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As opiniões expressas nesta publicação são dos autores e não refletem necessariamente a opinião da Organização 

Internacional para as Migrações (OIM) ou do Escritório de População, Refugiados e Migração dos Estados Unidos 

da América (PRM). As denominações utilizadas no presente relatório e a maneira pela qual são apresentados os 

dados não implicam, por parte da OIM, qualquer opinião sobre a condição jurídica dos países, territórios, cidades 

ou áreas, ou mesmo de suas autoridades, nem tampouco a respeito à delimitação de suas fronteiras ou limites.  

 

A OIM está comprometida pelo princípio de que a migração segura, ordenada e digna beneficia aos migrantes a 

sociedade. Por seu caráter de organização intergovernamental, a OIM atua com seus parceiros da comunidade 

internacional para: ajudar a enfrentar os crescentes desafios da gestão da migração; fomentar a compreensão das 

questões migratórias; alentar o desenvolvimento social e econômico através da migração; e garantir o respeito 

pela dignidade humana e bem‐estar dos migrantes 
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Sou Imigrante 

 

Sou Imigrante dalém 

Lá do outro lado do oceano Forçado 

a abandonar o país Sim o país de 

origem 

Que há séculos venho lutando 

Querendo viver 

Batendo as portas nunca 

descerradas Sempre encerradas 

Não tenho terra Lá de onde eu 

venho Do qual vós chamais 

ou dizeis ser minha terra… Eu era 

igual uma flecha Querendo ir pra 

frente 

Eu era cada vez mais puxada pra trás 

Com mais força! 

E de tanto me puxarem Fui 

lançada veementemente 

Para atingir o alvo E vim aqui parar! 

Sou Imigrante Não tenho terra 

Tudo é terra 

 

 

 

Não importa se aqui ou lá! 

Quem dera que não houvessem fronteiras! 

Quem dera que não houvessem leis Leis 

essas que nos prendem, Separam, Hostilizam, 

injuriam e abalam! 

Oh, se não houvessem fronteiras Divisões 

geográficas 

E que todos os homens fossem só homens! Sem 

distinção de cores, raças, nacionalidades! Que 

culpa tenho eu em ser Preto ou branco? Cristão 

ou muçulmano? Hindu ou Budista? 

Judeu ou Samaritano? 

Se talvez as raças negra ou branca, não existissem! 

Na verdade, não existem O que 

apenas existe é… Raça humana! 

Sou Imigrante, emigrante, migrante Resistente, 

com força pra viver, almejando viver Sou resistível 

como um Leão da África 

Tenho garras de um falcão do mato Sou 

persistente como a onda movível Porém, 

me respeitem! 

Só quero viver a vida… Porque a 

terra é nossa, de todos nós 

Feito por Deus e entregue à todos os homens 

Não importa se aqui ou lá! 
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RESUMO EXECUTIVO 
 

O levantamento realizado teve por objetivo conhecer a percepção dos gestores e/ou técnicos das Secretarias Municipais de 

Assistência Social sobre o processo da mobilidade humana internacional no município, tratando da imigração, emigração e o 

retorno. Buscou-se conhecer a visão institucional sobre o tema e não aquela que poderia ser expressada pelo gestor/técnico 

em termos pessoais. Mesmo assim, foi possível observar em algumas cidades, nas quais mais de um gestor/técnico respondeu 

à pesquisa, que dependendo do cargo ocupado pelo respondente, havia discrepâncias nas respostas, mostrando que pessoas 

em cargos de chefia tinham visões distintas daqueles profissionais que estavam no atendimento direto à população. 

 

As informações foram coletadas por meio de um questionário elaborado no aplicativo Google Forms que continha 48 

questões objetivas. O tempo médio de resposta ao formulário era de sete minutos. O processo de construção do 

questionário contou com a participação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese/MG). O instrumento foi 

validado em reunião com as Diretorias Regionais da Secretaria que também auxiliaram na divulgação da pesquisa junto às 

prefeituras. O formulário ficou disponível para ser respondido no período de 19 de novembro de 2021 a 15 de janeiro de 

2022. A proposta inicial era que as Secretarias Municipais respondessem o formulário assim que o recebessem por e-mail ou 

outro meio de comunicação. No entanto, a realidade foi distinta do que se previa, o que levou a alteração da estratégia que 

passou a incluir uma busca ativa por meio de contato telefônico. Ao final, 488 municípios responderam ao questionário, 

57,2% dos municípios do Estado de Minas Gerais. 

 

No grupo dos municípios que responderam à pesquisa, 33,8% apontaram a presença de imigrantes, 64,3% a ocorrência da 

emigração e 65,2% indicaram a presença de retornados. Em relação à imigração, os venezuelanos compõem o maior grupo 

mencionado pelos respondentes e, nos municípios onde residem, são considerados em 66,3% dos casos como o grupo mais 

importante. O segundo grupo de imigrantes é composto pelos haitianos, seguido dos bolivianos e sírios. Outras 

nacionalidades foram também mencionadas, os argentinos e portugueses. Em termos de volume de imigrantes em 48,5% dos 

municípios o número de imigrantes ficava entre 1 a 10 pessoas. 

 

Quando se tratou dos emigrantes, a percepção dos técnicos sobre a emigração, como seria de se esperar em se tratando do 

Estado de Minas, era mais ampla do que no caso dos imigrantes. Quando se trata de país de destino, a emigração para os 

Estados Unidos da América tem maior destaque, seguido da indicação de Portugal. Ao tratar esse tema, dois períodos de 

tempo foram definidos, a emigração que aconteceu após 2015 até 2019, e o período mais recente, que compreende o 

momento da pandemia de COVID-19, janeiro de 2020 a outubro de 2021. No primeiro período considerado, em 90,0% dos 

casos foi relatado que o número de imigrantes ficava abaixo de 200 pessoas. Quanto ao destino, em 90,3% foi mencionada a 

migração para os Estados Unidos da América e Portugal foi lembrado em 83,6% das respostas. Ao tratar do momento mais 

recente, a resposta sobre a percepção da emigração foi constatada em 37,9% dos municípios que participaram da pesquisa. 

Em termos de países de destino, os Estados Unidos e Portugal foram os mais mencionados. No entanto, em termos de 

volume de emigrantes, em 70,9% dos casos foi indicado que o número de pessoas que saíram dos municípios não ultrapassava 

50 pessoas. 

 

Ao se considerar o retorno dos emigrantes, também foram indicados dois momentos, 2015 a 2019, e 01/2020 a 10/2021. 

No primeiro período, as indicações apresentadas pelos respondentes mostram que em 87,4% dos municípios o volume de 

retornados ficava abaixo de 50 pessoas. Em 70,9% dos municípios em que os informantes podiam identificar o país de origem 

dos retornados, foi indicado os Estados Unidos, seguido por Portugal. No período mais recente o retorno foi reportado em 

23,9% dos municípios, sendo que o volume, em 92,3% dos casos, ficou entre 50 a 100 pessoas. Ao se tratar dos países de 

origem dos retornados fica em destaque os Estados Unidos, seguidos de Portugal e Espanha. 

 

Ainda tratando do grupo que retornou em período recente, foi perguntado se nesse grupo haveria pessoas que voltaram de 

forma compulsória como deportado, em 40,9% dos municípios que haviam recebido retornados nesse período, foi 

identificada a presença de pessoas nessa situação. Em termos do total dos municípios que responderam à pesquisa (488), as 

cidades indicando a presença de deportados representam 5,1% do total. Em 49,9% dos casos, o volume de indivíduos nessa 

situação ficou no intervalo de 1 a 5 pessoas. 

 

Os achados desse levantamento indicam que há segurança no uso dessa metodologia de pesquisa para obter informações de 

um número elevado de localidades. Fica claro também que há necessidade de maior envolvimento de parceiros para contribuir 

na sensibilização dos técnicos e gestores municipais quanta a importância de considerar a mobilidade humana internacional 

como uma oportunidade para se conhecer outra realidade e, entender que tanto o imigrante, quanto o emigrante são sujeitos 

de direitos. 
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01 - INTRODUÇÃO 
  

 

Objetivo  

Avaliar a percepção sobre a mobilidade humana internacional junto aos técnicos 

das Secretarias Municipais de Assistência Social do Estado de Minas Gerais 

 

A história da migração internacional no Brasil possui uma trajetória que altera processos, hora com maior pertinência da 

imigração gerando saldos positivos nos fluxos migratórios, hora com momentos em que a emigração foi mais importante 

gerando saldo negativos. Ainda que os movimentos de entradas e saídas não se anulassem completamente, os períodos foram 

bem distintos e limitados, fazendo o país ser reconhecido como local de imigração ou local de emigração, conforme o 

movimento predominante.  

  

Apesar da crise econômica mundial, no início da década de 2010 os movimentos foram mantidos, ainda que com uma 

frequência maior de entradas. No entanto, os imigrantes que chegavam ao país compunham um grupo heterogêneo. 

Mesclavam-se brasileiros retornados, imigrantes de países limítrofes, e aqueles que buscavam o Brasil em uma experiência 

migratória distinta, como os haitianos, que até então não possuíam uma história de deslocamento para o país.  

  

Esse novo movimento migratório colocou diversos desafios que exigiram soluções inovadoras por parte do Estado além de 

contribuírem na construção do novo marco legal da migração internacional no Brasil: a Lei 13.445, de 2017. Esta lei substituiu 

o Estatuto do Estrangeiro que era a norma em vigor desde 1980, talvez um dos últimos resquícios jurídicos da ditadura 

militar. Em meados da década de 2010, outro deslocamento migratório foi adicionado ao conjunto dos novos perfis: os 

venezuelanos que buscam no Brasil a oportunidade de um recomeço, frente a ampla crise econômica e institucional que 

atinge o país vizinho (OIM, 2018). 

 

Os dados do período de 2000 a 2020 sobre a imigração no Estado de Minas Gerais estão disponíveis no Observatório das 

Migrações em São Paulo. O Observatório disponibiliza informações do sistema Sismigra do Ministério da Justiça por meio de 

ferramenta interativa. Para o Estado de Minas Gerais é indicado o número de 58.638 imigrantes, distribuídos em 631 dos 853 

municípios mineiros, ou seja 73,9% dos municípios possuem, pelo menos, uma pessoa de outra nacionalidade residindo na 

cidade.  

 

Dez municípios concentram 68,7% do total dos imigrantes no Estado sendo que as cidades de Belo Horizonte, Uberlândia e 

Contagem abrigam 52,1% desse total. Interessante destacar que dos municípios com pelo menos um imigrante, 158 (25,0%) 

registraram somente um imigrante como residente. 

 

Sobre a emigração, não foi possível coletar informações recentes sobre a origem e destino destas pessoas. A fonte de dados 

secundários que permitiu a conexão desses dois pontos foi o Censo Demográfico de 2010 que levantou a existência de fluxos 

de saída para o exterior nos municípios pesquisados. No total para o Estado de Minas Gerais foram computados 82.749 

emigrantes internacionais que correspondiam a 16,8% do total das pessoas que deixaram o Brasil nos 12 meses que 

precederam o censo. 

 

A emigração foi constatada em 681 dos 853 municípios mineiros perfazendo 79,8% do total. Dez dos municípios 

concentravam 47,6% total dos emigrantes no Estado sendo que as cidades de Belo Horizonte, Governador Valadares e 

Ipatinga respondiam por 32,4% dos emigrantes que tinham residido em Minas Gerais. Esses dados mostram que a distribuição 

espacial de emigrantes é mais ampla do que a de imigrantes. Ainda no campo da emigração, o Ministério das Relações 

Exteriores disponibiliza informações sobre o número de brasileiros residentes no exterior coletado pelas missões 

diplomáticas brasileiras.  

 

Considerando a informação do Censo de 2010 sobre a participação de Minas Gerais na emigração de brasileiros, é possível 

estimar o volume de mineiros vivendo no exterior. Para o ano de 2020, o Itamaraty indicou que 4,2 milhões de brasileiros 

viviam no exterior, o que indicaria um volume de, aproximadamente 710 mil mineiros que teriam emigrado. O Observatório 

da Imigração da Universidade de Brasília (OLIVEIRA, 2019) indica que entre 2010 e 2018, 2,66 milhões de brasileiros deixaram 

o país, reduzindo a estimativa dos mineiros residentes no exterior para, aproximadamente, 450 mil pessoas. Comparando-

se os dois conjuntos de estimativas, imigrantes e emigrantes, observa-se que a relação entre os de outra nacionalidade que 

entram no Estado e os mineiros que saem, fica próxima de 7 por 1, ou seja, de cada imigrante que reside em Minas Gerais, 

existem 7 mineiros residindo no exterior. 

   

Outro fator de impacto no município ligado à migração internacional é o retorno. Novamente a fonte de dados secundários 

disponíveis para conhecer o volume e a distribuição dos retornados foi o Censo Demográfico de 2010. Segundo o censo, 

aproximadamente 40.000 brasileiros que residiam no Estado de Minas Gerais em 2010 declararam ter morado no exterior 

entre 2000 e 2010.  

  

 

Três países foram indicados como as mais importantes origens: Estados Unidos da América, Portugal e Reino Unido, que 

respondem por 68,7% dos retornados. Em termos de cidades de destino em Minas Gerais foram levantadas no censo 460 
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cidades, sendo que as dez que mais receberam retornados contavam com 53,2% do volume total. As cidades de Belo 

Horizonte, Governador Valadares e Uberlândia congregam 37,6% dos retornados. Considerando os dados, observa-se que 

os movimentos de destino das imigrações e origem das emigrações, estão distribuídos por diversas cidades, todavia em 

períodos distintos e fruto de levantamento de fontes diversas. 
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02 - METODOLOGIA 
 

A nova Lei de Migração, a Lei 13.445 de 2017, abriu a possibilidade de um novo olhar sobre a migração internacional no país. 

O Estatuto do Estrangeiro anterior, Lei 6.815 de 1980, colocava a segurança nacional e os interesses do trabalhador brasileiro 

em destaque. Todavia, o novo marco legal considera o imigrante um sujeito de direito com garantia de acesso às políticas 

sociais em igualdade de condições com os brasileiros. A Nova Lei de Migração, portanto, normatiza o preceito garantido no 

artigo 5º da Constituição de 1988. Acesso a serviços nas áreas de saúde, educação e assistência social são garantidos na 

esfera municipal. Para equacionar os atendimentos, é necessário levantar o volume e as características dos migrantes, além 

de conhecer como os gestores municipais percebem essa realidade e tomam conhecimento de sua existência. 

      

A percepção ou a sensação em relação a alguma situação quer seja notada de forma real, como a interação com o público 

alvo em uma ação concreta, ou imaginária, sem o contato direto, mas por meio da observação no espaço vital, é fonte de 

discussão em vários campos das ciências, como na filosofia (CHAUI, 1999), na área social (BACHA, STREHLAU-2006), ou 

mesmo na área da saúde (GUILIO, et al. 2015). A maneira com que riscos e situações são percebidas é fundamental para a 

implementação de políticas. Para os agentes que atuam diretamente com a população, o conhecimento da existência de um 

determinado fenômeno é fundamental para o desenvolvimento de ações que contribuam para a redução de vulnerabilidades. 

Por outro lado, a avaliação dessa percepção auxilia no desenho de intervenções que permitam gerar sinergias que podem ser 

transformadas em atividades transversais de capacitação e preparação de atividades que envolvam diversos atores da esfera 

pública e de organizações da sociedade civil. 

    

Como primeiro estágio da observação da percepção da migração nos municípios, optou-se por considerar a área da 

assistência social. Dentre as várias razões dessa escolha, destaca-se a possibilidade de diálogo com um setor de políticas 

públicas diretamente ligado à vulnerabilidade social. Ao mesmo tempo, a partir da percepção dos técnicos e agentes dessa 

área da realidade do município, eles se tornam interlocutores privilegiados para indicar sobre a situação de pessoas que 

teriam, de alguma forma, passado por um processo migratório como imigrante, emigrante ou retornado. 

 

Para o levantamento de campo, elaborou-se um questionário para conhecer a percepção do responsável da área de assistência 

social do município sobre a migração internacional. O formulário além de identificar o município, possibilitou conhecer a 

posição do respondente na estrutura do órgão municipal de assistência. As questões foram divididas em três blocos que 

trataram da imigração, emigração e o retorno. Para cada situação perguntou-se a percepção do respondente  sobre o volume 

dos migrantes, os países de origem ou destino dependendo do tipo de movimento realizado e, se faziam uso dos serviços de 

assistência social oferecidos pelo município. O formulário foi disponilizado em uma plataforma Google para acesso por celular 

ou computador. 

     

A fase de coleta foi dividida em dois momentos. No primeiro, o questionário elaborado foi apresentado a técnicos em cargos 

de gerência da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (Sedese) dando-lhes a oportunidade de fazer sugestões na 

formatação das questões e auxiliar na preparação da divulgação do instrumento junto às prefeituras. O material de divulgação 

foi passado, pela Coordenação das Gerências Regionais de Assistência Social da Sedese às diretorias regionais de 

desenvolvimento, que fizeram o envio aos serviços locais dos municípios. O questionário foi enviado via e-mail e via Card 

contendo o link deste, que pode ser transmitido por meio dos grupos de WhatsApp existentes como forma de comunicação 

mais imediata. 

         

Ao mesmo tempo, criou-se uma equipe de estagiários interdisciplinares, que após capacitação, utilizaram o instrumental da 

busca ativa, fazendo contato direto com as Secretarias Municipais de Assistência Social, apresentando a pesquisa e indicando 

a importância e necessidade de responder ao questionário. Também foi oferecida a possibilidade de entrevistar o técnico 

municipal caso ele não tivesse a possibilidade de fácil acesso ao formulário. O tempo médio de resposta foi de sete minutos, 

o que permitiu avançar no levantamento. Nesta etapa, vários municípios alegaram não ter recebido a comunicação por meio 

da Sedese ou ter perdido essa comunicação devido ao acumulo de tarefas cotidianas a desenvolver e solicitaram à equipe 

que enviassem por e-mail pessoal ou por WhatsApp. 

 

Vale destacar que o prazo para resposta era até o dia 03 de dezembro de 2021 e como a adesão foi muito baixa a equipe de 

estagiários foi orientada a intensificar os esforços, preservando o respeito e a ética, os contatos, dessa vez por telefone, pelo 

envio de um novo Card comunicando o prazo de prorrogação de preenchimento do questionário para o dia 10 de dezembro 

e reforçando a importância da participação de todos os gestores da assistência social, visando contribuir para a elaboração 

do Primeiro Plano Estadual de Política de Atendimento ao Migrante de Minas Gerais, em elaboração no âmbito do Comitrate. 

Muitos municípios responderam a essa nova busca ativa, outros solicitaram novamente o envio do link do questionário via 

e-mail, o que foi feito até o dia 09/12/21. Infelizmente, alguns municípios não atenderam as ligações, não retornaram as 

mensagens enviadas pelo WhatsApp e pelo endereço eletrônico. 

   

Metodologicamente, ao final do levantamento, este processo foi avaliado pela equipe de estagiários e pelos diretores 

regionais, apontando os elementos que poderiam ter contribuído para a não resposta. Por algumas atitudes demonstradas 

por meio dos telefonemas, arriscamos a dizer que há uma falta de preparação ou sensibilização de alguns técnicos/gestores 

para lidar com a temática. 
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03 - ANÁLISE DOS DADOS DAS MESORREGIÕES 
 

 

Caracterização das Mesorregiões segundo informações Socioeconômicas, de 

Assistência Social e de Educação de Migrantes Internacionais no Estado de Minas 

Gerais 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MESORREGIÕES 

 

Mesorregião é uma subdivisão dos estados brasileiros que congrega diversos municípios de uma área geográfica com 

similaridades econômicas e sociais, que por sua vez, são subdivididas em microrregiões. Foi criada pelo IBGE e é utilizada 

para fins estatísticos e não constitui, portanto, uma entidade política ou administrativa. (GEOGRAFIASEED.GOV, 2022) 

 

Em virtude da extensão territorial (586.520 km²) e número de municípios (853), Minas Gerais divide-se em 12 mesorregiões, 

com características culturais, climáticas e geográficas diversas. Segue figura 1 com informações (ACMINAS, 2022). 

 

As 12 Mesorregiões são: Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba, Central Mineira, Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, 

Campo das Vertentes, Zona da Mata1.  

 

 

Figura 1: Conheça Minas Gerais. Mesorregiões de Minas Gerais 

 

 
 

Fonte: ACMINAS. Acessado em 15/02/2022.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ná página MG.GOV é possível acessar a Tabela completa das Mesorregiões e seus municípios: 

https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/arquivos/2016/ligminas_10_2_04_listamesomicro.pdf  
2 As fontes dos dados utilizados nesta apresentação estão informadas nos cartogramas anexos a ela. Demais informações econômicas sobre a mesorregião, 

assim como sobre os migrantes retornados e imigrantes inscritos no CadÚnico e sobre a relação de alguns municípios com o exterior estão em fontes 
listadas nas referências. 

https://www.mg.gov.br/sites/default/files/paginas/arquivos/2016/ligminas_10_2_04_listamesomicro.pdf
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3.1.1 Mesorregião Noroeste de Minas 

 

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

Segundo a ACMinas (Sem data), na Mesorregião Noroeste de Minas a base econômica principal inclui a agricultura, a 

agroindústria e a extração mineral. Segundo Amano e Rocha (Sem data), em 2010, 14,50% da população dessa mesorregião 

encontrava-se em situação de pobreza e 5,88% em situação de extrema pobreza. Nessa região, quatro municípios se destacam 

com seus PIB per capita e são apresentados a seguir com o percentual de contribuição no valor adicionado por seus principais 

setores: 

 

• Guarda Mor: R$ 56.186,80 (58,76% agricultura e 23,92% serviços); 

• Paracatu:  R$ 46.629,49 (39,73% indústria e 36,42% serviços); 

• Cabeceira Grande:  R$ 44.075,37 (52,99% indústria e 21,30% agricultura); e 

• Unaí:  R$ 38.850,78 (53,27% serviços e 24,06% agricultura). 

 

Mapa 1: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 

 
 

Mapa 2: PIB per capita por município, Mesorregião Noroeste de Minas 
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Informações econômicas – Emigração 

 

Na Mesorregião Noroeste de Minas, o fenômeno da emigração não é forte. A razão entre o número estimado de emigrantes 

e a população em quase todos os municípios está entre 0% e 3%, com a exceção do município de Lagamar que tem uma 

razão um pouco maior de 3,15%. 

 

Mapa 3: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões 

 

 
 

Mapa 4: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Noroeste de Minas 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

Com baixa emigração, a Mesorregião Noroeste de Minas também apresenta pouca assistência a migrantes retornados. Os 

dados dos mapas mostram famílias de emigrantes retornados inscritas no CadÚnico. Apesar de mais da metade dos 

municípios da região ter famílias de emigrantes retornados inscritas no CadÚnico, os números são muito baixos, sendo o 

município de Unaí o que apresenta número mais elevado, com apenas 5 famílias inscritas. 

 

Mapa 5: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 

 
 

Mapa 6: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Noroeste de Minas 
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Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

Em 2020, na Mesorregião Noroeste de Minas, não existia assistência a imigrantes por parte do poder público. Os cartogramas 

apresentam famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico. Nenhuma família estava inscrita no CadÚnico nesta mesorregião 

em 2020. 

 

Mapa 7: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 

 
 

Mapa 8: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Noroeste de Minas 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

A Mesorregião Noroeste de Minas não é uma grande receptora de imigrantes, exatamente devido ao seu baixo poder de 

absorção de mão de obra, com sua base econômica precária. Os mapas mostram dados de imigrantes em trabalho formal 

registrados na RAIS. Dos 19 municípios que compõem esta mesorregião, apenas 6 possuem imigrantes formalmente 

empregados. Mesmo assim com números muito baixos de inclusão. Apenas o município de Paracatu apresenta um número 

um pouco maior, com 15 imigrantes formalmente empregados. Todos os outros municípios não têm mais que cinco 

imigrantes nesta condição. 

 

Mapa 9: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 10: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Noroeste de Minas 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

A Mesorregião Noroeste de Minas não possui muitas pessoas nascidas no exterior cursando a educação básica em seu 

sistema escolar. Apesar de 13 dos seus 19 municípios terem algum estudante nascido no exterior, os números em cada 

município são baixos. Os três municípios da região que se destacam são: 

• Paracatu (13 estudantes); 

• João Pinheiro (12 estudantes); 

• Vazante (7 estudantes). 

 

Todos os outros 10 municípios possuem entre 1 e 5 estudantes nascidos no exterior. 

 

Mapa 11: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 

 
 

Mapa 12: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Noroeste de Minas 
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3.1.2 Mesorregião Norte de Minas 

 

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

A Mesorregião Norte de Minas também está dentre uma das mais pobres de Minas Gerais. Sua principal base econômica é a 

pecuária de corte e ao lado dela uma agricultura de alimentos básicos. A indústria vem ganhando espaço em alguns municípios, 

com destaque para as indústrias alimentícia, têxtil, farmacêutica, metalúrgica, confecções e cimenteira. Segundo Amano e 

Rocha, em 2010, 27,64% da população dessa mesorregião encontrava-se em situação de pobreza e 12,15% em situação de 

extrema pobreza. Nessa região, cinco municípios se destacam em suas contribuições para o PIB estadual, apresentadas a 

seguir com o percentual de contribuição dos seus principais setores:  

 

• Pirapora: R$ 40.566,30 (47,27% indústria e 36,74% serviços); 

• Grão Mogol: R$ 39.725,49 (48,43% indústria e 31,13% agricultura); 

• Riacho dos Machados:  R$ 29.972,04 (48,14% indústria e 18,67% agricultura); 

• Olhos D’Água:  R$ 26.091,28 (64,93% agricultura e 19,30% serviços públicos); 

• Montes Claros: R$ 23.323,68 (60,14% serviços e 19,70% indústria). 

 

Mapa 13: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 

 
 

Mapa 14: PIB per capita por município, Mesorregião Norte de Minas 
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Informações econômicas – Emigração 

 

Na Mesorregião Norte de Minas, o fenômeno da emigração não é forte. A razão entre o número estimado de emigrantes e 

a população em quase todos os municípios está entre 0% e 3%, sem exceção. 

 

Mapa 15: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 16: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Norte de Minas 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

Com baixa emigração, a Mesorregião Norte de Minas também apresenta pouca assistência a migrantes retornados. Os dados 

dos mapas mostram famílias de emigrantes retornados inscritas no CadÚnico. Dos 89 municípios desta mesorregião, 37 

possuem famílias de migrantes retornados inscritas no CadÚnico. Porém, os números são muito baixos. Com a exceção do 

município de Montes Claros, que tem 16 famílias inscritas, todos os outros municípios que disponibilizam essa assistência 

possuem número de famílias assistidas inferior ou igual a 3. 

 

Mapa 17: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 18: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Norte de Minas 
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Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

A Assistência Social aos imigrantes, pelo poder público, na Mesorregião Norte de Minas é incipiente. Os cartogramas 

apresentam famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico. Apenas quatro municípios possuem famílias de imigrantes inscritas 

no CadÚnico, mesmo assim com números muito baixos. Dos quatro municípios, o único que apresenta um número maior 

de famílias inscritas é Montes Claros, com 16 famílias. Os outros três municípios possuem em cada um, apenas 1 família 

inscrita. São os municípios de Claro dos Poções, Montalvânia e Pirapora. 

 

Mapa 19: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 20: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Norte de Minas 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

A Mesorregião Norte de Minas não é uma grande receptora de imigrantes, exatamente devido ao seu baixo poder de 

absorção de mão de obra, com sua base econômica precária. Os mapas mostram dados de imigrantes formalmente 

empregados e registrados na RAIS. Dos 89 municípios que compõem esta mesorregião, apenas 13 possuem imigrantes 

formalmente empregados. Mesmo assim com baixos números de inclusão. Somente o município de Montes Claros possui 

um número maior de imigrantes (42) formalmente empregados. Todos os outros municípios possuem menos de 3 imigrantes 

nesta condição. 

 

Mapa 21: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 22: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Norte de Minas 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

A Mesorregião Norte de Minas apresenta um número médio de pessoas nascidas no exterior cursando a educação básica 

em seu sistema escolar. 36 dos 89 municípios que compõem esta mesorregião possuem algum estudante nascido no exterior. 

Três deles apresentam um número maior. São eles:  

 

• Montes Claros (51 estudantes); 

• Pirapora (15 estudantes); 

• Salinas (10 estudantes); 

 

Em todos os outros 33 municípios os números são baixos, entre 1 e 5 estudantes apenas. 

 

Mapa 23: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 24: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Norte de Minas 
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3.1.3 Mesorregião Jequitinhonha 

 

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

Segundo a ACMinas (Sem data), a Mesorregião Jequitinhonha é a mais pobre de Minas Gerais. Sua principal base econômica 

é a pecuária de corte e ao lado dela uma agricultura de alimentos básicos. O setor industrial é inexpressivo. Segundo Amano 

e Rocha (Sem data) é a mesorregião de Minas Gerais em que o percentual de população em pobreza e extrema pobreza é 

maior. Em 2010, 32,16% da população dessa mesorregião encontrava-se em situação de pobreza e 14,96% em situação de 

extrema pobreza. Os municípios com PIB per capita mais elevados são apresentados a seguir com as proporções de 

contribuição ao valor adicionado por seus principais setores:  

 

• Senador Modestino Gonçalves:  R$ 23.365,20 (61,16% agricultura e 21,96% serviços públicos); 

• Salto da Divisa: R$ 14.698,14 (31,31%serviços e 34,19% serviços públicos). 

 

Mapa 25: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 26: PIB per capita por município, Mesorregião Jequitinhonha 
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Informações econômicas – Emigração 

 

Apesar da pobreza, a Mesorregião Jequitinhonha não possui forte emigração, pois não possui um histórico de relação com o 

exterior que possibilite esse fluxo. Nesta região a razão entre o número estimado de emigrantes e a população residente 

não ultrapassa 10% em nenhum município. Os municípios que podem ser destacados são: 

 

• Padre Paraíso (8,51%); 

• Rio do Prado (8,29%); 

• Palmópolis (7,23%). 

 

Mapa 27: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 28: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Jequitinhonha 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

A Mesorregião Jequitinhonha não é a mais fraca em termos de assistência aos migrantes retornados. Em muitos de seus 

municípios esta assistência está presente, porém com baixo número de inclusão. Os dados dos mapas mostram o número 

de famílias de emigrantes retornados inscritos no CadÚnico. Nesta região, o município que se destaca é Padre Paraíso, com 

24 famílias inscritas no CadÚnico. Em todos os outros municípios os números são bem inferiores, variando de 0 a 7 famílias 

inscritas. 

 

Mapa 29: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 30: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Jequitinhonha 
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Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

A Assistência aos imigrantes, pelo poder público, na Mesorregião Jequitinhonha em 2020 era praticamente inexistente. Os 

cartogramas apresentam famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico. Apenas três municípios possuem famílias de imigrantes 

inscritas no CadÚnico, mesmo assim com número muito baixo. São os municípios de Joaíma, Diamantina e Datas, cada um 

com apenas uma família inscrita. 

 

Mapa 31: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 32: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Jequitinhonha 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

A Mesorregião Jequitinhonha não é uma grande receptora de imigrantes, exatamente devido ao seu baixo poder de absorção 

de mão de obra, com sua base econômica precária. Não consegue tampouco incluir imigrantes no mercado formal de 

trabalho. Os mapas mostram dados de imigrantes no mercado formal de trabalho, registrados na RAIS. Dos 51 municípios 

que compõem esta mesorregião, apenas 8 possuem imigrantes incluídos no mercado formal de trabalho e, ainda assim, com 

baixo número de inclusão. Apenas o município de Diamantina, provavelmente por ser um polo turístico, apresenta um 

número um pouco maior de imigrantes (15) formalmente empregados. Todos os outros 7 municípios não empregam 

formalmente mais que 2 imigrantes cada. 

 

Mapa 33: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 34: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Jequitinhonha 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

A Mesorregião Jequitinhonha não possui muitas pessoas nascidas no exterior cursando a educação básica em seu sistema 

escolar. Apesar de 27 dos 51 municípios desta mesorregião terem algum estudante nascido no exterior, na maioria deles o 

número é baixo. Os três principais municípios da região que se destacam são: 

 

• Diamantina (21 estudantes); 

• Almenara (16 estudantes); 

• Padre Paraíso (14 estudantes). 

 

Todos os outros 24 municípios possuem entre 1 e 5 estudantes nascidos no exterior. 

 

Mapa 35: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 36: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Jequitinhonha 
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3.1.4 Mesorregião Vale do Mucuri 

 

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

A Mesorregião Vale do Mucuri é uma das mesorregiões mais pobres de Minas Gerais, apresentando uma das menores 

contribuições para o PIB estadual. Sua principal base econômica é a pecuária de corte e ao lado dela uma agricultura de 

alimentos básicos. O setor industrial é inexpressivo. Segundo Amano e Rocha, em 2010, 28,52% da população dessa 

mesorregião encontrava-se em situação de pobreza e 12,72% em situação de extrema pobreza. Nessa região, os municípios 

com PIB mais elevado apresentam as seguintes proporções de contribuição para o PIB estadual e os seguintes setores mais 

fortes nessa contribuição:  

 

• Teófilo Otoni: R$ 17.942,67 (62,75% e 24,71% serviços públicos); 

• Carlos Chagas: R$ 17.722,50 (41,80%serviços e 27,14% serviços públicos); 

• Nanuque: R$ 17.319,35 (46,73% serviços e 43,66% serviço público). 

 

Mapa 37: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 38: PIB per capita por município, Mesorregião Vale do Mucuri 
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Informações econômicas – Emigração 

 

Vizinha do Vale do Rio Doce, a Mesorregião Vale do Mucuri também apresenta forte emigração. Nessa região, este fenômeno 

atinge quase a totalidade dos municípios, porém em 2020 se apresentou com mais força em quatro municípios, retirando 

deles uma parcela maior que 50% de sua população: 

 

• Sobrália: 78,25%; 

• São Geraldo da Piedade:  76,14%; 

• Fernandes Tourinho: 64,03%; 

• Nova Belém: 63,28%. 

 

Mapa 39: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 40: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Vale do Mucuri 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

Apesar de também possuir forte emigração, a Mesorregião Vale do Mucuri não apresenta um grande número de retornados 

sendo assistidos pelo município. Nela destaca-se apenas o município de Teófilo Otoni com 30 famílias inscritas no CadÚnico. 

Dos municípios que prestam assistência a poucos retornados podemos destacar: 

 

• Ataléia (15 famílias); 

• Umburatiba (7 famílias). 

 

Mapa 41: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 42: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Vale do Mucuri 
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Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

A Mesorregião Vale do Mucuri não é uma grande receptora de imigrantes, exatamente devido ao seu baixo poder de absorção 

de mão de obra, com sua base econômica precária. Os mapas mostram dados de famílias imigrantes inscritas no CadÚnico. 

Nos quatro municípios em que essa assistência é dada aos imigrantes residentes na região, os número estão nos níveis mais 

baixos da escala, não ultrapassando 2 famílias por município. São eles: Teófilo Otoni, Umburatiba, Serra dos Aimorés e 

Setubinha. 

 

Mapa 43: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 44: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Vale do Mucuri 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

A Mesorregião Vale do Mucuri apresenta pouquíssimos imigrantes inseridos no mercado formal de trabalho. Os mapas 

mostram dados de imigrantes com emprego formal, inscritos na RAIS. O município de Teófilo Otoni, apesar de se destacar 

em relação aos demais, possui apenas 21 imigrantes incluídos no mercado de trabalho formal. Todos os outros municípios 

possuem bem menos, apresentando números inferiores a 3 em cada um deles. 

 

Mapa 45: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 46: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Vale do Mucuri 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

Quase a totalidade dos municípios da Mesorregião Vale do Mucuri possuem pessoas nascidas no exterior incluídas em seu 

sistema escolar. Com certeza boa parte dessas pessoas são brasileiros filhos de emigrantes retornados, que voltam com os 

pais para o Brasil, pois como já foi demonstrado, o Vale do Rio Mucuri não é uma grande receptora de imigrantes. O principal 

município da região que recebe pessoas nascidas no exterior no sistema escolar é Teófilo Otoni com 160 estudantes. Além 

dele, podemos destacar: 

 

• Carlos Chagas (13 estudantes); 

• Poté (9 estudantes); 

• Ataléia (7 estudantes). 

 

Mapa 47: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 48: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Vale do Mucuri 
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3.1.5 Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

 

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

A Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba é a que mais contribui para o PIB estadual. É a principal produtora de cereais 

do Estado, conta com o maior rebanho bovino e é a segunda mais importante produtora de café, além de responder por 

75% da produção estadual de açúcar e álcool. Na indústria, destacam-se os segmentos, metalúrgico, alimentício, cigarros, 

produtos de limpeza, madeireiro, calçados e artefatos de borracha. É a mesorregião que apresenta a menor proporção de 

população em situação de pobreza (6,16%) e uma das menores proporções em extrema pobreza (3,02%). Os cinco municípios 

que mais contribuem para o PIB estadual são apresentados a seguir com seu percentual de contribuição e os percentuais de 

contribuição dos seus principais setores para o PIB local:  

 

• Araporã: R$ 189.000,59 (74,67% indústria e 16,53% serviços); 

• Tapira: R$ 131.997,61 (63,97% indústria e 20,11% serviços); 

• Nova Ponte: R$ 74,620,35 (51,35% indústria e 25,62% agricultura); 

• Estrela do Sul: R$ 72.318,96 (79,34% agricultura e 10,74% serviços); 

• Santa Vitória: R$ 68.299,27 (66,07% serviços e 12,77% agricultura). 

 

Mapa 49: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 50: PIB per capita por município, Mesorregião Triângulo Mineiro /Alto Paranaíba 
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Informações econômicas – Emigração 

 

Na Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, o fenômeno da emigração ocorre em sua parte mais a leste, exatamente 

nos municípios em que o PIB per capita é menor. Sabemos que um baixo PIB per capita sozinho não é um determinante de 

emigração. Para esse fenômeno ocorrer, uma rede social formada com o exterior precisa existir. Na página da Prefeitura de 

Tiros, o município com maior razão entre o número estimado de emigrantes e a população, a história de Tiros é contada 

como um município que tem mais de 20 anos de relação com New Jersey, nos Estados Unidos, como destino de seus 

emigrantes. Além de Tiros, outros dois municípios do seu entorno apresentam uma razão de mais de 10% de emigrantes na 

população. São eles Carmo do Paranaíba, com 13,80% e Matutina com 24,60%. Um pouco distante da região em que Tiros 

se localiza os municípios de Uberlândia, Cascalho Rico e Iraí de Minas apresentam uma razão de emigrantes na população 

entre 3% e 10%. 

 

Mapa 51: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões. 

 
 

Mapa 52: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

O cartograma que apresenta o número de migrantes retornados inscritos no CadÚnico na Mesorregião do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, mostra o município de Uberlândia com o maior número de famílias de emigrantes retornados 

assistidas pelo município. Uberlândia não é um município com uma razão alta entre o número de emigrantes e a população, 

mas neste mapa aparece como o que oferece maior assistência àqueles que para lá retornam com necessidade de assistência. 

Essa possibilidade de assistência em Uberlândia com certeza ocorre por este ser o maior município em termos de população 

nessa mesorregião e uma das maiores áreas urbanas, com uma população estimada pelo IBGE em 2020 de 706.597 pessoas. 

Já Tiros, que é o município com a maior razão de emigrantes na população, possui uma população estimada em 2021 de 

apenas 6.369 pessoas, uma população que inclusive diminuiu de tamanho, já que em 2010 havia 6.906 pessoas. 

 

Mapa 53: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 54: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba 
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Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

É mais comum ter migrantes retornados no CadÚnico, do que imigrantes. No quesito assistência aos imigrantes, os 

cartogramas  também informam Uberlândia como o município com o maior número de famílias de imigrantes inscritas no 

CadÚnico (30 famílias). Além de Uberlândia, os seguintes municípios possuem algumas poucas famílias de imigrantes inscritas 

no CadÚnico: Ituiutaba, Araguari, Indianópolis, Araxá, Tapira e São Gotardo (2 famílias cada), e Uberaba (4 famílias). 

 

Mapa 55: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 56: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

Por ser uma das mesorregiões mais economicamente prósperas de Minas Gerais, a Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba, se destaca nos cartogramas como uma região que inclui melhor os imigrantes no mercado de trabalho formal. Os 

mapas mostram dados de imigrantes registrados na RAIS por município. Aqui se destacam os municípios de Uberlândia (701 

imigrantes) e dois municípios vizinhos, Uberaba (262 imigrantes) e Araguari (218 imigrantes). Dentre os municípios com 

número menor de imigrantes no mercado formal, se destacam, Patos de Minas (36 imigrantes), Araxá (19 imigrantes) e 

Ituiutaba (14 imigrantes). 

 

 

Mapa 57: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 

 
 

Mapa 58: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

Assim como se destaca na inclusão de migrantes retornados na assistência social e imigrantes no mercado de trabalho, a 

Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba se destaca na inclusão de pessoas nascidas fora do Brasil na educação básica. 

Essas pessoas podem ser filhos de brasileiros retornados ou de Imigrantes. Notamos aqui novamente o destaque de 

Uberlândia (222 estudantes), assim como dois outros municípios, Uberaba (142 estudantes) e Patos de Minas (108 

estudantes). Dentre os municípios com números menores se destacam, Araguari (45 estudantes), Tiros (36 estudantes), São 

Gotardo (34 estudantes), Araxá (27 estudantes), Carmo do Paranaíba (27 estudantes), Ituiutaba (17 estudantes), Frutal (10 

estudantes), Matutina (10 estudantes), Santa Rosa da Serra (9 estudantes) e Patrocínio (9 estudantes). 

 

Mapa 59: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 60: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Triângulo Mineiro /Alto 

Paranaíba 
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3.1.6 Mesorregião Central Mineira 

  

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

Segundo a ACMinas (Sem data) na Mesorregião Central Mineira a base econômica principal é a mineração e a metalúrgica. É 

dessa região que sai a maior parte da produção de minério de ferro de Minas Gerais. Segundo Amano e Rocha (Sem data), 

em 2010, 10,76% da população dessa mesorregião encontrava-se em situação de pobreza e 3,62% em situação de extrema 

pobreza. Nessa região, cinco municípios se destacam com seu PIB per capita e são apresentados a seguir com o percentual 

de contribuição ao valor adicionado dos seus principais setores: 

 

• Três Marias: R$ 84.505,37 (65,77% indústria e 24,57% serviços); 

• Morada Nova de Minas:  R$ 35.287,53 (56,35% agricultura e 22,53% serviços); 

• Lagoa da Prata: R$ 35.108,05 (55,57% serviços e 28,22% indústria); 

• Araújos: R$ 33.338,17 (40,73% serviços e 38,55% agricultura);  

• Luz:  R$ 27.700,42 (54,05% serviços e 19,02% agricultura). 

 

Mapa 61: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 62: PIB per capita por município, Mesorregião Central Mineira 
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Informações econômicas – Emigração 

 

Na Mesorregião Central Mineira a emigração além de não ser forte, está mais concentrada em sua parte oeste, em que a 

razão entre o número estimado de emigrantes e a população fica um pouco maior, entre 3% e 10%. Essa região está próxima 

da Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, vizinha de Tirol, o município dessa última que desenvolveu uma relação 

com o estado de New Jersey nos Estados Unidos, nas últimas décadas. Os municípios dessa região que devem ser destacados 

são: 

 

• Estrela do Indaiá: 9,75%; 

• Luz: 9,53%; 

• Paineiras: 5,89%; 

• Serra da Saudade: 4,98%; 

• Dores do Indaiá: 4,55%. 

 

 

Mapa 63: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 64: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Central Mineira 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

A Mesorregião Central Mineira não é uma região que oferece muita assistência ao emigrante retornado. Os dados dos mapas 

mostram famílias de emigrantes retornados inscritas no CadÚnico. Estes números são muito baixos nessa mesorregião, com 

o município de Curvelo apresentando o maior número, apenas 5 famílias inscritas no CadÚnico. Todos os outros municípios 

apresentam números ainda menores. 

 

Mapa 65: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 66: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Central Mineira 
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Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

A Mesorregião Central Mineira também não oferece assistência aos imigrantes. Os cartogramas apresentam famílias de 

imigrantes inscritas no CadÚnico. Apenas dois municípios possuem imigrantes inscritos no CadÚnico, mesmo assim com 

números muito baixos. São eles, Bom Despacho e Três Marias, cada um com apenas uma família inscrita. 

 

Mapa 67: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 68: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Central Mineira 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

A Mesorregião Central Mineira não é uma grande receptora de imigrantes com baixo poder de inclusão de imigrantes no 

mercado formal de trabalho. Os mapas mostram dados de imigrantes com trabalho formal registrados na RAIS. Dos 30 

municípios desta mesorregião, apenas 10 contam com algum imigrante com emprego formal. O município de lagoa da Prata 

é o que possui o maior número de imigrantes nessa condição, com apenas 6 imigrantes. Todos os outros 9 municípios 

apresentam números menores ou iguais a 3. 

 

Mapa 69: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 

 
 

Mapa 70: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Central Mineira 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

A Mesorregião Central Mineira não possui muitas pessoas nascidas no exterior cursando a educação básica em seu sistema 

escolar. Apesar de mais da metade dos 30 municípios desta mesorregião ter algum estudante nascido no exterior, o número 

em cada município é baixo. Os cinco principais municípios da região que se destacam são: 

 

• Luz (13 estudantes); 

• Lagoa da Prata (12 estudantes); 

• Dores do Indaiá (10 estudantes); 

• Três Marias (10 estudantes); 

• Bom Despacho (8 estudantes). 

 

Mapa 71: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 72: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Central Mineira 
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3.1.7 Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte 

 

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

Na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte a base econômica é bem diversificada com um forte predomínio do setor 

de serviços, por conter a capital do Estado. Na indústria, destacam-se os segmentos, metalúrgico, alimentício, eletro 

eletrônicos, refino de petróleo, têxtil, cosméticos e produtos de limpeza. Segundo Amano e Rocha, em 2010, 8,93% da 

população dessa mesorregião encontrava-se em situação de pobreza e 4,01% em situação de extrema pobreza. Nessa região, 

seis municípios se destacam em suas contribuições para o PIB estadual, apresentados a seguir com o percentual de 

contribuição dos seus principais setores:  

 

• São Gonçalo do Rio Abaixo: R$ 337.288,81 (72,27% indústria e 23,79% serviços); 

• Jeceaba: R$ 204.457,11 (67,79% indústria e 25,54% serviços); 

• Confins: R$ 163.730,37 (89,80% serviços e 5,50% indústria); 

• Itatiaiuçu: R$ 140.310,70 (69,99% indústria e 24,46% serviços); 

• Nova Lima: R$ 111.562,61 (58,89% indústria e 34,77% serviços); 

• Ouro Branco: R$104.169,22 (65,72% indústria e 28,39% serviços). 

 

Mapa 73: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 74: PIB per capita por município, Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte 
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Informações econômicas – Emigração 

 

Na Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, o fenômeno da emigração não é forte (entre 3 a 10%) e ocorre espraiado, 

em municípios localizados em todas as direções, com pouca concentração em sua região norte local em que o PIB per capita 

é muito baixo. De todos os municípios que estão destacados no cartograma da mesorregião, os que apresentam uma razão 

entre o número estimado de emigrantes e a população, que se aproxima mais de 10% são: 

 

• Rio Vermelho (8,50%); 

• Dionísio (6,50%); 

• Santo Antônio do Itambé (6,00%). 

 

Belo Horizonte, a Capital do Estado de Minas Gerais e maior cidade desta mesorregião apresenta uma razão de 4,90%. 

 

Mapa 75: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 76: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

O cartograma que apresenta o número de migrantes retornados inscritos no CadÚnico na Mesorregião Metropolitana de 

Belo Horizonte, mostra o município de Belo Horizonte como o que possui o maior número de famílias de emigrantes 

retornados assistidas pelo município. Belo Horizonte não é o município com a maior razão entre o número de emigrantes e 

a população, mas neste mapa aparece como o que oferece maior assistência àqueles que para lá retornam com necessidade 

de assistência. Além dele, alguns municípios vizinhos, como Betim, Contagem, Ribeirão das Neves e Santa Luzia, também se 

destacam. Essa maior possibilidade de assistência em Belo Horizonte e alguns municípios vizinhos com certeza ocorre por 

Belo Horizonte e vizinhos, serem os maiores municípios da região em termos de população e também os mais urbanos, com 

administrações municipais mais eficientes em termos de assistência social. 

 

Mapa 77: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 78: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Metropolitana de 

Belo Horizonte 

 
 

 

 

 



 

 

 44 

Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

No quesito assistência aos imigrantes, os cartogramas  também informam Belo Horizonte (38 famílias) e Contagem (53 

famílias) como os municípios com o maior número de famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico. Dos municípios dessa 

mesorregião que oferecem alguma assistência, mesmo que seja para poucas famílias, podemos destacar, Betim (13 famílias) e 

Ribeirão das Neves (7 famílias). Todos os outros municípios apresentam não mais que 0 a 3 famílias inscritas no CadÚnico. 

 

Mapa 79: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 80: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Metropolitana de 

Belo Horizonte 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

Por ser uma das mesorregiões mais economicamente prósperas de Minas Gerais e com uma base econômica diversificada, 

ficando atrás apenas da Mesorregião Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, a Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte se 

destaca nos cartogramas como uma das regiões que inclui melhor os imigrantes no mercado de trabalho formal. Os mapas 

mostram dados de imigrantes registrados na RAIS por município. Aqui se destacam os municípios de Belo Horizonte (1796 

imigrantes) e cinco outros municípios: Contagem (793 imigrantes), Betim (237 imigrantes), Nova Lima (214 imigrantes), 

Sabará (69 imigrantes) e Sete Lagoas (57 imigrantes). Dentre os municípios com número menor de imigrantes no mercado 

de trabalho formal, se destacam, Lagoa Santa (36 imigrantes), Ouro Preto (33 imigrantes), Santa Luzia (32 imigrantes), Jeceaba 

(23 imigrantes) e Vespasiano (14 imigrantes). 

 

Mapa 81: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 82: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

Assim como se destaca na inclusão de migrantes retornados na assistência social e imigrantes no mercado de trabalho, a 

Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte se destaca na inclusão de pessoas nascidas fora do Brasil na educação básica. 

Essas pessoas podem ser filhos de brasileiros retornados ou de imigrantes. Notamos aqui novamente o destaque de Belo 

Horizonte (744 estudantes), assim como quatro outros municípios, Contagem (398 estudantes), Betim (217 estudantes), 

Nova Lima (98 estudantes) e Ribeirão das Neves (65 estudantes). Dentre os municípios com número menor se destacam, 

Sete Lagoas (49 estudantes), Santa Luzia (43 estudantes), Itabira (29 estudantes), Sabará (28 estudantes), Ibirité (26 

estudantes), Lagoa Santa (25 estudantes), João Monlevade (25 estudantes), Conselheiro Lafaiete (24 estudantes) e Ouro 

Branco (20 estudantes). 

 

Mapa 83: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 84: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Metropolitana de Belo 

Horizonte 
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3.1.8 Mesorregião Vale do Rio Doce 

 

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

Na Mesorregião Vale do Rio Doce a base econômica é constituída da siderurgia, presente na Região Metropolitana do Vale 

do Aço, da agropecuária, da indústria alimentícia, da indústria cimenteira e da indústria têxtil. Esta mesorregião é uma das 

que apresentam menor PIB municipal. Segundo Amano e Rocha, em 2010, 18,04% da população dessa mesorregião 

encontrava-se em situação de pobreza e 7,53% em situação de extrema pobreza. Nessa região, três municípios se destacam 

em suas contribuições para o PIB estadual, apresentados a seguir com o percentual de contribuição dos seus principais 

setores:  

 

• Belo Oriente: R$ 64.197,42 (70,01% indústria e 21,15% serviços); 

• Braúnas: R$ 42.070,54 (80,84% indústria e 10,54% serviços públicos); 

• Ipatinga: R$ 43.757,66 (46,18% Indústria e 42,85% Serviços). 

 

Mapa 85: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 86: PIB per capita por município, Mesorregião Vale do Rio Doce 
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Informações econômicas – Emigração 

 

É na Mesorregião Vale do Rio Doce em que o fenômeno da emigração ocorre com mais força em Minas Gerais. Sabemos 

que o baixo PIB por si só não determina a emigração, mas combinado com um histórico de relação da região com os Estados 

Unidos, passa a determinar esse movimento, que foi um dos primeiros, posteriormente surgindo fluxos também para destinos 

Europeus. Nessa região este fenômeno atinge quase a totalidade dos municípios, porém em 2020 se apresentou com mais 

força em quatro municípios, retirando deles uma parcela maior que 50% de sua população: 

 

• Sobrália: 78,25%; 

• São Geraldo da Piedade: 76,14%; 

• Fernandes Tourinho: 64,03%; 

• Nova Belém: 63,28%. 

 

Mapa 87: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 88: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Vale do Rio Doce 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

Apesar de não ser receptora de imigrantes, a Mesorregião Vale do Rio Doce é uma das que mais recebe migrantes de 

retorno, por serem originários dessa região. Os dados dos mapas mostram emigrantes retornados inscritos no CadÚnico. 

Todo o Estado de Minas apresenta maior volume de migrantes de retorno assistidos do que de imigrantes. A Mesorregião 

Vale do Rio Doce reflete a realidade do estado e nela os dois municípios em que o volume de migrantes retornados assistidos 

pelo município e estado é maior, são: Governador Valadares e Ipatinga. Além desses dois municípios outros três, da região 

do entorno de Ipatinga, também se destacam: Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. 

 

Mapa 89: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 90: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Vale do Rio Doce 
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Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

A Mesorregião Vale do Rio Doce não é uma grande receptora de imigrantes, exatamente devido ao seu baixo poder de 

absorção de mão de obra, com sua base econômica precária. Os mapas mostram dados de famílias imigrantes inscritas no 

CadÚnico. A grande maioria dos municípios de Minas Gerais não possuem imigrantes sendo assistidos, uma vez que nem 

suas populações são devidamente assistidas pelo poder público. Na Microrregião Vale do Rio Doce, a situação não é diferente 

do resto do Estado. Nos municípios em que essa assistência é dada aos imigrantes residentes na região, os número estão nos 

níveis mais baixos da escala, não ultrapassando 20 famílias por município. 

 

Mapa 91: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 92: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Vale do Rio Doce 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

Por ser uma das mesorregiões com menores resultados de PIB per capita em Minas Gerais, a Mesorregião Vale do Rio Doce 

absorve poucos imigrantes no mercado formal de trabalho. Os mapas mostram dados de imigrantes registrados na RAIS por 

município. Os únicos municípios que se destacam são Governador Valadares (51 imigrantes) e Ipatinga (60 imigrantes). 

Dentre os municípios com número menor de imigrantes no mercado de trabalho formal, se destacam, Caratinga (13 

imigrantes), Coronel Fabriciano (10 imigrantes) e Belo Oriente (8 imigrantes). 

 

Mapa 93: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 94: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Vale do Rio Doce 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

Como os mapas demonstram, a maior parte dos municípios de Minas Gerais possuem pessoas nascidas no exterior 

matriculadas na educação básica. Nesse indicador a mesorregião do Vale do Rio Doce se destaca, com vários municípios 

apresentando números acima 50 de pessoas. Com certeza boa parte dessas pessoas são brasileiros filhos de emigrantes 

retornados, que voltam com os pais para o Brasil, pois como já foi demonstrado, o Vale do Rio Doce é o principal destino 

do retorno. Os sete principais municípios da região que recebem essas pessoas nascidas no exterior no sistema escolar são, 

Governador Valadares (450 estudantes), Ipatinga (224 estudantes), Mantena (111 estudantes), Coronel Fabriciano (82 

estudantes), Timóteo (64 estudantes), Guanhães (57 estudantes) e Conselheiro Pena (54 estudantes). 

 

Mapa 95: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 96: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Vale do Rio Doce 
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3.1.9 Mesorregião Oeste de Minas 

 

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

Segundo a ACMinas (Sem data), na Mesorregião Oeste de Minas a base econômica é diversificada, contando com a 

agropecuária de corte bovino, café, cana de açúcar e a indústria têxtil, de calçados, móveis e metalúrgica. Além disso possui 

o turismo da Serra da Canastra e do Lago de Furnas. Segundo Amano e Rocha (Sem data), em 2010, 6,25% da população 

dessa mesorregião encontrava-se em situação de pobreza e 2,36% em situação de extrema pobreza. Nessa região, quatro 

municípios se destacam com seu PIB per capita apresentados a seguir com o percentual de contribuição ao valor adicionado 

pelos seus principais setores: 

 

• São Sebastião do Oeste: R$ 60.425,52 (45,16% indústria e 28,52% serviços); 

• Conceição do Pará: R$ 47.184,32 (51,00% indústria e 30,44% serviços); 

• Córrego Danta: R$ 44.467,54 (60,61% serviços e 20,61% agricultura); 

• Iguatama: R$ 39.499,43 (37,64% indústria e 31,68% serviços). 

 

Mapa 97: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 98: PIB per capita por município, Mesorregião Oeste de Minas 
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Informações econômicas – Emigração 

 

Na Mesorregião Oeste de Minas, o fenômeno da emigração não é forte. A razão entre o número estimado de emigrantes e 

a população em quase todos os municípios está entre 0% e 3%, com a exceção do município de Córrego Danta ao Norte, 

que tem uma razão de 4,60%. 

 

Mapa 99: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 100: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Oeste de Minas 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

Com baixa emigração, a Mesorregião Oeste de Minas também apresenta pouca assistência a migrantes retornados. Os dados 

dos mapas mostram famílias de emigrantes retornados inscritas no CadÚnico. Dos 44 municípios desta mesorregião, apenas 

15 possuem famílias de migrantes retornados inscritas no CadÚnico. Ainda assim, com número muito baixo. O município 

que possui o maior número de famílias inscritas é Divinópolis, com 5 famílias apenas. 

 

Mapa 101: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 102: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Oeste de Minas 
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Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

A assistência aos imigrantes, pelo poder público, na Mesorregião Oeste de Minas é incipiente. Os cartogramas apresentam 

famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico. Apenas cinco municípios possuem famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, 

mesmo assim com número muito baixo. O município de Divinópolis possui o maior número de famílias inscritas, apenas 4 

famílias. Todos os outros quatro municípios apresentam menor número. 

 

Mapa 103: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 104: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Oeste de Minas 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

A Mesorregião Oeste de Minas, assim como a Mesorregião Zona da Mata, apresenta uma capacidade de inserção de 

imigrantes no mercado formal de trabalho um pouco melhor que muitas mesorregiões de Minas, no entanto, mais baixa que 

regiões como a Metropolitana de Belo Horizonte e a do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Os mapas mostram dados de 

imigrantes empregados formalmente e registrados na Rais. Dos 44 municípios que compõem esta mesorregião, mais da 

metade (25) possuem algum imigrante formalmente empregado. Todavia, quase toda a capacidade de inclusão de imigrantes 

no mercado formal de trabalho dessa mesorregião está concentrada em Divinópolis (76 imigrantes) e alguns municípios 

vizinhos, situados na sua região Leste. São eles: 

 

• Itaúna (19 imigrantes); 

• Cláudio (17 imigrantes); 

• São Sebastião do Oeste (13 imigrantes). 

 

Todos os outros municípios empregam formalmente um número baixo de imigrantes que varia de 0 a 10, no máximo. 

 

Mapa 105: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 106: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Oeste de Minas 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

A Mesorregião Oeste de Minas apresenta um número médio de pessoas nascidas no exterior cursando a educação básica 

em seu sistema escolar. 22 dos 44 municípios que compõem esta mesorregião possuem algum estudante nascido no exterior. 

Seis municípios desta mesorregião se destacam. São eles:  

 

• Divinópolis (90 estudantes); 

• Nova Serrana (23 estudantes); 

• Carmo do Cajuru (19 estudantes); 

• Itaúna (18 estudantes); 

• Oliveira (13 estudantes); 

• Arcos (10 estudantes). 

 

Em todos os outros 16 municípios os números são baixos, entre 1 e 8 estudantes apenas. 

 

 

Mapa 107: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 108: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Oeste de Minas 
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3.1.10 Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas 

 

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

Segundo a ACMinas (Sem data), na Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas a base econômica é agrícola e industrial, sendo uma 

grande produtora de café, com uma base industrial também forte nos segmentos alimentício, automotivo, maquinário para 

construção, informática e eletro eletrônicos. Segundo Amano e Rocha (Sem data), em 2010, 8,31% da população dessa 

mesorregião encontrava-se em situação de pobreza e 2,58% em situação de extrema pobreza. Nessa região, quatro 

municípios se destacam com seu PIB per capita apresentados a seguir com o percentual de contribuição ao valor adicionado 

por seus principais setores:  

 

• Extrema:  R$ 268.459,18 (65,88% serviços e 30,87% indústria); 

• São José da Barra:  R$ 75.480,47 (78,02% indústria e 9,27% serviços); 

• São Sebastião da Bela Vista: R$ 68.401,03 (71,64% serviços e 15,13% indústria); 

• Itamonte:  R$ 56.105,59 (56,84% indústria e 32,75% serviços). 

 

Mapa 109: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 110: PIB per capita por município, Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas 
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Informações econômicas – Emigração 

 

Na Mesorregião Sul / Sudoeste de Minas, o fenômeno da emigração não é forte. A razão entre o número estimado de 

emigrantes e a população em quase todos os municípios está entre 0% e 3%, com a exceção de um pequeno grupo de 

municípios em sua parte centro oeste, nos quais esta razão é um pouco maior entre 3% e 20%. Listamos aqui alguns municípios 

que se destacam: 

 

• Bandeira do Sul (17,00%); 

• Botelhos (12,41%); 

• Caldas (8,45%); 

• Poços de Caldas (8,19%). 

 

Mapa 111: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 112: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

Com baixa emigração, a Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas também apresenta pouca assistência a migrantes retornados.   

Os dados dos mapas mostram famílias de emigrantes retornados inscritas no CadÚnico. Dos 146 municípios dessa 

mesorregião, 51 possuem famílias de migrantes retornados inscritas no CadÚnico. Porém o número de famílias inscritas por 

município é baixo. Com exceção de Poços de Caldas (38 famílias) e Pouso alegre (12 famílias), todos os outros municípios 

que disponibilizam assistência possuem número de famílias assistidas entre 1 e 6. 

 

Mapa 113: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 114: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Sul / Sudoeste de 

Minas 
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Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

A Assistência aos imigrantes, pelo poder público, na Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas em 2020 ocorreu em 18 dos 146 

municípios que compõem esta mesorregião. Os cartogramas apresentam famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico. Nos 

18 municípios em que a assistência ocorreu os números de famílias inscritas no CadÚnico são muito baixos. Apenas dois 

municípios se destacam um pouco em relação aos outros, Poços de Caldas (7 famílias) e Senador Amaral (5 famílias). Todos 

os outros 16 municípios possuem entre 1 e 3 famílias inscritas no CadÚnico. 

 

Mapa 115: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 116: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Sul/Sudoeste de 

Minas 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

Podemos considerar a Mesorregião Sul / Sudoeste de Minas, como uma região acima da média mineira de atração de 

imigrantes e capacidade de inserção dos mesmos no mercado de trabalho. Os mapas mostram dados de imigrantes 

empregados formalmente, registrados na Rais. Dos 146 municípios que compõem esta mesorregião, quase metade deles (72) 

possuem algum imigrante formalmente empregado. Nesta região a população de imigrantes empregada formalmente está 

melhor distribuída em vários municípios. Destacamos aqui alguns deles: 

 

• Pouso Alegre: 176 imigrantes; 

• Andradas: 116 imigrantes; 

• Extrema: 108 imigrantes; 

• Poços de Caldas: 81 imigrantes; 

• Varginha: 68 imigrantes. 

 

Além desses, outros 12 municípios possuem de 10 a 50 imigrantes formalmente empregados. 

 

Mapa 117: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 118: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

A Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas apresenta um número considerável de pessoas nascidas no exterior cursando a 

educação básica em seu sistema escolar, ficando atrás somente das mesorregiões Metropolitana de Belo Horizonte, Vale do 

Rio Doce e Triângulo Mineiro. 93 dos 146 municípios que compõem esta mesorregião possuem algum estudante nascido no 

exterior. Sete municípios desta mesorregião se destacam. São eles:  

 

• Poços de Caldas (228 estudantes); 

• pouso Alegre (49 estudantes); 

• Extrema (42 estudantes); 

• Varginha (40 estudantes); 

• São Lourenço (24 estudantes); 

• Itajubá (23 estudantes); 

• São Sebastião do Paraíso (21 estudantes). 

 

Em todos os outros 86 municípios os números são razoáveis, variando entre 1 e 18 estudantes. 

 

Mapa 119: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 120: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas 
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3.1.11 Mesorregião Campo das Vertentes 

 

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

Na Mesorregião Campo das Vertentes, a base econômica é diversificada, incluindo a agropecuária com expressiva produção 

de café, a indústria com os segmentos de cimento e minerais não metálicos, autopeças, alimentícias e de calçados. o turismo 

é expressivo devido à grande riqueza histórica, arquitetônica e cultural das cidades de São João Del Rei e Tiradentes. Segundo 

Amano e Rocha, em 2010, 11,86% da população dessa mesorregião encontrava-se em situação de pobreza e 3,51% em 

situação de extrema pobreza. Nessa região, cinco municípios se destacam em suas contribuições para o PIB estadual, 

apresentadas a seguir com o percentual de contribuição dos seus principais setores:  

 

• Ijaci: R$ 43.726,88 (53,26% indústria e 27,98% serviços); 

• Ressaquinha: R$ 42.148,14 (40,85% indústria e 31,74% serviços); 

• Nazareno: R$ 36.328,95 (54,84% indústria e 22,47% serviços); 

• Madre de Deus de Minas: R$ 32.080,37 (43,36% agricultura e 28,35% serviços); 

• São João Del Rei: R$ 23.958,57 (59,90% serviços e 19,47% serviços públicos). 

 

Mapa 121: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 122: PIB per capita por município, Mesorregião Campo das Vertentes 
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Informações econômicas – Emigração 

 

Na Mesorregião Campo das Vertentes, o fenômeno da emigração não é forte. A razão entre o número estimado de 

emigrantes e a população em quase todos os municípios está entre 3 a 10%, com a exceção do município de Caranaíba que 

é um pouco maior. Listamos aqui alguns municípios que se destacam: 

 

• Caranaíba (5,86%); 

• São João Del Rei (2,87%); 

• São Tiago (1,69%). 

 

Mapa 123: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 124: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Campo das Vertentes 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

Com baixa emigração, a Mesorregião Campo das Vertentes apresenta pouca assistência a migrantes retornados. Os dados 

dos mapas mostram famílias de emigrantes retornados inscritas no CadÚnico. Os municípios que disponibilizam essa 

assistência possuem número de famílias assistidas inferior a 2.  

 

Mapa 125: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 126: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Campo das 

Vertentes 
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Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

Na Mesorregião Campo das Vertentes, não há nenhum registro de famílias de imigrantes no CadÚnico, como demonstrado 

pelo cartograma. 

 

Mapa 127: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 128: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Campo das 

Vertentes 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

A Mesorregião Campo das Vertentes não recebe muitos imigrantes, mas alguns municípios apresentam alguma inclusão de 

imigrantes no mercado formal de trabalho. Os mapas mostram dados de imigrantes registrados na RAIS com empregos 

formais. Os municípios que se destacam são: 

 

• Lavras (35 imigrantes); 

• São João Del Rei (22 imigrantes); 

• Tiradentes (15 imigrantes); 

• Barbacena (14 imigrantes). 

 

Mapa 129: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 130: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Campo das Vertentes 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

Na Mesorregião Campos das Vertentes o número de pessoas nascidas no exterior e incluídas no sistema escolar é baixo. 

Nenhum município possui mais de 20 pessoas nessa condição no sistema escolar e a maioria deles possui menos de 5 pessoas. 

Os municípios que se destacam são: 

 

• São João Del Rei (20 estudantes); 

• Barbacena (15 estudantes); 

• Lavras (11 estudantes). 

 

Mapa 131: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 132: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Campo das Vertentes 
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3.1.12 Mesorregião Zona da Mata 

 

Informações econômicas – PIB Municipal 

 

Segundo a ACMinas (Sem data), a Mesorregião Zona da Mata é produtora de café, gado leiteiro e suínos. Na indústria 

destacam-se a metalúrgica, têxtil, confecções, moveleira e a alimentícia. Segundo Amano e Rocha (Sem data), em 2010, 13,46% 

da população dessa mesorregião encontrava-se em situação de pobreza e 4,89% em situação de extrema pobreza. Nessa 

região, cinco municípios se destacam com seu PIB per capita apresentados a seguir com o percentual de contribuição ao 

valor adicionado por seus principais setores:   

 

• Rodeiro:  R$ 49.500,09 (47,11 indústria e 30,98% serviços); 

• Pirapetinga:  R$ 41.809,60 (45,45% indústria e 39,14% serviços); 

• Ponte Nova:  R$ 27.739,09 (61,02% serviços e 18,51% serviços públicos); 

• Martins Soares:  R$ 24.003,32 (43,08% indústria e 27,15% serviços); 

• Manhuaçu: R$ 23.446,80 (55,00% serviços e 21,13% indústria). 

 

Mapa 133: PIB per capita por município, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 134: PIB per capita por município, Mesorregião Zona da Mata 
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Informações econômicas – Emigração 

 

Na Mesorregião Zona da Mata, o fenômeno da emigração não é forte. A razão entre o número estimado de emigrantes e a 

população em quase todos os municípios está entre 0% e 3%, com exceção de um pequeno grupo de municípios em sua 

parte Nordeste em que esta razão é um pouco maior entre 3% e 5%. Listamos aqui alguns municípios que se destacam: 

 

• Vermelho Novo (4,95%); 

• Simonésia (4,15%); 

• Santana do Manhuaçu (3,30%); 

• Manhumirim (3,08%). 

 

Mapa 135: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 136: Razão entre o número de emigrantes e a população residente, Mesorregião Zona da Mata 
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Informações econômicas – Migração de Retorno e Assistência Social 

 

Com baixa emigração, a Mesorregião Zona da Mata também apresenta pouca assistência a migrantes retornados. Os dados 

dos mapas mostram famílias de emigrantes retornados inscritas no CadÚnico. Dos 142 municípios dessa mesorregião, 36 

possuem famílias de migrantes retornados inscritas no CadÚnico. Porém o número de inscritos por município é baixo. Com 

exceção de Juiz de Fora (22 famílias), todos os outros municípios que disponibilizam essa assistência possuem número de 

famílias assistidas entre 1 e 5. 

 

Mapa 137: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 138: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Zona da Mata 
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Informações econômicas – Imigração e Assistência 

 

A Assistência aos imigrantes, pelo poder público, na Mesorregião Zona da Mata em 2020 ocorreu em 14 dos 142 municípios 

que compõem esta mesorregião. Os cartogramas apresentam famílias de imigrantes inscritas no Cad Único. Nos 14 

municípios em que a assistência ocorreu, os números de famílias inscritas no CadÚnico são muito baixos. Apenas o município 

Estrela de Minas se destaca um pouco em relação aos outros, com 4 famílias inscritas. Todos os outros 13 municípios 

possuem entre 1 e 3 famílias inscritas no CadÚnico. 

 

Mapa 139: Número de Famílias de imigrantes inscritas no CadÚnico, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 140: Número de Famílias de migrantes brasileiros retornados inscritas no CadÚnico, Mesorregião Zona da Mata 
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Informações econômicas – Imigrantes no Mercado Formal de Trabalho 

 

A Mesorregião Zona da Mata apresenta uma capacidade de inserção de imigrantes no mercado formal de trabalho um pouco 

melhor que muitas mesorregiões de Minas, mas ainda mais baixa que regiões como a Metropolitana de Belo Horizonte e a 

do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Os mapas mostram dados de imigrantes empregados formalmente e registrados na 

RAIS. Dos 142 municípios que compõem esta mesorregião, 34 possuem algum imigrante formalmente empregado. Todavia, 

quase toda a capacidade de inclusão de imigrantes no mercado formal de trabalho dessa mesorregião está concentrada em 

Juiz de Fora (274 imigrantes) e Manhuaçu (33 imigrantes). Todos os outros municípios empregam formalmente um número 

baixo de imigrantes que varia de 0 a 11, no máximo. 

 

Mapa 141: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, segundo as mesorregiões 

 
 

Mapa 142: Número de imigrantes com emprego formal registrados na RAIS, Mesorregião Zona da Mata 
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Informações econômicas – Educação Básica para Imigrantes e Brasileiros de Naturalidade Estrangeira 

 

A Mesorregião Zona da Mata apresenta um número médio de pessoas nascidas no exterior cursando a educação básica em 

seu sistema escolar. 65 dos 142 municípios que compõem esta mesorregião possuem algum estudante nascido no exterior. 

Seis municípios desta mesorregião se destacam. São eles:  

  

• Juiz de Fora (223 estudantes); 

• Manhuaçu (26 estudantes); 

• Viçosa (21 estudantes); 

• Manhumirim (13 estudantes); 

• Abre Campo (9 estudantes); 

• Lima Duarte (9 estudantes). 

 

Em todos os outros 60 municípios os números são mais baixos, entre 1 e 7 estudantes. 

 

Mapa 143: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, segundo as mesorregiões 

 
Mapa 144: Número de pessoas nascidas no exterior matriculadas na educação básica, Mesorregião Zona da Mata 
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04 – RESULTADOS DO LEVANTAMENTO JUNTO AOS 

MUNICIPIOS 
 

Ao final do levantamento, realizado no período de 22 de novembro de 2021 a 14 de janeiro de 2022, no dia 17 de janeiro 

de 2022, foram registradas 576 respostas ao questionário. Dessas, duas registravam recusas e uma não estava relacionada à 

respondente ligado à administração púbica. Das 573 respostas, 85 estavam repetidas, pois em alguns municípios a pesquisa 

foi respondida por mais de um gestor/técnico. Em 11 casos as respostas indicadas tinham divergências segundo o respondente. 

 

Para validar as respostas desses municípios estabeleceu-se um critério de escolha que considerava o cargo e função do 

respondente e o volume de informações fornecidas. Após esse ajuste o número de municípios considerados no levantamento 

passou para 488, representando 57,2% dos municípios mineiros. Em termos de volume populacional, estimado para 2021 , 

os municípios representados na pesquisa têm uma população total que corresponde a 73,3% da estimada para o estado. 

 

Mapa 145: Municípios que responderam à pesquisa, segundo as Mesorregões 

 
 

4.1 IMIGRAÇÃO 

 

Dos 488 municípios considerados no levantamento, em 164 (33,8%) foi indicada a presença de imigrantes.  Como apontado 

na Tabela 1, 58,5% dos municípios que responderam ter a presença de imigrantes, indicaram ter na cidade até 10 imigrantes. 

Sete municípios (4,3%) indicaram ter mais de duzentos imigrantes residentes. Nesse grupo, pelo volume populacional, 

destaca-se Belo Horizonte e Juiz de Fora, além de Andradas, Araguari e Muriaé3. 

 
Tabela 1 - Distribuição dos municípios segundo estimativa do número de imigrantes 

 
Intervalo Frequência % 

 

1 a 5 64 39,0 
 

6 a 10 32 19,5 
 

11 a 15 8 4,9 
 

16 a 20 11 6,7 
 

21 a 30 13 7,9 
 

31 a 60 16 9,8 
 

61 a 100 10 6,1 
 

101 a 200 3 1,8 
 

Mais de 200 7 4,3 
 

Total 164 100,0 
 

           Fonte: dados da pesquisa 

 
3 Estimativa populacional 2020: Belo Horizonte 2.521.564, Juiz de Fora – 573.285, Araguari 117.825, Muriaé – 109.392,  

e Andradas 41.396. (fonte IBGE https://cidades.ibge.gov.br acesso 20/12/2021 

https://cidades.ibge.gov.br/
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Ao serem questionados sobre a identificação do país de origem dos imigrantes residentes nos municípios, em 85,9% dos 

casos houve indicação dos países de origem desses imigrantes. A identificação dos países ocorreu em duas etapas: na primeira 

solicitou-se ao respondente indicar, para um grupo de países, qual ordem em termos de volume de imigrantes residentes e, 

na segunda, abriu-se a sugestão de outros possíveis países de origem dos imigrantes internacionais. A Tabela 2 apresenta a 

relação de países segundo a ordem de importância nos municípios: 

 
Tabela 2 - Número de municípios segundo a classificação do país de origem dos imigrantes  
internacionais 

Pais Classificação municípios % 

Haiti 1 17 37,8 

2 10 22,2 

3 8 17,8 

4 10 22,2 

Total   45 100,0 

Venezuela 1 67 66,3 

2 10 9,9 

3 6 5,9 

4 18 17,8 

Total   101 100,0 

Síria 1 6 31,6 

2 1 5,3 

3 4 21,1 

4 8 42,1 

Total   19 100,0 

Bolívia 1 13 30,2 

2 14 32,6 

3 6 14,0 

4 10 23,3 

Total   43 100,0 

         Fonte: dados da pesquisa 
 

Dentre os países indicados como de origem dos imigrantes, a Venezuela foi citada em 48,5% dos casos, seguida pelo Haiti 

(21,6%), Bolívia (20,6%), e Síria (9,1%). Dentre os que declararam a presença de venezuelanos no município como um dos 

quatro mais importantes grupos de imigrante, 66,3% os veem como o principal. Os haitianos são percebidos como grupo 

mais importante em 37,8% dos municípios que indicam a presença de imigrantes dessa nacionalidade. Nos municípios que a 

presença de bolivianos é percebida, em 32,6% dos casos eles estariam na segunda posição, enquanto os sírios em 42,1% dos 

casos foram indicados como o quarto grupo mais importante, conforme demonstra o Anexo 1. O conjunto de cartogramas 

a seguir indica, por nacionalidade os municípios que identificaram o grupo mais importante de imigrantes residentes nas 

cidades.  
 
Ao se comparar os quatro mapas disponibilizados, observa-se que a distribuição espacial dos imigrantes venezuelanos é mais 

ampla, isto é, envolve um maior número de cidades, do que a levantada para os imigrantes de outras nacionalidades. Tal fato 

pode ser explicado como um dos resultados do processo de interiorização desses imigrantes, que faz parte da estratégia de 

acolhida a venezuelanos no Brasil, de responsabilidade do Governo Federal. 
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Mapa 146: Municípios que indicaram os venezuelanos como maior contingente de imigrantes 

 

 
 

Mapa 147: Municípios que indicaram os haitianos como maior contingente de imigrantes 
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Mapa 148: Municípios que indicaram os bolivianos como maior contingente de imigrantes 

 

 
 

Mapa 149: Municípios que indicaram os haitianos como maior contingente de imigrantes 

 

 
 

No Anexo 2 são listados os outros 28 países de origem dos imigrantes, além dos quatro primeiros, indicados pelos 

respondentes. Argentina e Portugal possuem a maior prevalência, 15,0%, das respostas para cada país, seguido de Estados 

Unidos (8,0%) e Chile (7,0%).  A inserção desses imigrantes nas políticas sociais do município pode ser avaliada por meio do 

número de famílias inscritas no Cadastro Único, nas Secretarias de Assistência Social. Dos 164 municípios que indicaram a 

presença de imigrantes, 128 (78,0%) apontaram possuir famílias imigrantes inscritas no CadÚnico. A Tabela 3 indica a 

distribuição dos municípios por número de famílias inscritas. Em 72,6% dos municípios o número de famílias inscritas no 

CadÚnico varia de 1 a 10.  
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Tabela 3 - Distribuição dos municípios segundo estimativa do número de famílias imigrantes inscritas no CadUnico 

 

Intervalo Frequência % 
 

1 a 5 68 53,1 
 

6 a 10 25 19,5 
 

11 a 15 7 5,5 
 

16 a 20 8 6,3 
 

21 a 30 6 4,7 
 

31 a 60 5 3,9 
 

61 a 100 5 3,9 
 

101 a 200 2 1,6 
 

Mais de 200 2 1,6 
 

Total 128 100,0 
 

        Fonte: dados pesquisa 
 

Em relação à nacionalidade das famílias imigrantes inscritas no CadÚnico, os venezuelanos foram citados em 34,2% dos casos, 

seguidos pelos haitianos (15,2%) e bolivianos (14,6%), as famílias pertencentes ao conjunto dos demais países foram citados 

em (35,9%) das vezes, sendo nesse conjunto as famílias de origem portuguesa e argentina representavam, cada uma, 17,2% 

desse total. 

 

4.2  EMIGRAÇÃO 

 

Para a coleta das informações sobre a percepção da emigração foram definidos dois períodos distintos de tempo 

considerando-se a percepção do impacto da pandemia de COVID-19 sobre as saídas dos residentes em Minas Gerais e 

eventual retorno. O primeiro período compreende o intervalo entre 2015 e 2019 e, o segundo entre janeiro de 2020 a 

outubro de 2021. Para cada período utilizou-se o mesmo grupo de questões. Considerando o total de municípios que 

participaram da pesquisa respondendo o questionário (488), em 64,3% foi identificada a situação de saída de residentes para 

outro país. Em relação ao período mais recente (2020/2021) a situação de emigração foi reportada em 37,9% dos municípios 

pesquisados. 

 

a)     Os emigrantes 2015 a 2019 

 

Dos municípios que relataram uma situação de emigração no período considerado, em 74,5% das cidades esse número ficaria 

abaixo de 50 residentes que optaram por morar no exterior. Em mais de 90,0% dos municípios, o número de imigrantes 

percebidos pelos respondentes estaria abaixo de 200 pessoas, conforme demonstra Tabela 4, a seguir. 

 
Tabela 4 - Distribuição dos municípios segundo estimativa do número de emigrantes, no período 2015 a 2019. 

 

Intervalo Frequência % 
 

Menos de 50 234 74,5 
 

50 a 100 45 14,3 
 

101 a 200 13 4,1 
 

201 a 400 7 2,2 
 

401 a 600 3 1,0 
 

601 a 800 1 0,3 
 

801 a 1000 1 0,3 
 

Mais de 1000 10 3,2 
 

Total 314 100,0 
 

            Fonte: dados pesquisa 

 

O mapa mostra a distribuição dos municípios segundo a indicação do número de emigrantes apontados pelos respondentes. 
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Mapa 150: Municípios segundo a percepção do número de emigrantes entre 2015 a 2019 

 
Dentre os municípios que assinalaram a saída de residentes para o exterior (314) em 52,5% os respondentes ao questionário 

indicaram saber os países de destino dos emigrantes. Ao indicar Estados Unidos da América, Portugal, Austrália, Itália e 

Espanha na lista de países sugeridos, a ordem de importância como destino dos emigrantes, em 90,3% dos casos, Estados 

Unidos da América foi identificado como destino, sendo que nesse grupo o país foi apontado como o destino principal por 

63,8% dos respondentes (Tabela 5). Portugal foi indicado em 83,6% dos casos e, nesse grupo, como destino principal em 

31,9% dos casos. Os demais países foram indicados como um destino em menor proporção, Espanha (46,6%), Itália (45,4%), 

e Austrália (40,6%). 

 
Tabela 5 - Número de municípios segundo a classificação do país de destino dos emigrantes internacionais, 2015 a 2019 

Pais Classificação Municípios % 

Estados Unidos da América 1 95 63,8 

2 13 8,7 

3 12 8,1 

4 11 7,4 

5 18 12,1 

Total   149 100,0 

Portugal 1 44 31,9 

2 52 37,7 

3 16 11,6 

4 17 12,3 

5 9 6,5 

Total   138 100,0 

Austrália 1 18 26,9 

2 15 22,4 

3 10 14,9 

4 6 9,0 

5 18 26,9 

Total   67 100,0 

Itália 1 22 29,3 

2 12 16,0 

3 17 22,7 

4 14 18,7 
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5 10 13,3 

Total   75 100,0 

Espanha 1 19 24,7 

2 16 20,8 

3 12 15,6 

4 20 26,0 

5 10 13,0 

Total   77 100,0 

      Fonte: dados pesquisa 

 

No grupo dos outros países de destino no anexo 3, foram listados 18 países sendo que três, em conjunto, correspondem a 

35,7% das indicações. São eles Canadá, Argentina e Inglaterra, com participações iguais (11,9%) na lista de países. Em alguns 

casos houve indicação de emigração para a Argentina por motivo de estudos. 

 

b)      Os emigrantes no período 01/2020 a 10/2021 

Ao tratar da migração em período recente, 185 respondentes, 37,9% dos municípios que participaram do levantamento, 

indicaram conhecer eventos de emigração no momento da pandemia de COVID-19. Em termos de volume, em 73,5% dos 

casos indicou-se que o número de imigrantes estava abaixo de 50 pessoas. (Tabela 6) 

 
Tabela 6 - Distribuição dos municípios segundo estimativa do número de emigrantes, no período 01/2020 a 09/2021 

 

Intervalo Frequência % 
 

Menos de 50 136 73,5 
 

50 a 100 21 11,4 
 

101 a 200 15 8,1 
 

201 a 400 5 2,7 
 

401 a 600 1 0,5 
 

601 a 800 2 1,1 
 

801 a 1000 2 1,1 
 

Mais de 1000 3 1,6 
 

Total 185 100,0 
 

      Fonte: dados pesquisa 

Ao serem perguntados se poderiam identificar o país de destino dos emigrantes que partiram em momento recente, 55,6% 

dos respondentes indicaram que poderiam apontar o país. Os Estados Unidos da América aparece como o país mais indicado 

como o primeiro destino dos emigrantes que saíram das cidades participantes da pesquisa, em 70,9% dos que escolheram o 

país. Portugal, o segundo país mais procurado pelos emigrantes, foi indicado como primeiro destino em 29,3% dos casos e 

como segundo por 42,7% dos respondentes. Considerando a Austrália como país de destino, 31,4% dos que fizeram menção 

ao país o colocaram em primeiro lugar. Itália e Espanha, com número de indicações semelhantes foram considerados como 

destino principal em, aproximadamente, 20,0% dos que indicaram esses países como provável destino para os emigrantes, 

conforme demonstra a Tabela 7 a seguir. 

Tabela 7 - Número de municípios segundo a classificação do país de destino dos emigrantes internacionais, 01/2020 a 09/2021 

Pais Classificação Municípios % 

Estados Unidos da América 1 61 70,9 

2 5 5,8 

3 4 4,7 

4 4 4,7 

5 12 14,0 

Total   86 100,0 

Portugal 1 22 29,3 

2 32 42,7 

3 10 13,3 



 

 

 84 

4 5 6,7 

5 6 8,0 

Total   75 100,0 

Austrália 1 11 31,4 

2 5 14,3 

3 3 8,6 

4 7 20,0 

5 9 25,7 

Total   35 100,0 

Itália 1 8 21,1 

2 6 15,8 

3 10 26,3 

4 11 28,9 

5 3 7,9 

Total   38 100,0 

Espanha 1 7 19,4 

2 4 11,1 

3 10 27,8 

4 11 30,6 

5 4 11,1 

Total   36 100,0 

Fonte: dados pesquisa 

 

No Anexo 4 são apresentados os outros países citados como possíveis destinos pelos que emigraram entre janeiro de 2020 

e outubro de 2021. Bélgica, Canadá e Inglaterra aparecem como principais países de moradia, representando 43,2% do total 

de indicações. 

 

4.3 RETORNO 

Em 318 municípios, 65,2% dos que participaram do levantamento, houve indicação da presença de moradores que retornaram 

do exterior. Nesse grupo, 127 municípios, 39,9% dos que declararam ter retornados, indicaram que havia famílias de 

retornado inscritas no Cadastro Único da assistência social. O número de famílias inscritas em 83,5% dos municípios variava 

de uma a dez famílias, sendo que em 64,6% dos casos o número de famílias era igual ou menor a cinco. 

Tabela 13 -Distribuição dos municípios segundo estimativa do número de retornados inscritos no Cadastro Único. 2015 a 2021. 
 

Intervalo Frequência % 
 

1 a 5 82 64,6 
 

6 a 10 24 18,9 
 

11 a 15 6 4,7 
 

16 a 20 0 0,0 
 

21 a 30 7 5,5 
 

31 a 60 8 6,3 
 

Mais de 60 0 0,0 
 

Total 127 100,0 
 

                Fonte: dados pesquisa 

No conjunto de quesito que tratava do retorno, também foi solicitado aos respondentes que considerassem dois períodos 

distintos, a saber: retornos ocorridos entre 2015 e 2019 e entre janeiro de 2020 e outubro 2021, período da pandemia de 

COVID-19. 
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a) Período 2015 a 2019 

O volume de retornados no período em questão, indica que em 87,4% dos casos o número de retornado ficou abaixo de 50 

pessoas, seguido pelo intervalo de 50 a 100 pessoas (8,5%), como pode ser visto na Tabela 8 a seguir. 

Tabela 8 - Distribuição dos municípios segundo estimativa do número de retornados, no período 2015 a 2019 
 

Intervalo Frequência % 
 

Menos de 50 278 87,4 
 

50 a 100 27 8,5 
 

101 a 200 8 2,5 
 

201 a 400 2 0,6 
 

401 a 600 1 0,3 
 

601 a 800 0 0,0 
 

801 a 1000 0 0,0 
 

Mais de 1000 2 0,6 
 

Total 318 100,0 
 

             Fonte: dados pesquisa 

 

Ao serem perguntados sobre o país de residência no exterior, 34,2%, dos respondentes indicaram que tinham conhecimento 

do destino dos emigrantes. Como país de residência anterior dos retornados, no conjunto de cinco países sugeridos, os 

Estados Unidos da América foi o mais indicado, seguido de Portugal, Itália, Espanha e Austrália. Quando a escolha recaiu 

sobre os Estados Unidos da América, em 70,9% dos casos ele foi indicado como a residência anterior principal dos 

retornados. No caso de Portugal, a indicação como o primeiro país de residência anterior aparece em 30,7% das vezes que 

o país foi mencionado e em 45,3% dos casos como a segunda opção de moradia anterior. A Itália e a Espanha, quando 

mencionadas, são como residência anterior principal dos retornados em 38,1% e 36,6% dos casos, respectivamente, conforme 

Tabela 9. 

 
Tabela 9 Número de municípios segundo a classificação do país de residencia antes do retorno, 2015 a 2019 

Pais Classificação Municípios % 

Estados Unidos da América 1 61 70,9 

2 6 7,0 

3 1 1,2 

4 3 3,5 

5 15 17,4 

Total   86 100,0 

Portugal 1 23 30,7 

2 34 45,3 

3 5 6,7 

4 8 10,7 

5 5 6,7 

Total   75 100,0 

Austrália 1 10 29,4 

2 8 23,5 

3 2 5,9 

4 5 14,7 

5 9 26,5 

Total   34 100,0 

Itália 1 16 38,1 

2 2 4,8 

3 10 23,8 

4 8 19,0 
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5 6 14,3 

Total   42 100,0 

Espanha 1 15 36,6 

2 3 7,3 

3 8 19,5 

4 10 24,4 

5 5 12,2 

Total   41 100,0 

                 Fonte: dados pesquisa 

 

No anexo 5, são listados os outros países de residência anterior dos retornados mencionados pelos respondentes. O número 

de indicações aponta para o Canadá como país mais citado (10,9%), seguido pelos Estados Unidos da América, Irlanda, Japão 

e França, com igual participação (8,7%). 

 

b) Período janeiro de 2020 a outubro de 2021 

 

Considerando-se o período mais recente (01/2020 a 10/2021), dentre os municípios pesquisados, em 23,9% dos casos foi 

reportada a presença de imigrantes retornados. Nesses municípios a percepção dos técnicos da assistência social indicavam 

que em 92,3% dos casos o volume de retornados ficou entre 50 a 100 pessoas, como mostra a Tabela 10. 

 
Tabela 10 -Distribuição dos municípios segundo estimativa do número de retornados, no período 01/2020 a 10/2021 

 

Intervalo Frequência % 
 

Menos de 50 0 0,0 
 

50 a 100 108 92,3 
 

101 a 200 4 3,4 
 

201 a 400 2 1,7 
 

401 a 600 1 0,9 
 

601 a 800 0 0,0 
 

801 a 1000 0 0,0 
 

Mais de 1000 2 1,7 
 

Total 117 100,0 
 

      Fonte: dados pesquisa 

 

Em relação ao país de residência no exterior dos retornados, os respondentes à pesquisa, em 52,1% dos casos, puderam 

identificar esse país. Dos cinco países listados como os mais importantes de residência anterior, dentre os que indicaram 

conhecer essa situação, 67,1% apontaram os Estados Unidos da América, 60,6% indicaram Portugal, 32,7% a Espanha, 31,1% 

a Itália e 26,2% a Austrália.  

 

Dentre os que indicaram os Estados Unidos da América como a provável residência anterior de retornados moradores nos 

municípios, 78,0% apontaram que esse país era o principal local de residência. No caso de Portugal, na avaliação dos 

respondentes, para 43,2% o país seria um destino secundário. No caso da Itália, dentre os que apontaram esse país como 

residência anterior dos retornados, 36,8% o indicaram que essa seria a primeira escolha. A Austrália e Espanha, aparecem, 

com percentuais próximos, aproximadamente 30,0%, ocupando o quarto lugar nas indicações das preferências dos imigrantes, 

como mostra da Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Número de municípios segundo a classificação do país de residência antes do retorno, 01/2020 a 10/2021 

Pais Classificação Municípios % 

Estados Unidos da América 1 32 78,0 

2 2 4,9 

3 1 2,4 

4 1 2,4 

5 5 12,2 

Total   41 100,0 

Portugal 1 9 24,3 
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2 16 43,2 

3 5 13,5 

4 3 8,1 

5 4 10,8 

Total   37 100,0 

Austrália 1 4 25,0 

2 3 18,8 

3 1 6,3 

4 5 31,3 

5 3 18,8 

Total   16 100,0 

Itália 1 7 36,8 

2 2 10,5 

3 4 21,1 

4 5 26,3 

5 1 5,3 

Total   19 100,0 

Espanha 1 6 30,0 

2 3 15,0 

3 4 20,0 

4 6 30,0 

5 1 5,0 

Total   20 100,0 

        Fonte: dados pesquisa 

 

Em relação aos outros países de residência dos retornados listados pelos respondentes, no anexo 6, além dos cinco colocados 

no questionário, Canada, Argentina, Bélgica e Bolívia, são os que foram mencionados mais vezes, em um percentual 

semelhante (11,8%). 

 

c) O retorno compulsório  

 

Ainda para esses retornados em período recente (01/2020 a 10/2021) foi perguntado aos que identificavam o país de 

residência anterior dos retornados, se dentre essas pessoas havia algum que retornou de forma compulsória como 

deportado, em 40,9% dos casos a resposta foi afirmativa. 

 

Quando perguntados sobre a estimativa do número de deportados que teriam chegado no município naquele momento, em 

49,9% esse valor variou entre 1 e 5 pessoas e em 32,0% dos casos a estimativa apontava para o intervalo de 6 a 10 pessoas, 

como indicado na Tabela 12. 

 
Tabela 12 -Distribuição dos municípios segundo estimativa do número de retornados deportados, no período 01/2020 a 10/2021 

 

Intervalo Frequência % 
 

1 a 5 10 40,0 
 

6 a 10 8 32,0 
 

11 a 15 3 12,0 
 

16 a 30 0 0,0 
 

31 a 60 1 4,0 
 

Mais de 60 3 12,0 
 

Total 25 100,0 
 

               Fonte: dados pesquisa 

 

No Anexo 7 é mostrado os municípios cujos respondentes indicaram a existência de retornados deportados, segundo classe 

do número de indivíduos nessa situação. O mapa a seguir mostra a distribuição espacial dos municípios. 

 

 

https://bit.do/anexo7
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Mapa 151: Municípios segundo a percepção do número de retornados entre 01/2020 a 10/2021 
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05 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Um dos maiores desafios de estudos na área da mobilidade humana internacional é o levantamento de informações. Pesquisas 

domiciliares, como Censo Demográfico, quase sempre trazem informações sobre a imigração, retorno e, em casos muito 

especiais, sobre a emigração, que são aspectos do processo da mobilidade. No entanto, a periodicidade desses levantamentos, 

no caso do censo de 10 em 10 anos, não permitem um acompanhamento sistemático do tema. Por outro lado, os registros 

administrativos podem contribuir no estudo da imigração, principalmente regular, embora não necessariamente gerem bons 

resultados ao tratar o retorno e a emigração.  

 

Assim, a proposta dessa pesquisa visou trazer informações sobre o processo da mobilidade humana internacional vivenciada 

nos municípios. Processo que ganha especial destaque em um momento em que a proposta do Censo Demográfico do Brasil 

que vai a campo não tratará da emigração, amputando uma sistemática que foi implantada no censo de 2010. Esta pesquisa 

teve como objetivo, também, subsidiar a construção do I Plano Estadual de Política para Refugiados, Migrantes, Apátridas e 

Retornados de Minas Gerais, em construção no COMITRATE. 

 

Apesar de não ter recebido respostas de todos os municípios que foram contactados, a experiência de aplicação de 

questionário em meio digital se mostrou particularmente útil, ainda mais em contexto de pandemia. A escolha da área de 

assistência social como o ponto de partida para o levantamento buscou atingir dois objetivos, o primeiro, iniciar o processo 

considerando os direitos sociais de imigrantes, retornados e, também, emigrantes; o segundo objetivo foi testar a metodologia 

de levantamento de informações que era proposta com um tema que, nem sempre, está na pauta das secretarias de assistência 

social.  

 

Os resultados mostram que alguns caminhos poderão ser objeto de outras intervenções. A primeira questão que poderia 

ser levantada é a da baixa adesão dos municípios à pesquisa. No entanto, nos contatos com a Sedese houve relatos de que a 

baixa participação das secretarias municipais é recorrente, pois há pouco pessoal para atender várias demandas e que o 

momento do levantamento pode ter sido perturbado pelo acúmulo de situações adversas causadas pelas chuvas que atingiram 

as cidades mineiras. É importante salientar que em alguns contatos foi externado o não interesse com o tema e por essa 

razão a recusa em responder a pesquisa. Entende-se que tal postura seria mais uma falta de sensibilidade para o tema do que 

o não interesse. Nesse caso, a recomendação seria de propor capacitações ou atividades de treinamento que levassem os 

técnicos do setor público, a ampliar o seu campo de visão, incorporando esse tema, que faz parte do cotidiano de todas as 

cidades mineiras. 

 

Os resultados também indicam que o movimento mais importante no Estado de Minas Gerais é a emigração. Como esse 

movimento é o da ausência, a identificação de seus impactos no local de partida a médio e longo prazo e que se materializam 

nas necessidades daqueles que ficaram, usualmente crianças na ausência de um ou dois pais, ou nas benesses das remessas. 

O reverso do processo, o retorno, dependendo da situação, impacta sobre os serviços que devem ser oferecidos pelo 

município, especialmente na área da saúde, educação e assistência social. 

 

Por outro lado, a imigração coloca novos desafios à gestão pública local que, muitas vezes, não está preparada para receber 

esses novos moradores. A situação torna-se ainda urgente, quando há uma política pública de interiorização de imigrantes, 

como no caso de venezuelanos, em que o poder público local só toma conhecimento da presença do imigrante quando eles 

ou as entidades que os assistem demandam os serviços oferecidos pelos municípios na área social. Fica claro a necessidade 

de se antecipar ao processo, criando condições para que os municípios possam se preparar para receber os imigrantes. 

 

Outro ponto a ser destacado foi a incorporação no levantamento de questões que buscaram avaliar a situação dos deportados 

que chegam a Minas Gerais. Sobre esse ponto são escassas as informações e mesmo ações que possam contribuir para 

reduzir a situação de vulnerabilidade dessas pessoas. No momento de retomada dos voos com os deportados brasileiros que 

saem dos Estados Unidos (voos esses que desde 2019 transportaram, aproximadamente, 4.000 pessoas, para o Estado de 

Minas Gerais) ter uma mínima visão do processo e gerar mecanismos de assistência, tanto no momento de entrada em 

território nacional, como na chegada no município de residência são vitais. 

 

Como seguimento ao trabalho desenvolvido, sugere-se um levantamento semelhante direcionado ao alcaide local, no qual 

além das perguntas testadas nesse trabalho, pudessem ser incorporados elementos que permitissem não só levantar dados, 

mas também ouvir os prefeitos sobre os desafios que a mobilidade humana coloca para a administração municipal. 
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ANEXO 4: Países de destino dos emigrantes, entre 01/2020 e 09/2021, citados pelos respondentes 
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ANEXO 5: Países de residência anterior dos retornados 2015 a 2019 
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ANEXO 6: Países de residência anterior dos retornados 01/2020 a 10/2021 
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ANEXO 7: Municípios segundo a percepção do número de retornados deportados no período de 01/2020 a 10/2021 
http://bit.do/anexo7 
 

 
 

ANEXO 8: Lista Dos Municipios De Minas Gerais Respondentes À Pesquisa 

 

 

Anexo 8 - LISTA DOS MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS 
RESPONDENTES À PESQUISA 

De qual município você está respondendo? 

Municípios Frequência Porcentagem 

Abadia dos Dourados 1 0,2 

Abaeté 1 0,2 

Abre Campo 1 0,2 

Acaiaca 1 0,2 

Água Comprida 1 0,2 

Aimorés 1 0,2 

Alto Jequitibá 1 0,2 

Alto Rio Doce 1 0,2 

Alvarenga 1 0,2 

Alvorada de Minas 1 0,2 

Andradas 1 0,2 

Angelândia 1 0,2 

Antônio Carlos 1 0,2 

Antônio Prado de Minas 1 0,2 

Araçaí 1 0,2 

Araçuaí 1 0,2 

Araguari 1 0,2 

Araponga 1 0,2 

Araporã 1 0,2 

Araújos 1 0,2 

Araxá 1 0,2 

Arcos 1 0,2 

Arinos 1 0,2 

http://bit.do/anexo7
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Astolfo Dutra 1 0,2 

Ataléia 1 0,2 

Augusto de Lima 1 0,2 

Bambuí 1 0,2 

Bandeira do Sul 1 0,2 

Barão de Cocais 1 0,2 

Barão de Monte Alto 1 0,2 

Barbacena 1 0,2 

Barroso 1 0,2 

Bela Vista de Minas 1 0,2 

Belmiro Braga 1 0,2 

Belo Horizonte 1 0,2 

Belo Oriente 1 0,2 

Berilo 1 0,2 

Berizal 1 0,2 

Betim 1 0,2 

Bocaiúva 1 0,2 

Bom Despacho 1 0,2 

Bom Jesus da Penha 1 0,2 

Bom Jesus do Amparo 1 0,2 

Bom Jesus do Galho 1 0,2 

Bom Sucesso 1 0,2 

Bonfim 1 0,2 

Bonfinópolis de Minas 1 0,2 

Bonito de Minas 1 0,2 

Borda da Mata 1 0,2 

Brasilândia de Minas 1 0,2 

Brasília de Minas 1 0,2 

Braúnas 1 0,2 

Brazópolis 1 0,2 

Brumadinho 1 0,2 

Bueno Brandão 1 0,2 

Buenópolis 1 0,2 

Bugre 1 0,2 

Buritis 1 0,2 

Cabeceira Grande 1 0,2 

Cabo Verde 1 0,2 

Cachoeira da Prata 1 0,2 

Cachoeira de Minas 1 0,2 

Cachoeira Dourada 1 0,2 

Caetanópolis 1 0,2 

Caeté 1 0,2 

Caiana 1 0,2 

Cajuri 1 0,2 

Caldas 1 0,2 

Camanducaia 1 0,2 

Cambuí 1 0,2 

Campanário 1 0,2 

Campanha 1 0,2 

Campestre 1 0,2 

Campina Verde 1 0,2 
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Campo Belo 1 0,2 

Campo do Meio 1 0,2 

Campo Florido 1 0,2 

Campos Altos 1 0,2 

Canaã 1 0,2 

Canápolis 1 0,2 

Capela Nova 1 0,2 

Capelinha 1 0,2 

Capetinga 1 0,2 

Capim Branco 1 0,2 

Capinópolis 1 0,2 

Capitólio 1 0,2 

Caputira 1 0,2 

Caraí 1 0,2 

Caranaíba 1 0,2 

Carandaí 1 0,2 

Carangola 1 0,2 

Caratinga 1 0,2 

Carmo de Minas 1 0,2 

Carmo do Cajuru 1 0,2 

Carmo do Rio Claro 1 0,2 

Carmópolis de Minas 1 0,2 

Carneirinho 1 0,2 

Carvalhópolis 1 0,2 

Cascalho Rico 1 0,2 

Cássia 1 0,2 

Cataguases 1 0,2 

Catas Altas 1 0,2 

Catas Altas da Noruega 1 0,2 

Caxambu 1 0,2 

Cedro do Abaeté 1 0,2 

Centralina 1 0,2 

Chalé 1 0,2 

Chapada do Norte 1 0,2 

Cipotânea 1 0,2 

Claraval 1 0,2 

Cláudio 1 0,2 

Comendador Gomes 1 0,2 

Comercinho 1 0,2 

Conceição da Aparecida 1 0,2 

Conceição das Alagoas 1 0,2 

Conceição das Pedras 1 0,2 

Confins 1 0,2 

Congonhas 1 0,2 

Congonhas do Norte 1 0,2 

Conselheiro Pena 1 0,2 

Consolação 1 0,2 

Contagem 1 0,2 

Coqueiral 1 0,2 

Cordisburgo 1 0,2 

Corinto 1 0,2 
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Coromandel 1 0,2 

Coronel Fabriciano 1 0,2 

Coronel Murta 1 0,2 

Coronel Pacheco 1 0,2 

Coronel Xavier Chaves 1 0,2 

Córrego Danta 1 0,2 

Córrego do Bom Jesus 1 0,2 

Córrego Fundo 1 0,2 

Cristais 1 0,2 

Cristália 1 0,2 

Cristina 1 0,2 

Crucilândia 1 0,2 

Cruzeiro da Fortaleza 1 0,2 

Cuparaque 1 0,2 

Curral de Dentro 1 0,2 

Curvelo 1 0,2 

Datas 1 0,2 

Delfim Moreira 1 0,2 

Delfinópolis 1 0,2 

Delta 1 0,2 

Desterro do Melo 1 0,2 

Diamantina 1 0,2 

Divino 1 0,2 

Divinópolis 1 0,2 

Divisópolis 1 0,2 

Dom Bosco 1 0,2 

Dom Cavati 1 0,2 

Dom Joaquim 1 0,2 

Dom Silvério 1 0,2 

Dores de Campos 1 0,2 

Dores do Indaiá 1 0,2 

Doresópolis 1 0,2 

Douradoquara 1 0,2 

Durandé 1 0,2 

Engenheiro Caldas 1 0,2 

Entre Rios de Minas 1 0,2 

Ervália 1 0,2 

Esmeraldas 1 0,2 

Espera Feliz 1 0,2 

Espinosa 1 0,2 

Espírito Santo do Dourado 1 0,2 

Estiva 1 0,2 

Estrela Dalva 1 0,2 

Estrela do Indaiá 1 0,2 

Estrela do Sul 1 0,2 

Eugenópolis 1 0,2 

Ewbank da Câmara 1 0,2 

Fama 1 0,2 

Felício dos Santos 1 0,2 

Felisburgo 1 0,2 

Felixlândia 1 0,2 
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Fernandes Tourinho 1 0,2 

Ferros 1 0,2 

Fervedouro 1 0,2 

Florestal 1 0,2 

Formiga 1 0,2 

Formoso 1 0,2 

Fortuna de Minas 1 0,2 

Francisco Badaró 1 0,2 

Francisco Dumont 1 0,2 

Franciscópolis 1 0,2 

Frei Lagonegro 1 0,2 

Fronteira dos Vales 1 0,2 

Frutal 1 0,2 

Funilândia 1 0,2 

Glaucilândia 1 0,2 

Gonzaga 1 0,2 

Gouveia 1 0,2 

Governador Valadares 1 0,2 

Grupiara 1 0,2 

Guanhães 1 0,2 

Guapé 1 0,2 

Guaraciaba 1 0,2 

Guaraciama 1 0,2 

Guaranésia 1 0,2 

Guarará 1 0,2 

Guaxupé 1 0,2 

Guidoval 1 0,2 

Guimarânia 1 0,2 

Guiricema 1 0,2 

Gurinhatã 1 0,2 

Iapu 1 0,2 

Ibertioga 1 0,2 

Ibiá 1 0,2 

Ibiraci 1 0,2 

Ibirité 1 0,2 

Igaratinga 1 0,2 

Iguatama 1 0,2 

Ijaci 1 0,2 

Ilicínea 1 0,2 

Imbé de Minas 1 0,2 

Indianópolis 1 0,2 

Inhapim 1 0,2 

Inhaúma 1 0,2 

Ipatinga 1 0,2 

Ipiaçu 1 0,2 

Iraí de Minas 1 0,2 

Itabira 1 0,2 

Itabirinha 1 0,2 

Itabirito 1 0,2 

Itacarambi 1 0,2 

Itaguara 1 0,2 
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Itaipé 1 0,2 

Itajubá 1 0,2 

Itamarati de Minas 1 0,2 

Itanhomi 1 0,2 

Itaobim 1 0,2 

Itapagipe 1 0,2 

Itapeva 1 0,2 

Itatiaiuçu 1 0,2 

Itaúna 1 0,2 

Itueta 1 0,2 

Ituiutaba 1 0,2 

Iturama 1 0,2 

Itutinga 1 0,2 

Jaboticatubas 1 0,2 

Jacinto 1 0,2 

Jacuí 1 0,2 

Januária 1 0,2 

Japaraíba 1 0,2 

Jenipapo de Minas 1 0,2 

Jequeri 1 0,2 

Jequitibá 1 0,2 

Jequitinhonha 1 0,2 

João Monlevade 1 0,2 

Joaquim Felício 1 0,2 

Josenópolis 1 0,2 

Juatuba 1 0,2 

Juiz de Fora 1 0,2 

Ladainha 1 0,2 

Lagamar 1 0,2 

Lagoa da Prata 1 0,2 

Lagoa Dourada 1 0,2 

Lagoa Formosa 1 0,2 

Lagoa Grande 1 0,2 

Lajinha 1 0,2 

Lamim 1 0,2 

Laranjal 1 0,2 

Lassance 1 0,2 

Leme do Prado 1 0,2 

Leopoldina 1 0,2 

Lima Duarte 1 0,2 

Limeira do Oeste 1 0,2 

Lontra 1 0,2 

Luisburgo 1 0,2 

Luz 1 0,2 

Machacalis 1 0,2 

Machado 1 0,2 

Malacacheta 1 0,2 

Mamonas 1 0,2 

Manhuaçu 1 0,2 

Manhumirim 1 0,2 

Mantena 1 0,2 
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Mariana 1 0,2 

Marilac 1 0,2 

Mário Campos 1 0,2 

Maripá de Minas 1 0,2 

Martinho Campos 1 0,2 

Mata Verde 1 0,2 

Materlândia 1 0,2 

Mateus Leme 1 0,2 

Matipó 1 0,2 

Matozinhos 1 0,2 

Matutina 1 0,2 

Medina 1 0,2 

Mendes Pimentel 1 0,2 

Mesquita 1 0,2 

Minas Novas 1 0,2 

Miradouro 1 0,2 

Miravânia 1 0,2 

Moeda 1 0,2 

Moema 1 0,2 

Monjolos 1 0,2 

Monte Alegre de Minas 1 0,2 

Monte Azul 1 0,2 

Monte Carmelo 1 0,2 

Monte Formoso 1 0,2 

Monte Santo de Minas 1 0,2 

Monte Sião 1 0,2 

Montes Claros 1 0,2 

Montezuma 1 0,2 

Morada Nova de Minas 1 0,2 

Morro da Garça 1 0,2 

Morro do Pilar 1 0,2 

Munhoz 1 0,2 

Muriaé 1 0,2 

Mutum 1 0,2 

Muzambinho 1 0,2 

Naque 1 0,2 

Natalândia 1 0,2 

Natércia 1 0,2 

Nazareno 1 0,2 

Nova Belém 1 0,2 

Nova Lima 1 0,2 

Nova Ponte 1 0,2 

Nova Porteirinha 1 0,2 

Nova Resende 1 0,2 

Nova União 1 0,2 

Novo Cruzeiro 1 0,2 

Novo Oriente de Minas 1 0,2 

Novorizonte 1 0,2 

Olaria 1 0,2 

Oliveira 1 0,2 

Oratórios 1 0,2 
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Orizânia 1 0,2 

Ouro Fino 1 0,2 

Ouro Preto 1 0,2 

Padre Paraíso 1 0,2 

Pains 1 0,2 

Paiva 1 0,2 

Palma 1 0,2 

Paracatu 1 0,2 

Paraopeba 1 0,2 

Passa Quatro 1 0,2 

Passa Tempo 1 0,2 

Passabém 1 0,2 

Passos 1 0,2 

Paula Cândido 1 0,2 

Pavão 1 0,2 

Pedra Azul 1 0,2 

Pedra Bonita 1 0,2 

Pedra Dourada 1 0,2 

Pedralva 1 0,2 

Pedras de Maria da Cruz 1 0,2 

Pedro Leopoldo 1 0,2 

Pequeri 1 0,2 

Perdigão 1 0,2 

Perdizes 1 0,2 

Periquito 1 0,2 

Pescador 1 0,2 

Piau 1 0,2 

Pimenta 1 0,2 

Pingo-d'Água 1 0,2 

Piracema 1 0,2 

Piranga 1 0,2 

Pirapetinga 1 0,2 

Pirapora 1 0,2 

Piraúba 1 0,2 

Piumhi 1 0,2 

Planura 1 0,2 

Poços de Caldas 1 0,2 

Ponte Nova 1 0,2 

Porto Firme 1 0,2 

Pouso Alegre 1 0,2 

Pouso Alto 1 0,2 

Prata 1 0,2 

Presidente Bernardes 1 0,2 

Presidente Olegário 1 0,2 

Queluzito 1 0,2 

Raposos 1 0,2 

Recreio 1 0,2 

Reduto 1 0,2 

Resende Costa 1 0,2 

Resplendor 1 0,2 

Ressaquinha 1 0,2 
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Riachinho 1 0,2 

Ribeirão das Neves 1 0,2 

Rio Doce 1 0,2 

Rio Manso 1 0,2 

Rio Paranaíba 1 0,2 

Rio Piracicaba 1 0,2 

Rio Vermelho 1 0,2 

Ritápolis 1 0,2 

Rochedo de Minas 1 0,2 

Romaria 1 0,2 

Rosário da Limeira 1 0,2 

Rubelita 1 0,2 

Rubim 1 0,2 

Sabará 1 0,2 

Sacramento 1 0,2 

Salinas 1 0,2 

Santa Bárbara 1 0,2 

Santa Bárbara do Tugúrio 1 0,2 

Santa Cruz de Salinas 1 0,2 

Santa Luzia 1 0,2 

Santa Margarida 1 0,2 

Santa Maria de Itabira 1 0,2 

Santa Maria do Salto 1 0,2 

Santa Maria do Suaçuí 1 0,2 

Santa Rita de Ibitipoca 1 0,2 

Santa Rita de Minas 1 0,2 

Santa Rita do Itueto 1 0,2 

Santa Vitória 1 0,2 

Santana de Cataguases 1 0,2 

Santana de Pirapama 1 0,2 

Santana do Deserto 1 0,2 

Santana do Garambéu 1 0,2 

Santana do Manhuaçu 1 0,2 

Santana do Riacho 1 0,2 

Santo Antônio do Itambé 1 0,2 

Santo Antônio do Jacinto 1 0,2 

Santo Antônio do Monte 1 0,2 

Santos Dumont 1 0,2 

São Domingos das Dores 1 0,2 

São Félix de Minas 1 0,2 

São Francisco de Sales 1 0,2 

São Francisco do Glória 1 0,2 

São Geraldo 1 0,2 

São Gonçalo do Rio Preto 1 0,2 

São Gotardo 1 0,2 

São João das Missões 1 0,2 

São João del Rei 1 0,2 

São João do Manhuaçu 1 0,2 

São João do Manteninha 1 0,2 

São João do Oriente 1 0,2 

São João Evangelista 1 0,2 
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São Joaquim de Bicas 1 0,2 

São José da Lapa 1 0,2 

São José da Varginha 1 0,2 

São José do Jacuri 1 0,2 

São Miguel do Anta 1 0,2 

São Pedro da União 1 0,2 

São Pedro do Suaçuí 1 0,2 

São Pedro dos Ferros 1 0,2 

São Romão 1 0,2 

São Roque de Minas 1 0,2 

São Sebastião da Vargem Alegre 1 0,2 

São Sebastião do Maranhão 1 0,2 

São Sebastião do Paraíso 1 0,2 

São Sebastião do Rio Preto 1 0,2 

São Sebastião do Rio Verde 1 0,2 

São Tomás de Aquino 1 0,2 

Sarzedo 1 0,2 

Sem-Peixe 1 0,2 

Senador Amaral 1 0,2 

Senador Modestino Gonçalves 1 0,2 

Serra da Saudade 1 0,2 

Serra do Salitre 1 0,2 

Serranos 1 0,2 

Serro 1 0,2 

Sete Lagoas 1 0,2 

Silvianópolis 1 0,2 

Simonésia 1 0,2 

Taparuba 1 0,2 

Tapira 1 0,2 

Tapiraí 1 0,2 

Taquaraçu de Minas 1 0,2 

Teixeiras 1 0,2 

Timóteo 1 0,2 

Tiradentes 1 0,2 

Tiros 1 0,2 

Tombos 1 0,2 

Três Marias 1 0,2 

Tupaciguara 1 0,2 

Turmalina 1 0,2 

Ubá 1 0,2 

Ubaí 1 0,2 

Ubaporanga 1 0,2 

Uberaba 1 0,2 

Unaí 1 0,2 

União de Minas 1 0,2 

Vargem Alegre 1 0,2 

Vargem Bonita 1 0,2 

Varginha 1 0,2 

Varjão de Minas 1 0,2 

Vazante 1 0,2 

Veríssimo 1 0,2 
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Vespasiano 1 0,2 

Vieiras 1 0,2 

Virgem da Lapa 1 0,2 

Virginópolis 1 0,2 

Volta Grande 1 0,2 

Wenceslau Braz 1 0,2 

Total 488 100 
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