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Desde o início do século XX,
Minas Gerais tem-se

caracterizado como um
Estado expulsor de população

para outros Estados
brasileiros, apresentando

significativos saldos líquidos
migratórios negativos. O
estudo comparativo dos

últimos censos mostra, no
entanto, que essa tendência

está revertendo, com o
aumento da capacidade de o

Estado atrair população,
inclusive imigrantes de

retorno, e de reter os mineiros
em seu território
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mas Gerais chegou ao fi-

	

/	nal do século XX com

	

/	pouco mais de 17,8 mi-

W lhôcs de habitantes, dis-
tribuídos pelos 586.648,7

knY de sua área, o que lhe garante o segundo
lugar em volume populacional entre os Esta-
dos brasileiros, depois de São Paulo, com
quase 3 milhões. Entretanto, ao longo das
últimas décadas, a sua participação relativa
no total da população brasileira tem sido de-
crescente: em 1940, alcançava 16,3%, mas, cm
2000, ROUCO ultrapassava lO%.

Observa-se, para Minas Gerais, desde a
década de 50, urna tendência ao declínio das
taxas de crescimento demográfico, tanto da
população urbana quanto da rural. Entretan-
to, os resultados do Censo 2000 sugerem com-
parações extremamente interessantes entre as
duas últimas décadas. A população teve uma
redução pouco significativa no seu crescimen-
to entre os anos 80 e 90, quando as suas taxas
passaram de 2,50% para 2,45% ao ano, consi-
deravelmente inferior àquela observada en-
tre as décadas de 70 e 80, cujas taxas de cresci-
mento declinaram de 4,01% para 2,50"/., ao
ano (tabelas 1 e 2).

Na área rural do Estado, ocorreu um im-
portante fenômeno. Contrariamente às dé-
cadas de 0 e 80, quando houve um expressi-
vo arrefecimento no declínio do crescimen-
to da população rural, os anos 90 mostraram
urna aceleração desse declínio, com os valo-
res negativos das taxas muito mais do que do-
brando, passando de -0,95°'i para -1,38. Tal
constatação sinaliza, à primeira vista, dois
importantes processos demográficos em Mi-
nas: primeiro, a queda dos níveis de
fecundidade da população feminina residen-
te nas áreas rurais' e, segundo, talvez princi-
palmente, a intens ificação do "êxodo rural".
É interessante destacar que esse fato também
ocorreu no País como um todo, apesar de ter
sido mais intenso em Minas Gerais. O gráfi-
co 1, apresentando a evolução das taxas de
crescimento da populaçao no Estado, deixa
claro esse fenômeno.

Como conseqüência direta do aumento
da emigração das áreas rurais em direção às
cidades, continua o processo de urbanização
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TABELA 1
MINAS GERAIS - POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL

Fonte: Dados básicos: FOGE, Censos Demográficos de 1940, 1950, 1960, 1970. 1980, 1991 e 2000 (dados preliminares)
Nota: (1) Não inclui a população da região da Serra dos Aimorés

TABELA 2
MINAS GERAIS - TAXA DE CRESCIMENTO SEGUNDO SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO

Fonte: Dados básicos: FOGE, Censos Demográficos de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991 e 2000 (dados preliminares)

do Estado, porém, em ritmo mais lento. Em
1991, aproximadamente 75°/a da população do
Estado se concentrava nas áreas urbanas, en-
quanto que, em 2000, esse percentual chegava
a 82°/. Comparativamente a outros Estados,
como São Paulo e Rio de Janeiro, onde a ur-
banização já ultrapassou o patamar de 90V,
pode-se dizer que ainda existe, em Minas Ge-
rais, um razoável potencial de transferéncia da
população do campo para as cidades.

Outro fenômeno importante para se com-
preender o crescimento da população no Es-
tado é a mudança no seu padrão migratorio.
Minas Gerais sempre se caracterizou, desde
o início do século XX, como um Estado
expulsor de população para outros Estados
brasileiros, apresentando significativos saldos
líquidos migratórios negativos. Na década de
60, segundo informações censitárias, a troca
líquida entre imigrantes e emigrantes interes-
raduais resultou num saldo migratório nega-
tivo de aproximadamente 1.515.000 pessoas.
Nesse período de estagnação e atraso no cres-
cimento da sua economia, os emigrantes mi-
neiros tinham como principais destinos os
Estados de São Paulo e do Rio de janeiro -
onde mais se desenvolvia o setor industrial -
c o Estado do Paraná e a região Centro-Oes-
te - onde ocorria a expansão da fronteira agrí-
cola (Boto, 2000; l/J P, 1999). Na década de

com o expressivo crescimento da econo-

mia mineira, houve urna significativa redu-
ção do numero de emigrantes e um ligeiro au-
mento do de imigrantes. Desse modo, as trocas
líquidas migratórias interestaduais tiveram uma
grande redução, passando de 1.515.000 para
626.000 habitantes (gráfico 2).

Na década de 80, ocorreram mudanças
importantes no padrão migratório brasilei-
ro. Minas, segundo o Censo de 1991, apre-
sentou um resultado migratório extremamen-
te interessante. A emigraçào não reduziu
muito em relação aos anos 70, mas a imigra-
çào teve um crescimento significativo, forte-
mente sustentada, em 47'!4,, pelas imigrações
de retorno (Carvalho et ali, 1998).

O fenômeno da imigração de retorno foi
motivado pelas sucessivas crises da economia
brasileira a partir do início dos anos 80, o
que se refletiu nos centros industriais, prin-
cipalmente em São Paulo, que sempre foi o
maior pólo de atração populacional, e tam-
bém pela redução da capacidade de absorção
demográfica das áreas de expansão da fron-
teira agrícola.

Além da crise, a década de 90 foi marcada
por urna enorme redução da capacidade
de geração de emprego e de novas oportuni-
dades ocupacionais, em função da rees-
truturação produtiva imposta pelo novo pa-
dràc, dc competição da economia internacio-
nal..\hada a essuo fli'( ihlcrnao CC( )nomicos, a

Contrariamente às
décadas de 70 e 80,
quando houve um
expressivo
arrefecimento no
declínio do
crescimento da
população rural, os
anos 90 mostraram
uma aceleração
desse declínio, com
os valores negativos
das taxas muito mais
do que dobrando,
passando de -0,95%
para -1,38%
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GRÁFICO 1
MINAS GERAIS - TAXA DECRESCIMENTO ANUAL SEGUNDO SITUAÇÃO DO

DOM ICÍLIO, 194012000
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• Total	Urbana	Rural

crise apresenta, também, uma nítida dimen-
sao social cuja manifestação mais ostensiva
rcm sido a crescente violência urbana.

Os dados censitários qüinqüenais, utili-
zando-se das informações migratórias de data
fixa, confirmam a tendência observada desde
a década de 70. Os saldos migratórios calcu-
lados para 1986/91 e 1991/96 apontam para
uma redução significativa das perdas
populacionais no Estado. A estimativa obti-
da pelos dados da PNAD de 1998 revela, pela
primeira vez no século XX, uma mudança
Importante na história mineira: o saldo mi-
gratório interestadual entre 1993/98 foi fa-
vorável a Minas em pouco mais de 16 mil
pessoas. Parece evidente a tendência de Mi-
nas Gerais aumentar a sua capacidade de atra-
ção da população dc outros Estados, inclusi

vc imigrantes de retorno, assim como da sua
capacidade de retenção dos mineiros.

O crescimento da economia em algumas ci
dadcs médias do Estado, além daquelas da Rc
giào Metropolitana de Belo Horizonte, retorcou
a capacidade de retenção de sua população.

Brito (2000) ressalta que a migração para
Minas Gerais não se compõe apenas dos imi-
grantes de retorno, mas também daqueles que
buscam as oportunidades geradas nas regiões
de expansão agrícola e industrial, como o Tri-
ângulo, o Alto Paranaíba e o Sul do Estado.
Entretanto, revela também que, em regiões
como os Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio
Doce, extremamente carentes, persistem ainda
"excedentes populacionais" potencialmente
emigrantes, que hoje, praticamente, só encon-
tram a alternativa da migração temporária.

GRÁFICO 2
MINAS GERAIS - IMIGRANTES E EMIGRANTES INTRA NACIONAIS

1960/1998
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Fonte: Dados básicos: FIBGE: Censos Demográficos de 1960, 1970, 1980 e 1991, Contagem de População 1996 e
PNAD 1998
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TABELA 4
TAXA DE CRESCIMENTO SEGUNDO SITUAÇÃO DO DOMICÍLIO

REGIÕES DE PLANEJAMENTO DE MINAS GERAIS- 1970/1980,1980/1991, 1991/2000

19701980

Rural	Total 1 Urbana

	

3,83	-3,48	1,471	2.78

	

4.39	-1,62	2,131	2.46

	

-2.65	1.431	2,39

	

-3,38 1	0,43

	

-2,05	0,45
	2,10

	

2,51	-2,14	1,09
	

2,29

	

7,16	-0,64	0,82
	

4,47

	

08	-1,06	1,72

	

-1,50	1,49

	

5.38	-3.83	1,69

Rural	Total 1 Urbana	Rural

	

-1,73	1,55	2.62	-2.71

	

0.17	1.96	2.60	-3.65

	

-1,49	1,56	2,42	-2,42

	

-1,67	0,54	1,96	-2,95

	

-0,96	0,04	1,69	-1,90

	

-1,10	1,00	2,15	-2,05

	

-2,87	1.05	3,35	-3,71

	

-0,34	1,03	2,91	-1,69

	

-0,93	1,51	2,46	-1,26

	

-2,18	1.87	2,39	-2,47

Região de
Total

Alto Paranaiba	 0.67
Central
	 3.15

Centro Oeste	 1,18
Doce	 0,15
JequitinhonhalMucuri	-0,43
Mata	 0,40
Noroeste	 1,85
Norte	 1.40
Sul

2.75

MINAS GERAIS	1	1,541	4,01 1	-2.08 1	1,491	2,51	-0,951	1,41 1	2,45	-2,31
Fonte: Dados básicos: FOGE, Censos Demográficos 1970, 1980, 1991 e 2000 (dados preliminares)

Gerais e suas Regiões
cie Panejamento

A distribuição espacial da população no
Estado, assim como o seu crescimento regio-
nal, mostra claramente a importância da aná-
lise desagregada segundo as Regiões de Pla-
nejamento, para se entender as suas diversi-
dades. A tabela 4 apresenta as taxas de cres-

Minas Gerais sempre se caracterizou por
uma grande diversidade regional, não S()

geográfica, mas também cconomica e soci-
al. Do ponto de vista cia distribuição espaci-
al (1C sua população, essa diversidade tam-
bém se faz presente, ainda mais quando se
tem em mente a sua distribuição pelos seus
853 municípios. Analisando-os quanto ao ta-
manho e crescimento, emergem algumas pc-
culiaridades extremamente interessantes.

Em 1940, pouco mais da metade dos mu-
nicípios mineiros tinha menos de 20 mii ha-
bitantes e neles viviam cerca cic 28Y da po-
pulação cio Estado. Somando aos 118 muni-
cípios com população entre 20 e 50 mil, essa
proporção passa para 52¼ . () numero de
municípios com mais de 50 mil habitantes
ainda era pequeno. As acentuadas diferen-

cimento da população segundo situação do
domicílio nas regiões do Estado.

A década de 70 se caracterizava pelo in-
tenso fluxo migratorio rural-urbano, que
determinava, por um lado, elevadas taxas
de crescimento negativas para as áreas ru-
rais e, por outro, uma crescente urbaniza-
ção em praticamente todas as Regiões de
Plane 3 ame n t o.

ças regionais, tanto no que se refere aos aspc
tos sociais quanto aos econômicos, contnlu
ram para que as correntes migratórias desli
cassem os mineiros das áreas rurais dos peque-
nos municípios em direção aos outros
dos, mas também, e principalmente, em
çào às cidades mineiras médias e grandes, onde
existia uma melhor )fcrra d eiipre- e ser--

viços sociais básicos.
A tendência, enrã, nas sei5 u!nmas deci-

das, foi de uma concentração crescente de po-
pulação em um número reduzido de muni-
cípios. Deve-se destacar, entretanto, um ou-
tro aspecto que também responde pela dle'

gualdade na distribuiçao populacional obse
vada no Estado: o processo de fragmentar:
territorial, com a desenfreada criação do: ne
nicípios. Eles eram 288 em 1940 e chegaram a

A tendência, nos seis
últimos décadas, foi
de uma concentração
crescente de
população em um
número reduzido de
municípios. Em
2000, pouco mais de
39% da população
de Minas Gerais
estava concentrada
em apenas 23
municípios, ou sela,
em apenas 2,7% do
total de municípios
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A região Central tinha a maior taxa de
crescimento da população total, destacando-
se a presença da Região Metropolitana de
Belo Horizonte e o dinamismo das áreas
onde está o seu parque siderúrgico. No Tri-
ângulo, o crescimento da população total
também era significativo devido principal-
mente ao crescimento das cidades, uma vez
que sua população rural apresentou os mai-
ores decréscimos relativos entre as regiões
consideradas. Como reflexo da expansão da
fronteira agrícola do cerrado, a região No-
roeste era a terceira maior em crescimento
populacional em função, principalmente, da
taxa de crescimento demográfico de suas ci-
dades de 7,16% ao ano.

Na década de 80, houve uma desaceleração
do ritmo de crescimento das áreas urbanas e
urna menor perda relativa de população das
áreas rurais. As únicas exceções foram a re-
gião Central, que passou a ter um crescimen-
to positivo de sua população rural, e a região
Noroeste, novamente devido às altas taxas de
crescimento da sua população urbana.

Nos anos 90, comparativamente à dé-
cdda anterior, das dez Regiões de Planeja-
mento, SCi	pfcCflt:li;Ifl tN15 dc cresci-

mento mais altas. As exceções foram as re-
giões jec1uitinhonha/Mucuri e Norte, com
quedas significativas no ritmo de crescimen-
to, e as regiões Central e Mata, com ligei-
ras reduções. Entretanto, na média do Es-
tado, observou-se um declínio expressivo
no crescimento da população total. Inte-
ressante é que houve uma tendência ao cres-
cimente) da população urbana nas regiões
onde maiores foram os decréscimos da po-
pulação rural, sugerindo uma migração ru-
ral-urbana dentro da própria região.

Em termos de distribuição espacial da
população, é possível constatar a partici-
pação crescente, ao longo das três últimas
décadas, das regiões mais desenvolvidas do
Estado. A região Central destaca-se pelo sig-
nificativo volume populacional, relativa-
mente crescente ao longo das últimas déca-
das. A tabela 5 mostra que em 1970 cerce
de 27% da população do Estado vivia n:
região Central, passando em 2000 para pou-
co mais de 35/. Assim, pode-se afirmar
que a região Central ainda se configura
come> a área de concentração e atração
populacional mais importante do Estado,
podendo-se atribuir	Rcpiào Metropolita-

em 20(4). Somente entre 1991 e 200() flo-
rim criados 130 municípios (tabela 3).

Pouco mais de 39",,(',da população de Minas
em 20()0 estava concentrada em apenas 23 mu-
ucípios, ou seja, cm apenas 2,7% do total de
municípios, que formam um conjunto com a
pi pulaçao total acima de 100 mil habitantes.
1- ntre eles, somente três tinham cm 2000H uma
pi )pulaça(> acima de 500 mil habitantes: Belo
1 (onzonte (2.229.697), Contagem (536.408) e

bcrlandia (500.095). Nos municípios com
nenos de 1(10 mil habitantes, cerca de 97% do
oral dos municípios, vivia 61/ da população

cio Estado. Vale ressaltar que, nos três munící-
pos com mais de 500 mil habitantes, viviam
cerca de 3,3 milhões de habitantes, um valor
rn:uor Cluc a soma da população dos 51 7 muni-
epios com população dc até 10 mil habitantes.

TABELA 3
MINAS GERAIS - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO E DOS MUNICÍPIOS

Fonte: Dados básicos: FOGE, Censos Demográficos de 1940, 1970 e 2000 (dados preliminares)

Nota: (1) Não inclui a população da região da Serra dos Aimorés
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TABELA 5
DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE SEGUNDO SITUAÇÃO oo ooMicíuo

REGIÕES DE PALJAMENTO DE MINAS GERAIS - 1970. 1980. 1991 E 2000
1970	1	1980	1	1991

Reão de
Planarren

Adio Paranaiba
Centra
Centro Oeste
Dose
Jequitinhonha/Mi
Mata
Noroeste
Norte
Sul

TotalUrbanal Rural

	

3,60	3,38	3.8E

	

26,64	37,78	14,1

	

5.69	6,28	5,0

	

11,95	9,12	15,12

	

8.36	5,031 12,08

	

13,71	12,83 14,66

	

2.02	0,95	3,21

	

8,54	4.47 13,0

	

13,511	13,07	14,01

Total Urbana 1 Rural
3,28	3,26	3,32

31,19	39,17	14,88
5.50	5,86	4,75

Total Urbana 1 Rural

	

3.26	3.33	3,0

	

33,42	38.98	16,8

	

5,46	5,791	4,4

12,1

15.55

TotalUrbana 1 Rurãad

	

3.30	3.38	2.96

	

35.06	39,49 14,90

	

5,53	5,77	4,43

	

8,60	7,95	11,53

	

5,47	3,91	12,58

	

11,31	10,57	14,72

	

1,88	1.71	2,64

	

8,35	6,57 16.46

	

13,34	12,66	16.41

	

7,16	7,99	3.38

6,90	4,331 12,14	6,171	4,18
12,25	11,09	14,61	11,73	10.85
2.08	1,28	3,72	1,94	1,58
8,42	5,44 14,52	8.63	6,31

13.23	12.43	14.881 13.22	12.66
7.101	4.711	6,731	8,

MINAS GERAIS	1 1 00,00 1 100, 00 1 100,00 1 1 00,00 1 100 ,001 1 00,001 100,00 1 100,001 1
Foste: Dados básicos: FIBGE. Censos Dnográficos 1970, 1980. 1991 e2000 (dados preliminares)

na ele Belo 1-lorizonte, sem duvida, o papel
mais importante nesse processo. Em 2000,
24,34o da população vivia na Região Metro-
politana e praticamente a metade, 12,5°, em
Belo Horizonte. Vale lembrar, entretanto,
que a Capital de Minas vem, ao longo d
anos, perdendo posição relativa para OS (li -

mais municípios da Região Metropolitani.
Esse fenômeno, observado na quase totali-
dade do conjunto de Regiões Metropolita-
nas do País, é fruto do sistema de exclusão
social cm que a população com menos re-
cursos é empurrada, principalmente pelo
mercado imobiliário, para a periferia das
capitais e, em seguida, para outros municí-
pios da Região Metropolitana.

As demais Regiões de Planejamento que
aumentaram a sua participação relativa fo-
ram o Alto Paranaiba, Centro-Oeste, Sul e
Triàngulo. Conjuntamente com a Central,
são aquelas que apresentaram taxas de cres-
cimento da população total maiores que a
média estadual no período de 1991 a 2000.
São também, com exceção apenas da Cen-
tral, as únicas que apresentaram aumento na
taxa de crescimento total entre as décadas
de 80 e 90.

Por outro lado, re giões como o Noroes-
te, apesar de o grande crescimento das suas
cidades, tinham em 2000 o menor contin-

100,00

gente populacional (li) Estado, apenas 1,9'
O jequitinhonha/Mucuri vem perdendo, há
muitas décadas, a sua importância
demográfica devido à sua grande emigração,
temporária ou ná, dctcrnunad.i pcla )
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NOTAS
1 A taxa de fecundidade total nas are .is rurais, que,

nos anus 60, chegou a 7,65 filhos! mulher, vem caiu-
do ao longo dos anos, chegando, nos anos 90, perto
de 3,30 filhos/mulher. Nos mesmos períodos de re-
ferência, a fecundidade das mulheres residentes lia,
áreas urbanas cai de 5,30 para 2,20 filhos/mulher.

2 Nesse caso, consideram-se apenas os movimentos nu-
gratórios intranacionais, não sendo computados os

fluxos de entrada e saída de migrantes internacio-
nais.

3 A concentração populacional é ainda maior quando
se observa apenas o segmento urbano do Estado. Pra-
ticamente 40' estio concetitradus tia região Central.

Há uma tendência de
Minas Gerais
aumentar sua
capacidade de
atração da população
de outros Estados,
inclusive imigrantes
de retorno, assim
como da sua
capacidade de
retenção dos
mineiros, com um
saldo migratório
interestadual, entre
1993/98, favorável
ao Estado em pouco
mais de 16 mil
pessoas
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