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Nos últimos anos graças às melhorias do sistema de transportes e de 

telecomunicações, as cidades médias brasileiras passaram a manter relações 

não apenas com as cidades mais próximas, mas também com cidades mais 

distantes, traduzindo-se em novas interações espaciais. Assim, essas cidades 

vêm redefinindo suas funções diante da divisão territorial do trabalho 

anteriormente existente. As interações espaciais constituem um amplo e 

complexo conjunto de deslocamentos de pessoas, mercadorias, capital e 

informação no espaço geográfico. Podem apresentar maior ou menor 

intensidade, variar segundo a frequência de ocorrência e, conforme a distância 

e direção caracterizam-se por apresentar vários propósitos e se realizarem-se 

através de diversos meios e velocidade (CORRÊA, 1997, p. 279). A cidade de 

Uberaba está localizada no Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, Brasil, 

e conta com aproximadamente 300.000 habitantes (IBGE, 2011). Possui uma 
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posição geográfica estratégica, pois é rota de passagem do estado de São 

Paulo e do restante do estado de Minas Gerais para o Brasil Central (Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília e Tocantins). Sua localização é de 

aproximadamente 500 km de distância de centros urbanos nacionais 

importantes, como São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília, sendo 

interligado por meio de rodovias federais (BR 050 e BR 262) e estaduais, 

sendo a ligação até a metrópole paulistana feita por autopista duplicada, a 

rodovia Anhanguera. Além de possuir uma estrutura ferroviária de transporte 

de cargas operada pela FCA (Ferrovia Centro Atlântica), e um aeroporto 

regional, com voos diários para Campinas, Brasília e Belo Horizonte. 

Acrescenta-se também a Estação Aduaneira do Interior (EADI) de Uberaba, 

também conhecida como “porto seco”, faz movimentação e armazenagem de 

mercadorias sob controle aduaneiro. Este texto tem como objetivo abordar 

sobre as interações espaciais em Uberaba- MG a partir dos fluxos de pessoas 

que se utilizam de transporte rodoviário e aeroviário. A metodologia baseou-se 

em revisão bibliográfica e leituras envolvendo os temas: dinâmica econômica, 

interações espaciais, cidades médias. Além disso, realizamos pesquisa em 

sites como: IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatísticas) e visitas à 

Prefeitura Municipal, ao Aeroporto Regional de Uberaba, ao Terminal 

Rodoviário de Uberaba, a Ferrovia Centro Atlântica e a Estação Aduaneira do 

Interior. As interações espaciais da cidade de Uberaba se dão nas diferentes 

escalas geográficas e isso é favorecido pelas condições gerais de produção 

presentes nessa cidade, que influenciam no fluxo de passageiros de transporte 

rodoviário e aeroviário. 

 

 

 

Introdução  

 
 Nos últimos anos graças às melhorias do sistema de transportes e de 

telecomunicações houve grandes transformações na estrutura urbana do Brasil. 

Neste contexto de transformações, as cidades médias brasileiras passaram a 

manter relações não apenas com as cidades mais próximas, mas também com 

cidades mais distantes, traduzindo-se em novas interações espaciais. Assim, 

essas cidades vêm redefinindo suas funções diante da divisão territorial do 

trabalho anteriormente existente, passando a exercer papéis e funções que 

anteriormente eram realizadas apenas pelos grandes centros urbanos e 

capitais. 



Entre essas funções, as cidades médias brasileiras passaram a 

concentrar atividades voltadas aos setores de prestação de serviços médico-

hospitalares, educacionais e a atender uma demanda por entretenimento 

representada por shoppings, cinemas, bares, restaurantes, etc. Tais demandas 

que surgem dessa sociedade em rede (CASTELLS, 2010) redefiniram os 

papéis regionais dessas cidades médias, que se tornam polos atrativos de 

investimentos em diversos setores econômicos. Dessa forma, há o surgimento 

do que chamamos de um processo de interações espaciais entre essas 

cidades e as pequenas cidades do seu entorno geográfico, que passam a ser 

polarizadas por essas cidades de porte médio. 

As interações espaciais constituem um amplo e complexo conjunto de 

deslocamentos de pessoas, mercadorias, capital e informação no espaço 

geográfico. Podem apresentar maior ou menor intensidade, variar segundo a 

frequência de ocorrência e, conforme a distância e direção caracterizam-se por 

apresentar vários propósitos e se realizarem-se através de diversos meios e 

velocidade (CORRÊA, 1997, p. 279). Desta forma, as cidades médias passam 

a ter um importante papel no estabelecimento dessas interações espaciais.  

 Entre as diversas cidades médias existentes no Brasil tomamos como 

exemplo a cidade de Uberaba. A cidade de Uberaba está localizada na região 

do Triângulo Mineiro, Estado de Minas Gerais, Brasil, e conta com 

aproximadamente 302.000 habitantes (IBGE, 2012), pode ser considerada 

como uma cidade de porte médio em virtude do seu número de habitantes e 

também por concentrar inúmeros equipamentos urbanos e serviços médicos, 

educacionais entre outros que atraem uma população regional. Essa atração é 

facilitada pela posição geográfica estratégica que a cidade ocupa, pois é rota 

de passagem do estado de São Paulo e do restante do estado de Minas Gerais 

para o Brasil Central (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília e 

Tocantins). Sua localização é de aproximadamente 500 km de distância de 

centros urbanos nacionais importantes, como São Paulo, Belo Horizonte, 

Goiânia e Brasília, sendo interligado por meio de rodovias federais (BR 050 e 

BR 262) e estaduais, sendo a ligação até a metrópole paulistana feita por 

autopista duplicada, a BR050 e a SP 330 (Rodovia Anhanguera).  

 

 



Figura 01 – Principais redes de transporte em Uberaba-MG 

 
 

Esse conjunto de rodovias que cortam o município de Uberaba-MG, 

permite o fácil acesso de pessoas que moram em outras cidades da região, 

permitindo as interações espaciais diversas promovidas via acesso rodoviário 

por ônibus  como por veículos particulares   

Além dessa malha rodoviária, Uberaba também possui uma estrutura 

ferroviária de transporte de cargas operada pela FCA (Ferrovia Centro 

Atlântica), e um aeroporto regional, com voos diários para Campinas, Brasília e 

Belo Horizonte. Acrescenta-se também a Estação Aduaneira do Interior (EADI) 

de Uberaba, também conhecida como “porto seco”, faz movimentação e 

armazenagem de mercadorias sob controle aduaneiro direto da receita federal, 

o que facilita tanto as exportações quanto as importações de mercadorias. 

Este texto tem como objetivo abordar questões sobre as interações 

espaciais em Uberaba- MG a partir dos fluxos de pessoas que se utilizam de 

transporte rodoviário e aeroviário. A metodologia baseou-se em revisão 

bibliográfica e leituras envolvendo os temas: dinâmica econômica, interações 



espaciais, cidades médias. Além disso, realizamos pesquisa em sites como: 

IBGE (Instituo Brasileiro de Geografia e Estatísticas) e visitas à Prefeitura 

Municipal, ao Aeroporto Regional de Uberaba, ao Terminal Rodoviário de 

Uberaba.  As interações espaciais da cidade de Uberaba se dão nas diferentes 

escalas geográficas, o que é favorecido pelas condições gerais de produção e 

consumo presentes nessa cidade, que influenciam no fluxo de passageiros de 

transporte rodoviário e aeroviário que transitam pela cidade. 

 

 

Uberaba e as interações espaciais 

Antes de discutirmos sobre as interações espaciais em Uberaba, é 

necessário abordamos o conceito de interações espaciais. 

 Ullman (1972)  apud Catão et al, (2010) define a interação espacial a 

partir do conceito de “localização” e das “conexões” de uma área com outra, 

baseadas na circulação ou movimento de mercadorias e pessoas.  

Ainda para Ullman (1972) apresenta três idéias básicas que 

sustentariam a verificabilidade de interações espaciais: 1) a idéia de 

complementaridade, que seria relativa ao caráter das áreas ou regiões; 2) de 

transferibilidade, relativa ao caráter das mercadorias; e 3) de oportunidades 

interpostas, que indicaria a existência próxima de fontes de matérias-primas ou 

do mercado consumidor. 

Para Corrêa (1997, p. 279):  

 

As interações espaciais constituem um amplo e complexo 
conjunto de deslocamentos de pessoas, mercadorias, capital e 
informação no espaço geográfico. Podem apresentar maior ou 
menor intensidade, variar segundo a frequência de ocorrência 
e, conforme a distância e direção caracterizam-se por 
apresentar vários propósitos e se realizarem-se através de 
diversos meios e velocidades.  

 
As interações espaciais diferem entre os lugares, o que pode valer para 

um local não é o que acontece em outro local. Neste sentido, Corrêa (2007, p. 

30) ao tratar das cidades médias, ele assevera que: “admite-se que a cidade 

média apresente interações espaciais intensas, complexas, multidirecionais e 

marcadas pela multiescalaridade”, ou seja, realiza a “escala regional e a escala 



extra-regional”, seja ela “nacional ou internacional”. Para autor, são essas 

conexões que vão identificar uma cidade média, distinguindo-a de uma capital 

regional. 

 No caso de Uberaba-MG para compreendermos a natureza  que 

originou essas interações entre a cidade de Uberaba e as demais regiões por 

ela polarizadas ( Triângulo Mineiro , Alto Paranaíba em  Minas Gerais e  Norte 

e Noroeste de São Paulo) e as implicações para os modos de vida e os 

lugares,faz-se necessário investigar as ações espaciais entre esses espaços, 

cuja as interações espaciais pode ser ligada à  mobilidade populacional, à 

mudança de residências para estudo, seja pela pendularidade estabelecida a 

partir das conexões viárias e da integração do mercado de trabalho das 

cidades circunvizinhas.  

 Na primeira metade do século XIX, Uberaba já se firmava como o 

principal núcleo urbano  de ligação entre as províncias de São Paulo e Rio de 

Janeiro e as províncias de Goiás e Mato Grosso. Sendo mais tarde 

considerada a cidade primaz no Sertão da Farinha Podre, hoje parte 

correspondente a região do Triângulo Mineiro. 

Lourenço (2010,p.322), salienta que:  

 
Uberaba beneficiou-se de sua localização-chave, na 
intersecção entre esses dois eixos, um disposto no sentido 
leste-oeste (Minas – sertão) e outro no sentido norte-sul (Goiás 
– São Paulo). Assim, na primeira metade do século XIX, 
formou-se uma rede de estradas inter-regionais e 
interprovinciais sobre o Sertão da Farinha Podre, tendo 
Uberaba como nó central.  

    

         Neste texto abordamos a questão das interações espaciais a partir dos 

deslocamentos de passageiros de ônibus intermunicipais, e aeroviário. Por 

meio da análise do fluxo de passageiros de ônibus e avião, é possível 

apreender os diversos condicionantes dos deslocamentos, que podem estar 

ligados a motivos como trabalho, educação, consumo, lazer e recreação, e 

negócios em diferentes escalas (intra urbana e interurbana, regional, nacional e 

até mesmo internacional). 

O sistema rodoviário de Uberaba dá acesso a grandes centros urbanos 

nacionais (São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília) e cidades próximas 

do Estado de São Paulo, bem como cidades mais distantes. As principais 



empresas rodoviárias que atendem a cidade são: Empresa Gontijo, Aviação 

Motta, Real Expresso,Viação São Bento, Viação Platina, Nacional Expresso, 

Viação Garcia, Viação São Geraldo, Expresso Triangulino, Expresso São Luiz, 

Expresso União, Princesa do Norte, Emtram, União Cascavel, Itapemirim, 

Transbrasiliana e Transacreana. Essas empresas atendem cidades do estado 

de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Mato 

Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rondônia, Mato 

Grosso, Ceará, Maranhão, Pará.  Esse leque de cidades que possuem ligações 

rodoviárias diretas demonstra que a cidade de Uberaba não tem relações 

apenas com as cidades próximas, mas também com cidades mais distantes em 

vários estados do Brasil. 

Os dados de fluxos de passageiros no período acumulado de janeiro a 

maio de 2012 (Ubercon Concessões) revelam que a cidade de Uberaba 

mantém interações espaciais mais intensas com o Estado de São Paulo e sua  

capital, a cidade de São Paulo,  do que com o próprio Estado de Minas Gerais 

e sua capital Belo Horizonte. Dada à proximidade geográfica com o estado de 

São Paulo, ocorre um maior fluxo de passageiros entre Uberaba e a capital 

paulista e as outras cidades paulistas próximas, como Ribeirão Preto (31. 680 

embarques e 24.764 desembarques), Igarapava (7452 embarques e 7464 

desembarques), Franca (3784 embarques e 3307 desembarques), Miguelópolis 

(3459 embarques e 2 713 desembarques) e Barretos (2422 embarques e 2230 

desembarques). Isso evidencia a dinâmica econômica e a relação fluxos de 

passageiros que a região do Triângulo Mineiro mantém com o Estado de São 

Paulo. Podemos destacar também a cidade de Santos com 5.037 embarques e 

4.493 desembarques, o que nos chamou a atenção pelo fato de Santos ser 

uma cidade portuária e com um número expressivo de fluxo de passageiros 

apesar da distância, se comparada a algumas cidades mineiras. 

 

 

 

 

 

 



Tabela 01 - Uberaba MG: Fluxo de passageiros rodoviários de janeiro a 

maio -2012 cidades do Estado de São Paulo. 

 

CIDADES  ESTADO SP EMBARQUES DESEMBARQUES 

SÃO PAULO  20.913 20.803 

RIBEIRÃO PRETO 31.680 24.764 

IGARAPAVA 7.452 7.464 

SANTOS 5.037 4.493 

FRANCA 3.784 3.307 

MIGUELOPOLIS 3.459 2.713 

BARRETOS 2.422 2.230 

RIO PRETO 549 547 

OSASCO 406 365 

TOTAL 75.702 66.686 

 
FONTE: UBERCON UBERABA CONCESSOES LTDA DATA: 17/06/2012 
 ORG. CHAGAS, Nadia Jamaica.  

 

 Entre as cidades mineiras, o maior fluxo de passageiros é para as 

cidades de Uberlândia (16.952 embarques e 15.823 desembarques), Ituiutaba 

(14.095 embarques e 12.222 desembarques), Belo Horizonte (13.764 

embarques 12.980 desembarques), Iturama (7.363 embarques e 7.801 

desembarques), Sacramento (7.153 embarques e 6.970 desembarques), 

Campina Verde (3.868 embarques e 3.744 desembarques), Frutal (3.865 

embarques e 3.821desembarques), Pará de Minas (3.152 embarques e 2.782 

desembarques), Carmo Paranaíba (2.908 embarques e 6.924 desembarques) 

entre outras.  

 Observa-se que a capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

aparece em 3º lugar no destino e origem de passageiros de Uberaba, o que 

reforça que a tese de que a cidade mantém maior interação espacial de fluxos 

de passageiros com estado de São Paulo do que com o estado de Minas 

Gerais. Observou-se também o grande fluxo de passageiros em direção a 



Brasília. Além das cidades mencionadas, há também um fluxo de passageiros 

para outros estados da região Centro-Oeste e Nordeste do país.   

 

Tabela 01 - Uberaba MG: Fluxo de passageiros rodoviários de janeiro a maio -

2012 cidades do Estado de Minas Gerais     

         

 

 No que se refere ao transporte aéreo, a cidade de Uberaba possui um 

aeroporto regional, que recebe aeronaves de pequeno porte, onde atualmente 

operam as empresas Azul e TRIP.  Quanto ao histórico do transporte aéreo na 

cidade, em 1980 a INFRAERO assumiu o controle e administração do 

aeroporto de Uberaba. A partir desta data foram  iniciadas as 

modernizações   de todo sistema operacional,   administrativo e de segurança. 

Dentre elas a instalação de sistemas de navegação aérea, implantação de torre 

de controle, sistemas de balizamento noturno, estação meteorológica de 

superfície, tetometro a laser, farol rotativo de aeródromo, construção de seção 

conta incêndio com operação 24 horas, reforma e ampliação do terminal de 

CIDADES ESTADO DE  MG EMBARQUES DESEMBARQUES 

BELO HORIZONTE 13.764 12.980 

UBERLANDIA 16.952 15.823 

ITUIUTABA 14.095 12.222 

ITURAMA 7.363 7.801 

SACRAMENTO 7.153 6.970 

CAMPINA VERDE 3.868 3.744 

FRUTAL 3.865 3.821 

PARÁ DE MINAS 3.152 2.782 

CARMO PARANAIBA 2.908 2.781 

TOTAL 73.120 68.924 

 
 
FONTE: UBERCON UBERABA CONCESSOES LTDA DATA: 17/06/2012 
 ORG. CHAGAS, Nadia Jamaica. 



passageiros em 2008 que ampliou a capacidade operacional de 100.000 (cem 

mil)  para 200.000 (duzentos mil) passageiros ano. (Infraero, 2012)    

 

Tabela03: Embarque e Desembarque Aeroviário Jan/2011 a Set/2012. 

  

  2011 
  

2012  

 Mês Embarque Desembarque  Mês Embarque Desembarque  

JAN 3068 2688 JAN 5621 6035  

FEV 3550 3171 FEV 6329 6171  

MAR 3329 3049 MAR 8362 8250  

ABR 5041 4894 ABR 7919 8149  

MAI 8103 7014 MAI 10073 10104  

JUN 7327 6304 JUN 7401 7687  

JUL 7086 6049 JUL 8961 8734  

AGO 6773 6132 AGO 8344 8264  

SET 7695 6960 SET 7694 7442  

OUT 5750 6226 OUT - -  

NOV 5524 5337 NOV - -  

DEZ 6394 5734 DEZ - -  
TOTAL 69640 63558  TOTAL 70704 70836  

Fonte : INFRAERO 2012 
Org: CHAGAS, Nádia Jamaica 

 

  

 Conforme a tabela 3, que mostra o fluxo de passageiros aeroviários em 

Uberaba-MG, no período de janeiro a dezembro de 2011 e de janeiro a outubro 

de 2012, observamos o maior fluxo de passageiros, ou seja, embarques e 

desembarques ocorreu no mês de maio de 2011 e 2012. Este grande fluxo  de 

passeiros com destino a Uberaba, deve-se ao período de realização da 

Expozebu. Seguindo esta análise, segue consequentemente ao mês de maio  

os fluxos  no mês de  setembro com (7695 embarques e 6960 desembarques,  

junho com (7327 embarques e 6304 desembarques),e julho com (7086 

embarques e 6049) desembarques no ano de 2011. Corroborando com as 

informações, no ano seguinte  2012 incluindo os  meses de março com 8362 

embarques e 8250 desembarques e em  agosto de 2012 com um fluxo de 8344 



embarques e 8264 desembarques. Esses dados apontam um aumento nas 

interações espaciais nesse período . 

 As interações espaciais da cidade de Uberaba se dão nas diferentes 

escalas geográficas e isso é favorecido pelas condições gerais de produção 

presentes nessa cidade, que influenciam no fluxo de passageiros de transporte 

rodoviário para várias cidades do entorno e ultrapassa o limite do estado de 

Minas Gerais.  

 Esse conjunto de fluxos de passageiros, tanto do transporte aéreo 

quanto do transporte rodoviário, promovem uma interação com a cidade de 

Uberaba, possibilitando o aumento do dinamismo econômico a o aumento dos 

fluxos migratórios para a cidade. 
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