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Resumo
Este artigo tem por objetivo apresentar a emigração e imigração dos municípios da Microrregião de 
Pirapora - inseridos na Mesorregião Norte de Minas, em relação aos demais municípios do Brasil. 
A base de dados foi o Censo Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). A abordagem metodológica consistiu em levantamento bibliográfico, tratamento dos dados 
do Censo 2010 no software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) e elaboração de mapas. 
A Microrregião de Pirapora compreende dez municípios: Várzea da Palma, Pirapora, Riachinho, São 
Romão, Santa Fé de Minas, Buritizeiro, Ibiaí, Lassance, Jequitaí e Lagoa dos Patos. De acordo com o 
Censo Demográfico de 2010, na referida Microrregião a emigração é superior a imigração. A emigração 
é maior em Pirapora e Várzea da Palma, assim como a imigração, municípios que apresentam cidades 
com maior cadeia produtiva, tendo base industrial expressiva no contexto regional. O município de 
Lagoa dos Patos apresentou menos imigrantes e Santa Fé de Minas menor volume de emigrantes. O 
destino predominante dos emigrantes é para municípios da Mesorregião Norte de Minas, mais também é 
expressivo a quantidade de pessoas que foram para as Mesorregiões Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba 
e Metropolitana de Belo Horizonte. 

Palavras chave: População; Mobilidade; Intraestadual; Intrarregional.  

INTRODUÇÃO

O processo de formação dos municípios da Mesorregião Norte de Minas esteve fortemente 
ligada a migração, “caminho do gado”. Mesmo com mudanças na dinâmica econômica e produtiva 
as idas e vindas da população permanecem. 

As migrações no Norte de Minas Gerais fazem parte da histórica do povoamento e dos ciclos da 
nossa região. O processo de formação da região aliado à constituição e consolidação do latifúndio 
por meio da concentração de terras consolidou o capitalismo rural, provocou a destruição de 
chapadas e matas do cerrado e a expropriação das populações nativas. Como resultado tivemos 
uma intensa mecanização do rural, grandes fluxos de migrantes para grandes e médias cidades 
do país e da própria região [...]  (DE PAULA, 2009, p. 108-109.

O Norte de Minas apresenta particularidades socioeconômicas que reflete diretamente a origem 
e destino da população das sete microrregiões. Este estudo tem por objetivo apresentar a emigração e 
imigração especificamente dos municípios da Microrregião de Pirapora. Para tanto, utilizou-se a base 
de dados do Censo Demográfico de 2010 do IBGE, variável município de residência em 31 de julho de 
2005 (data fixa). A abordagem metodológica consistiu em levantamento bibliográfico, tratamento dos 
dados no SPSS e elaboração de mapas.

Sobre a variável data fixa, Rigotti (1999, p. 16-17), pontua: “Do ponto de vista analítico, este é um 
dado de fácil interpretação. O migrante será conceituado como aquele que residia em lugares diferentes 
nas duas datas, enquanto o não-migrante residia no mesmo local”. A variável data fixa identifica o 
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volume e a origem das migrações cinco anos antes do Censo. 
Os resultados apontam maior emigração do que imigração. A emigração predominante é 

intraestadual, sendo que é mais expressiva emigração intrarregional,ou seja, nos municípios do Norte 
de Minas. Em relação aos imigrantes, a origem da maioria é de municípios do Norte de Minas, portanto 
predomina a imigração intrarregional.

 
1 CONSIDERAÇÕES SOBRE A MICRORREGIÃO DE PIRAPORA 

Conforme o IBGE (1990), Minas Gerais foi regionalizado em 12 mesorregiões e 66 microrregiões. 
O Estado abrange 853 municípios, ja a Mesorregião Norte de Minas compreende 89 municípios 
distribuídos em sete microrregiões: Bocaiúva; Janaúba; Januária; Salinas; Grão Mogol; Montes Claros e 
Pirapora, área do estudo (Figura 1) .

Figura 1 - Minas Gerais - Mesorregiões / Norte de Minas -Microrregiões

A Microrregião de Pirapora abarca área de 23.071,697 km² e dez municípios (Figura 2). 
Geograficamente a Microrregião de Pirapora limita com municípios das Microrregiões de Januária e 
Montes Claros - Mesorregião do Norte de Minas; também como as Microrrregiões de Paracatu e Unaí - 
Mesorregião Noroeste de Minas, além da Microrregião de Curvelo e Três Marias - Mesorregião Central 
Mineira.
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Figura 2 - Mapa dos municípios da Microrregião de Pirapora -Norte de Minas

Historicamente as áreas dos municípios da referida Microrregião tiveram o processo de ocupação 
pelos europeus atrelado as expedições que percorriam o curso do rio São Francisco e a expansão da 
pecuária (Ciclo do Couro). Carvalho; Pereira; Taucce, (1998, p.282) apontam a importância de São 
Romão, no período colonial.

São Romão teve importância estratégica da maior envergadura na colonização e desbravamento 
da região mais a oeste de Minas Gerais. Foi o empório comercial que fazia a ligação de Minas com 
o litoral e o exterior, através dos territórios da Bahia e de Pernambuco, pelo rio São Francisco. 

A história da população dos municípios da Microrregião de Pirapora, esteve e continua fortemente 
marcada pela dinâmica do rio São Francisco, outrora via de escoamento de produtos e principal alternativa 
de mobilidade das pessoas. O rio de integração nacional é também responsável por aspectos culturais, 
costumes e crenças da população local. 

 No que se refere a população da Microrregião, conforme o IBGE (2010), foi recenseada 164.903 
habitantes (Tabela 1). 

Tabela 1 - População da Microrregião de Pirapora - 2010

Municípios
Pop. total 
(2010)

Pop. rural 
(2010)

Pop. urbana 
(2010)

Santa Fé de Minas 3.968 1.677 2.291
Lagoa dos Patos 4.225 1.146 3.079
Lassance 6.484 2.602 3.882
Ibiaí 7.839 1.835 6.004
Jequitaí 8.005 2.501 5.504
Riachinho 8.007 3.572 4.435
São Romão 10.276 3.807 6.469
Buritizeiro 26.922 3.292 23.630
Várzea da Palma 35.809 4.496 31.313
Pirapora 53.368 983 52.385
Total 164.903 25.911 138.992

                  Fonte: IBGE, Censo 2010 Org.: FONSECA, G,S,2016
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A maioria da população reside na área urbana 138.992 habitantes. Os municípios de Pirapora e 
Várzea da Palma concentram o maior volume de habitantes e Santa Fé de Minas a menor quantidade. 
A concentração da população nas cidades se deve a cadeia produtiva, mesmo no município que a base 
econômica principal esteja ligada a atividade agropecuária, como é o caso de Buritizeiro. O município 
de Buritizeiro apresenta grande extensão territorial 7.218,401km² e monoculturas de pinus e eucalipto. 
A descaracterização do cerrado, propiciou perdas de veredas, consequentemente problemas hídricos, 
fortalecimento de latifúndios, expropriação e a exclusão do pequeno produtor rural.

Em Várzea da Palma e Pirapora predomina o setor industrial, mesmo com o Perímetro de Irrigação 
Pirapora. De acordo com a Federação da Indústrias de Minas Gerais (FIEMG - 2015), na cidade de 
Várzea da Palma, encontram-se: Sada Siderurgia; Ltda; Rotavi Industrial Ltda e Rima Industrial S/A. Na 
cidade de Pirapora: Ligas de Alumínio S/A (LIASA); Companhia Ferro Ligas de Minas Gerais (Minas 
Ligas); Inonibrás Inoculantes e Ferro Ligas Nipo-Brasileira; Cachoeira Velonorte; Companhia de Fiação 
e Tecidos (Cedronorte); Grisbi Nordeste S/A e Transportes Wamag Ltda.

O Perímetro de Irrigação Pirapora foi instalado em 1978, apresenta sistema de irrigação por 
microaspersão (52,8%); aspersão convencional (46,4%) e gotejamento (0.8%). Ocupa área total de 
1.683,4 ha, sendo que a área irrigável é de 1.236 ha, as principais culturas são: uva, pinha, banana, 
manga,goiaba e maracujá (LIMA, MIRANDA, 2000).

No que se refere ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita dos municípios da Microrregião de 
Pirapora, pode-se identificar diferenças significativas, especialmente entre Lassance e Jequitaí (Tabela 
2). O PIB per capita é o valor “médio agregado por indivíduo, em moeda corrente e a preços de mercado, 
dos bens e serviços finais produzidos em determinado espaço geográfico, no ano considerado” (RIPSA, 
2008, p.96). O PIB per capita é obtido por meio da divisão do PIB do município pelo número total de 
habitantes.

Tabela 2 - PIB per capita dos municípios da Microrregião de Pirapora - 2010
Municípios PIB per capita
Lassance 23.346,15
Pirapora 21.784,44
Várzea da Palma 16.573,42
Lagoa dos Patos 10.660,46
Buritizeiro 9.668,08
São Romão 8.531,02
Riachinho 8.308,74
Ibiaí 7.792,00
Santa Fé de Minas 7.526,04
Jequitaí 7.342,20

                       Fonte: FJP, 2012 Org. FONSECA, G, S, 2016

Apesar do melhor PIB per capita ser de Lassance, deve-se considerar que Pirapora e Várzea 
da Palma apresentam mais população, portanto em termos proporcionais o PIB per capita é maior. Em 
Lassance a atividade econômica básica se restringe a agropecuária e reflorestamento de eucalipto.

Elencamos outros dados importantes para estudo de migração dos municípios da Microrregião 
de Pirapora: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM); Renda per capita e o percentual 
de pobres (Tabela 3). Os indicadores podem favorecer a emigração, assim como a imigração. Afinal as 
pessoas estão sempre em busca de melhor condição de vida, não importa a distância, assim as migrações 
podem refletir as diferenças regionais e municipais.

Há décadas, o movimento espacial, com mudança de residência, de milhões de pessoas tem 
caracterizado a sociedade brasileira. Um país com as dimensões continentais do Brasil, com seus 
desequilíbrios regionais e sociais, praticamente força grande parte da população a mudar a sua 
residência das áreas rurais para as urbanas ou destas para outros municípios, estados, regiões [...] 
(BRITO; CARVALHO, 2006, p. 1) - (grifo nosso).

De acordo com PNUD; IPEA; FJP (2013), o parâmetro de análise do IDHM se configura em: 
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muito baixo (0 a 0,499); baixo (0,500 a 0,599); médio (0,600 a 0,699); alto (0,700 a 0,799); muito alto 
(0,800 a 1). Para o cálculo do percentual de pobre de 2010, considerou-se a proporção dos indivíduos que 
apresentavam renda igual ou inferior a R$140,00 mensais. Quanto a renda per capita, representa a razão 
entre o somatório de toda a renda dos indivíduos residentes em domicílios particulares permanentes e 
o número total desses indivíduos. Valores em reais em 01 de  agosto de 2010 (o salário mínimo era de 
R$510,00).

Tabela 3 - Microrregião de Pirapora - IDHM, renda per capita e % de pobres 
Municípios IDHM  Renda per capita % de pobres 
Buritizeiro 0,624 340,72 18,93
Ibiaí 0,614 269,24 36,3
Jequitaí 0,643 345,53 27,69
Lagoa dos Patos 0,634 321,11 24,57
Lassance 0,629 364,30 22,5
Pirapora 0,731 596,44 13,06
Riachinho 0,632 290,89 33,66
Santa Fé de Minas 0,615 313,25 32,46
São Romão 0,640 307,02 35,65
Várzea da Palma 0,666 413,59 16,62

              Fonte: PNUD; IPEA, FJP, 2013 Org. FONSECA, G, S, 2015

O município de Pirapora se destaca com maior renda per capita, maior IDHM e menor percentual 
de pobres, mesmo tendo maior população da Microrregião. Depois de Pirapora os melhores indicadores 
analisados estão no município de Várzea da Palma. O município de Ibiaí, em 2010, apresentou os piores 
indicadores: menor renda per capita, maior percentual de pobres e menor IDHM. Pirapora foi o único 
município com IDHM alto, os demais apresentaram IDHM médio.

Ao comparar com a média do Brasil e de Minas Gerais, identificou-se renda per capita inferior 
em todos os municípios (Brasil - R$793,87 / Minas Gerais - R$749,69); em relação ao percentual de 
pobres, o município de Pirapora é o único inferior ao Brasil (15,2%); mas todos ficaram acima de Minas 
Gerais (10,97%). 

2 EMIGRAÇÃO DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE 
PIRAPORA

Conforme o IBGE (1969, p. 62) “[...] é difícil distinguir entre migrantes e pessoas em trânsito, 
todavia, procura-se determinar a diferença com base na duração da ausência da residência anterior ou 
na duração da permanência na nova”. O termo emigração se refere a saída do local de origem. Portanto, 
neste estudo apresenta-se quantos emigrantes saíram dos municípios da Microrregião e o destino dos 
mesmos. 

Emigraram 16.074 pessoas dos municípios da Microrregião de Pirapora, o que representa 9,74% 
da população total 164,903. Como já mencionado utilizou-se a  variável data fixa que aponta o volume 
e a origem dos emigrantes cinco anos antes do Censo. Ao analisar por município, identificou maior 
quantidade de emigrantes de Pirapora e menor em Santa Fé de Minas (Figura 3).

Figura 3 - Emigrantes dos municípios da Microrregião de Pirapora 
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Do município de Pirapora saíram o maior volume de emigrante, sendo 6.689. Em menor 
quantidade: Várzea da Palma 2.619; Buritizeiro 2.042; Jequitaí 1.020; Riachinho 874; Ibiaí 684; São 
Romão 675; Lassance 611; Lagoa dos Patos 582 e Santa Fé de Minas 278. Em relação ao destino 
dos emigrantes, pode-se apontar que dos 16.074, a maioria migrou para municípios de Minas Gerais 
(12.444). Os demais 3.630 para as outras Unidades da Federação (Tabela 4).

Tabela 4 - Destino dos emigrantes por município da Microrregião de Pirapora
UF/
Município
da Micro

Pirapora Várzea da 
Palma

Buritizeiro Jequitái Riachinho Ibiaí
S ã o 
Romão Lassance

Lagoa 
d o s 
Patos

Santa 
Fé de 
Minas

Total

Piauí - 2 - - - - - - - - 2

Pernambuco - - 13 - - - - - - - 13

Tocantins 19 - - - - - - - - 18 37

Santa Catarina 34 - - - - - - - - - 34

Maranhão 38 - - - - - 4 - - - 42

Mato Grosso 6 - - 45 - - - - - - 51

Espírito Santo 14 - - 30 - - - - 10 - 54

Pará 20 - - 38 - - - - - - 58

Paraná 57 10 - 9 - - - - - - 82
Rio Grande do 
Sul 112 - - - - - - - 7 - 119
Mato Grosso 
do Sul 70 27 - - 11 - - - - - 125

Rio de Janeiro 164 - - 43 - - - - 48 - 255

Bahia 196 48 - - - - - 32 - - 276

Brasília -DF 244 78 22 - 139 - 58 - - 44 585

Goiás 464 30 59 45 157 - 8 - - - 763

São Paulo 725 45 66 148 12 41 20 68 9 - 1.134

Minas Gerais 4.526 2.379 1.859 662 555 643 585 511 508 216 12.444

Total 6.689 2.619 2.042 1.020 874 684 675 611 582 278 16.074
Fonte: IBGE, Censo 2010 (Data fixa) Org: FONSECA, G.S, 2016

Os emigrantes tiram como destino municípios de: São Paulo (1.134); Goiás (763); Bahia (276); 
Rio de Janeiro (255); Mato Grosso do Sul (125); Rio Grande do Sul (119); Paraná (82); Pará (58); Mato 
Grosso (51); Espírito Santo (54); Maranhão (42); Tocantins (37); Santa Catarina (34); Pernambuco (13); 
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Piauí (2 dois), além de Brasília (585). Os dados apontam que a distância não se configura problema para 
os emigrantes.

Os  municípios de Pirapora e Várzea da Palma apresentaram maior integração com as Unidades 
da Federação. Não teve emigrantes dos municípios da Microrregião de Pirapora para o Acre; Amapá; 
Amazonas; Rondônia e Roraima (Região Norte do Brasil); assim como para os Estados da Região 
Nordeste: Ceará; Sergipe; Alagoas; Rio Grande do Norte e Paraíba. 

Considerando as Unidades da Federação que receberam emigrantes da Microrregião, apenas Piauí 
e Pernambuco não foram destino dos emigrantes de Pirapora. De todos os municípios da Microrregião 
de Pirapora duas pessoas do município de Várzea da Palma optaram emigrar para Piauí. Do município 
de Buritizeiro os emigrantes deslocaram para municípios de Pernambuco, Goiás, São Paulo e Minas 
Gerais, além da capital Brasília-DF. Os emigrantes do município de Jequitaí tiveram como destino: Mato 
Grosso; Espírito Santo; Pará; Paraná; Minas Gerais; São Paulo; Rio de Janeiro e Goiás.

De todos os municípios da Microrregião de Pirapora, a capital do Brasil - Brasília não foi destino 
apenas de emigrantes de Jequitái; Ibiaí; Lassance e Lagoa dos Patos. Já municípios de Goiás não tiveram 
como destino emigrantes de Ibiaí; Lassance; Lagoa dos Patos e Santa Fé de Minas. Os emigrantes de 
Ibiaí deslocaram apenas para municípios de Minas Gerais e de São Paulo. O município de Santa Fé de 
Minas apresentou menos emigrantes, sendo que o destino foi para Brasília-DF, municípios de Minas 
Gerais e Tocantins. Já do município de Lassance os emigrantes tiveram como destino municípios de 
Minas Gerais; Bahia e São Paulo.

No que se refere aos 12.444 emigrantes que tiveram como destino municípios de Minas Gerais, 
identificou-se que a maioria optou pelo Norte de Minas (Figura 4).

Figura 4 - Emigrantes da Microrregião de Pirapora para Mesorregiões de Minas Gerais.

Considerando as doze mesorregiões de Minas Gerais, o Norte de Minas recebeu 39,70% dos 
emigrantes, ou seja, 4.941. A proximidade geográfica com municípios do Norte de Minas provavelmente 
favoreceu a emigração. Emigraram 22,94% para o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (total 2.854) e 
22,28% para a Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte (2.773). A facilidade de acesso a municípios 
e a dinâmica produtiva do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e da Mesorregião Metropolitana de Belo 
Horizonte deve ter favorecido a atração dos moradores da Microrregião de Pirapora. Para as demais 
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mesorregiões foram menos de mil emigrantes: Noroeste de Minas (805); Oeste de Minas (295); Central 
Mineira (445); Zona da Mata (126); Campo das Vertentes (88); Vale dos Rio Doce (53); Sul/Sudoeste de 
Minas (39); Vale do Mucuri (20) e Jequitinhonha apenas cinco (5).

Ao analisar a emigração da população dos municípios da Microrregião de Pirapora pode-se 
inferir que a distância não representa obstáculo, pois existe migração para várias Unidades da Federação, 
todavia a proximidade geográfica também é marcante, especialmente para municípios da Mesorregião 
Norte de Minas.

3 ORIGEM DOS IMIGRANTES - MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DE PIRAPORA

De acordo com o IBGE (1969), o termo imigrante se aplica ao indivíduo que chega em determinado 
local. Assim, a mesma pessoa é emigrante (quando sai do local de origem) e imigrante (quando chega 
ao destino). Vale ressaltar que utilizou-se a variável data fixa que identifica o volume e a origem dos 
imigrantes cinco anos antes do Censo.

O número de imigrantes, ou seja, de indivíduos que chegaram de outros municípios na 
Microrregião de Pirapora foram 10.989. O município de Lagoa dos Patos recebeu o menor número de 
imigrantes (Figura 5).

Figura 5 - Municípios da Microrregião de Pirapora - imigrantes

Os municípios da Microrregião de Pirapora que receberam mais imigrantes foram Pirapora 
(4.312) e Várzea da Palma (2.132). Os demais municípios receberam menos de dois mil imigrantes: 
Buritizeiro (1.304); Lassance (645); São Romão (570); Jequitaí (563); Ibiaí (551); Riachinho (428) e 
Santa Fé de Minas (339).

Quanto a origem dos imigrantes, a maioria veio de municípios de Minas Gerais (8.490), das 
demais Unidades da Federação a quantidade foi bem menor (2.499) - (Tabela 5). 

Tabela 5 - Origem dos imigrantes por município da Microrregião de Pirapora
UF Pirapora

Várzea da 
Palma Buritizeiro Jequitaí Riachinho Ibiaí

São 
Romão Lassance

Lagoa 
dos Patos

Santa Fé 
de Minas

PI - - - - - 6 - - - -

MS 9 - - - - - - - - -
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RN - - 9 - - - - - - -

PE 10 - - - - - - - - -

AL - 10 - - - - - - - -

PA 8 - - - - - - 3 -

PB 12 - - - - 6 - - - -

SC 22 - - - - - - - - -

MA - - - - - - - 26 - -

ES - 22 - 5 - - - - - -

PR 20 12 - - - - - 7 - -

CE 13 29 - - - - - - - -

TO - 22 66 - - - - - - -

MT 25 - 67 - - - - - - -

RJ 154 - - - - - - 3 - -

GO 121 29 61 5 24 18 30 - 6 7

SP 255 67 - 30 - 35 87 21 3 18
Brásilia-
DF 252 48 44 28 83 5 20 19 - 47

BA 389 136 - - - 20 5 18 - 2

MG 3.030 1.749 1.057 495 315 467 428 551 133 265

Total 4.312 2.132 1.304 563 422 557 570 645 145 339
Fonte: IBGE, Censo 2010 (Data fixa) Org: FONSECA, G.S, 2016

Dos Estados da Região Nordeste chegaram 691 imigrantes, sendo seis (6) do Piauí; nove (9) do 
Rio Grande do Norte; dez (10) de Pernambuco e de Alagoas (cada); da Paraíba 18; do Maranhão 26; do 
Ceará 42 e da Bahia 570 imigrantes. 

Da Região Centro Oeste vieram nove (9) imigrantes do Mato Grosso do Sul; 91 do Mato Grosso; 
de Goiás 301 e 546 imigrantes de Brasília-DF. Dos Estados da Região Sul vieram 39 do Paraná e 22 de 
Santa Catarina. Da Região Norte vieram 11 imigrantes do Pará e 88 do Tocantins. Além de Minas Gerais 
na Região Sudeste também vieram imigrantes do Espírito Santo (27); do Rio de Janeiro (157) e de São 
Paulo (516).   

Considerando os 10.989 imigrantes, identificou-se 3.676 imigrantes retornados, o que equivale 
a 33,45%.  O imigrante retornado se configura em indivíduo que nasceu em um dos municípios da 
Microrregião de Pirapora; migrou para outro município e retornou. O município de Lagoa dos Patos 
apresentou menos imigrante retornado e Lassance o maior número.

Em relação a origem dos imigrantes por mesorregião de Minas Gerais, o maior volume chegou 
de municípios do Norte de Minas (Figura 6), portanto imigração intraestadual e intrarregional. 

A quantidade de imigrantes de municípios do Norte de Minas identificada foi 4.280 e 1.277da 
Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. Das demais mesorregiões vieram menos de mil 
imigrantes: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (890); Central Mineira (590); Noroeste de Minas (581); 
Jequitinhonha (226); Vale do Rio Doce (163); Sul/Sudoeste de Minas (103); Oeste de Minas (67); Zona 
da Mata (42); Campo das Vertentes (31); Vale do Mucuri (três 3). Identificou-se 237 imigrantes que não 
souberam informar o município de origem, portanto não é possível identificar a mesorregião. 

Figura 6 - Imigrantes da Microrregião de Pirapora para Mesorregiões de Minas Gerais.
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Analisou-se também o Saldo Migratório (SM), “[...] diferença entre o número de entradas e 
saídas de pessoas [...]” (IBGE, 2003 p.54). Para Fonseca (2015, p.28):

O SM representa a diferença do número de imigrantes (I) e de emigrantes (E). O saldo positivo 
significa que o número de imigrantes é superior ao de emigrantes; já o saldo negativo é o inverso; 
e o saldo nulo constitui-se em igual quantidade de emigrantes e imigrantes. Quando há muitos 
municípios de determinada área com saldo negativo, pode-se inferir que a perda migratória é 
elevada; então, deve-se analisar os fatores políticos, naturais e/ou socioeconômicos que têm 
afugentado a população. 

Ao calcular o SM por município e da Microrregião, identificou-se mais SM negativo, ou seja, 
maior volume de emigrante do que imigrante (Tabela 6).  

Tabela 6- Saldo Migratório dos municípios da Microrregião de Pirapora
Município Nº de imigrantes Nº de emigrantes SM
      Buritizeiro 1.304 2.042 -738
      Ibiaí 551 684 -133
      Jequitaí 563 1.020 -457
      Lagoa dos Patos 145 582 -437
      Lassance 645 611 34
      Pirapora 4.312 6.689 -2377
      Riachinho 428 874 -446
      Santa Fé de Minas 339 278 61
      São Romão 570 675 -105
      Várzea da Palma 2.132 2.619 -487
Total 10.989 16.074 -5085

             Fonte: IBGE, Censo 2010 Data fixa. Org. FONSECA, G.S, 2016

Os municípios de Santa Fé de Minas e Lassance apresentaram SM positivo, pois a quantidade 
de imigrantes supera a emigrantes. Nos demais municípios o SM é negativo, uma vez que a emigração é 
maior que a imigração. Neste estudo não se analisa as causas da emigração, da imigração e da imigração 
de retorno, o objetivo é apresentar o volume da migração, sendo que a variável utilizada foi data fixa. 
Todavia como predomina emigração e imigração intraestadual e intrarregional pode-se inferir que 
prevalece nas pessoas o interesse de continuar em Minas Gerais e no Norte de Minas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao processar os dados de migração, variável data fixa (cinco anos antes do Censo), dos dez 
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municípios da Microrregião de Pirapora em relação os demais do Brasil, identificou-se mais emigração 
do que imigração. Os municípios com maior população, Pirapora e Várzea da Palma, apresentaram maior 
volume de emigrantes e imigrantes. O município de Santa Fé de Minas apresentou menor quantidade 
de emigrantes e Lagoa dos Patos menos imigrantes. O percentual de imigrante retornado também é 
expressivo, principalmente em Lassance. Em relação ao saldo migratório é negativo em oito municípios, 
exceto nos municípios de Santa Fé de Minas e Lassance.

O destino predominante dos emigrantes é para municípios das mesorregiões de  Minas Gerais, 
portanto predomina emigração intraestadual. Deve-se também destacar que a Mesorregião Norte de Minas 
recebeu mais emigrantes da Microrregião de Pirapora, ou seja, identificou-se emigração intrarregional. 
O volume de emigrantes também é expressivo para as Mesorregiões Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba 
e Metropolitana de Belo Horizonte. As Mesorregiões Jequitinhonha e Vale do Mucuri receberam menor 
emigrantes dos municípios da Microrregião de Pirapora. Em relação a emigração para as outras Unidades 
da Federação, identificou-se maior volume para São Paulo. Na sequência Goiás e Brasília-DF. Duas 
pessoas de Várzea da Palma emigraram para Piauí, menor volume.   

Em relação a imigração também predominou a intraestadual e intrarregional. Vieram mais 
imigrantes de municípios das mesorregiões de Minas Gerais, em ordem de quantidade: Norte de Minas, 
Metropolitana de Belo Horizonte e Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba. Com volume menor, apenas 
três imigrantes do Vale do Mucuri. Quanto a imigração das demais Unidades da Federação, apresenta 
peculiaridade em relação a emigração. A maior quantidade de  imigrantes vieram da Bahia; Brasília-DF 
e São Paulo. Apenas o município de Ibiaí recebeu seis imigrantes do Piauí, a menor quantidade.

Pode-se concluir que o volume de migração na Microrregião de Pirapora é significativo, uma 
vez que a população total de cada município é relativamente pequena, abaixo de sessenta mil habitantes, 
sendo que seis municípios apresentaram menos de dez mil habitantes. Outro aspecto importante é a 
emigração e imigração intrarregional,  que pode indicar interesse de continuar no Norte de Minas ou 
obstáculos em migrar para outras mesorregiões ou para as demais Unidades da Federação.   
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