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Resumo 
 
Na Geografia o estudo das cidades tem se tornado cada vez mais necessário, pois esse é o 

espaço onde vive a maior parte da população do mundo e do Brasil. De acordo com Carlos 

(2007) a cidade como construção humana é um produto histórico-social. Nesta dimensão a 

cidade aparece como trabalho materializado e acumulado ao longo do processo histórico de uma 

série de gerações. Para Corrêa (1989) o espaço urbano é simultaneamente articulado e 

fragmentado, uma expressão espacial de processos sociais, sendo um reflexo da sociedade que 

o abriga. A dinâmica interna das cidades, sua posição na rede urbana, estrutura, forma, função e 

processos socioespaciais e os problemas e alternativas de gestão representam um amplo campo 
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para as pesquisas teóricas e empíricas no âmbito urbano. As cidades são diferentes umas das 

outras em forma e conteúdo e em alguns casos recebem a conotação de localidades centrais em 

escala regional. A partir da existência de articulações entre os espaços urbanos tem-se a 

constituição de redes urbanas nas mais diversas escalas espaço-temporais. As redes urbanas 

podem ser definidas como espaços geográficos distintos articulados entre si num contexto de 

urbanização difusa que interiorizou o fenômeno urbano em direção a extensos espaços 

geográficos, articulados por cidades médias, pequenas e metrópoles. Nessa conjuntura, este 

artigo analisa os fluxos referentes ao deslocamento pendular por motivo de estudo e trabalho 

realizados entre os municípios de Januária, Janaúba e Pirapora com a cidade média de Montes 

Claros com no Norte de Minas Gerais, Brasil, nos anos de 2000 e 2010.      

Palavras-chave: Rede Urbana, Cidades Médias, Centros Emergentes, Fluxos, Deslocamento 

Pendular. 

 

Introdução 

Após a década de 1950, o Brasil passou por um intenso processo de urbanização que 

complexificou suas relações internas, desenvolveu a questão urbana e transformou o país 

agrário em urbano-industrial.  Essas alterações modificaram a estrutura urbana brasileira, que 

antes era mononucleada e rígida, abrindo novos espaços de comando além de São Paulo. A 

metrópole nacional continua a articular a rede brasileira em nível nacional e global, mas surgiram 

novos centros urbanos, com destaque para as cidades médias, que também são capazes de tal 

ação sem necessitar de intermediações diretas e hierarquizadas com a capital paulista. Assim, a 

partir desse momento na rede urbana brasileira, os núcleos urbanos necessariamente não 

estabelecem fluxos que possam caracterizar um padrão rígido de hierarquia. (OLIVEIRA, 2008 p. 

104). 

Segundo Amorim Filho e Serra (2001, p. 1) as cidades médias podem ser valorizadas 

pela oferta de emprego, ou mesmo de subemprego, pela existência de infraestrutura básica, 

pelas oportunidades de acesso à informação, pelos melhores recursos educacionais, ou seja, 

pela existência de bens e serviços essenciais ao progresso social e econômico de seus 

moradores. 

A cidade média de Montes Claros2 localizada no Norte de Minas teve seu 

desenvolvimento pautado em intervenções econômicas públicas estaduais e federais em 

                                                 
2 Montes Claros é pesquisada por muitos autores como cidade média. O tamanho demográfico e o papel regional 
que essa cidade desempenha permitem classificá-la como uma cidade média, conforme demonstram estudos de 
Amorim Filho, Bueno e Abreu (1982); Andrade; Lodder (1979); França (2012, 2007); Pereira, Lemos (2004) e 
Pereira (2007). 



conjunto com a iniciativa privada, o que a configurou como o maior centro regional do norte de 

Minas. Uma dessas intervenções ocorreu na década de 1970, durante o governo militar, com o II 

PND – Plano Nacional de Desenvolvimento, e incluso nesse plano estava o PNCCPM - Plano 

Nacional de Apoio às Capitais e Cidades de Porte Médio, que beneficiou a cidade com incentivos 

para comércio e, principalmente, para a indústria. O desenvolvimento e fortalecimento desses 

setores permitiu o progresso econômico da cidade, frente aos demais municípios da região. 

Sobre esse fato, Pereira et al (2010, p. 4) afirma que Montes Claros constitui uma 

realidade singular, sobretudo em função de como se deu seu processo de crescimento 

econômico e expansão urbana, de modo que passou a assumir uma posição de centralidade 

intra e inter-urbana, consolidando-se como o núcleo urbano mais expressivo do Norte de Minas 

Gerais.  

A Rede Urbana Norte Mineira é formada por pequenos municípios, três centros 

emergentes, Pirapora, Janaúba e Januária, e pela cidade média de Montes Claros, nó da rede e 

principal eixo articulador de fluxos e fixos, exercendo uma influência econômica, política, 

estrutural e social que, inclusive, ultrapassa os limites administrativos do estado de Minas 

Gerais. As relações espaciais e econômicas entre essas localidades urbanas são intensas e 

complexas gerando complementaridade funcional entre elas.  

A rede urbana norte-mineira, da qual Montes Claros é o centro principal, se materializa 

a partir da autonomia e influência hierárquica exercida por essa cidade média nas relações 

socioeconômicas com as diversas cidades que a compõe, especialmente Janaúba, Januária e 

Pirapora. As interações espaciais entre esses centros urbanos são densas, dinâmicas e 

complexas e geram uma complementaridade funcional onde Montes Claros ratifica sua 

centralidade intra e inter-regional, exercendo funções especializadas e diversificadas. Januária, 

Janaúba e Pirapora configuram-se como importantes centros emergentes possuindo um setor 

terciário dinâmico e relevante, evidenciando importante centralidade nas microrregiões em que 

estão inseridas.  

 

Objetivos 

Este estudo analisa os fluxos concernentes aos deslocamentos pendulares realizados 

pelas populações das cidades de Janaúba, Januária e Pirapora para a cidade média de Montes 

Claros, nos anos de 2000 e de 2010, por motivos de emprego e estudo, especificamente. (IBGE 

2000, 2010).  



Metodologia 

Para a obtenção dos resultados propostos realizou-se pesquisa direta no Banco de 

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012) sobre o Deslocamento 

Pendular por motivos de estudo e trabalho referente aos anos de 2000 e de 2010 entre Janaúba, 

Januária e Pirapora para Montes Claros, registros iconográficos, e por último, sistematização dos 

resultados por meio de mapas, tabelas e gráficos. A pesquisa bibliográfica baseou-se nas 

temáticas: urbanização (SANTOS, 1996; CARLOS, 2007), cidades médias (GARCIA E 

NOGUEIRA, 2008; PEREIRA, 2010; CORRÊA, 2007, AMORIM FILHO, 1976, 1982, 1984, 2001, 

FRANÇA, 2007, 2012), redes urbanas (CORRÊA, 2005; OLIVEIRA, 2008; FRANÇA, QUEIROZ e 

SOUZA, 2012), espaços intra e interurbano (FRANÇA, 2007), fluxos (SANTOS, 1996) e 

deslocamento pendular (ANDRADE e SERRA 2001; MOURA, BRANCO e FIRKOWSKI, 2005; 

STAMM e STADUTO, 2008). 

Resultados: estudo dos deslocamentos pendulares entre Janaúba, Januária e Pirapora/ 

MG para a cidade média de Montes Claros, nos anos de 2000 e de 2010 

O Norte de Minas Gerais abrange uma área territorial de 128.602 km
2
, sendo 

subdividida em sete microrregiões: Bocaiúva, Grão Mogol, Janaúba, Januária, Montes Claros, 

Pirapora e Salinas. Dentre essas microrregiões, Montes Claros se destaca como o mais 

importante e influente centro urbano. O mapa 1 representa a região norte de Minas Gerais e os 

principais centros urbanos que integram a rede urbana regional: Montes Claros, Janaúba, 

Januária e Pirapora. 



 
Mapa 1: Montes Claros, Pirapora, Janaúba e Januária / MG: Localização Geográfica.  
Fonte: Geominas. Org.: OLIVEIRA, R. S.; 2011. 
 

O município de Montes Claros (mapa 1) está situado na Bacia do Alto Médio São 

Francisco, no Norte de Minas, a 418 km de distância da capital Belo Horizonte, tendo como 

principal acesso a BR-135. Possui um território de 3.568,935 km² e população estimada em 

361.915 habitantes (IBGE 2010). No que se refere ao setor econômico, Montes Claros apresenta 

um PIB total de R$ 3.815.101 (mapa 2), sendo o terciário o setor de maior arrecadação, e um 

PIB per capita de R$ 10.503,35. (IBGE, 2009).  



Mapa 2: Montes Claros, Pirapora Janaúba e Januária/MG: Produto Interno Bruto, 2009. 
Fonte: IBGE, 2012. Org.: QUEIROZ, C. G. T.; 2012. 
 

A diversidade e quantidade dos serviços de saúde e educação oferecidos por Montes 

Claros comandam profundas transformações na sua estrutura intra-urbana e reforçam sua 

centralidade. (PEREIRA ET al, 2010, p. 7). Grande parte da população cidades da região 

procura e consome determinados tipos de serviços existentes em Montes Claros, tais como 

serviços de média e alta complexidade na rede de saúde pública, ensino superior e técnico, além 

do comércio atacadista e varejista, especialmente no setor automobilístico, e também no lazer. 

(PEREIRA et al, 2010). 

Januária (mapa 1) está localizada á 169 km de Montes Claros/MG, na direção 

noroeste. De acordo com o IBGE (2010), Januária possui uma população de 65.463 habitantes 

distribuídos numa extensão territorial de 6.661,653 km². O município possui o PIB total R$ 

334.939 (mapa 2) e PIB per capita de R$, 4.960,88 (IBGE, 2009), concentrando na prestação de 

serviços a principal fonte sua economia, sendo que esse setor representa 70,52% do seu PIB 

total, seguido do setor agropecuário, representando 14,79% do PIB municipal. 

Janaúba (mapa 1) está localizada a 137 km de Montes Claros e seu principal acesso 

se dá pela BR-122. Com uma área de 2.181,315 km² e população estimada em 66.803 

habitantes (IBGE 2010), contou em 2009 com um PIB total (mapa 2) e um PIB per capita de, 

respectivamente, R$ 510.184 e R$ 7.445 (IBGE, 2009). A prestação de serviços corresponde a 

61% do PIB total, seguida da indústria, com 17,15%. (IBGE, 2009).  



O município de Pirapora (mapa 1) possui uma população estimada em 53.368 

habitantes distribuída em uma área de 549, 514 km². (IBGE, 2010). Pirapora encontra-se a 163 

km de Montes Claros e a 357 km de Belo Horizonte, tendo como principal acesso a BR-365. O 

município possui o maior PIB total (mapa 2) e PIB per capita entre os três centros emergentes 

norte mineiros: R$ 897.917, e R$ 16.716,63, respectivamente. (IBGE, 2009). Possui na indústria 

sua maior potencialidade econômica, sendo que esse setor representa 39,4% do seu PIB, já a 

prestação de serviços representa 37,7% do PIB.  

A rede urbana da mesorregião Norte do Estado de Minas Gerais é formada 

predominantemente por pequenos municípios, três centros emergentes (Pirapora, Janaúba e 

Januária) e pela cidade média de Montes Claros.   

Sobre a centralidade de algumas cidades médias em Minas, Garcia e Nogueira (2008, 

p. 3) destacaram que: 

(...) cidades como Juiz de Fora, Uberlândia, Governador Valadares, Ipatinga, ou, 
Montes Claros caracterizam-se por serem pólos regionais no comando de suas 
respectivas regiões em torno, estabelecendo uma vida de relações próprias. São os 
relais de suas regiões, os pontos da rede que estabelecem o contato entre o mundo 
rural, sobretudo, e o restante dos outros centros urbanos (Grifo nosso).  
 

Amorim Filho e Abreu (1982, p.41-44) desenvolveram um estudo sobre a Hierarquia 

das Cidades Médias em Minas Gerais. A partir de 25 variáveis, definiu-se 4 níveis para as 

cidades médias mineiras: Grandes Centros Emergentes (Nível 1), Cidades Médias de Nível 

Superior (Nível 2), Cidades Médias Propriamente Dita (Nível 3) e Centros Urbanos Emergentes 

(Nível 4). 

Montes Claros foi classificada neste estudo como Cidade Média de Nível Superior 

[...] cidade que desenvolve paralelamente à indústria, dinâmicos setores de comércio 
e de serviços. Essa cidade além de fortalecer sua posição e sua relação de domínio 
regional, começa estender suas ligações a pontos situados além desse domínio. É 
uma cidade de estruturas bem consolidadas e cujo crescimento futuro, parece, sem 
dúvida, bem assegurado. (AMORIM FILHO E ABREU, 1982, p.41-44). 
 

A cidade média reúne uma série de condições que definem sua importância 

econômica, política, infraestrutural e socioambiental. Sobre isso, Amorim Filho e Serra (2001, p. 

8-9) destacam: 

 interações constantes e duradouras tanto com seu espaço regional 
subordinado quanto com aglomerações urbanas de hierarquia superior; 

 tamanho demográfico e funcional suficiente para que possam oferecer um 
leque bastante largo de bens e serviços ao espaço microrregional a elas ligado; 
suficientes, sob outro ponto, para desempenharem o papel de centros de crescimento 
econômico regional e engendrarem economias urbanas necessárias ao desempenho 
eficiente de atividades produtivas; 

 capacidade de receber e fixar os migrantes de cidades menores ou da zona 
rural, por meio do oferecimento de oportunidades de trabalho, funcionando, assim, 
como pontos de interrupção do movimento migratório na direção das grandes 
cidades, já saturadas; 



 condições necessárias ao estabelecimento de relações de dinamização com 
o espaço rural microrregional que o envolve; e diferenciação do espaço intra-urbano, 
com um centro funcional já bem individualizado e uma periferia dinâmica, evoluindo 
segundo um modelo bem parecido com o das grandes cidades, isto é, por intermédio 
da multiplicação de novos núcleos habitacionais periféricos.   
 

Em suas relações externas, as cidades incluídas no grupo de médias são 

caracterizadas por aspectos bem peculiares. De um lado, tendo em vista seu nível atual de 

desenvolvimento econômico, essas cidades mantêm relações importantes com centros maiores. 

Por outro, essas cidades médias continuam a manter relações intensas, constantes e diretas 

com as cidades menores e com o espaço microrregional a elas ligado. É essa função de ligação 

entre o espaço rural e as pequenas cidades microrregionais, de uma parte, e os centros urbanos 

mais importantes, de outra, que constituem a própria essência dessa noção de cidade média. 

(AMORIM FILHO & RIGOTTI, 2007, p.9). Nessa perspectiva, Montes Claros possui 

(...) a estrutura e diversidade de bens e serviços existentes, o que a torna [...] um 
centro para o atendimento de necessidades da população local e regional. A cidade 
possui a maior estrutura na rede de saúde, no ensino superior, no comércio, 
especialmente no setor automobilístico, e no lazer. (PEREIRA ET al 2010, p. 5). 
 

No referido estudo de Amorim Filho e Abreu (1982, p.41-44), Pirapora, Janaúba e 

Januária foram classificadas como centros urbanos emergentes, visto que apresentavam 

população inferior a 50 mil habitantes e estão, dessa maneira, na base da pirâmide hierárquica 

urbana. Um centro urbano emergente é, a título de conceituação, uma cidade que apresenta 

[...] uma economia em fase de estruturação inicial, isto é, os setores comerciais e de 
serviços e industrial começam a apenas organizar-se no sentido que poderão 
atender não somente as populações da própria cidade ou do próprio município. 
Cidade que raramente dispõe de um setor industrial, uma vez que, na maioria dos 
centros emergentes, o predomínio setorial quase absoluto é do terciário. Cidade que 
possui ligações profundas e dependência do mundo rural que a envolve, servindo 
para os espaços rurais como uma válvula de abertura para o mundo exterior. Em 
termos de estruturação das redes urbanas regionais ou microrregionais, essa cidade 
desempenha papel muito importante. Quando já se dispõe de capitais regionais e/ou 
cidades médias, essa cidade aparece como um nível urbano indispensável na 
ligação com cidades ainda menores ou com o seu próprio espaço rural, quando não 
se dispõe, ainda de capitais regionais ou de cidades médias numerosas, então o 
papel dessa cidade é mais importante ainda, pois passa a funcionar como uma 
cidade média. (AMORIM FILHO E ABREU, 1982, p.41-44). 
 

Assim, Januária, Janaúba e Pirapora podem ser classificadas como importantes 

centros emergentes na região Norte Mineira, possuem um setor terciário dinâmico e relevante, 

configurando-se com importantes centralidades e pólos em suas microrregiões. 

Os centros urbanos emergentes se encontram na faixa transicional entre as pequenas 

cidades e as cidades médias propriamente ditas.  É possível inferir que embora a distribuição 

geográfica dos centros emergentes venha se mantendo sem grandes alterações geográficas, 

verifica-se que na metade Norte de Minas Gerais que dispõe de poucas e mal distribuídas 



cidades médias (Montes Claros, Teófilo Otoni, Paracatu e Unaí), observa-se um aumento 

importante de centros urbanos emergentes. (AMORIM FILHO & RIGOTTI, 2007, p.17). Nesse 

contexto, as (re) configurações que a rede urbana apresenta têm merecido nossa atenção, 

principalmente aquelas de escalas regionais, cujas funções e hierarquias têm sido diluídas e/ou 

reestruturadas. (OLIVEIRA, 2008, p. 101). 

Os estudos sobre redes urbanas necessitam de uma série de análises no plano de 

suas especificidades e de sua escala espacial, uma vez que quanto menor a escala estudada, 

maior detalhamento na análise e mais variáveis são necessárias para o entendimento do objeto 

de estudo. (FRANÇA, QUEIROZ, SOUZA, 2012). Uma das variáveis para a compreensão das 

articulações intra e interurbanas são os fluxos demográficos. 

Para Moura; Branco; Firkowski (2005, p.124) “os deslocamentos pendulares 

caracterizam-se por deslocamentos entre o município de residência e outros municípios, com 

finalidade específica [...] de trabalho e estudo”. Na maioria das vezes, o deslocamento pendular 

é mais proeminente e justificado pelas necessidades vinculadas aos motivos estudo e trabalho. 

Entretanto, esse deslocamento possibilita a procura por outros serviços, comércios e produtos 

que não existem nas cidades de origem.  

Ainda sobre a definição, Stamm e Staduto (2008, p. 15) consideram que a expressão 

movimento pendular é 

[...] habitualmente utilizada para designar os movimentos quotidianos das populações 
entre o local de residência e o local de trabalho ou estudo. O conceito de movimento 
pendular encerra, na sua forma mais simples, duas deslocações de uma pessoa 
entre dois pontos do espaço geográfico. (...). Desse modo, antes de mais, o 
movimento pendular é uma questão funcional que resulta da organização do território 
e da não coincidência entre o local de residência e os locais de trabalho ou estudo.  

 

O deslocamento pendular começou a ser observado nos espaços urbanos não 

metropolitanos, imprimindo um novo significado na rede urbana brasileira. Os deslocamentos 

populacionais retratam a necessidade de compreender a mobilidade populacional no espaço e 

incita a discussão a cerca das razões pelas quais as pessoas se deslocam do seu local de 

origem para o atendimento de necessidades diversas em outros centros urbanos. (FRANÇA, 

2012).  

Esse tipo de movimento populacional envolve o deslocamento do local de residência 

para outro lugar, onde se realiza atividade de trabalho e/ou estudo. Esses deslocamentos 

ocorrem geralmente no interior de aglomerações urbanas envolvendo a existência de 

polaridades, no sentido de que certas localidades concentram atividades econômicas e 



equipamentos e, por conseqüência, oportunidades, principalmente de trabalho. (BARCELLOS E 

JARDIM, 2008). 

As cidades médias brasileiras despontam a partir dos anos 1970 como atrativos 

populacionais atuando como verdadeiros “diques” para os fluxos migratórios que se direcionam 

para os grandes centros, sendo uma nova alternativa e desviando a orientação desses fluxos. 

(ANDRADE, SERRA, 2001).  

No norte de Minas Gerais, o deslocamento de pessoas entre os municípios de 

Januária, Janaúba e Pirapora para Montes Claros é denso, complexo e articula uma série de 

dinâmicas econômicas e sociopolíticas no espaço urbano norte-mineiro.  

Para a análise dos fluxos demográficos existentes entre a cidade média de Montes 

Claros e os municípios de Januária, Janaúba e Pirapora no Norte de Minas, realizou-se pesquisa 

direta sobre o deslocamento pendular no Banco de Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) referente aos anos de 2000 e de 2010. 

O movimento pendular está ligado à centralidade que as cidades exercem nas áreas 

de entorno, a influência exercida pelas metrópoles no mercado de trabalho e no oferecimento de 

diversos tipos de serviços. Tais elementos configuram sua espacialidade e faz com que as 

pessoas ampliem seus deslocamentos e criem uma relação direta entre o centro regional e 

municípios de entorno. (RICARDO, ALEIXO E OLIVEIRA, 2010). A relação que se destaca aqui 

é a busca por trabalho e estudo. 

A educação é um dos serviços mais procurados como ponto de debate nos 

movimentos pendulares, onde a população em busca de melhorias profissionais e intelectuais. 

(CARNEIRO, CARNEIRO E MARTINS NETO, 2011). Nessa perspectiva, o setor de educação 

montesclarense atrai a população da região norte de Minas por apresentar 

[...] um número expressivo de Universidades, faculdades, cursos profissionalizantes, 
técnicos, cursinhos de pré-vestibular e escolas significativos em relação às outras 
cidades norte-mineiras. Dentro do contexto de centralidade, Montes Claros é a cidade 
da região que pelo número e diversidade de serviços prestados no setor educacional, 
atrai uma população que se direciona dos seus municípios de origem todos os dias 
para estudar em Montes Claros (RICARDO, ALEIXO E OLIVEIRA, 2010, p. 6). 

 

Em relação às Instituições de Ensino Superior (IES), Montes Claros apresenta 32 

instituições, sendo duas universidades, uma federal (Universidade Federal de Minas 

Gerais/UFMG) e a outra estadual (Universidade Estadual de Montes Claros/UNIMONTES), além 

de um Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG). (Ministério da Educação - MEC, 2012). Das 

instituições instaladas em Montes Claros, 19 são presenciais, enquanto 13 oferecem cursos a 

distancia. Em contrapartida, os municípios em estudo, Janaúba, Januária e Pirapora, possuem 

respectivamente 5, 6 e 6 Instituições de Ensino Superior. (Ministério da Educação - MEC, 2012). 



O outro aspecto considerado nos deslocamentos pendulares refere-se ao movimento 

diário da população em função de trabalho, que tem como causa a crescente separação 

geográfica entre os diversos lugares de atividade e os lugares de residência nas grandes 

cidades contemporâneas. (GEORGE, 1983, p. 190 apud STAMM E STADUTO, 2008, p. 134). 

Esse movimento resulta de uma simultaneidade de movimentos de mesma natureza e da 

distribuição horária contígua, mas de componentes geográficos diferentes. Esses movimentos 

são centrípetos de manhã e centrífugos no final da tarde e início da noite. (STAMM E STADUTO, 

2008).  

A cidade média de Montes Claros possuía, em 2000, 118.397 pessoas empregadas 

formalmente. Dessas, 69,3% estavam vinculadas ao setor de comércio e serviços (IBGE, 

RAIS/CAGED, 2012). O número total de pessoas empregadas formalmente passou para 65.513, 

em 2010, sendo que 74% estavam ocupados no setor terciário. (IBGE, RAIS/CAGED, 2012). Os 

números demonstram a importância do setor terciário na geração de empregos para Montes 

Claros e sua região de influência, visto que 56% do PIB total da cidade de R$1.433.647em 2000 

era arrecadado pelo setor de comércio e serviços. (IBGE, 2012). Em 2010, com o PIB total de R$ 

4.501.662, a participação do setor terciário na economia municipal era de 62%. (IBGE, 2012).  

Os mapas 3 e 4 representam os deslocamentos pendulares realizados pela população 

de Januária, Janaúba e Pirapora para Montes Claros por motivo de estudo, trabalho e ambos, 

respectivamente, nos anos de 2010 e 2000.  Esses deslocamentos diários podem ocorrer de 

forma individual ou por meio de transportes coletivos, privados ou públicos, podendo também ser 

incorporados nesses deslocamentos diários os estudantes de ensinos médio, técnico e superior. 

(STAMM E STADUTO, 2008).  



Mapa 3: Pirapora, Janaúba e Januária / MG: Migração Pendular por motivos de estudo     e trabalho para 
Montes Claros, 2010. 3 
Fonte: IBGE, 2012. Org.: QUEIROZ, C. G. T.; 2012. 

                                                 
3
  Migração pendular por motivos de trabalhos principais; não incluindo os trabalhos secundários para quem exerce 

mais de uma profissão (IBGE, 2012). 



Mapa 4: Janaúba, Januária e Pirapora/MG: Migração Pendular por motivos de estudo e trabalho, 2000. 
Fonte: IBGE, 2012. Org.: QUEIROZ, C. G. T.; 2012. 
 

Janaúba apresentou a maior participação no deslocamento pendular por motivos de 

trabalho e educação para Montes Claros no ano de 2010. A cidade apresentou 59% do 

deslocamento populacional por motivo de trabalho e 50% para o estudo. Pirapora e Januária 

representaram, respectivamente, 22% e 19% dos deslocamentos por trabalho e 32% e 18% dos 

deslocamentos para o estudo, ano de 2010 (Mapa 3). 

Considerando a participação total de cada município em 2010, verificou-se que 

Pirapora representou 44% dos deslocamentos pendulares com a finalidade de trabalho e estudo 

para Montes Claros, enquanto Janaúba representou 41% e Januária 15%. 

Para o ano de 2000, verificou-se que Janaúba e Pirapora apresentaram maior 

deslocamento pendular por motivos de trabalho e educação para Montes Claros, assim como no 

ano de 2010 (Mapa 4). Ambas apresentaram uma média entre 800 e 900 deslocamentos diários, 

o que representa mais de 85% do total, considerando os três municípios aqui analisados. 

Januária, dessa forma, apresentou menor intensidade nos deslocamentos para Montes Claros 

com a finalidade de estudo e trabalho, ou seja, 14% do total. 



 Esses dados demonstram que os níveis de inserção de cada cidade na rede urbana 

norte mineira. Januária apresenta menor fluxo demográfico com o pólo da rede do norte de 

Minas, Montes Claros, quando comparada com Janaúba e Pirapora que estabelecem fluxos mais 

intensos com essa cidade média. 

Montes Claros destaca-se na mesorregião Norte de Minas por apresentar infraestrutura 

pública, que em muitos casos não se encontra nas demais cidades, visto que algumas 

especialidades de prestação de serviços tendem a ser procuradas pela população regional, tais 

como, saúde, educação e eventos de cunho variado. (FREITAS, 2010). 

A cidade atrai diariamente uma população que se desloca dos seus locais de origem 

para usufruir serviços e comércios diversificados e especializados. Montes Claros é alvo dessa 

procura em função de sua localização geográfica, diversidade e dinamismo econômico, contando 

com serviços e produtos diversificados, bem como a oferta de emprego e melhores condições de 

estudo e qualificação. 

Esse tipo de deslocamento, o pendular, visando a busca de emprego, estudo ou 

consumo de bens e serviços promove grandes transformações no espaço urbano e, por isso, é 

fundamental nos estudos sobre redes urbanas. 

Ao exercer importância como centro regional, Montes Claros configura-se como um 

aparelho de atração populacional, pois sua infraestrutura faz com que diariamente indivíduos de 

outros municípios se desloquem para ela em busca de prestação de serviços e comércios que 

não se encontram em seus locais de origem. (FRANÇA, 2012). Nessa lógica, a cidade exerce, 

também uma 

[...] outra função imaginada para as cidades médias: a de absorver parte dos fluxos 
migratórios com destino às metrópoles, evitando-se uma ampliação dos graves 
problemas sociais existentes nesses grandes centros urbanos nacionais. (AMORIM 
FILHO & SERRA, 2001 p. 13).  
 

As cidades médias são, ainda, pontos mais adequados à localização dos 

equipamentos de distribuição comercial para as regiões em que se situam sem apresentar os 

problemas de congestionamento de trânsito e de comunicação encontrados nos grandes centros 

urbanos. (AMORIM FILHO & SERRA, 2001, p. 19). 

Para Oliveira (2008, p.107) as cidades médias, atualmente, comandam os aspectos 

técnicos da produção regional, deixando o essencial dos aspectos políticos para os centros 

maiores no país e participando de uma suposta hierarquia urbana, uma vez que oferece bens, 

serviços, lazer, entre outros, à população dos centros menores que nela forem buscar, sendo 

que essas relações ocorrem de forma complementar entre os diversos níveis, sem uma rigidez 

de relações. 



 

Desde que as redes atuais possuem uma dimensão espacial (territorial), as cidades 

médias, em todas as regiões, países e continentes, e nos mais variados tipos de organizações, 

estão destinadas a desempenhar o papel, cada vez mais importante, de pivôs de articulação 

reconhecendo-se a gradual eliminação das barreiras territoriais para o livre trânsito das 

mercadorias aponta para a intensificação dos fluxos entre centros de mesmo nível hierárquico. 

(AMORIM FILHO & SERRA, 2001, p. 28). 

 

Considerações finais  

 

A rede urbana é resultado de um equilíbrio instável de massas e de fluxos, “cujas 

tendências à concentração e à dispersão, variando no tempo, proporcionam as diferentes formas 

de organização e de domínio do espaço pelas aglomerações”. (SANTOS, 1989, p. 165 apud 

OLIVEIRA, 2008 p. 103). 

As cidades médias estão destinadas a desempenhar o papel, cada vez mais 

importante, de pivôs de articulação ou, como dizem os franceses, de relais, embora se deva 

reconhecer que a gradual eliminação das barreiras territoriais para o livre trânsito das 

mercadorias aponta para a intensificação dos fluxos (de bens e serviços) entre centros de 

mesmo nível hierárquico. (AMORIM FILHO & SERRA, 2001, p. 28). 

Estudo recente mostra uma possibilidade de intensificação dos fluxos entre as cidades 

médias, em função da tendência à especialização desses centros, que se intensificaria 

precisamente porque a diminuição de barreiras espaciais permite, às grandes corporações, o 

poder de explorar minúsculas diferenciações espaciais. (IPEA/IBGE/Nesur-IE-Unicamp, 1999, p. 

67 apud AMORIM FILHO & SERRA, 2001, p. 28).  

O presente estudo analisou os fluxos vinculados ao deslocamento pendular realizados 

entre os municípios de Januária, Janaúba e Pirapora com a cidade média de Montes Claros no 

Norte de Minas Gerais. Nesse sentido, identificou-se que o município de Pirapora é o que mais 

se destaca quanto ao deslocamento pendular para Montes Claros por motivos de trabalho e 

educação, seguido por Janaúba e, posteriormente, por Januária.  

É necessário pontuar também que os centros emergentes em estudo são pólos das 

microrregiões nas quais se inserem, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento 

dos pequenos municípios e distritos que os cercam. Dessa maneira, Janaúba, Pirapora e 

Januária exercem um papel notável de equilíbrio de uma rede urbana regional por concentrar 



fluxos e adensar fixos, amenizando a demanda dos grandes setores e infraestrutura da cidade 

média de Montes Claros, da metrópole estadual Belo Horizontes e outras grandes cidades. 

É possível inferir, também, que há um aumento dos fluxos mantidos entre os principais 

centros da rede urbana norte mineira aqui, em diferentes escalas, além da demográfica, sejam 

elas econômicas, políticas, administrativas e também culturais. Este estudo ratifica a função de 

Montes Claros como cidade média e como principal pólo concentrador de recursos, bens, 

serviços e fluxos da região Norte de Minas e permite análise e compreensão de sua área de 

influência direta, e com isso, as transformações intra e interurbanas no norte de Minas Gerais. 
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