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INTRUDUÇÃO
Dde 1872, em quando realizou-se o primeiro censo no Brasil, até 1980, verificase uma gradativa perda da expressão populacional de Minas Gerais no
contexto brasileiro, caindo de 20.5% para 11.2% do total da população. A
hipotese de que o crescimento vegetativo inferior ao brasileiro seja responsável
por esta perda não é real, uma vez que apenas na década de 70/80 isto
ocorreu (Merrick, 1981). Assim, a queda da participação da população de
Minas no Total do Brasil é função de saldos migratórios líquidos negativos
desde o início do século (Abreu, 1980).
Da mesma forma, a população mineira a nível rural e urbano é desigualmente
distribuída de maneira marcante. Regiões apresentam grandes vazios rurais e
urbanos e outras se adensam de forma a hipertrofiar o espaço populacional. A
avasão da população mineira e os movimentos populacionais no Estado
representam um dos aspectos mais sérios para o planejamento regional a nivel
estadual e nacional. Para se ter uma idéia, exôdo dos 10 estados nordestinos
(Abreu, 1980).
Assim como no caso da população, outras variáveis importantes no contexto da
análise regional devem ser bem estudadaspara que se possa determinar um
retrato do Estado no período 70/80.
O objetivo amplo deste trabalho é anlisar esta variação a nível municipal e
micro-regional, verificando áreas de potencialidades, emergências ou
depressão econômica.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Mapear as variações a nível municipal a regional; Montar na UFMG um sistema
de informações espaciais para estudoo nas diversas áreas e setores, iniciandose a montagemde um banco de dados com alto grau de confiabilidade e de
fácil manuseio para variavéis espaciais, além de desenvolverer um conjunto de
"software" necessário á análise espacial, inclusive com sub-rotinas gráficas.
METODOLOGIA
Duas metodologias clássicas em Análise Espacial serão utilizadas nesta
pesquisa: a análise de componentes principais, e o modelo potencial de Huff.
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Um ampla revisão bibliográfica e comentário a respeito destes modelos e
técnicas são feitas em Abreu (1978).
ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS
Definição de Componentes Principais
Seja X uma amtriz de dados, que representan observações de p variavéis (X1,
X2,…XP):

