Segundo Ravenstein (1980) aponta que há expressivas relações
entre as atividades econômicas e os deslocamentos espaciais da população, sobretudo
no que diz respeito à distância, aos movimentos por etapas, à configuração das correntes
e contracorrentes, à predominância da migração feminina e, também, ao fato de que as
migrações tendiam a gerar movimentos sucessivos a partir de áreas próximas a um
centro industrial ou comercial. Para Ravenstein (1980, p.26), as grandes cidades
“proporcionam facilidades tão extraordinárias à divisão e à combinação do trabalho, ao

exercício de todas as artes e à prática de todas as profissões que, a cada ano, um número
maior de pessoas nelas possa habitar.” Há ainda outros aspectos a considerar, ou seja,
para o autor referido, também, induzem à migração as facilidades educacionais, a
salubridade do clima ou a carestia de vida.
Ao retomar as teses de Ravestein, Lee (1980) introduz algumas informações acerca dos
movimentos internos nas sociedades de capitalismo tardio. Dessa forma, de acordo com
sua análise, a decisão (nunca completamente racional) de migrar está vinculada a uma
decisão racional entre os chamados fatores positivos e negativos nas áreas de origem e
destino. Se assim é, torna-se natural que pessoas distintas sejam afetadas de maneira
diferente por uma série de obstáculos ou incentivos à possibilidade de migrar.
Apesar de considerar ainda o ambiente do capitalismo, Singer (1973), contudo, afirma que
a migração é um reflexo da estrutura e dos mecanismos de desenvolvimento do sistema
capitalista, cujo motor principal é o acirramento das desigualdades regionais. Para esse
autor,
É claro que qualquer processo de industrialização implica uma
ampla transferência de atividades (e, portanto, de pessoas) do
campo às cidades. Mas, nos moldes capitalistas, tal transferência
tende a se dar a favor de apenas algumas regiões em cada país,
esvaziando as demais. Tais desequilíbrios regionais são bem
conhecidos e se agravam na medida em que as decisões
locacionais são tomadas tendo por critério apenas a perspectiva da
empresa privada. (SINGER, 1973, p.222).
A contribuição de Singer (1973), no que se relaciona às reflexões sobre a migração, está
na identificação dos atração têm-se a necessidade de mão de obra reflexo do crescimento
da produção industrial e da expansão do setor de serviços urbanos; claramente, importa
destacar sua funcionalidade como forças de concentração espacial. Os fatores de
expulsão, por sua, vez, se dividem em fatores de mudança, decorrentes da penetração do
capitalismo no campo e da adoção de um sistema poupador de mão de obra, e, em
fatores de estagnação, estes ligados à pressão demográfica exercida sobre a terra. Para
o referido autor as regiões de mudança perdem população, mas a produtividade aumenta,
o que permite, pelo menos em princípio, uma melhora nas condições de vida locais. Já as
áreas de estagnação apresentam deterioração da qualidade de vida, funcionando às
vezes como “viveiros de mão de obra” para os latifundiários e para as grandes empresas
agrícolas.
Permanecendo nessa perspectiva estruturalista, há ainda alguns estudiosos, economistas
e demógrafos que consideram a migração como fluxo profundamente ligado à criação,
expansão e articulação dos mercados de trabalho. Quer dizer, se o desenvolvimento é
desigual no âmbito do capitalismo, a população se distribui seguindo a mesma lógica de
intensificação dos espaços econômicos, formando grandes reservatórios de mão de obra.
Não obstante o mérito de tais formulações, elas não conseguem abarcar toda a
multiplicidade das causas mais dinâmicas e específicas da migração, tais como, as
vantagens comparativas e as potencialidades externas que têm transformado os espaços
de destino. Para Matos (1995b) há pouca avaliação da migração de origem urbana, além
de quase sempre haver menção à migração de retorno. Adicionalmente, não há
entendimento dos efeitos positivos que a migração pode gerar na dinamização das regiões
de destino, no que diz respeito à oferta de mão de obra qualificada, a certas possibilidades
de novos investimentos e de intercâmbio técnico, por exemplo. Assim, a migração dá
visibilidade a processos sociais mais amplos, não se limitando a ser um simples indicador

de concentração ou dispersão das atividades econômicas. Na verdade, vários estudiosos
dizem sobre o perfil de desenvolvimento rural e urbano, as formas institucionais e sociais
de difusão de informações e inovações, a inserção tardia ou avançada na transição
demográfica e os graus de desigualdade regional quando discutem sobre o fim do padrão
concentrador das atividades. Para Matos (2003), deve-se dar visibilidade às alterações
recentes no padrão migratório brasileiro, o qual vem se caracterizando pela
secundarização dos fluxos oriundos do campo em direção às cidades e pela
complexificação da rede urbana, sinais evidentes do aumento de certas externalidades
positivas na periferia e dos novos fluxos migratórios que já se dirigem às cidades médias.
Para os objetivos do presente trabalho e considerando a revisão aqui esboçada, alguns
pontos devem ser destacados. Dessa forma, tendo em conta que a organização dos
elementos do espaço deve ser encarado como o resultado histórico da atuação dos
atores sociais, os fluxos de informação, capitais e pessoas, por exemplo, permitem e
alimentam o dinamismo das formas e funções dos elementos que compõem e
caracterizam o espaço. De acordo com Santos (1997), a fluidez é uma das mais
importantes características do mundo atual que é, ao mesmo tempo, causa, condição e
resultado de sua própria necessidade. Torna-se claro, portanto, que a fluidez é
expressivamente relevante aos estudos sobre as migrações internas, pois estas são, por
essência, fluxos que se manifestam e se materializam no espaço. Tratam-se de
contingentes de migrantes que se deslocam no espaço não sendo apenas resultado de
uma realidade social e/ou condição econômica momentânea, mas, também, causas para
outros fluxos. Tais movimentos/fluxos envolvem investimentos, tecnologias, experiências
profissionais, certamente. Complementarmente, são raros os trabalhos sobre migrações
que incorporam diretamente a dimensão distância como elemento efetivo da distribuição
espacial da população. Muito embora, Ravenstein (1980) tenha dado visibilidade aos
movimentos de curta distância e à ocorrência do que denominou de correntes migratórias
contrárias, além do estabelecimento de etapas de migração, permanecem as lacunas
inexploradas das muitas possibilidades de análise extraídas a partir da variável distância.
Finalmente e ainda de acordo com Renner e Patarra (1991), é preciso salientar que um dos
aspectos enfatizados nos estudos das migrações tem sido a distância percorrida no ato de
migrar. Em várias pesquisas pode-se verificar que há predominância da migração de curta
distância e que o volume é inversamente proporcional ao aumento da distância ao centro.
Na análise das distâncias percorridas por uma corrente migratória tem sido enfatizado, em
várias circunstâncias, o que se convencionou chamar de variáveis intervenientes. A seguir,
a descrição dos aspectos metodológicos do presente estudo.
CONCEITOS BÁSICOS E O RECORTE ESPACIAL DE ANÁLISE: ASPECTOS
METODOLÓGICOS
Quando se pensa sobre a definição do intervalo de tempo e da unidade espacial de
análise da atividade migratória, uma gama variada de questionamentos surge. Na
verdade, apesar de que, em uma primeira aproximação, o migrante possa ser
considerado como aquele indivíduo que mudou permanentemente de local de residência,
determinadas características adicionais, quando combinadas a determinadas variáveis,
podem ser obtidas direta ou indiretamente pela análise dos movimentos migratórios, como
as etapas de migração, o tempo de residência e o retorno migratório, por exemplo. Para
Lee (1980) não há imitações em relação à distância do deslocamento ou à natureza,
voluntária ou não, do ato de migrar. Por outro lado, na definição da ONU, em The
Determinants (1973), são excluídos os movimentos cujos indivíduos não se estabelecem
permanentemente no local de destino, bem como aqueles que envolvem os movimentos
sazonais, os temporários e as populações nômades

Foram muitas as alterações sofridas nas questões nas edições sucessivas do Censo
Demográfico do Brasil, no que concerne às informações sobre os fluxos migratórios.
Segundo Carvalho e Rigotti (1998), nos Censos de 1960 e 1970, as questões sobre
migração eram direcionadas apenas àqueles que não haviam nascido no município de
residência na data de referência do Censo (os não-naturais). Os quesitos envolviam o
tempo de residência sem interrupção na Unidade da Federação (UF) e no município, lugar
de procedência (UF ou país estrangeiro) e situação de domicílio (rural ou urbano). Por
outro lado, no Censo de 1980, além da migração intermunicipal, também foi pesquisada a
intramunicipal, muito embora sem haver questão sobre o tempo em que se deu o evento.
Outra novidade refere-se à indicação do município de residência anterior por parte
daqueles com menos de 10 anos de residência no município atual, o que permitiu, entre
outros aspetos, a identificação do movimento de retorno. No censo de 1991, além da
manutenção dos quesitos anteriores, houve questão sobre o município, a UF e a condição
de residência de cinco anos atrás (isto é, em 01/09/86). Essa inovação passou a ser
consagrada como migração de data fixa. A combinação dessa variável com a migração de
última etapa (município de residência anterior) permitiu a identificação de mais um ponto
no tempo na trajetória migratória circunscrita à década censitária. Complementarmente, o
quesito sobre a indicação do município de trabalho e estudo, diferente daquele de
residência, foi excluído do questionário da amostra. Na edição do Censo de 2000 a
retirada da variável referente ao município de residência anterior foi a mais significativa
alteração; além disso, a retomada da variável referente aos chamados movimentos
pendulares também foi outra conquista marcante trazida pelo Censo de 2000. Finalmente,
em 2010, uma importante novidade no Censo Demográfico foi a reinserção da variável de
migração de última etapa, mantendo o quesito referente a migração de data fixa.
Acrescente-se a valiosa inovação, em que foi discriminado o motivo do deslocamento
diário pendular, ou seja, para estudo ou para o trabalho.
Os principais vetores referentes aos movimentos espaciais intermunicipais na Região de
Influência de Belo Horizonte, como estabelecida pelo IBGE, em 2007, foram
estabelecidos tendo como base os fluxos migratórios de data fixa identificados nas bases
censitárias. Os níveis de hierarquia urbana e a delimitação das regiões de influência das
cidades brasileiras constam de estudos anteriores que foram realizados pelo IBGE a partir
de questionários que investigaram a intensidade dos fluxos de consumidores em busca de
bens e serviços nos anos de 1966, 1978 e 1993. Na verdade são estudos clássicos sobre
a rede urbana brasileira, realizados com essa periodicidade. Essa proposta de
regionalização retoma a concepção utilizada nos primeiros estudos realizados pelo IBGE,
que resultaram noutro clássico estudo do IBGE, o da Divisão do Brasil em regiões
funcionais urbanas, de 1972. Na atual versão (REGIC, 2007), foi privilegiada a função de
gestão do território, como definido por Corrêa (1995), para o qual, o centro de gestão do
território
é aquela cidade onde se localizam, de um lado, os diversos órgãos do Estado
e, de outro, as sedes de empresas cujas decisões afetam direta ou
indiretamente um dado espaço que passa a ficar sob o controle da cidade
através das empresas nela sediadas. (CORRÊA, 1995, p.83).
A classificação de hierarquia na rede de cidades, simplificadamente, privilegiou dois níveis
de centralidade: a da Gestão Federal, mensurada a partir da existência de órgãos do
Poder Executivo e do Judiciário Federal e a da Gestão Empresarial, que se refere à
presença de diferentes equipamentos e serviços (comércio e serviços, instituições
financeiras, ensino superior, saúde, internet, redes de televisão aberta e conexões
aéreas). O conjunto final das Regiões de Influência no território nacional compreende um
total de 711 centros de gestão, classificados em seis níveis de hierarquia, conforme sua

posição nos respectivos âmbitos da gestão federal e empresarial. O estabelecimento das
áreas de influência das cidades e a articulação das redes de cidades foram realizadas de
acordo com a intensidade das ligações entre as cidades. Complementarmente, a
investigação da articulação dos centros de gestão, além dos eixos de gestão pública e de
gestão empresarial, também, foram considerados os serviços de saúde. No que tange às
áreas de influência dos centros, estas foram mensuradas a partir da intensidade das
ligações entre as cidades, com base em dados secundários e informações obtidas por
questionário específico da pesquisa. Identificaram-se 12 redes de primeiro nível. As
cidades foram classificadas em cinco grandes níveis de hierarquia, tais como abaixo
descritos:
1. METRÓPOLES – são os 12 principais centros urbanos do País, que se
caracterizam por seu grande porte e por fortes relacionamentos entre si, além
de, em geral, possuírem extensa área de influência direta. O conjunto foi
dividido em três subníveis, segundo a extensão territorial e a intensidade
destas relações: 1.a - Grande metrópole nacional – São Paulo, o maior
conjunto urbano do país, com 19,5 milhões de habitantes, em 2007, e inserido
no primeiro nível da gestão territorial; 1.b - Metrópole nacional – Rio de Janeiro
e Brasília, com população de 11,8 milhões e 3,2 milhões em 2007,
respectivamente, também estão no primeiro nível da gestão territorial.
Juntamente com São Paulo, constituem foco para centros localizados em todo
o País; e 1.c - Metrópole – Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo
Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, com população variando de 1,6
(Manaus) a 5,1 milhões (Belo Horizonte), constituem o segundo nível da gestão
territorial. Note-se que Manaus e Goiânia, embora estejam no terceiro nível da
gestão territorial, têm porte e projeção nacional que lhes garantem a inclusão
neste conjunto.
2. CAPITAL REGIONAL – integram este nível 70 centros que, como as
metrópoles, também se relacionam com o estrato superior da rede urbana.
Com capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles,
têm área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino, para
um conjunto de atividades, por grande número de municípios.
3. CENTRO SUB-REGIONAL – integram este nível 169 centros com atividades
de gestão menos complexas, dominantemente entre os níveis 4 e 5 da gestão
territorial; têm área de atuação mais reduzida, e seus relacionamentos com
centros externos à sua própria rede dão-se, em geral, apenas com as três
metrópoles nacionais.
4. CENTRO DE ZONA – nível formado por 556 cidades de menor porte e com
atuação restrita à sua área imediata; exercem funções de gestão elementares.
5. CENTRO LOCAL – as demais 4.473 cidades cuja centralidade e atuação
não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus
habitantes, têm população predominantemente inferior a 10 mil habitantes
(mediana de 8.133 habitantes).
A Região de Influência de Belo Horizonte (Metrópole), definida na REGIC 2007, envolve
um total de 698 municípios (conforme divisão político-administrativa em 2007), composta
por duas Capitais Regionais B: Juiz de Fora e Montes Claros e seis Capitais Regionais C:
Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga - Coronel Fabriciano - Timóteo, Teófilo Otoni,
Uberaba e Varginha; adicionados aos quinze Centros Subregionais A e B e aos setenta e
sete Centros de Zona A e B, somam um total de exatos cem (100) centros urbanos de
mais alta hierarquia constantes da REGIC – BH. Por outro lado, portanto, 598 cidades, a
maioria dos centros urbanos que integram a REGIC-BH, se classificam como simples

centros locais, reflexo, entre outros fatores, de sua pequena expressão socioeconômica.
(Figura 1)

Figura 1: A Região de Influência de Belo Horizonte
Extraído e adaptado de IBGE (2008).

Como pode-se perceber, a REGIC 2007 fornece um quadro bastante atual da
organização urbano-regional do Brasil e, muito embora, ela possa apresentar alguns
questionamentos sobre problemas metodológicos, além de apontar limitações de análise,
ainda assim, ela oferece um retrato aproximado das relações de interdependência que se
estabelecem no espaço, onde os fluxos da força de trabalho assumem um papel
especialmente relevante. Tomando o município como unidade espacial mínima de
análise, de acordo com a divisão político-administrativa em cada período, os
subseqüentes recortes espaciais (agregações) permitem identificar as entradas e saídas
de migrantes e os deslocamentos pendulares nos diferentes níveis hierárquicos:
envolvendo as trocas entre as Metrópoles e Capitais regionais, bom como os Centros
Locais (demais municípios). Dessa forma, o tópico a seguir, analisa e descreve este
quadro, tendo em vista as evidências dos fenômenos que os caracterizam tendo como
base empírica a REGIC de Belo Horizonte.

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA REGIC–BH: ALGUMAS EVIDÊNCIAS
EMPÍRICAS

No que se relaciona à população residente da região de influência de Belo Horizonte,
registrada nos últimos três censos (1991, 2000 e 2010), (tabela 1), deve-se evidenciar,
num primeiro momento, o expressivo peso que o município de Belo Horizonte exerce
sobre a denominada região. De fato, é notória a participação da metrópole no período em
tela, muito embora, essa mesma participação apresente uma queda importante. Assim, de
14,70% em 1991, a participação diminuiu para 14,03% em 2010. Certamente, essa
evolução dá visibilidade ao fenômeno da queda da concentração geográfica da população
nas metrópoles mais importantes do Brasil, sobretudo na região Centro-Sul, a mais
dinâmica socioeconomicamente. O oposto ocorre no que se relaciona à periferia
metropolitana da metrópole belohorizontina, pois as participações na região de influência
de Belo Horizonte tiveram significativo aumento no período analisado, ou seja, de 13,75%,
em 1991, passaram para 17,95%. Dessa forma, se confirma claramente, o crescimento
periférico metropolitano, em oposição à diminuição do crescimento da metrópole nas
últimas décadas. Por outro lado, a participação da população residente do resto da região
de influência de Belo Horizonte, no período assinalado, apresenta uma regressão,
passando de 22,94%, em 1991 para 21,37, em 2010; uma diminuição de 1.57 pontos
percentuais. (Tabela 1)

TABELA 1: População residente na Região de Influência de Belo Horizonte - 1991, 2000 e
2010
Unidades Espaciais
Belo Horizonte
RMBH
RI-BH
Juiz de Fora
RI
Montes Claros
RI
Divinópolis
RI
Governador Valadares
RI
Ipatinga/Coronel Fabriciano/Timóteo
RI
Teófilo Otoni
RI
Uberaba
RI
Varginha
RI
Total
Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010

1991
N°
2.020.161
1.889.946
3.153.633
385.996
1.107.710
250.062
1.113.257
151.462
219.338
230.524
314.590
325.806
344.414
140.833
671.254
211.824
680.494
88.022
447.776

13.747.102

%
14,70
13,75
22,94
2,81
8,06
1,82
8,10
1,10
1,60
1,68
2,29
2,37
2,51
1,02
4,88
1,54
4,95
0,64
3,26
9,36

2000
N°
2.238.526
2.580.762
3.413.823
456.796
1.204.303
306.947
1.174.086
183.962
267.598
247.131
313.659
381.425
327.542
129.424
654.227
252.051
770.526
108.998
504.211

15.515.997

%
14,43
16,63
22,00
2,94
7,76
1,98
7,57
1,19
1,72
1,59
2,02
2,46
2,11
0,83
4,22
1,62
4,97
0,70
3,25
9,14

2010
N°
2.375.151
3.039.550
3.618.371
516.247
1.277.253
361.915
1.229.843
213.016
335.895
263.689
320.461
424.405
336.561
134.745
661.101
295.988
868.749
123.081
536.408

16.932.429

%
14,03
17,95
21,37
3,05
7,54
2,14
7,26
1,26
1,98
1,56
1,89
2,51
1,99
0,80
3,90
1,75
5,13
0,73
3,17
8,88

A evolução da população residente das oito capitais regionais que constituem a região de
influência de Belo Horizonte apresenta algumas semelhanças com o quadro acima
exposto, ou seja, houve aumento do total dessa população no período de
1991/2000/2010, muito embora, no censo de 2000, Teófilo Otoni tenha acusado uma
pequena diminuição no censo de 2000, mas aumentando novamente em 2010. Isso se

reflete, certamente, na composição da participação de cada uma dessas capitais
regionais no total da REGIC – BH; de tal maneira que Teófilo Otoni registra uma pequena
diminuição, embora, Governador Valadares, também, tenha apresentado pequena
diminuição. Os maiores aumentos de participação ficaram por conta das demais capitais,
na quais se destacam Montes Claros e Divinópolis.
É interessante analisar o comportamento da RI (Regiões de Influência) de cada uma
dessas capitais regionais com relação à REGIC – BH. Os maiores contingentes
populacionais pertencem às duas únicas capitais regionais B, Juiz de Fora e Montes
Claros, com totais que se elevam a quase 1,3 milhões de habitantes cada uma, em 2010.
A terceira maior não chega aos 900 mil habitantes, como no caso da RI de Uberaba.
Dessa forma, as maiores participações das RI na REGIC – BH, só podem ser verificadas
nas três, aqui elencadas: Juiz de Fora, Montes Claros e Uberaba, em 2010 (7,54, 7,26 e
5,13, respectivamente).
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Figura 2: Participação relativa da população de cada Capital Regional e da Metrópole, em
sua respectiva Região de Influência - 1991, 2000 e 2010
Fonte: IBGE, Censos Demográficos, 1991, 2000 e 2010

Importa ressaltar que, adicionalmente, houve aumento da participação das capitais
regionais em suas respectivas RI, ao longo do período em tela, ficando as exceções por
contas de Divinópolis, que como a metrópole belohorizontina, apresentou uma queda
nessa participação. Em Teófilo Otoni, apesar da queda em 2000, houve discreto aumento
em 2010, muito embora este não suplante o valor do ano de 1991. Finalmente, saliente-se
a dimensão da concentração de população da capital regional em sua respectiva RI, na
medida em que ela é muito expressiva na região de Ipatinga/Coronel Fabriciano/Timóteo,
Governador Valadares e Divinópolis (cerca de 55%, 45% e de 40%, em 2010,

respectivamente), embora nesta última, essa concentração esteja diminuindo. Nas duas
primeiras, aumentou nos últimos decênios (Figura 2).
FLUXOS MIGRATÓRIOS: O PAPEL CENTRALIZADOR DE BELO HORIZONTE NA
REGIÃO
Na análise da migração no período de 1991, 2000 e 2010, salientam-se alguns
fenômenos que, de qualquer forma, contribuem para corroborar parte das evidências já
assinaladas nesse trabalho. Assim, no que concerne à emigração no contexto da REGIC
– BH, é notória a predominância dos fluxos de suas capitais regionais para o território
nacional, nos quais se destacam Uberaba, Varginha e Juiz de Fora (cerca de 70%, 60% e
55%, respectivamente). Tal quadro pode se explicar pela atração exercida, pela força de
atração de São Paulo e, secundariamente , de Brasília, nos casos das duas primeiras
capitais regionais e, claramente, do Rio de Janeiro, no caso de Juiz de Fora. No caso das
capitais Montes Claros, de Governador Valadares e de Ipatinga/Coronel
Fabriciano/Timóteo, com valores em torno dos 40 aos 45%, Salvador é o pólo que atrai,
enquanto, quer seja em Governador Valadares, quer seja no trio do Vale do Aço, é o
estado do Espírito Santo, o agente de atração. A proximidade geográfica dessas capitais
regionais dos respectivos pólos de atração, excêntricos a Minas Gerais, pode explicar
esse quadro. Complementarmente, está parecendo que a força de atração da metrópole
de Belo Horizonte ainda não é grande o suficiente para convergir para si os migrantes de
sua própria região de influência. (Figura 3)
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Figura 3: Participação relativa da emigração regional na Região de Influência de Belo
Horizonte – migração de data fixa 2005/2010
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 (dados da amostra)

Considerando tal quadro, torna-se mais fácil compreender por que os menores valores de
emigração são registrados no conjunto das RI das capitais regionais. Assim e
complementarmente, os valores médios são registrados pela própria Belo Horizonte e sua
periferia e por Divinópolis. Estaria tal configuração demonstrando a desconcentração de

Belo Horizonte, tendo em vista que, de acordo com o Figura 4, a maioria expressiva dos
migrantes se concentra na região metropolitana de Belo Horizonte e seu entorno,
adicionados em algo no eixo da rodovia BR- 040, no Vale do Aço e em Montes Claros.
(Figura 3 e 4)

Figura 4: Número de emigrantes procedentes de Belo Horizonte, residentes nos
municípios de sua Região de Influência – migração de data fixa, 2005/2010
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 (dados da amostra)

Na dimensão da imigração, os dados demonstram que as regiões de influência que mais
atraem imigrantes do Brasil, correspondem às de Uberaba, Varginha, Montes Claros, Juiz
de Fora e Teófilo Otoni (75%,65%, 55% e 50%, respectivamente). As RI de Divinópolis,
Ipatinga/Coronel Fabriciano/Timóteo são as que menos atraem (20% e 25%,
respectivamente), enquanto a de Governador Valadares registra um valor de 40%. Essa
configuração corrobora de certa maneira o registrado na emigração, na medida em que é
a atração recíproca das primeiras capitais regionais com pólos excêntricos a Minas Gerais
que pode justificar os dados em tela (Figura 5).
No outro extremo, ou seja, dos menores valores de imigração, destacam-se os valores
apresentados com relação à própria região de influência (RI): com exceção do trio
Ipatinga/Coronel Fabriciano/Timóteo, que atraiu 30% de sua própria região, as outras sete
RI apresentaram valores até 20%. De fato, são valores que demonstram a fraqueza da
atração exercida pelas capitais regionais mineiras em suas respectivas regiões.
Ressaltem-se os valores registrados quando se trata da atração exercida pela periferia
metropolitana de Belo Horizonte no restante da sua RI, ou seja, o maior valor está
registrado pela RI de Divinópolis (70%), fato que corrobora as articulações das RI de Belo
Horizonte e de Divinópolis, já evidenciadas acima. Variando entre 30% e 45% as RI de
Governador Valadares, de Teófilo Otoni, do trio Ipatinga/Coronel Fabriciano/Timóteo, de
Juiz de Fora e de Montes Claros, superam claramente as RI de Uberaba e de Varginha,

que ao registrarem 10% e 15% de imigrantes para a RI imediata de Belo Horizonte,
demonstram a fraqueza das articulações entre Belo Horizonte e o Sul de Minas e o
Triângulo Mineiro, uma configuração histórica, nesse caso. No que se refere
especificamente à RI de Belo Horizonte, importa ressaltar o empate entre os imigrantes
do Brasil e da periferia metropolitana da capital mineira (40% e 45%, respectivamente),
em oposição à pequena participação da própria RI da metrópole (Figura 6).
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Figura 5: Participação relativa da imigração regional na Região de Influência de Belo
Horizonte – migração de data fixa 2005/2010
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 (dados da amostra)

Finalmente, importa salientar que na comparação dos mapas 1 e 2 em tela, a expressiva
concentração espacial da emigração, em oposição à imigração que se apresenta dispersa
espacialmente, pelo território da REGIC – BH. Os maiores registros de imigrantes no
interior da região em tela se encontram nas capitais regionais do Norte, Vale do Aço,
bacias do Doce e Mucuri, e, centro-oeste, enquanto as do Triângulo e Sul de Minas
apresentam as menores. Na emigração destacam-se os centros urbanos de Contagem,
Ribeirão das Neves, além das cinco capitais regionais referidas. Na imigração, Contagem
novamente se destaca, ao lado de Montes Claros. Nas duas dimensões, destacam-se
muitos municípios metropolitanos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. (Figura 4 e
6). Finalmente, no que se refere aos saldos migratórios no interior da REGIC – BH, no
período 2005/2010, torna-se importante ressaltar uma outra concentração de maiores
saldo na região imediata de Belo Horizonte, na qual se destacam muito municípios
metropolitanos. No caso dos menores saldos, estes se encontram bastante dispersos pela
REGIC – BH, onde não se observa qualquer padrão geográfico de concentração, mas sim
de dispersão. (Figura 7)

Figura 6: Número de imigrantes procedentes de Belo Horizonte, residentes nos
municípios de sua Região de Influência – migração de data fixa, 2005/2010
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 (dados da amostra)

Figura 7: Saldo migratório municipal nas trocas com de Belo Horizonte, residentes
nos municípios de sua Região de Influência – migração de data fixa, 2005/2010
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 (dados da amostra)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tema da dispersão espacial da população tornou-se muito imprtante nos últimos
tempos em face do seu poder de explicação de parte dos comportamentos migratórios
das populações dos centros urbanos de mais alta hierarquia na rede urbana brasileira.
Tendo como base empírica a REGIC – BH (Regiões de Influência das cidades, IBGE,
2007), este trabalho apresenta um esforço de análise da dispersão espacial da população
na referida REGIC e suas oito capitais regionais. Assim, pode-se apontar que ainda
persiste a relativa “fraqueza” de Belo Horizonte nas suas articulações com essas oito
capitais, sobretudo em face do maior poder de São Paulo e Brasília nas regiões de
influência de Uberlândia e Varginha, do Rio de Janeiro sobre a RI de Juiz de Fora e do
Espirito Santo sobre as RI de Ipatinga/Coronel Fabriciano/Timóteo, Governador Valadares
e Timóteo. Essa configuração é histórica e parece se confirmar. Por outro ldao,
permanece forte a articulação com Montes Claros e Divinópolis, também, um quadro que
se repete ao longo da história.
A expressiva concentração espacial da emigração, em oposição à imigração que se
apresenta dispersa espacialmente, pelo território da REGIC – BH, demonstra que Belo
Horizonte permanece sendo referência para os imigrantes de sua própria REGIC, muito
embora os emigrantes procedentes da metrópole se concentrem em sua região de
influência imediata. Adicionalmente, tanto na emigração como imigração o destaque fica
por conta de muitos municípios metropolitanos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
Finalmente, importa salientar a contribuição da REGIC 2007 no fornecimento de um
quadro atual da organização urbano-regional do Brasil, muito embora, como já referido,
ela esteja sujeita a alguns questionamentos sobre problemas metodológicos, sobre suas
limitações de análise. Ainda assim, ela pode se prestar muito bem, por exemplo, na
análise de uma das dimensões mais importantes da dinâmica demográfica brasileira,
como nesse trabalho, no qual analisou-se a dispersão espacial da população na região de
influência de Belo Horizonte com base nos fluxos migratórios no período 1991/2000 e
2010. Mais uma colaboração no esforço da análise e interpretação da dinâmica
demográfica mineira na atualidade.
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