
GEO5_01UND05 – TEXTO DE APOIO 
  

Migração 
 
Migração consiste no ato da população deslocar-se espacialmente, ou seja, pode se 
referir à troca de país, estado, região ou de município. As migrações podem acontecer 
por vários motivos (religiosos, sociais, econômicos, políticos e ambientais). 
 
Migrações Internas 
A migração interna corresponde ao deslocamento de pessoas dentro de um mesmo 
território, dessa forma pode ser entre regiões, estados e municípios. Este 
deslocamento altera o número de população das regiões envolvidas nesse processo. 
  
No Brasil, um dos fatores que exercem maior influência nas migrações internas é a 
questão  econômica, uma vez que alguns espaços mais estruturados recebem 
instalação de indústrias e serviços, estimulando os indivíduos a se deslocarem de um 
lugar para outro em busca de melhores condições de vida e à procura de emprego 
para suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. 
  
Um exemplo de migração muito comum no Brasil, que se intensificou nas últimas 
cinco décadas, é o êxodo rural. Ou seja, o deslocamento populacional do campo para 
a cidade em função do grande desemprego ocorrido pela substituição do trabalho 
humano por máquinas colocadas na produção.  
 
As principais áreas que ocorrem as migrações internas são as de repulsão 
populacional e as de atração populacional.  
 
Áreas de repulsão populacional: são as áreas que perdem população por diversos 
fatores, como: carência de mercado de trabalho, atividades econômicas com 
dificuldades em atrair e conservar as populações locais, baixa qualidade de vida, 
desestruturação demográfica e familiar. Um exemplo de área de repulsão 
populacional brasileira é a Região Nordeste.  
 
Áreas de atração populacional: são as áreas atraem as populações de outras áreas. 
Os principais fatores atrativos são: numerosas oportunidades de emprego, melhor 
qualidade de vida, condições climáticas favoráveis. Um exemplo de área de atração 
populacional é a Região Sudeste.  
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