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Nas últimas décadas, estudos pautados nos censos demográficos

brasileiros (BAENINGER, 1998; ANDRADE, SANTOS e SERRA, 2000;

LIMA, SIMÕES E HERMETO, 2016) demonstraram o crescimento de

fluxos em direção às cidades médias, especialmente aquelas na

condição de polos regionais na rede urbana. Os polos regionais são

centros urbanos formados por um ou mais municípios (áreas

conurbadas), com um nível de influência intermediário na rede urbana –

com hierarquia inferior às metrópoles e superior aos pequenos centros - e

alcance regional.

Figura 1 - Sistematização de fatores ligados ao processo migratório para polos 

regionais

GERAL: Analisar o papel da infraestrutura urbana na atração de

migrantes para os polos regionais, a partir das condições de

desenvolvimento urbano-regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Identificar o perfil do migrante e os tipos de fluxos;

• Relacionar a articulação entre infraestruturas urbanas, motivações da 

migração e capacidade de reterenção de migrantes;

• Sistematizar fatores de desenvolvimento urbano-regional e sua ligação 

com a atração de migrantes.

• Tratamento e análise de dados secundários, nomeadamente Censos 

Demográficos (2000, 2010), Atlas de Desenvolvimento Humano (2013) 

e estudos “Região de Influência das Cidades” (2008 e 2020). 

• Estudo de caso a partir de trabalho de campo em dois polos regionais, 

selecionados a partir de análise fatorial de dados secundários. 

o Aplicação de inquéritos a migrantes residentes nos polos 

selecionados

o Entrevistas com informantes privilegiados
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Figura 2 - Hierarquia urbana do município de residência anterior por motivo(s) pelo(s) 

qual(is) migrou para os polos regiãoSul (A) e Nordeste (B)

Figura 3 – Nível de satisfação por tipo de infraestrutura urbana do polo regional onde reside, 

nos polos região Sul (A) e Nordeste (B)
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• A infraestrutura urbana dos polos regionais é relevante para a decisão de migrar

na medida em que deve reunir oportunidades de trabalho e qualidade de vida,

principais motivações mencionadas pelos migrantes residentes nos dois polos.

• O nível de satisfação com as infraestruturas é alto, de forma geral, mas com

algumas diferenças entre os polos estudados. O polo da região Nordeste

apresenta maior descontentamento com a infraestrutura de saneamento básico,

por exemplo, que vai de encontro aos menores índices de desenvolvimento

socioeconômico da região.

• Os resultados indicam que as características urbano-regionais marcam muitos

aspectos relacionados à migração em cada polo, associadas aos tipos de

atividades econômico-produtivas predominantes e as infraestruturas urbanas

desenvolvidas entorno dessas atividades.
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