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Introdução 

O processo de expansão territorial da cidade de Montes Claros (MG) tem como 

referência a década de 1970, quando teve início o processo de industrialização, viabilizado 

por uma política desenvolvimentista do Estado. Localizada numa região periférica, o Norte 

de Minas Gerais, a cidade passou a ser foco de um intenso fluxo migratório, o que gerou um 

crescimento urbano desordenado. Assim, o rápido processo de urbanização, agravado pela 

falta de planejamento, resultou numa diferenciação espacial intra-urbana, com várias áreas 

demarcadas por focos de pobreza. Neste estudo busca-se o entendimento desse processo, 

mediante a análise das formas de uso e ocupação do solo urbano, no propósito de 

compreender a dinâmica interna dessa cidade de porte médio e a formação de espaços de 

segregação. 

Montes Claros: conhecendo aspectos do lugar e da sua história 

A cidade de Montes Claros possui atualmente uma área de 97 km2 e uma população 

de 289.183 habitantes (IBGE Censo de 2000). Localiza-se no norte do Estado de Minas 

Gerais, região inserida no Polígono das Secas (mapa 01). Está situada em uma área 

integrante do domínio do cerrado, de clima tropical semi-úmido, em terrenos da depressão 

Sanfranciscana. Os rios e córregos que drenam a área urbana são, em sua maioria, 

integrantes da bacia do Verde Grande, afluente do São Francisco. 

Trata-se de uma cidade de porte médio, originada de uma fazenda de criação de 

gado implantada a partir do movimento das bandeiras paulistas. No período colonial, 

constituía importante ponto de passagem de tropeiros e comerciantes que se deslocavam 

pelo estado mineiro e sul da Bahia.Já no século XIX era conhecida como a capital do sertão 

mineiro, se destacando no cenário regional pela intensa função comercial que 

desempenhava. 
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Mapa 01 – Localização do município de Montes Claros 

Até meados do século XX, apesar da sua importância regional, Montes Claros era 

uma cidade que tinha a economia calcada no comércio e na agropecuária, possuindo a 

maior parte da população residindo na área rural. Nesse contexto, as feiras e festas 

religiosas representavam os períodos em que a cidade experimentava uma maior 

concentração de pessoas. 

Na década de 1970, com o advento da atividade industrial, implantada a partir de 

incentivos fiscais e financeiros do poder público (federal, estadual e municipal) através da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE –, ocorre uma série de 

transformações na economia regional, com significativos reflexos na área urbana de Montes 

Claros. As mudanças que estavam ocorrendo no campo, que funcionavam como forças 

repulsoras da população rural, associadas ao poder atrativo da indústria recém-instalada 

provocaram fortes fluxos migratórios para a cidade. Tem início, nessa época, o processo de 

urbanização de Montes Claros, que se intensifica nas décadas seguintes, conforme 

expresso nos dados da tabela. 

MONTES CLAROS - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 
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1960 – 2000 

ANO URBANA RURAL TOTAL 
1960 43.097 59.020 102.117 
1970 85.154 31.332 116.486 
1980 155.483 22.075 177.558 
1990 250.573 30.969 281.542 
2000 289.183 17.764 306.947 
Fonte: IBGE. Censos Demográficos: 1960 a 2000 

 

A industrialização no Norte de Minas teve um caráter concentrador, com poucas 

cidades atraindo os investimentos desse setor. No entender de Oliveira (2001:224) 

os centros urbanos mais bem estruturados, com um empresariado 

mais dinâmico e com maior representatividade regional, foram os 

mais beneficiados. Estes centros, especialmente Montes Claros, 

tanto reforçaram quanto ampliaram a sua importância relativa na 

região. 

Ao estudar o processo de industrialização de Montes Claros, Carvalho (1983:03) 

constatou que 

cidade sem nenhuma tradição industrial, Montes Claros se viu 

escolhida para sede de uma área industrial, na qual convivem 

indústrias de vários tipos, o que veio a provocar profundas 

alterações na estrutura econômica, social e urbana da cidade. 

Com a intensa urbanização e a conseqüente expansão territorial houve na cidade um 

crescimento também da sua periferia. Assim como outras cidades brasileiras, também em 

Montes Claros o processo de ampliação da malha urbana ocorreu sem obedecer a um 

planejamento efetivo o que deu origem a um tecido urbano que se apresenta hoje, bastante 

fragmentado. 

A expansão territorial de Montes Claros 

A expansão territorial de uma cidade ocorre sobre um espaço, que é histórico e 

socialmente produzido através da relação estabelecida entre a sociedade e a natureza. 

Diferentes usos do solo, justapostos entre si, é que vão definir as características de 

determinado espaço urbano. A forma como uma cidade vai crescer e o direcionamento 

dessa expansão vão ser definidos de acordo com os interesses dos agentes responsáveis 

pela produção do espaço urbano. 
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A cidade de Montes Claros desenvolveu-se a partir de uma fazenda e o seu 

crescimento deu-se em patamares descontínuos. Teve, por isso, um crescimento urbano 

espontâneo, num padrão disperso e predominantemente horizontalizado, conforme o mapa 

02. É importante considerar que até por volta de 1970, a ocupação urbana se restringia à 

área central e bairros adjacentes. A partir dessa data, a área urbana tem sofrido alterações 

significativas, sendo que as zonas norte, leste e sul tiveram uma expansão mais intensa do 

que a zona oeste, que é ocupada por uma população de maior renda. O processo de 

ocupação não ocorreu de forma homogênea, existindo muitas áreas caracterizadas como 

vazios urbanos. 

Um breve olhar sobre a história recente de Montes Claros permite constatar que 

expansão da área urbana ocorreu, de forma mais intensa, após a implantação do Distrito 

Industrial, sendo que apenas na região norte, local onde está situado o distrito surgiram oito 

novos bairros e algumas favelas. Na década de 1980 alterações substantivas ocorreram na 

malha urbana com a ocupação de vazios urbanos na região sul, reforma de avenidas para 

permitir um melhor fluxo, verticalização na área central e suas proximidades, alteração na 

distribuição espacial de diversas atividades e dispersão da periferia. 
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Mapa 02 –Expansão urbana de Montes Claros 

Não é possível falar de expansão urbana sem levar em consideração o papel que a 

especulação imobiliária tem nesse processo. A especulação imobiliária é um fator ordenador 

do crescimento urbano, sendo responsável pelos vazios urbanos e pela instalação de infra-

estrutura, influenciando na valorização da área e, conseqüentemente, estabelecendo que 

grupos de pessoas vão habitar determinado espaço. Sendo assim, “a classe dominante ou 

uma de suas frações por outro lado segrega os outros grupos sociais na medida em que 

controla o mercado de terras, a incorporação imobiliária e a construção direcionando 

seletivamente a localização dos demais grupos sociais do espaço urbano” (Corrêa: 2003, 

64). 

No caso de Montes Claros, a especulação imobiliária é praticada pelas famílias 

tradicionais e pelas empresas imobiliárias, que podem ser considerados como verdadeiros 

latifundiários urbanos. Esses agentes encontraram no solo urbano uma mercadoria mais 

rentável que o boi gordo, fazendo com que grandes pecuaristas da região redirecionassem 

seus investimentos em imóveis na cidade. 

O plano diretor da cidade e a própria legislação municipal não estabelecem medidas 

para conter essa concentração de terra urbana, tendo trazido uma série de problemas sócio-

ambientais, pois a população pobre da cidade não tem acesso a determinadas regiões que 

são destinadas aos ricos, forçando a população de baixa renda a se fixar nas áreas sem 

infra-estrutura, desencadeando a degradação ambiental. Portanto, o crescimento urbano de 

Montes Claros fica condicionado aos interesses econômicos dos especuladores imobiliários, 

cujas estratégias contribuem para que ocorra a expansão horizontal da cidade, sem que 

terrenos vazios, localizados em áreas de ocupação mais antiga, já dotadas de infra-

estrutura, sejam esgotados. 

 Diante do exposto, ao analisar a expansão territorial de Montes Claros verifica-se 

um contraste social explícito, pois as duas regiões que mais crescem na cidade, embora 

com intensidade diferenciada, são o leste e oeste. A primeira é uma das áreas mais 

populosas da cidade, ocupada por uma classe social de menor poder aquisitivo, onde os 

lotes são muito pequenos e há deficiência em infra-estrutura urbana. Já na região oeste de 

Montes Claros há uma boa infra-estrutura, o valor do solo urbano é mais elevado e, 

conseqüentemente, é habitada por pessoas de classe média e alta. Nesse sentido, a 

desigualdade social se vê refletida na estruturação físico-territorial do espaço urbano. 

Pobreza Urbana: notas para reflexão 

O termo pobreza carrega em seu significado uma série de ambigüidades. A pobreza 

é normalmente analisada verificando-se as possibilidades de recursos aos quais um 
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indivíduo tem acesso para sua sobrevivência. Há, evidentemente uma certa dificuldade para 

a quantificação de todas as dimensões da pobreza, por isso as análises são quase sempre 

parciais. De acordo com Salama e Destremau (1999:47) 

a medida da pobreza é abordada de várias formas. A medida pode 

ou não ser monetária; pode se interessar exclusivamente pelos 

fluxos, pode levar em conta as necessidades básicas satisfeitas ou 

não e incluir elementos de patrimônio; pode, enfim, ser objetiva. 

Para Koga (2003:64) 

as perspectivas de pobreza mantêm-se fiéis ao cálculo do nível de 

renda como indicador preponderante, desde os anos 1960. Embora 

em 1970 o conceito tenha se ampliado para atingir uma série maior 

de necessidades básicas, em 1980 tenha agregado a questão do 

gênero, é nos anos 1990, sob influência de Amartya Sem, que o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

destaca a idéia do desenvolvimento humano, agregando outros 

valores para além da renda, como oportunidades, liberdade, auto-

estima, dignidade e respeito aos outros. 

Os índices de pobreza variam conforme os critérios utilizados para medi-la. Andrade, 

Serra e Santos (2001: 255) abordam a problemática da pobreza nas cidades médias 

brasileiras, utilizando o conceito de pobres como o “conjunto das pessoas pertencentes às 

famílias cuja renda per capita é inferior a meio salário mínimo (em reais de setembro de 

1991)”. O referido estudo apresenta um ranking do nível de pobreza de noventa cidades 

médias, no período de 1970 a 1991. A cidade de Montes Claros ocupava, em 1970, o 69º 

lugar, com um nível de pobreza de 74,79%. Na década de 1980 esse índice caiu para 

43,26% o que colocou a cidade no 72º lugar. Já em 1991, a cidade apresentou um índice de 

pobreza de 55,45% e passou a ocupar o 75º lugar. De acordo com esses dados, verificou-se 

pequenos avanços em termos de posição relativa no ranking de pobreza, no período de 20 

anos. 

Um outro estudo realizado em 2001 pela Fundação João Pinheiro concluiu que, 

dentre as cidades mineiras com mais de 100.000 habitantes, Montes Claros é a que possuía 

um número mais expressivo de pobres em sua população, em torno de 33,17%. A variável 

representativa do nível de pobreza, nesse caso, foi dada somente pelo percentual de pobres 

de cada um dos municípios mineiros, oscilando numa proporção de 3% a 33,17% do total da 

população. 
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Ronchmanm e Amorim (2002) utilizam uma outra metodologia para definir 

indicadores de pobreza de municípios brasileiros, a partir da mensuração de aspectos como 

padrão de vida digno (avaliado segundo os indicadores de pobreza, emprego formal e 

desigualdade), conhecimento (avaliado segundo os indicadores de anos de estudo e 

alfabetização) e risco juvenil (avaliado segundo os indicadores de concentração de jovens e 

violência). Segundo os autores supra citados, Montes Claros possui um índice de pobreza 

de 0,534 e um índice de exclusão da ordem de 0,375%. O índice de exclusão social varia de 

0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 0, piores são as condições de vida da população, 

ou seja, maior é a exclusão existente no município. 

O censo do IBGE (2000) traz que a intensidade da pobreza em Montes Claros é de 

42,06%, índice menor que o apresentado em 1991 (45,76%). Quanto à indigência, houve 

um significativo crescimento no índice que em 1991 era de 35,01% e em 2000 passa a ser 

de 42,68%. Quando se analisa a distribuição de renda verifica-se que os 20% mais ricos da 

população se apropriam de 66,02% da renda em Montes Claros (IPEA, 2002). 

Na área urbana, a distribuição espacial da população está diretamente relacionada 

com a condição social dos moradores, gerando desigualdades internas na cidade. A cidade 

é, em síntese, o reflexo da situação social de seus habitantes cuja desigualdade se 

expressa na forma de ocupação do solo urbano. Nessa perspectiva, essa análise sobre a 

pobreza em Montes Claros pode ser iniciada pela discussão do preço do solo urbano, haja 

vista o fato do preço do solo variar conforme a sua localização. A esse respeito, Queiroz 

Ribeiro, citado por Villaça (2001:74) afirma que “cada terreno particular permite uma maior 

ou menor valorização pelo acesso que a sua localização propicia aos efeitos úteis de 

aglomeração”. Em outras palavras, a diferenciação no valor de um imóvel urbano está 

relacionada com a proximidade do centro, o tempo de deslocamento, atrativos, segurança, 

acesso aos serviços de infra-estrutura, dentre outros. 

As diferenças encontradas no preço médio do solo em Montes Claros variam entre 

R$ 2,59 (Chácaras Recanto dos Aracas) e R$ 1.251,54 (Praça Dr. Carlos Versiane) (PMMC, 

2004). O centro da cidade, delimitado ao sul pela Avenida Dr. João Luis de Almeida, ao 

oeste e noroeste pela Avenida Deputado Esteves Rodrigues, ao nordeste pela Avenida 

Padre Chico, a leste pela Rua Belo Horizonte e pela Avenida Santos Dumont e a sudeste 

pela Avenida Ouvídio de Abreu e Rua Bocaiúva até sua junção com a Av. Dr. João Luis de 

Almeida, encontram-se os preços mais altos. 
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Mapa 02 –Valor do solo no centro de Montes Claros 

Nos bairros limítrofes ao centro o preço varia de R$ 28,94 (Bairro Morrinhos) a R$ 

88,79 (Bairro Todos os Santos), sendo que a oeste do centro tem-se uma maior valorização 

do solo urbano. Partindo para as regiões mais periféricas verifica-se uma redução no preço 

do solo. Esse fato pode ser explicado pela deficiência na infra-estrutura desses bairros. 

Existem algumas exceções nesses casos, como os bairros: Ibituruna, Barcelona Park e 

Panorama que estão na periferia oeste de Montes Claros e o Morada do sol e Morada do 

Parque, localizados na periferia sudoeste da cidade, nos quais o preço do solo é elevado. 

Analisando a renda média mensal do chefe da família verifica-se que os moradores 

dos bairros cidade Santa Maria, São Luís, Todos os Santos, Jardim Panorama, Ibituruna, 

São Norberto, Morada do Sol, Morada do Parque, Morada da Serra, Cândida Câmara, 

Sagrada Família, São José e centro, apresentam uma renda mais alta (R$ 400,00 a R$ 

1.200) (IBGE, 2002). No outro extremo estão os bairros que apresentam renda mais baixa, 

dentre os quais se destacam a Cidade Industrial, Vila Castelo Branco, Santa Cecília, 

Ipiranga, Vila Nazaré, Jardim Alvorada, Vila Mauricéia, Vila Atlântida, Vila Telma, Vera Cruz, 

Jardim Eldorado (R$ 30,00 a R$ 80,00), conforme destacado no mapa 04. Em Montes 

 7482 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Claros, aproximadamente 13,75% da população possui uma renda abaixo de R$ 37,75 e 

34,53% abaixo de R$ 75,50 (IPEA, 2002). 

 

Mapa 04 – Variação de renda na cidade de Montes Claros 

Os indicadores de qualidade de vida também acompanham a diferenciação 

socioespacial de renda e de valor do solo urbano.Segundo dados do IBGE (2002) o índice 

de condições de vida – ICV – em Montes Claros é mais elevado nas áreas ocupadas por 

uma população de maior poder aquisitivo, como é o caso dos bairros: Cidade Santa Maria 

(0,81), Todos os Santos (0,68) São Luís (0,73), Jardim Panorama (0,70), São José (0,65) e 

centro (0,68 a 0,72). Os bairros Cidade Industrial (0,27), Vila Castelo Branco (0,14), Vila 

Mauricéia (0,31), Vila Atlântida (0,27), Vera Cruz (0,37), dentre outros, são exemplos de 

áreas onde as condições de vida são piores. A média de ICV da cidade varia entre 0,40 e 

0,60 (IPEA, 2002). 

Quanto aos serviços urbanos, a cidade é marcada por uma visível desigualdade de 

infra-estrutura, tanto de bens coletivos como de equipamentos urbanos. A oferta do serviço 

de transporte urbano se estende por toda a área urbana, mas a sua qualidade é bastante 

questionada pelos usuários. A discussão acerca da qualidade do transporte coletivo tem 

estreita relação com o crescimento espontâneo da cidade, haja vista o fato de as 
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necessidades suplementares de circulação surgirem depois da trama urbana já estar 

estabelecida só agrava o problema da circulação. Falta de iluminação pública, de 

pavimentação e de arborização de ruas são problemas existentes na maioria dos bairros 

mais periféricos. 

No que se refere ao saneamento básico constatou-se que quase a totalidade dos 

domicílios encontra-se ligados à rede geral de água e utiliza a rede pública como destino do 

esgoto sanitário. Hoje, 100% da malha urbana é servida por água e 80% por esgoto 

(Prefeitura Municipal, 2004). Há uma certa homogeneidade na distribuição dos serviços de 

água e esgoto em quase toda a área urbana, mas nos bairros mais periféricos percebe-se 

que esse serviço não abrange todos os domicílios, como acontece no bairro Independência 

e no Santa Rafaela. Serviços como iluminação pública, pavimentação e arborização de ruas, 

são problemas verificados em todos os bairros mais periféricos, independente da classe 

social que neles reside. 

Uma associação dos dados referentes ao valor do solo urbano, a renda média da 

população e a distribuição de serviços urbanos deixa claro que a pobreza, apesar de 

disseminada por quase toda a cidade, tem na periferia a sua área de maior concentração. 

Cabe aqui tecer algumas considerações sobre esse termo que vem sendo amplamente 

utilizado nos estudos urbanos. O conceito de periferia, no seu sentido mais estrito, diz 

respeito ao contorno, às áreas mais afastadas do centro de uma cidade. Na literatura 

geográfica e nas ciências sociais, é considerada periferia a área da cidade ocupada pela 

população pobre. Entretanto, na configuração espacial de várias cidades, a periferia também 

vem sendo ocupada por uma população de renda mais alta, contrariando esse conceito de 

periferia como lócus de pobreza. Estudos recentes têm incorporado nessa análise a idéia de 

segregação. 

Em Montes Claros a população se distribui no espaço urbano segundo os padrões 

da desigualdade. Nos últimos anos, surgem e expandem os bairros periféricos que alojam a 

população trabalhadora. A periferização das classes populares reflete a segregação 

socioespacial e a conseqüente exclusão dos benefícios urbanos das camadas menos 

favorecidas da população. 

A segregação residencial aloca os pobres para as áreas periféricas, notadamente 

para aquelas de maior fragilidade ambiental, carentes de infra-estrutura, onde vivem em 

moradias precárias e com piores condições de vida. A auto-segregação das camadas de 

melhor poder aquisitivo vem afirmando um novo modelo e organização socioespacial da 

cidade. 

Através do que foi exposto, pode-se perceber que a periferia se apresenta hoje 

dicotomizada, ao mesmo tempo em que abriga uma população carente, ainda 
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predominante, nota-se na dinâmica atual de reestruturação urbana uma tendência de 

relocação das classes médias e altas, que abandonam o centro considerado cada vez mais 

como “degradado” e vão em busca de áreas mais tranqüilas e com uma maior beleza 

paisagística. Normalmente, as áreas com essas características localizam-se nas periferias, 

onde é implantada toda uma infra-estrutura para receber a classe alta da cidade. Destaca-se 

nessa forma de auto-segregação, os enclaves fortificados como destacado por Souza 

(2003:70) 

a auto-segregação, nas grandes cidades da atualidade, está 

fortemente vinculada à busca por segurança por parte das elites, 

embora essa não seja o único fator. Exemplos de espaços 

residenciais auto segregados são, no Brasil, os condomínios 

exclusivos da Barra da Tijuca, no município do Rio de Janeiro, e o 

chamado “Complexo de alphaville”, na Região Metropolitana de São 

Paulo. 

No caso de Montes Claros, está ocorrendo uma ampliação considerável no número 

de condomínios fechados, devido ao grande aumento no índice de violência urbana e a 

evasão da área central que vem se tornando, quase que exclusivamente uma região 

comercial. Portanto, em Montes Claros “periferia não é só periferia”. 

Em síntese, pode-se afirmar que a cidade denota, através de sua estrutura física, a 

própria sociedade que a produziu e a mantém. Há que se ressaltar que o padrão de 

crescimento de Montes Claros se diferencia de outras cidades de porte médio devido as 

diferenças históricas e ao contexto regional no qual se encontra inserida. Também o nível de 

pobreza de uma cidade está relacionado com a sua localização, a dinâmica migratória e o 

seu desempenho produtivo, fatores que não podem ser desvinculados do componente 

regional. Para Oliveira (2000: 99 -10) 

em Montes Claros existe uma outra peculiaridade que acentua a 

condição de carência em que vive grande parte de seus habitantes: 

a intensa migração. A característica histórica da grande participação 

de migrantes na população da cidade, dada sua condição de 

entreposto comercial, entroncamento rodoviário e posição 

geograficamente estratégica entre o norte e o sul do país, chega aos 

anos 80 qualificando mais da metade de seus moradores, vindos, 

em grande maioria, da área mineira do Nordeste (62,3%), reafirmam 

os efeitos sociais de uma organização econômica espacialmente 

concentrada. 
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Considerações finais 

A análise efetuada, em que pese o seu caráter preliminar, enseja algumas 

considerações. A primeira diz respeito aos dados disponíveis e à capacidade comparativa 

que oferecem. A segunda refere-se à dificuldade de aplicação de conceitos tão complexos 

como o de pobreza e segregação numa cidade como Montes Claros, fato que implica em 

uma análise bastante limitada. Nas transformações enfocadas sobre essa cidade, a partir 

dos anos 1970, constata-se que, concomitante ao processo de urbanização ocorreu uma 

maior concentração de pobreza na cidade. 

Os espaços de pobreza na cidade de Montes Claros dizem respeito não apenas à 

periferia, mas a todo local onde se encontra uma associação de fatores como diferenciação 

de renda, valor do solo, uso do solo, dentre outros que conduzem a fragmentação do 

espaço urbano. Essas áreas estão concentradas na periferia, mas há nichos de pobreza 

também nas proximidades da área central. Nesse sentido, não há uma área de 

concentração específica da pobreza que se encontra disseminada por todo a malha urbana. 

A deterioração da situação econômica do país e da região Norte de Minas indica a 

possibilidade de que os problemas já existentes na cidade de Montes Claros se agravem. 

Isso porque há expectativa de que a população continue a crescer em virtude do processo 

migratório, o mercado de trabalho não consegue absorver todos os trabalhadores, as 

dificuldades de gestão do setor público são maiores, sobretudo aquelas relacionadas à 

minimização da pobreza. 
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