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 RESUMO 

 

 

Este trabalho pretende analisar a cidade de Pirapora, inserida na rede urbana do Norte 

de Minas Gerais, a partir de características que Amorim Filho (1976) define como atributos 

específicos de uma cidade média. Estes atributos seriam as relações da cidade com sua região 

e com aglomerações urbanas de hierarquia superior; o seu tamanho demográfico; a 

capacidade de receber e fixar migrantes; o desenvolvimento de relações dinamizadoras a nível 

regional; a diferenciação socioeconômica de sua população e o aparecimento de problemas 

típicos das grandes cidades. Finalmente, a cidade média deve possuir uma diferenciação de 

sua morfologia intra-urbana, caracterizada através do “Modelo de Zoneamento Morfológico-

Funcional” (Amorim Filho, 2005). 

 Foram utilizados alguns indicadores econômicos e sociodemográficos para o período 

compreendido entre 1991 e 2000, devido à disponibilidade dos dados para eventuais 

comparações entre municípios. Optou-se pela não utilização de uma nova classificação para 

as cidades médias mineiras, baseando-se nas diversas análises e classificações existentes em 

relação à hierarquia urbana dos municípios de Minas Gerais. O levantamento dos principais 

equipamentos existentes em Pirapora e alguns fluxos (viagens de ônibus e transporte de 

cargas) foi feito através de uma pesquisa de campo realizada no segundo semestre de 2007. 

Após a análise dos dados e caracterização dos atributos específicos para as cidades 

médias, foi realizado o “Modelo de Zoneamento Morfológico-Funcional” para Pirapora, com 

base na metodologia de Amorim Filho, caracterizando assim a sua morfologia intra-urbana. 

 

 

 

Palavras-chave: Geografia Urbana; Região; Hierarquia Urbana; Cidades Médias; Morfologia 

Urbana. 
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ABSTRACT    

 

 

This work intends to analyze the city of Pirapora, inserted in the urban net of the North 

of Minas Gerais, starting from characteristics that Amorim Filho (1976) it defines as specific 

attributes of a medium city. These attributes would be the relationships of the city with your 

region and with urban gatherings of superior hierarchy; your demographic size; the capacity 

to receive and to fix migrants; the development of stimulating relationships at regional level; 

the socioeconomic differentiation of your population and the emergence of typical problems 

of the great cities. Finally, the average city should possess a differentiation of its intra-urban 

morphology, characterized through the "Model of Morphologic-functional Zoning" (Amorim 

Filho, 2005). 

Some economical indicators and social demographic were used for the period included 

between 1991 and 2000, due to the readiness of the data for eventual comparisons among 

cities. It was opted for the non use of a new classification for the mining medium cities, 

basing on the several analyses and existent classifications in relation to the urban hierarchy of 

the cities of Minas Gerais. The survey of the main existent equipments in Pirapora and some 

flows (bus trips and transport of loads) were made through a field research accomplished in 

the second semester of 2007. 

After the analysis of the data and characterization of the specific attributes for the 

medium cities, the "Model of Morphologic-functional Zoning" accomplished for Pirapora, 

with base in Amorim Filho methodology, characterizing your intra-urban morphology. 

 

 

 

Key-words: Urban Geography; Region; Urban Hierarchy; Medium Cities; Urban 

Morphology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde as suas origens, as cidades passaram por longo período de transição. Foi a 

passagem do nomadismo ao sedentarismo que possibilitou o surgimento das primeiras 

aglomerações. As primeiras vilas datam de 3000 a 4000 anos a.C., surgindo sob o domínio de 

pequenos clãs. Desde o início, estes pequenos arranjos tinham uma configuração ainda 

existente até hoje em muitos aglomerados urbanos: os ricos, os líderes políticos e religiosos 

ocupando a área central, enquanto os pobres se localizavam na periferia. A transição das vilas 

para a cidade propriamente dita só foi possível a partir da produção de excedentes agrícolas, 

quando passa também a surgir um sistema social mais estratificado.  

No âmbito da Geografia, a Geografia Urbana é a área responsável pelo estudo das 

cidades e das redes urbanas. A Geografia Urbana tem importante papel na sociedade, já que a 

mesma trata de temas e problemas inerentes ao urbano. Segundo Bailly (1977), esta se ocupa 

das dimensões espaciais do urbano, como da distribuição, sua estrutura e seus processos. 

Como se não bastasse, a Geografia Urbana é considerada uma sub-disciplina síntese 

por George (1970), um ponto de chegada dos estudos de Geografia Humana. Ainda que tal 

afirmativa contenha certo exagero, muitas outras áreas da Geografia convergem o resultado de 

suas pesquisas para a Geografia Urbana, tendo uma grande área de contato com a mesma. O 

termo “Geografia Urbana” foi utilizado pela primeira vez por Karl Hassert, em 1907; o 

primeiro francês a utilizar esta expressão foi Raoul Blanchard, em 1911. 

Uma das principais indagações sobre a Geografia Urbana diz respeito à sua posição no 

espectro da Geografia. Afinal, o que estuda a Geografia Urbana? Entre algumas abordagens 

básicas, destacam-se os estudos da distribuição espacial, que analisam os sistemas urbanos, 

além dos estudos de suas estruturas internas, onde a cidade é analisada como um sistema. 

Nestes estudos devem ser considerados os efeitos de escala, desde a macroescala até à escala 

intra-urbana, passando pela escala regional. Sendo assim, a escala de análise do urbano 

estende-se por um continuum local-global, englobando a vizinhança, os bairros, a cidade e a 

região. 

As redes urbanas, definidas por Amorim Filho (1990) como o conjunto de cidades que 

apresentam entre si uma complementaridade funcional, podem ser representadas pelas cidades 

que nelas exercem uma função de equilíbrio, se comportando como uma “cidade média 

propriamente dita”. Este estudo tem como objeto de investigação a cidade de Pirapora, um 

“centro emergente” na rede urbana do Norte de Minas Gerais. 
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O objetivo do trabalho é estudar a organização, funções e morfologia da cidade de 

Pirapora, buscando explorar a sua suposta condição de cidade média no Norte de Minas 

Gerais, através de atributos específicos que caracterizam uma cidade como média. Tais 

atributos seriam, segundo Amorim Filho (1976), o estabelecimento de relações constantes e 

duradouras com sua região e com as aglomerações urbanas de hierarquia superior; tamanho 

demográfico suficiente para propiciar a oferta de bens e serviços à sua região; capacidade de 

receber e fixar migrantes; desenvolvimento de relações dinamizadoras sobre seu espaço 

regional; diferenciação socioeconômica de sua população relativamente avançada; 

aparecimento de problemas característicos de grandes cidades, como segurança e pobreza nas 

zonas periféricas; finalmente, a cidade média deve ainda possuir uma diferenciação de seu 

espaço e sua morfologia intra-urbanos, esta última constituída, em geral, por um centro 

funcional principal, uma zona pericentral extensa (com subcentros) e uma periferia dinâmica. 

Para tal promover-se-á um levantamento dos dados econômicos e sociodemográficos, 

comparando-os com outras cidades da região e a aplicação do “Modelo de Zoneamento 

Morfológico-Funcional”, proposto por Amorim Filho (2005).  

É hipótese deste trabalho que Pirapora não seja mais um centro emergente, mas sim 

uma cidade média propriamente dita. Devido a sua importância histórica e localização 

geográfica, se constituindo em importante entroncamento hidro-rodo-ferroviário regional, 

além da sua importância econômica local, Pirapora pode ser considerada uma verdadeira 

cidade média, possuindo, além destes requisitos, uma morfologia urbana compatível com tal 

classificação. A se confirmar tal hipótese, este trabalho pretende contribuir definitivamente 

com os levantamentos e as classificações já realizadas sobre o tema1. 

Além disso, entre os objetivos específicos, temos: realizar uma análise exploratória da 

rede urbana do Norte de Minas para verificar a relevância do município de Pirapora no 

contexto regional, observando sua formação, distribuição espacial e a configuração regional 

do tecido urbano, identificando possíveis padrões ou desigualdades existentes; analisar o 

perfil econômico, social e demográfico de Pirapora e cidades que pertencem à região Norte de 

Minas, no período compreendido entre 1991 e 2000, verificando a situação de Pirapora em 

relação às demais cidades da região; elaborar uma análise da morfologia urbana da cidade de 

Pirapora, tendo por base o modelo proposto por Amorim Filho. Espera-se que tais objetivos 

também possam contribuir para uma nova classificação hierárquica para Pirapora, no que se 

refere ao tema cidades médias. 

                                                
1 A respeito do levantamento e classificação das cidades médias de Minas Gerais, ver Amorim Filho, Bueno e 
Abreu (1982), Amorim Filho e Abreu (2000), Sá (2001) e ainda Amorim Filho e Arruda (2002). 
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Este trabalho insere-se na temática da Geografia Urbana, tendo como justificativa a 

relevância do tema, pouco explorado pelos pesquisadores neste nível de análise. Além disso, 

outros fatores levaram à escolha do tema “Pirapora, uma cidade média no Norte de Minas 

Gerais”, tais como a escassez de estudos realizados sobre a região. 

A motivação para a pesquisa decorreu do desafio de elaborar um trabalho que 

contenha um volume de dados significativos e qualitativos para a análise regional sobre o 

tema. Além disso, uma motivação natural decorre do fácil acesso do pesquisador à região em 

estudo, além do interesse em contribuir para uma melhor avaliação da rede urbana do Norte 

de Minas Gerais. 

Portanto, de maneira geral, o trabalho pretende contribuir com os estudos de Geografia 

Urbana e Geografia Regional, ao tratar de uma região do Estado de Minas Gerais 

relativamente pouco estudada, analisando e caracterizando a cidade de Pirapora e a 

configuração e distribuição espacial da rede urbana existente na região. 

Este estudo pretende analisar a estrutura morfológica urbana, além da distribuição 

espacial e configuração regional do tecido urbano, identificando também possíveis padrões ou 

desigualdades existentes na rede urbana do Norte de Minas Gerais. 

Este trabalho foi realizado a partir do levantamento de fontes secundárias e primárias 

de dados, constando de quatro etapas básicas: levantamento exploratório, compilação dos 

dados, processamento das informações e análise dos resultados. 

Durante o levantamento exploratório, trabalhou-se com diversas fontes secundárias de 

informação, que foram obtidas a partir de uma extensa revisão bibliográfica, onde se 

fundamentou o embasamento teórico do trabalho em diversos autores, como Gomes (2000), 

George (1969), George (1970), Beaujeu-Garnier (1997) e Amorim Filho (1976), (2005), 

principalmente no que se refere a critérios para caracterização de cidades médias e modelo de 

zoneamento morfológico-funcional urbano.  

  Foram realizadas também consulta a órgãos públicos, principalmente na utilização de 

alguns indicadores econômicos e sociais utilizados. Foram levantados alguns dados 

econômicos e sociodemográficos para o período 1991-2000 do Atlas do Desenvolvimento 

Humano no Brasil, elaborado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas Para o 

Desenvolvimento), IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) e pela FJP 

(Fundação João Pinheiro) em 2003, permitindo a visualização dos dados disponíveis até o 

Censo de 2000. Alguns dados referentes ao Produto Interno Bruto (PIB) foram obtidos através 

da FJP (Fundação João Pinheiro) e do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 

de onde também foram retirados os dados sobre o tamanho populacional dos municípios. 
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  Visitas a Pirapora também compuseram a fase de levantamento exploratório. Durante 

esses trabalhos de campo, foram visitadas instituições importantes, como Prefeitura 

Municipal, Capitania dos Portos e instalações do porto local, em busca de depoimentos e 

documentos para embasar o estudo. 

Num primeiro momento, a coleta de dados se deu através de pesquisa de gabinete, 

utilizando-se as fontes secundárias já citadas. Através de um levantamento exploratório, foi 

feita uma filtragem dos dados e fontes que foram utilizadas no trabalho. A segunda etapa 

constou de uma compilação de informações secundárias, através da pesquisa e leitura de 

documentos, livros e artigos importantes, entre outros. 

  Posteriormente, trabalhou-se também com fontes de dados primárias, através do 

emprego de diversas técnicas tais como: entrevistas, observação da paisagem e registros 

fotográficos, através de extensos trabalhos de campo realizados.  

Nesta etapa foram realizadas entrevistas não estruturadas junto a informantes 

estratégicos na cidade, como presidentes de instituições importantes (AHSFRA e 

FRANAVE), antigos moradores e familiares do autor do trabalho. A entrevista com o Sr. 

Sebastião José Marques de Oliveira, Superintendente da AHSFRA/CODOMAR, foi realizada 

através de correspondência eletrônica (e-mail), enquanto que o Sr. Orlando Gonçalves 

Pamplano foi entrevistado por telefone. Na Prefeitura Municipal de Pirapora também foram 

realizados contatos e entrevistas, como com o Sr. Sidney Mendes, que gentilmente 

disponibilizou um arquivo contendo a planta cadastral da cidade. Outras entrevistas não 

estruturadas, feitas a moradores antigos, como o Sr. Nelson Rodrigues (baiano de nascimento, 

piraporense por opção e avô do autor do trabalho) foram realizadas pessoalmente.  

Os registros fotográficos foram realizados com o objetivo de identificar, na cidade de 

Pirapora, o seu zoneamento morfológico-funcional, tendo como base o modelo de Amorim 

Filho (2005), caracterizando sua zona central, a zona pericentral, a zona periférica contínua e 

descontínua, além da zona periurbana. 

  Durante os trabalhos de campo, realizados ao longo do ano de 2007, foram coletadas, 

em loco, informações acerca dos principais equipamentos existentes no município e os fluxos 

de passageiros de ônibus partindo da rodoviária de  Pirapora, bem como fluxos relativos à 

saída e chegada de cargas no porto do rio São Francisco. 

  Também ao longo dos trabalhos de campo, foram realizadas visitas às diferentes 

porções da cidade, realizando-se uma análise da paisagem tendo como referência o Modelo de 

Zoneamento-Morfológico Funcional de Amorim Filho (2005). 
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Após estas etapas, partiu-se para uma análise dos dados obtidos, organizando-se as 

informações. Os dados quantitativos, após uma estatística descritiva, foram organizados em 

bancos de dados, gerando tabelas de contingência e gráficos.  

  Ressalte-se que o saldo migratório foi calculado de acordo com Rigotti (2005), através 

da “Tábua de Sobrevivência” para o município de Pirapora, elaborada através da relação entre 

os óbitos de 2000 e a população total do mesmo ano. A partir daí foi possível calcular a taxa 

de mortalidade (Mx) por faixa etária, a probabilidade de morte (nqx), a razão de sobrevivência 

por grupo etário e a esperança de vida (eo
x), entre outros. Utilizando esta metodologia, 

chegou-se a um resultado muito próximo da disponível no Atlas do Desenvolvimento 

Humano (ADH), por exemplo, para a esperança de vida ao nascer (eo
x), o que atesta a 

validade da metodologia e dos números apresentados. Em relação ao saldo migratório, o valor 

encontrado se aproxima do valor disponível em Vasconcellos (2003), de onde foram retirados 

os saldos migratórios para as demais cidades do Norte de Minas Gerais.  

A análise qualitativa dos dados propiciou a produção de documentos cartográficos 

como mapas de localização, mapas da rede urbana e croquis da mancha urbana, de sua 

evolução e do Modelo de Zoneamento-Morfológico Funcional para Pirapora. 

  O trabalho foi organizado partindo dos aspectos regionais, verificando, num primeiro 

momento, a situação de Pirapora no contexto regional, em relação a outras cidades do Norte 

de Minas. A cidade de Pirapora foi analisada em relação aos critérios e atributos específicos 

que caracterizam uma cidade como cidade média, definidos por Amorim Filho (1976).  

  Após a análise desses dados, utilizando os atributos específicos de uma cidade média e 

o Modelo de Zoneamento-Morfológico Funcional, propostos por Amorim Filho para as 

cidades médias brasileiras, objetivou-se consolidar a posição do município de Pirapora como 

uma “cidade média propriamente dita”. 

O capítulo 2 trata do referencial teórico utilizado no trabalho, sendo dividido em 

quatro seções. A primeira seção possui um caráter epistemológico, onde se discute a evolução 

do conceito de região e desenvolvimento regional nas diversas escolas da Geografia. A 

segunda seção trata da Geografia Urbana, onde verifica-se a definição do urbano e suas 

funções, além de alguns dos conceitos básicos como os conceitos de sítio e posição. A seção 

seguinte discute as morfologias urbanas através de estudos de zoneamento morfológico-

funcional urbanos; o modelo de zoneamento-morfológico funcional de Amorim Filho (2005) 

é apresentado ao final desta seção. Finalmente, a última seção trata das cidades médias, onde 

serão analisados alguns estudos pioneiros sobre o tema e os principais critérios utilizados na 

sua caracterização. 
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No capítulo 3 aborda-se a metodologia utilizada no trabalho, como as fontes de dados 

primárias e secundárias, as fases do processo de coleta e as estratégias de levantamento de 

campo realizadas pelo autor. A organização e o processamento dos dados também estão 

explicitados neste capítulo. 

O capítulo 4 trata de uma análise comparativa de Pirapora no contexto regional e da 

formação histórica do Norte de Minas, onde são discutidos seus principais aspectos físicos, 

econômicos, sociodemográficos e a formação da rede urbana local, caracterizando hierarquias 

urbanas já realizadas em Minas Gerais 

Uma análise dos principais aspectos sociodemográficos e econômicos de Pirapora é 

realizada no capítulo 5, juntamente com os principais fixos e fluxos do município. Neste 

capítulo é realizada a aplicação do modelo morfológico-funcional proposto por Amorim Filho 

(2005) para Pirapora, onde se pretende verificar a condição da cidade enquanto uma “cidade 

média propriamente dita”. 

O capítulo 6 é reservado às considerações finais, onde se discute a validade dos 

critérios utilizados para a caracterização de Pirapora como uma cidade média, dada a 

importância para o planejamento regional da correta seleção e identificação de tais cidades, 

principalmente numa região carente, onde se fazem necessárias análises mais elaboradas e 

atualizadas.  

As referências bibliográficas utilizadas se encontram no final do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo apresenta uma breve discussão epistemológica sobre a utilização do 

conceito de região e desenvolvimento regional nas diversas escolas da Geografia. A Geografia 

Urbana e as redes urbanas são também analisadas, através da definição do urbano, suas 

funções e alguns conceitos básicos da Geografia Urbana. A morfologia urbana e estudos de 

zoneamento morfológico-funcional urbanos também serão apresentados. A última seção trata 

das cidades médias e dos principais critérios utilizados na sua caracterização. 

 

 

 

2.1 Região e Desenvolvimento Regional 

 

 

A noção de região, tão cara aos geógrafos, é um conceito que faz parte da linguagem 

cotidiana, sendo apropriada pelo senso comum. Dessa maneira, tal conceito é absorvido e 

utilizado pela população em geral, tendo significados diferentes, como vizinhança, lugar, 

zona, corredor, território, entre outros. Gomes (2000) ressalta que neste sentido ela se 

encontra comumente associada à idéia de localização e de extensão de um fato ou fenômeno, 

ou ainda uma referência a limites como “região mais pobre” ou “região montanhosa”.  

Além disso, o conceito não é de uso exclusivo dos geógrafos, sendo utilizado por 

biólogos (região como comunidades vegetais), antropólogos (região como áreas de domínios 

de grupos culturais), ou ainda sociólogos (região como áreas naturais e sociais das cidades); 

tal abordagem nas ciências tem como referencial a localização de determinado domínio. 

Em ambos os casos, verifica-se que a noção de região está bem próxima de sua raiz 

etimológica, que seria a de “área sob um certo domínio ou área definida por uma 

regularidade de propriedades que a definem” (GOMES, 2000, p.54). Este mesmo autor 

ressalta a utilização do termo de longa data, o qual seria uma derivação do latim “regere”. 

Nos tempos do Império Romano a denominação “Regione” designava áreas subordinadas ao 

poder de Roma, daí sua utilização posterior com o sentido de unidade administrativa, meio 

onde se exerce o controle e através do qual se administra os Estados. 
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Lencioni (2003) afirma que apesar do tema ser utilizado por várias disciplinas, seria na 

Geografia que encontraríamos o desenvolvimento de conceitos e noções relativas ao seu uso, 

através de uma perspectiva geográfica. 

Ainda a respeito da abrangência das noções de região, Hartshorne entende que tal 

significado, que prevalece no uso comum ou popular, é o mais disseminado no campo da 

Geografia, onde diferentes partes de uma área compartilham certas características ou 

associações, com uma localização em comum. Nesse caso, região aqui pode ser definida 

como “uma área de localização específica, de certo modo distinta de outras áreas, 

estendendo-se até onde alcance essa distinção” (HARTSHORNE, 1978, p.138). 

Gomes (2000) argumenta que a geografia francesa representa o nascimento do 

conceito de região geográfica, onde a natureza poderia influenciar e até mesmo moldar certos 

gêneros de vida, mas é o homem, a sociedade, que determina a escolha. Esta perspectiva 

rejeitava a noção de região como uma unidade pré-constituída. A Geografia alemã também se 

destaca, caracterizando-se por ser mais empírica que a francesa. Nesta, a combinação da 

observação e mensuração dos fenômenos no campo teria como resultado uma abordagem 

corológica, tendo como objeto de pesquisa grupos de coisas e fenômenos em uma área 

particular (região), buscando suas interrelações e causas. 

Após o período clássico das escolas francesa e alemã, a Geografia ganha novas 

orientações e surgem novos paradigmas, que disputam entre si a primazia na ciência 

geográfica; os conceitos de região e de regionalização acompanham estas novas orientações. 

Segundo Christofoletti (1982), antigos e novos trabalhos foram incorporados pela 

Geografia, com o uso de técnicas quantitativas na análise espacial dos diversos lugares. A 

Geografia passou a ser a ciência que estuda as organizações espaciais, e a perspectiva 

idiográfica (encara o objeto de estudo como um acontecimento único) passou a ser substituída 

pela perspectiva nomotética (encara o objeto de estudo como exemplo de uma série genérica, 

favorecendo a aplicação de leis e modelos). Trata-se do surgimento da Geografia Teórico-

Quantitativa, e a produção científica de tal corrente epistemológica passou a se preocupar com 

a formulação de novos modelos e teorias. 

Em tal corrente, era aplicado um “positivismo ortodoxo”, nos dizeres de Amorim 

Filho (1997), onde o método científico era absoluto, sendo a teoria o começo e o fim, e a 

quantificação o meio. A utilização do método científico tinha o objetivo de identificar 

regularidades nos fenômenos espaciais, resgatando para a Geografia o status de ciência. 

Regionalizar então seria uma tarefa cujos critérios variam segundo as intenções de cada 

trabalho, baseadas em dois tipos de região: regiões homogêneas e regiões funcionais. 
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Após o período áureo, críticas começaram a ser feitas à “Nova Geografia”; surgem 

novas propostas e abordagens epistemológicas, numa tentativa de “desafiar” o paradigma 

teórico-quantitativo. Entre estas, destaca-se a corrente “crítica” ou “radical”, que surge de 

maneira simultânea nos Estados Unidos e na Europa, tendo como objetivo mostrar que a 

produção geográfica poderia ter um caráter social, baseado numa forma de “neomarxismo”.  

De acordo com Gomes (2000), para a corrente crítica a noção de região seria baseada 

na discussão sócio-espacial do trabalho; a regionalização seria feita então com base em 

padrões de acumulação, organização de classes sociais e desigualdades no desenvolvimento 

espacial. Após sua consolidação, tal corrente também sofreu pesadas críticas e, a partir daí, 

novamente novas propostas para a Geografia foram buscadas pelos geógrafos.  

Entre as novas abordagens surgiu a Geografia Humanística. O pressuposto principal de 

tal corrente é a afirmação de que as pessoas se comportam no mundo real com base nas 

imagens subjetivas deste mesmo mundo, rejeitando qualquer modelo de causa-efeito, onde o 

estudo do homem é realizado independentemente de teorias construídas a priori. Suas 

pesquisas são direcionadas para a aceitação e apreciação dos fatos da experiência, com o 

objetivo de reconstruir o mundo dos indivíduos, através do estudo da percepção, do 

comportamento e do espaço vivido, numa retomada da subjetividade. Na Geografia 

Humanística, acontece certa revalorização das regiões, mas de acordo com Gomes (2000), 

esse foco se dá sob a perspectiva do espaço vivido, apropriado pelos grupos que ali habitam, 

com suas sensações e sentimentos de pertencimento. 

Portanto, percebe-se que cada corrente epistemológica contribuiu de diferentes 

maneiras quanto aos conceitos básicos da Geografia, como em relação ao conceito de 

“região”, abordado de diferentes maneiras por cada orientação.  

Diniz e Batella (2005) resgatam as divisões regionais ocorridas em Minas Gerais, 

influenciadas pelas diversas escolas e correntes epistemológicas da Geografia aqui analisados. 

Os autores destacam a divisão que enfatizava as “regiões naturais”, feita pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) em 1941, com fortes influências da escola francesa de 

Geografia, enquanto que para Minas Gerais a divisão se baseava nas “Zonas Fisiográficas”, 

adotando alguns princípios de “região” propostos por Vidal de La Blache. 

Devido às limitações de tal regionalização, em 1968 o IBGE propõe uma nova divisão 

regional para o Brasil em microrregiões homogêneas. Segundo Diniz e Batella (2005), ainda 

que a essência de tal regionalização fosse baseada nas idéias de La Blache, já se notavam as 

primeiras influências da geografia teórico-quantitativa, com a utilização de técnicas 

estatísticas e cartográficas. 
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Com as fortes críticas sofridas pela escola francesa de Geografia, já na década de 1970 

o IBGE propõe nova divisão regional, utilizando os princípios da Nova Geografia e métodos 

da Análise Regional, numa divisão baseada em fluxos de distribuição de bens e serviços à 

economia de determinada área. No mesmo período os autores citados destacam a 

regionalização proposta pela Fundação João Pinheiro para o Estado de Minas Gerais, em 

1973. Tal divisão regional se baseava em critérios como a funcionalidade de determinada 

região, numa tentativa de se agrupar as microrregiões homogêneas de Minas Gerais em oito 

grandes regiões. 

Já em 1990 houve a divisão do Estado em mesorregiões e microrregiões geográficas 

feita pelo IBGE, que foi baseada em critérios que contemplaram, por um lado, a metodologia 

da Geografia Teórico-Quantitativa e, por outro lado, as preocupações humanistas advindas 

com o surgimento da Geografia Humanista. 

Em 1992 e 1996 houve ainda novas divisões regionais feitas pela Fundação João 

Pinheiro, baseadas nos critérios da interdependência, planejamento e descentralização de 

atividades do Governo Estadual. Enfim, para Diniz e Batella (2005) tais regionalizações se 

encontram intimamente relacionadas com as transformações e avanços metodológicos da 

Geografia, numa clara demonstração empírica da influência das diversas orientações 

epistemológicas da disciplina no que se refere ao conceito de “região”. 

Definir a região seria assim uma tarefa cujos critérios variam segundo as intenções de 

cada trabalho, podendo existir tantas regiões quantos forem os objetivos do pesquisador, 

como já se referia Hartshorne (1978). Desta maneira, o problema da escala, tão questionado 

quando se refere aos estudos regionais, torna-se dependente da intenção do pesquisador e da 

área escolhida pelo mesmo para análise. 

Na mesma linha de pensamento, Ferreira (1989) admite que o conceito de região 

dependeria do problema a ser examinado. Apesar de ser o elemento básico da análise 

regional, para o autor não existiria um conceito universal de região que satisfaça ao mesmo 

tempo geógrafos, cientistas políticos ou economistas, entre outros estudiosos. Trata-se, 

portanto de um conceito dinâmico, já que as estruturas que condicionam sua área mudariam 

com o passar do tempo.  

Lopes (2001) argumenta que para alguns estudiosos a região seria uma entidade real, 

facilmente identificada, como uma região natural, por exemplo. Para outros seria apenas uma 

idéia, um instrumento a se definir de acordo com critérios que dependeriam dos objetivos do 

estudo. Entre os critérios utilizados, tem-se a homogeneidade, a polarização e o planejamento. 
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Dessa maneira, Lopes (2001) entende que a região homogênea pode ser definida a 

partir de medidas de dispersão relativa, como o coeficiente de variação, em detrimento de 

medidas de dispersão absoluta, como o desvio padrão ou variância. Em casos onde o número 

de variáveis a se considerar for relativamente grande, pode-se utilizar a análise fatorial, que 

permite representar um número maior de variáveis. Ainda assim, ressalva-se que a 

homogeneidade não é válida para qualquer variável tomada individualmente, mas apenas para 

o conjunto das variáveis; como se percebe, tal homogeneidade será sempre relativa. 

Segundo Ferreira (1989) a região homogênea seria aquela cujas partes componentes 

apresentam entre si características parecidas em relação a um conjunto de atributos relevantes 

e, a exemplo do que foi dito anteriormente, poderiam ser obtidas através da correlação e 

análise fatorial. 

Já a região polarizada seria aquela “área na qual as relações econômicas internas são 

mais intensas do que as estabelecidas entre regiões exteriores a ela” (LOPES, 2001, pg. 37). 

O conceito de polarização passa pela noção de dependência, demonstrada através da 

hierarquização; assim, as relações de interdependência, a hierarquização e a polarização 

podem ser medidas através de técnicas, como a análise de fluxos e o uso de modelos. A 

análise de fluxos geralmente é feita com dados relativos a comunicações e transportes, que 

mostram a intensidade de contatos entre um pólo e outros centros, medindo assim sua 

influência. Entre os modelos utilizados, têm-se os gravitacionais e os modelos potenciais, que 

demonstram que os fluxos seriam função da massa dos pólos em relação à distância, medindo-

se assim a influência dos mesmos. 

Ao explanar sobre a região polarizada, Ferreira (1989) mostra que a mesma se 

fundamenta no princípio da interdependência e interação, implicando numa certa 

heterogeneidade. Para o autor as regiões polarizadas vinculam-se, de certa maneira, com as 

teorias da dominação e do desenvolvimento regional de François Perroux. As cidades 

encontram-se, portanto, relacionadas em um espaço geográfico, formando regiões onde os 

centros dominantes ou pólos de crescimento condicionam e determinam a dinâmica de suas 

áreas periféricas. Tais regiões podem ser obtidas, portanto, através da análise de fluxos, quer 

seja direta (fluxos de transporte, por exemplo) ou através de fluxos hipotéticos (modelo 

gravitacional e modelo potencial), como citado anteriormente. 

Os critérios de planejamento podem ser delineados através da homogeneidade e da 

polarização, buscando estabelecer, segundo Lopes (2001), o quadro regional mais adequado 

para se atingir os objetivos de natureza política. 
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Interessante acrescentar que as regiões polarizadas (ou funcionais) podem ser 

utilizadas, de acordo com Lopes (2001), com objetivos diferentes. Assim, se a finalidade for o 

crescimento, justificar-se-iam, então, as regionalizações (ou regiões de planejamento) 

baseadas em pólos industriais de crescimento; por outro lado, se a finalidade for o 

desenvolvimento, então a polarização deveria ser baseada na centralidade, numa rede de 

lugares centrais que garanta uma distribuição eficaz de bens e serviços. 

Para Pires (2006), outros conceitos de organização espacial são necessários, além dos 

já citados polarização e dominação, já que mudanças espaciais motivadas por forças 

econômicas desmistificam a idéia de homogeneização do espaço, criando, portanto novas 

desigualdades e fragmentações. 

A polarização, explicitada por Françoise Perroux, parte do pressuposto da ação de uma 

indústria pesada (motriz), que geraria efeitos de aglomeração, atraindo outras indústrias, 

serviços e infra-estrutura, alavancando o crescimento regional; segundo Pires (2006) esta 

polarização atualmente não seria apenas o resultado de atividades industriais tradicionais, mas 

pode se dar também através de fatores urbanos como disponibilidade de potencial humano 

qualificado. Já a dominação se apoiaria nas desigualdades existentes entre os países e regiões, 

numa relação centro-periferia onde o centro deteria a tecnologia, recursos financeiros e infra-

estrutura, exercendo a dominação de uma periferia onde existiria mercado e mão-de-obra. 

Portanto, uma outra vertente de análise, segundo Pires (2006) estaria no estudo da 

dinâmica de pequenas e médias empresas, que juntas teriam maior capacidade de produção e 

emprego; alguns autores enxergam neste processo um novo modelo de desenvolvimento, com 

o fim das grandes unidades e a multiplicação destas pequenas e médias empresas. 

A Geografia Urbana será analisada na próxima seção, que trata da definição do que 

seja o urbano e suas funções. Alguns dos conceitos básicos da Geografia Urbana, como os 

conceitos de sítio e posição também serão analisados. 

 

 

2.2 Geografia Urbana  

 

 

 Uma das principais indagações sobre a Geografia Urbana diz respeito à sua posição no 

espectro da Geografia. De acordo com Rogers, Viles e Goudie (1993), a temática da 

Geografia se divide em três partes: a Geografia Física e a Humana seriam as duas partes 

principais, separadas por disciplinas que se encontram na interseção, na fronteira de ambas.  
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Segundo os autores citados, a Geografia Física seria formada por disciplinas como 

Geomorfologia, Biogeografia e Ecologia, Climatologia e Hidrogeologia. Já a Geografia 

Humana seria formada pela Geografia Econômica, pela Geografia Social e Cultural, pela 

Geografia Política e, claro, pela Geografia Urbana. Disciplinas como a Geografia da Paisagem 

e estudos sobre o impacto da humanidade no meio, formariam o que os autores chamam de 

interseção. 

Claro que esta não pretende ser uma divisão definitiva, nem tal seria a pretensão dos 

autores; ainda a respeito das disciplinas de interseção, o Prof. Dr. Oswaldo Bueno Amorim 

Filho sugere que faça parte deste grupo a Geografia Regional; poderíamos acrescentar ainda a 

Geopolítica como parte da Geografia Humana, ou ainda várias outras. O importante é que tal 

divisão é apenas um esboço, já que a prática da Geografia implica em trocas de idéias e 

conhecimentos entre todas as suas subdisciplinas. Nos estudos de Geografia Urbana, por 

exemplo, tanto os conhecimentos da Geografia Física como os da Geografia Humana, se 

fazem necessários para as análises do geógrafo. 

Para George (1970), a Geografia Urbana se apresenta como ponto de chegada ou 

síntese dos estudos de Geografia Humana, ou como introdução à Geografia Regional. 

Segundo o autor, nos estudos urbanos do início do século, as cidades eram avaliadas como 

fatos históricos e geográficos isolados, sendo cada cidade caracterizada pelo conjunto de suas 

atividades. 

Neste contexto, foi fundamental a passagem da noção de atividade para a noção de 

função, esta de natureza geográfica. George (1970) destaca o surgimento de três setores de 

funções nos estudos urbanos: funções de nível nacional ou internacional, funções de nível 

regional e funções que responderiam às necessidades da população da própria cidade. A partir 

disto, vários critérios foram criados e utilizados na definição de classificações funcionais 

urbanas. 

Com o aumento do surgimento e desenvolvimento das cidades, George (1970) chama 

a atenção para as novas realidades geográficas que têm assumido cada vez mais importância 

nos estudos urbanos: as aglomerações urbanas, as conurbações2 e as regiões urbanizadas. 

Além disso, o autor ressalta algumas outras tendências e processos que também passaram a 

ser objetos da pesquisa urbana, como por exemplo, a descentralização e a urbanização de 

antigas regiões rurais. 

                                                
2 Encontro ou junção entre duas ou mais cidades devido ao seu crescimento. 
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A Geografia Urbana se confunde com a Geografia Regional, pois ela seria também a 

geografia das funções e da espacialização destas funções da cidade. Isso se torna possível a 

partir da noção de rede urbana, que seria um “sistema de relações entre cidades mais ou 

menos hierarquizadas do ponto de vista funcional – desigualmente, de acordo com os setores 

de atividade – que dinamiza um espaço geográfico, definindo sua personalidade e sua 

unidade” (GEORGE, 1970). Daí surge a noção de região polarizada, ou região centralizada 

por uma cidade ou rede urbana com poder de comando e ação no interior de uma área 

específica. 

Uma das grandes dificuldades na definição dos lugares urbanos está na própria 

definição ou caracterização do que é o urbano. Vários critérios são usados na definição de 

lugares urbanos, como o tamanho populacional, a base econômica, critérios administrativos 

ou ainda uma perspectiva funcional. Tantos critérios acabam dificultando comparações, já que 

os mesmos são utilizados separadamente ou associados. Em alguns países, por exemplo, o 

tamanho populacional é combinado com outros critérios, como econômicos, administrativos e 

funcionais, na definição do urbano. 

Beaujeu-Garnier (1997) também chama a atenção para a dificuldade de se definir 

atualmente o que seria uma cidade. Para a autora, antigamente as noções de cidade e campo 

eram facilmente identificáveis, mas atualmente já não é tão simples esta distinção, seja através 

de limites estatísticos, segundo a residência, as atividades ou mesmo o limite 

“psicossociológico” (referente à psicologia dos fatos sociais). 

Sobre os critérios utilizados na sua definição, no Brasil, por exemplo, urbano é toda a 

sede municipal (cidade) e de distrito (vila), sejam quais forem as suas características. Isso faz 

com que existam no país, utilizando-se como referência o ano de 2000, alguns lugares como 

Borá (SP), município cuja população total era de 795 habitantes, segundo o Atlas de 

Desenvolvimento Humano (2003), enquanto o maior município brasileiro é São Paulo (SP), 

com população total de 10.434.252 habitantes. 

O estudo do urbano não é exclusividade dos geógrafos. Para Beaujeu-Garnier (1997), 

o fato do estudo das cidades ser realizado por diversos especialistas (sociólogos, economistas, 

políticos e geógrafos, por exemplo) prejudica um pouco a sua síntese, o conhecimento real da 

estrutura do fenômeno. Outro problema para se encontrar uma definição do urbano seria a sua 

própria dimensão, já que existem variados critérios adotados pelos países, aonde o número 

crítico vai de 200 habitantes na Holanda, chegando a 50.000 habitantes no Japão. Alguns 

países utilizam critérios mistos, que levam em conta os números e a organização 

administrativa, e outros ainda utilizam critérios econômicos. 
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Geiger (1963) também chama a atenção para as dificuldades de se definir o urbano, 

dificuldades estas ligadas aos critérios adotados. Além dos critérios citados anteriormente, o 

autor salienta a utilização de critérios estatísticos, funcionais e históricos, utilizados nas mais 

diversas partes, que caracterizam a dificuldade existente em se delimitar o que seja o urbano. 

Sem dúvida a população é um importante indicador da evolução e crescimento das 

cidades. Entretanto, Roncayolo (1997) destaca os limiares e limites urbanos quando se fala em 

cidades, apesar de reconhecer a dificuldade prática em se estabelecer tais limiares. 

De maneira geral, Beaujeu-Garnier (1997) salienta que o fenômeno urbano é universal, 

sendo cada vez maior o número de cidades cujos habitantes se contabilizam na casa dos 

milhões, sem contar o crescimento das conhecidas “megalópoles”3. Resumindo, o número de 

cidades aumenta cada vez mais em todos os continentes. 

Muitas são as teorias que procuram explicar as causas do surgimento das cidades; o 

fato é que as primeiras cidades surgiram no vale dos rios, e em geral, sua organização política 

dominante era baseada em algum tipo de teocracia. Tais cidades possuíam sistemas agrícolas 

eficientes, principal motivo de sua localização, além de uma organização social bem 

elaborada. 

As cidades passaram por longo período de transição, até atingir sua configuração atual. 

Se o sedentarismo possibilitou o surgimento das primeiras aglomerações, Geiger (1963) 

afirma que a evolução de muitas cidades só pode ser compreendida através do estudo da 

circulação por via fluvial; é o caso (entre outros) da cidade de Pirapora (MG), objeto deste 

trabalho e, Juazeiro (BA), ligadas pelo Rio São Francisco. 

Em linhas gerais, a evolução das cidades se intensificou com o surgimento das cidades 

renascentistas, devido principalmente ao aumento da atividade mercantil neste período. A 

estreita vinculação entre o comércio e o crescimento das cidades ficou ainda mais evidente a 

partir da Revolução Industrial, quando houve uma verdadeira ruptura, com mudanças radicais 

e significativas na vida urbana. De maneira geral, para vários estudiosos as nações evoluem 

de sociedades agrárias para sociedade industriais. 

Para Beaujeu-Garnier (1997), entre as principais funções de uma cidade, encontram-se 

as funções de enriquecimento (indústria, comércio, turismo e financeira), as funções de 

responsabilidade (administração, ensino e saúde) e as funções de criação e transmissão (meios 

de transporte, meios de comunicação). Ainda segundo a autora, três seriam os motivos 

possíveis para o nascimento das cidades: econômicos, políticos e defensivos. 

                                                
3 Extensa região formada por metrópoles urbanizadas, formando as maiores aglomerações urbanas existentes. 
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De acordo com Amorim Filho (2005), uma cidade teria então duas escalas 

fundamentais, do ponto de vista espacial: ou ela é um ponto e faz parte de um sistema de 

pontos (cidades), ou ela é uma área distinta de outras. No primeiro caso, que trata das redes 

urbanas, cada cidade (ou ponto) possui hierarquia, tipologia, funções e distribuição territorial 

diferenciada. No segundo caso, a cidade é um espaço cuja diferenciação interna é cada vez 

mais complexa quanto mais longa for sua história e dimensão. 

Os dois enfoques serão abordados neste trabalho, apesar do foco na morfologia 

urbana, onde o município de Pirapora terá seu espaço interno avaliado e comparado com um 

modelo preestabelecido; por sua vez, a rede urbana do Norte de Minas também será analisada, 

ainda que de maneira superficial, como forma de subsidiar argumentos que justifiquem sua 

importância regional, já que Pirapora (um ponto) faz parte de um sistema de pontos (demais 

cidades da região). 

Alguns conceitos clássicos da Geografia Urbana também serão abordados, como o 

sítio e a posição (ou situação, segundo alguns autores). Isto se justifica porque o estudo das 

cidades de acordo com sua posição e seu sítio é, para Geiger (1963), um aspecto 

eminentemente geográfico do problema urbano, já que a posição de uma cidade, por exemplo, 

pode alterar-se com o tempo, devido ao desaparecimento e surgimento de certos elementos. 

Além disso, o desenvolvimento das cidades não depende apenas da posição, depende também 

das necessidades que estas atendem ou vierem a atender. 

Para Dollfus (1971), o sítio corresponde ao assentamento territorial de um elemento do 

espaço. Já a posição seria dependente das relações que uma cidade mantém com outras 

cidades mais distantes, de suas atividades e funções. Para o autor trata-se de duas noções 

distintas e complementares, cuja relação estaria ligada ao cumprimento de finalidades das 

ações humanas no espaço. Assim, quando nenhum sítio particular se impõe, a posição acaba 

sendo determinante, podendo em certos casos provocar a opção por um sítio pouco favorável 

às instalações humanas.  

Segundo George (1969), o sítio é definido como o quadro topográfico onde se 

enraizou a cidade, ou em outras palavras, a base física sobre a qual se implantou a cidade. A 

posição seria a localização da cidade em relação a fatos capazes de influenciar seu 

desenvolvimento e sua conseqüente polarização em relação às outras cidades. O autor lembra 

ainda que as noções de sítio e posição estão intimamente ligadas, já que às vezes as vantagens 

do sítio (um sítio defensivo, por exemplo) valorizam uma determinada posição (posição 

comercial, por exemplo).  
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Uma posição muito comum é a posição de entroncamento ou “Carrefour”, e suas 

variantes. O referido autor ressalta nesta posição a convergência de vias de circulação, 

favorecendo os custos de transporte, aliados a uma vocação comercial da cidade.  

Dentre as posições de “Carrefour”, George (1969) destaca ainda o “Carrefour” em 

região homogênea, representado por uma convergência de vias naturais, em vales ou linhas de 

interflúvio, tendo como exemplo as cidades de Paris, Praga e Moscou. Para as duas primeiras, 

os elementos do sítio urbano são parecidos, como a convergência do rio e estradas terrestres. 

Já Moscou, apesar de também representar uma posição de entroncamento, possui uma 

peculiaridade; ali, ao invés de uma convergência fluvial, como Paris e Praga, existe uma 

divergência fluvial. De qualquer maneira, esta posição ressalta a importância da confluência 

de vias de comunicação (rios e estradas) para o desenvolvimento urbano. Uma variante deste 

grupo seria a da posição de “Carrefour” no contato de regiões naturais diferentes, como a 

cidade de Lyon. O sítio inicial, do tipo fortificado, exerceu pouca influência no 

desenvolvimento da cidade, sendo a sua posição o resultado do aproveitamento das suas infra-

estruturas naturais. 

Outra posição importante é a das cidades localizadas nas margens de rios, como 

Varsóvia, Londres e Hamburgo. Nestas cidades, George (1969) destaca que a noção de 

obstáculo se opõe, às vezes, à de passagem. Isso se deve ao fato de que além de representar 

uma passagem, o rio pode se constituir em um obstáculo ao se tentar atravessá-lo. O autor cita 

como exemplo Avignon, um posto fortificado que vigiava ou proibia a travessia de um rio.  

Nesta posição, a presença de pontes é uma característica constante, e sua maior ou 

menor facilidade de construção, juntamente com sua maior ou menor acessibilidade intervém 

na fixação dos sítios urbanos e na vocação histórica das cidades. A presença de cruzamentos 

da via fluvial com vias terrestres e também entre as vias terrestres define a posição de cidade-

ponte ou cidade de margem de rio. A cidade de Pirapora exemplifica bem esta posição: 

localizada às margens do rio São Francisco, possui duas pontes que fazem a ligação entre 

Pirapora e o município de Buritizeiro, além do cruzamento da via fluvial com rodovias e 

ferrovias, fazendo da mesma um importante entroncamento regional. 

A posição de contato, mencionada por George (1969) é representada pelas cidades 

costeiras. Estas representam o contato entre dois meios de circulação diferentes e entre áreas 

de produção diferentes e complementares: a terra e o mar. Esta posição tem algumas 

variantes, a saber: cidades em desembocadura de bacias fluviais, seja estuário (Buenos Aires) 

ou delta (Calcutá e Leningrado), e cidades costeiras sem desembocadura fluvial (Bombaim, 

Hong-Kong). 
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No grupo de desembocaduras de bacias fluviais, distintas entre estuários e deltas, as 

características da posição e do sítio permanecem sempre muito próximas. Trata-se, para 

George (1969), de um sítio natural, que só pode ser mantido e valorizado pela continuidade do 

esforço humano. Os estuários têm a vantagem de permitir a navegação marítima no interior do 

continente, e nessa posição estão alguns dos maiores portos do mundo: Nova York, Londres, 

Buenos Aires e Hamburgo. Os deltas são menos favoráveis à implantação de portos 

marítimos, além de terem geralmente um terreno ruim para a construção de cidades. Não 

obstante, cidades como Calcutá, Leningrado e outras se estabeleceram neste tipo de terreno. 

Em relação ao grupo das cidades costeiras sem desembocadura fluvial, George (1969) 

ressalta que tal escolha é geralmente determinada pelo acesso ao mar ou possibilidades de 

fortificação contra ataques do interior, sendo, portanto sítios relativamente isolados. Trata-se 

de cidades como Bombaim, Cingapura, Hong-kong e Gibraltar, ex-entrepostos dos impérios 

marítimos. O autor chama ainda a atenção para o caso da cidade do Rio de Janeiro, onde a 

escolha da posição se deveu às condições naturais da baía onde a mesma se situa. 

Outros tipos peculiares de posição são destacados por George (1969), como a posição 

determinada pela presença de recursos minerais, como as cidades do carvão do Ruhr, e a 

posição determinada a partir de fatores climáticos, como Petrópolis e Teresópolis. 

A próxima seção trata das morfologias urbanas, onde serão apresentados os primeiros 

estudos de zoneamento morfológico-funcional urbanos e algumas pesquisas de autores 

franceses e brasileiros sobre a morfologia urbana. O modelo de zoneamento-morfológico 

funcional de Amorim Filho (2005) será apresentado ao final da seção. 

 

 

 

2.3 Morfologias Urbanas 

 

 

Dentre os primeiros modelos de zoneamento morfológico-funcional do espaço 

intraurbano pode-se citar o “Modelo das Zonas Concêntricas”, de Ernest Burgess (1923), o 

“Modelo Setorial”, de Hoyt (1939) e o “Modelo Multi-Nuclear”, de Harris & Ullman (1945). 
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           Figura 1. Modelos de uso do solo urbano. Fonte: Beaujeu-Garnier (1997) 
 

E. W. Burgess (1925) formulou o “Modelo das Zonas Concêntricas” (figura 1) 

baseado numa análise para a cidade de Chicago, onde existiria uma série de zonas 

concêntricas correspondendo a atividades bem definidas. No centro teríamos o C.B.D. 

(Central Business District), ou “centro de negócios”, envolvido por uma zona de transição 

(degradada) formada por pequenas fábricas, seguida de outra zona formada por moradias de 

classes populares, envolvida por mais uma zona habitada por trabalhadores que querem estar 

perto do seu local de trabalho; esta seria envolvida por uma zona de residências mais 

abastadas; por último, um círculo exterior, onde viveriam os migrantes (BEAUJEU-

GARNIER, 1997). 

As críticas ao modelo anterior, principalmente em relação à rigidez nos limites das 

zonas e à pretensa homogeneidade do modelo, inadaptado a uma situação real, originou outros 

modelos e teorias, como o “Modelo Setorial” (figura 1) de Hoyt (1939). Este baseou-se num 

estudo envolvendo várias cidades norte-americanas, levando em consideração os tipos das 

residências e os rendimentos. Desta maneira, a indústria localizar-se-ia ao longo de certos 

eixos viários (como ferrovias, estradas ou rios) e os operários residiriam em suas 

proximidades. Apesar de mais próximo da realidade, ainda haviam lacunas não atendidas pelo 

modelo, principalmente em relação a cidades maiores (BEAUJEU-GARNIER, 1997). 
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Uma tentativa de preencher tais lacunas foi feita por Harris e Ullman (1945), que 

formularam o “Modelo Multi-Nuclear” (figura 1), mais representativo para cidades maiores. 

Entretanto, Beaujeu-Garnier (1997) afirma que todos os modelos deixam a desejar em algum 

aspecto, mas cada um deles também traz, logicamente, a sua contribuição. 

Ao fazer também uma análise sobre os modelos citados, Amorim Filho (2005) observa 

que, em relação ao modelo das zonas concêntricas, os critérios levados em conta por Burgess 

são os econômicos, sociológicos e demográficos. Apenas algumas referências são feitas a 

determinadas funções e aspectos da paisagem, na definição de suas cinco zonas concêntricas. 

Já em relação ao modelo dos setores radiais de Hoyt, os critérios são baseados no valor 

dos terrenos urbanos, em aspectos naturais, na localização dos eixos de transporte e na 

descentralização e diferenciação de valores econômicos dos setores urbanos. Alguns críticos 

chamam a atenção para o fato de Hoyt desconsiderar um dos aspectos mais importantes: o 

complexo papel dos sistemas sócio-culturais (AMORIM FILHO, 2005). 

Finalmente, o modelo dos núcleos múltiplos, desenvolvido pelos geógrafos Harris e 

Ullman, além de levar em consideração aspectos já presentes nos outros modelos citados, 

considera ainda a idéia de utilização do solo em torno de núcleos múltiplos e descontínuos 

(AMORIM FILHO, 2005). 

Beaujeu-Garnier (1997) ressalta que somente a partir do início do século XX o 

interesse dos economistas clássicos volta-se para o solo urbano, incorporando aos poucos a 

importância de itens como transportes, concorrência e especulação. Numa breve consideração 

a respeito do traçado urbano, a autora cita alguns traçados como a planta em quadrícula 

(características de cidade anglo-saxônicas e subúrbios de cidades recentes), a planta 

radiocêntrica (cidades antigas do Oriente e cidades medievais da Europa); a planta linear 

(cidades alongadas); a planta com plano flexível e a chamada “planta de prestígio” (Brasília, 

por exemplo). 

Apesar da grande quantidade de estudos que privilegiam o urbano, existe uma carência 

dos mesmos sobre o zoneamento morfológico-funcional das cidades médias. Em um breve 

resgate histórico, Amorim Filho (2005) analisa alguns estudos4 produzidos nos últimos quinze 

anos sobre o tema. Trata-se de trabalhos que contemplam cidades médias argentinas, cidades 

médias francesas, uma cidade média paulista e, cidades médias do Canadá. 

 

                                                
4 Ver RANDLE, Patrício H. et al (1992), COMMERÇON N. e GOUJON P. (1997), SPOSITO, Maria E. B. 
(2001) e MANZAGOL C. et al (2003). 
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Após análise dos trabalhos citados, Amorim Filho (2005) verifica o predomínio de 

alguns temas nas obras analisadas sobre as cidades médias. Entre estes temas, o autor chama a 

atenção para o tamanho demográfico e para as hierarquias urbanas, a posição geográfica e os 

fluxos, a presença de equipamentos industriais e terciários, além de problemas e riscos 

ambientais e problemas sociais, entre outros. O zoneamento morfológico-funcional urbano, 

apesar de sua importância, não foi devidamente contemplado nas obras analisadas por 

Amorim Filho. 

Neste sentido, uma contribuição importante é dada pelo geógrafo Roberto Lobato 

Corrêa5. Trata-se, na opinião de Amorim Filho (2005), de uma das tentativas mais bem 

sucedidas de superar as abordagens existentes sobre a organização do espaço intraurbano, em 

geral setoriais e fragmentárias. Em sua obra, Corrêa trata de temas como centralização e área 

central, descentralização e núcleos secundários, coesão e áreas especializadas, entre outros; 

aspectos como núcleo central e zona periférica do centro são contemplados. Embora o núcleo 

central se assemelhe bastante ao centro da cidade dos estudos urbanos, a zona periférica 

descrita por Corrêa não corresponde à zona pericentral dos estudos franceses; além disso, o 

texto ignora os chamados espaços periurbanos. 

Entre os estudos franceses sobre a morfologia dos espaços intraurbanos, Amorim Filho 

(2005) destaca dois deles. O primeiro é o de Borde et al6(1980), que apresenta uma divisão da 

cidade em três áreas: os centros urbanos, a zona pericentral e a periferia. 

Neste estudo, o centro urbano seria aquela área delimitada através de alguns fatores 

como a animação, a grande densidade de circulação de pedestres e pela sua morfologia, com a 

presença de imóveis elevados e espaços reduzidos; outra característica marcante desta área 

central seria a presença de atividades comerciais e de serviços. A zona pericentral seria o 

invólucro do centro, onde predomina a função residencial; entretanto, no entorno de suas 

praças e ao longo dos principais eixos pode existir a presença de equipamentos terciários e 

industriais, que podem levar à formação de subcentros. Já a periferia seria marcada pela 

função residencial, mas a exemplo da zona pericentral, esta não seria a única função ali 

presente; na periferia existiriam ainda os espaços industriais, algumas grandes instalações 

comerciais e grandes equipamentos periféricos, como por exemplo, aeroportos e estações 

ferroviárias. 

 

                                                
5 CORRÊA, Roberto L. O espaço urbano. São Paulo: Editora Ática, 1989, 94 p. 
6 BORDE, J., BARRÈRE, P. et CASSOU-MOUNAT, M. Lês Villes Françaises. Paris: Masson, 1980, 288 p.  
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Outra contribuição importante, também da escola francesa, citada por Amorim Filho 

(2005) é a de Gervaise et al7(1997). Este estudo utiliza uma tipologia semelhante à proposta 

por Borde et al (1980) para as zonas morfológico-funcionais urbanas. Como diferencial, este 

estudo acrescenta o conceito de zona periurbana; esta seria uma área de transição para os 

espaços rurais ou para a zona periurbana de outra cidade. 

Percebe-se, portanto, através da leitura das contribuições da escola francesa, a 

existência de quatro tipologias básicas para o zoneamento morfológico-funcional, a saber: 

zona central, zona pericentral, zona periférica e zona periurbana. 

Em seu trabalho, “A morfologia das cidades médias”, Amorim Filho (2005) apresenta 

os zoneamentos morfológico-funcionais existentes para vários níveis da hierarquia urbana: 

pequenas cidades, grandes cidades, conurbações e regiões metropolitanas, além das 

megalópoles, numa análise baseada nas quatro tipologias adotadas pela escola francesa. Com 

exceção das pequenas cidades, onde a zona periurbana praticamente não existe, todas as 

tipologias estão presentes, variando apenas a dimensão de cada zoneamento em relação à 

dimensão da hierarquia urbana. 

Percebe-se, portanto, a existência de uma lacuna em relação ao zoneamento 

morfológico-funcional para as cidades médias. Esta lacuna será preenchida na próxima seção, 

que trata das “cidades médias”, onde serão abordados os estudos pioneiros sobre o tema e os 

principais critérios utilizados na sua caracterização. Nesta seção será apresentado o modelo 

morfológico-funcional para as cidades médias, criado por Amorim Filho (2005). 

 

 

 

2.4 Cidades Médias 

 

 

Atualmente, tornam-se cada vez mais necessários estudos sobre redes urbanas e 

cidades médias no Brasil. Isso se deve às funções estratégicas das mesmas, que seriam a de 

promover um equilíbrio regional, seja em termos econômicos ou populacionais. Em outras 

palavras, o desenvolvimento das cidades médias estaria intimamente ligado ao 

desenvolvimento regional, eliminando assim as desigualdades existentes no território, que se 

refletem nos aspectos populacionais, sociais e mesmo econômicos. 

                                                
7 GERVAISE, Y., QUIRIN, B. et CRÉMIEU, E. Le Nouvel Espace Économique Français. Paris: P.U.F, 1997, 
858 p. 
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Pioneiro nos estudos sobre cidades médias brasileiras, tema que estuda desde 1973, 

Amorim Filho classifica tais cidades como aquelas não tão pequenas, a ponto de ter limitado o 

seu crescimento econômico ou intelectual, e aquelas não tão grandes, a ponto de dificultar a 

vida de seus moradores (Amorim Filho e Serra, 2001). 

Existe certa dificuldade na definição do que seja uma cidade média, seja em termos 

qualitativos ou mesmo em termos demográficos. De maneira geral, Amorim Filho e Rigotti 

(2002) estimam que os primeiros estudos referentes ao tema surgiram na Europa, entre os 

anos de 1950 e 1960 e, desde então, muitos destes estudos afirmam que aspectos ligados às 

funções de intermediação e a posição geográfica das cidades médias seriam tão ou mais 

importantes que os aspectos demográficos em sua caracterização. 

Branco (2006) também ressalta a dificuldade de definição sobre o que seja cidade 

média, sendo a mesma definida por critérios populacionais, características funcionais ou ainda 

quando esta exerce um papel de ligação entre centros locais e centros maiores. 

Em outras palavras, a cidade média seria aquela cidade que exerce um papel de 

intermediação entre os grandes centros urbanos (metrópoles) e os pequenos centros urbanos 

(centros emergentes), de influência puramente local. 

No primeiro trabalho sobre cidades médias no Brasil, Amorim Filho (1973) ao estudar 

a cidade de Formiga, então com cerca de 40.000 habitantes, buscava uma reflexão sobre as 

características das cidades médias de Minas Gerais. Além disso, o autor estabeleceu limites 

demográficos das cidades médias, nos moldes franceses; tais limites foram estabelecidos em 

torno de 20.000 habitantes (limite inferior) e 100.000 a 150.000 habitantes (limite superior). 

Após os vários estudos sobre cidades médias, logo ficou claro que o tamanho 

demográfico, embora fosse um indicador importante, não poderia ser o único critério utilizado 

na sua definição. Cidades com populações inferiores aos limiares estabelecidos, em um 

determinado contexto, exercem o papel de uma verdadeira cidade média; por outro lado, nem 

sempre uma cidade de porte médio exerce a função de cidade média propriamente dita. 

Em outra oportunidade, Amorim Filho, Bueno e Abreu (1982) realizaram um estudo 

sobre as cidades médias de Minas Gerais. Neste trabalho, foram analisadas 102 cidade médias 

mineiras, através de trabalho de campo e de uma análise de componentes principais, onde 

utilizou-se variáveis ligadas à demografia, economia, acessibilidade e relações externas. Este 

trabalho resultou numa hierarquização e classificação das cidades em quatro grandes grupos: 

grandes centros ou capitais regionais (nível 1), cidades médias de nível superior (nível 2), 

cidades médias propriamente ditas (nível 3) e as cidades médias de nível inferior, também 

chamadas de centros urbanos emergentes (nível 4). 
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Uma atualização do trabalho anterior foi feita por Amorim Filho e Abreu (2000), em 

um novo estudo das cidades médias de Minas Gerais. Foram analisadas 105 cidades, 

novamente através de trabalho de campo e de uma análise de componentes principais, onde 

foram utilizadas variáveis como população urbana, Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), renda familiar per capita, número de indústrias de ponta, eixos rodoviários, aeroportos 

e cursos de ensino superior. A nova classificação hierárquica obtida pode ser vista na tabela 1. 

Neste estudo, em relação aos tamanhos populacionais, as capitais regionais (nível 1) tinham 

mais de 500 mil habitantes; as cidades médias de nível superior (nível 2) com população 

superior a 200 mil habitantes; as cidades médias propriamente ditas (nível 3) incluíam cidades 

com menos de 50 mil habitantes até cidades com mais de 160 mil habitantes; e finalmente, os 

centros urbanos emergentes (nível 4) incluíam cidades com população variando entre 10 mil e 

50 mil habitantes. 

Os quatro níveis hierárquicos apresentados permitem evidenciar as diferentes 

dimensões alcançadas pelas cidades médias. Além disso, os estudos citados permitem uma 

visão bastante significativa do que seja uma cidade média de Minas Gerais. 

 

Tabela 1 - Cidades Médias de Minas Gerais 

Grandes Centros 

Regionais 

Cidades Médias de 

Nível Superior 

Cidades Médias 

Propriamente Ditas 

Centros Emergentes 

Juiz de Fora e 
Uberlândia. 

Alfenas, Araguari, 
Barbacena, 
Divinópolis, 
Governador 
Valadares, Ipatinga, 
Itajubá, Ituiutaba, 
Lavras, Montes 
Claros, Passos, Patos 
de Minas, Poços de 
Caldas, Pouso Alegre, 
Sete Lagoas, Uberaba 
e Varginha. 

Araxá, Caratinga, Cataguases, 
Conselheiro Lafaiete, Curvelo, 
Formiga, Frutal, Guaxupé, 
Itabira, Itaúna, João 
Monlevade, Leopoldina, 
Muriaé, Ouro Preto, Paracatu, 
Pará de Minas, Patrocínio, 
Ponte Nova, Santa Rita do 
Sapucaí, São João Del Rei, 
São Lourenço, São Sebastião 
do Paraíso, Três Corações, 
Teófilo Otoni, Ubá, Unaí e 
Viçosa. 

Abaeté, Aimorés, Além Paraíba, 
Almenara, Andradas, Araçuaí, Arcos, 
Bambuí, Barão de Cocais, Boa 
Esperança, Bocaiúva, Bom Despacho, 
Campo Belo, Carangola, Carlos Chagas, 
Carmo do Paranaíba, Caxambu, 
Congonhas, Conselheiro Pena, Corinto, 
Diamantina, Dores do Indaiá, Ibiá, 
Itabirito, Itambacuri, Itapecerica, Janaúba, 
Iturama, Januária, Jequitinhonha,, João 
Pinheiro, Lagoa da Prata, Machado, 
Manhuaçu, Manhumirim, Mantena, 
Mariana, Monte Carmelo, Nanuque, Nova 
Era, Nova Serrana, Oliveira, Ouro 
Branco, Ouro Fino, Pedra Azul, Pirapora, 
Pium-i, Raul Soares, Resplendor, 
Sacramento, Salinas, Santa Bárbara, 
Santos Dumont, São Gonçalo do Sapucaí, 
São Gotardo, Três Pontas, Tupaciguara e 
Visconde do Rio Branco. 

Fonte: Amorim Filho e Abreu, (2000). Elaboração própria. 
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Os níveis hierárquicos apresentados na tabela 1, além de evidenciar dimensões 

diferentes das cidades médias, retratam algumas características que permitem classificar uma 

cidade como cidade média. 

Amorim filho (1976) já realizava uma reflexão mais profunda sobre os atributos 

necessários para caracterizar uma cidade como média. Um destes atributos seria o 

estabelecimento de relações constantes e duradouras com sua região e com aglomerações 

urbanas de hierarquia superior, ou seja, a função de intermediação entre a metrópole e os 

pequenos centros urbanos. 

Outro atributo seria um tamanho demográfico suficiente para propiciar a oferta de 

bens e serviços à sua região. Neste aspecto, Amorim Filho e Rigotti (2002) incluem no grupo 

das cidades médias propriamente ditas, cidades com menos de 50.000 (cinqüenta mil) 

habitantes até cidades com mais de 160.000 (cento e sessenta mil habitantes). 

Ainda segundo Amorim Filho (1976), um outro atributo característico das cidades 

médias seria a capacidade de receber e fixar migrantes. Além do potencial de atração dos 

migrantes, seja pelos equipamentos que possui ou pelo seu nível de desenvolvimento, tais 

cidades teriam também que oferecer condições como empregos e qualidade de vida, capazes 

de fixar estas pessoas na localidade.  

Um outro atributo seria o desenvolvimento de relações dinamizadoras sobre seu 

espaço regional e, além disso, a cidade média deve ter uma diferenciação socioeconômica de 

sua população relativamente avançada; aparecimento de problemas característicos de grandes 

cidades, como segurança e pobreza nas zonas periféricas. 

A cidade média deve ainda possuir uma diferenciação de seu espaço e sua morfologia 

intraurbanos, esta última constituída, em geral, por um centro funcional principal, uma zona 

pericentral extensa (com subcentros) e uma periferia dinâmica. 

Ainda sobre os atributos utilizados nas caracterizações das cidades médias, Amorim 

Filho (2005) chama a atenção para o fato de que estudos sobre o zoneamento morfológico-

funcional das cidades médias sejam bastante raros.  

Então, após vários estudos e pesquisas sobre o tema, Amorim Filho (2005) propõe um 

modelo de zoneamento morfológico-funcional padrão das cidades médias de Minas Gerais 

(figura 2). A organização morfológica do espaço intraurbano é, para o autor, talvez um dos 

aspectos geograficamente mais importantes na caracterização das cidades médias, daí a 

importância do modelo apresentado. 
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Figura 2. Modelo Morfológico-Funcional de uma cidade média. Fonte: Amorim Filho (2005). 

 

O zoneamento morfológico-funcional das cidades médias típicas é, na opinião de 

Amorim Filho (2005), bem mais diferenciado e complexo. Nestas, o centro principal seria 

bem definido do ponto de vista funcional, com a presença de equipamentos de alcance 

regional, possuindo uma paisagem e morfologias típicas; além disso, a função residencial é 

superada pelas funções terciárias, exercendo ainda este centro uma polarização microrregional 

ou mesmo regional, em alguns casos.  

Na zona pericentral, espacialmente extensa, a função residencial é predominante, mas 

existem subcentros especializados ao longo dos eixos, praças e entroncamentos; nestas áreas 

haveria ainda uma diferenciação morfológica e paisagística em função das diferenças sócio-

econômicas, contando ainda com a presença de equipamentos importantes como hospitais, 

universidades, entre outros.  
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A zona periférica das cidades médias pode ser contínua e descontínua ou polinuclear, 

com a presença de loteamentos e vilas; pode existir ainda a presença de subcentros modestos, 

voltados para o comércio e serviços de vizinhança.  

Finalmente, a zona periurbana, caracterizada pela presença das casas de campo, clubes 

ou hotéis-fazenda, uma zona de transição que às vezes se confunde com a periferia 

polinuclear e descontínua. 

Apesar da complexidade, esta diferenciação segue um padrão que pode ser encontrado 

nas cidades médias em geral e, espera-se que seja encontrado também para a cidade de 

Pirapora em particular. A validade do modelo de zoneamento morfológico-funcional será 

avaliada posteriormente, ao se analisar a morfologia intraurbana do município de Pirapora. 
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3 PIRAPORA NO CONTEXTO REGIONAL E ESTADUAL 

 

 

 Este capítulo busca caracterizar a cidade de Pirapora no contexto regional, em relação 

a outras cidades do Norte de Minas. A partir desta caracterização, será verificado se Pirapora 

pode efetivamente ser considerada como uma “cidade média propriamente dita”, através de 

alguns atributos específicos que evidenciam uma cidade como cidade média. 

A primeira seção trata da delimitação da área de estudo, verificando a localização da 

região Norte de Minas em relação ao restante do Estado de Minas Gerais. Os 89 municípios 

que fazem parte do Norte de Minas também serão apresentados nesta seção. 

O contexto físico da região é apresentado na segunda seção, que analisa aspectos como 

vegetação local, morfoestrutura, tipos de solo e o clima da região no contexto estadual. 

A terceira seção analisa a formação da rede urbana do Norte de Minas, onde através de 

uma breve história da região serão destacadas suas influências históricas e culturais, bem 

como o surgimento e crescimento de alguns municípios. 

A infra-estrutura dos municípios da região Norte de Minas será caracterizada na quarta 

seção, através de dados como redes de água e esgoto, coleta de lixo, telecomunicações, 

consumo de energia e sistema rodoviário, entre outros. 

A quinta seção trata dos principais aspectos econômicos da região Norte de Minas 

Gerais, através da análise da evolução da População Economicamente Ativa (PEA) no 

período de 1980 a 1999, do Produto Interno Bruto (PIB) total e do PIB per capita regional em 

2005. 

A seção seguinte caracteriza os aspectos sociodemográficos do Norte de Minas, onde 

são analisados indicadores populacionais como taxa de analfabetismo e mortalidade infantil, 

taxas de crescimento populacional, saldo migratório e tamanho populacional das cidades da 

região, entre outros. 

A última seção analisa algumas hierarquias urbanas utilizando as classificações 

existentes que identificam as cidades médias de Minas Gerais, onde também estão 

contempladas as cidades norte-mineiras. 
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3.1 Delimitação da Região Norte de Minas Gerais 

 

 

A regionalização adotada neste trabalho é a mesma utilizada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), a partir de 1990. Nesta data, houve a divisão do Estado 

em mesorregiões e microrregiões geográficas, baseada em critérios que contemplaram a 

metodologia da Geografia Teórico-Quantitativa e as preocupações humanistas advindas com 

o surgimento da Geografia Humanista. A figura 3 mostra a localização da região Norte de 

Minas em relação ao restante do Estado de Minas Gerais. 

 

 

 
 Figura 3. Mapa de localização da área de estudo. Elaboração: Antônio Carlos da Silva Souza 
 

 

 O recorte regional utilizado conta com 89 municípios, identificados na figura 4. Tal 

recorte também faz parte da área mineira da SUDENE (Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste), fato que será discutido nos capítulos posteriores deste 

trabalho. 
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Figura 4. Municípios do Norte de Minas. Elaboração: Antônio Carlos da Silva Souza  
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3.2 Contexto Físico Regional 

 

 

 Antes de se iniciar a discussão a respeito da formação da rede urbana, faz-se 

necessário uma breve caracterização dos principais aspectos físicos da região, como 

vegetação, morfoestrutura, tipos de solo e clima. 

 Em relação ao relevo regional, Cardoso (2000) cita um estudo da Secretaria de Estado 

e Planejamento (SEPLAN) que se refere ao relevo local como constituído de superfícies de 

aplainamento formando diferentes níveis de chapadas, além de terraços e planícies fluviais.  

Ainda em relação aos aspectos morfoestruturais, a região tem sua maior área 

localizada na depressão do São Francisco, num relevo modelado em rochas sedimentares, 

local da principal bacia hidrográfica do Estado e uma das principais do país, a bacia do rio 

São Francisco. O chamado “rio da integração nacional” tem seu curso navegável exatamente a 

partir da cidade de Pirapora até Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). Pequena parte da região 

encontra-se em altas superfícies modeladas em rochas proterozóicas, onde se destaca a cadeia 

do Espinhaço, um divisor de águas entre a bacia do São Francisco e rios que drenam para o 

Atlântico (Amorim Filho e Bueno, 2002). 

Em relação aos solos, Amorim Filho e Bueno (2002) caracterizam os solos do norte do 

Estado como latossolos, mas alertam para o seu manejo e uso inadequados, o que contribui 

seriamente para a sua degradação, acelerando as perdas por erosão e intensificando o 

assoreamento dos cursos d’água existentes no Estado. 

Gervaise (1975) chama a atenção para o fato de que, além dos fatores climáticos, os 

solos da região também contribuem para a existência de diferenças vegetacionais. Enquanto 

que nos chapadões ou serras quartizíticas estes seriam completamente arenosos, na depressão 

do rio Verde existiriam rochas predominantemente calcárias, o que favoreceria a infiltração da 

água. 

Em estudo sobre os solos regionais, a Associação dos Municípios da Área Mineira da 

Sudene (AMAMS), apud Cardoso (2000), argumenta que os solos mineiros são em sua maior 

parte de baixa fertilidade natural, de drenagem excessiva e baixa retenção de água. 

Aproximadamente 50% destes solos são compostos de areias quartzosas, sendo que no 

restante existe o predomínio de cambissolo álico e do latossolo vermelho e amarelo álico e 

distrófico. 
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Tal classificação confirma a baixa fertilidade dos solos da região. De acordo com 

Lepsch (2002), o cambissolo álico seria um solo ainda em formação, com um horizonte B 

ainda incipiente e, alta saturação por alumínio (álico). Por sua vez, o latossolo vermelho e 

amarelo, por natureza, é um solo mais profundo, com o horizonte B friável, que retêm menos 

água; também possui alta saturação por alumínio (álico) e é rico em ácidos (distrófico). 

Apesar das duas classes de solo não favorecerem o acúmulo de água, atualmente os latossolos 

estão sendo bastante procurados para atividades agrícolas, graças, sobretudo aos avanços 

tecnológicos que propiciam correção da acidez do solo e uso adequado de fertilizantes. 

Segundo o Instituto de Geociências Aplicadas, o clima predominante na região Norte 

de Minas é o tropical semi-árido, com altas temperaturas e poucas chuvas, onde predomina 

uma estação seca que dura cerca de oito meses do ano (Amorim Filho e Bueno, 2002). A 

figura 5 revela as temperaturas médias para o Estado de Minas Gerais; nela observa-se que os 

valores médios obtidos no Norte de Minas não são menores que 21º c, sendo que no extremo 

norte são superiores a 24º c de média. 

 

 
 Figura 5. Temperaturas médias de Minas Gerais. Fonte: Geominas, 2007. 

 

 

 Em relação à precipitação, o Norte de Minas encontra-se numa área onde predominam 

valores entre 1000 e 1200 mm, sendo que no extremo norte e parte oeste da região tais valores 

não ultrapassam 1000 mm; a leste, nota-se pequena mancha com valores observados entre 

1200 e 1500 mm, na região dos municípios de Grão Mogol e Itacambira (figura 6).  
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  Figura 6. Precipitação média de Minas Gerais. Fonte: Geominas, 2007. 
 

 De maneira geral, tem-se assim uma idéia dos aspectos principais do clima do Norte 

de Minas caracterizados por altas temperaturas e valores de precipitação não muito elevados. 

Tal informação adquire uma relevância maior quando se parte, por exemplo, para uma análise 

da produção agrícola dos municípios do local. 

 Ainda em relação ao clima, Gervaise (1975) ressalta que a região apresenta 

características do semi-árido em sua maior parte, sendo um pouco mais úmido ao sul. O autor 

salienta ainda que as nuances climáticas locais, como totais pluviométricos e duração da 

estação seca ajudam também na definição da localização dos complexos de cerrado e 

caatinga. Aliás, para Gervaise o que distinguiria um complexo do outro seria a quantidade de 

chuvas, já que nos dois ambientes a quantidade de meses secos seria basicamente a mesma, 

cerca de cinco nos dois casos. 

Amorim Filho e Bueno (2002) destacam que a vegetação da região caracteriza-se pela 

presença de cerrado e campo cerrado, com grandes manchas que correspondem à vegetação 

típica da caatinga, que ocorrem principalmente na sua porção norte, conforme observado na 

figura 7. Não obstante, percebe-se a existência de pequena mancha que corresponde à 

vegetação de campo rupestre de altitude, novamente na região dos municípios de Grão Mogol 

e Itacambira, onde as características de precipitação e temperatura também foram 

diferenciadas em relação ao restante da região, conforme já observado. 
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 Figura 7. Vegetação de Minas Gerais. Fonte: Geominas, 2007. 

 

 

Outro autor que discorre a respeito da vegetação local é Neves (1998), que classifica a 

região como uma área de transição do cerrado para a caatinga. Apesar da predominância do 

cerrado na área mineira, o autor destaca algumas espécies vegetais também encontradas na 

caatinga, como o umbuzeiro, o marmeleiro e a macambira, encontrados na região de Pirapora. 

Cardoso (2000) também destaca a região como uma área de transição entre o Nordeste 

e o Sudeste, ou seja, uma área do Sudeste com características geo-sócio-econômicas 

semelhantes às nordestinas, fato evidenciado também através de seus aspectos físicos. 
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3.3 Formação da Rede Urbana do Norte de Minas Gerais 

 

 

A formação da rede urbana do Norte de Minas sofreu influências históricas e culturais 

do Sudeste, através das bandeiras paulistas, e também do Nordeste, de onde partiram vários 

fluxos migratórios para a região. Neste contexto, a pecuária extensiva e os bandeirantes 

paulistas exerceram papel fundamental, discutido por vários autores e sintetizado a seguir. 

Para Oliveira (2000), o Norte de Minas foi o local das primeiras incursões ao interior 

do país, como a expedição de Espinosa Navarro, que em 1533 partiu de Porto Seguro e 

percorreu a região, retornando pelo Rio São Francisco. 

Outros relatos, como o de Cardoso (2000), além da expedição de Espinosa Navarro, 

abordam outras expedições à região, como a de Sebastião Fernandes Tourinho em 1573 e, a 

de Gabriel Soares, por volta de 1590. 

Historicamente, apesar de o trabalho indígena ter sido bastante utilizado quando da 

descoberta do ouro e mesmo na lavoura cafeeira, o trabalho escravo praticamente não existiu 

na região, com exceção de Paracatu (mineração aurífera) e Januária (engenhos de cana); 

apesar disso, o Rio São Francisco foi também utilizado como rota de tráfico de escravos do 

Nordeste para as regiões do ouro e do café. Mata-Machado (1991) destaca neste contexto a 

predominância da pecuária extensiva, que teria dado origem a uma sociedade constituída de 

proprietários, vaqueiros, “camaradas” (assalariados) e agregados; os proprietários rurais e 

seus descendentes deram origem aos “coronéis” do sertão, que ditavam a ordem política local 

e digladiavam entre si na disputa do poder. Fatores como pouca mão-de-obra utilizada, 

presença de pastagens, o sal da terra presente nos barreiros e mercado consumidor 

favoreceram a expansão da pecuária local, sendo utilizado o “vacum” como tipo de gado 

principal. 

Além disso, a vegetação, o clima e a disponibilidade de terras também contribuíram 

para a expansão e fácil adaptação da atividade pastoril à região. Para Cardoso (2000), a 

expansão dos currais tornou-se uma atividade básica e de grande importância, já que a 

presença dos bois também traduzia-se em presença de alimentos e de couro, material 

indispensável e de grande utilidade para os habitantes da região. 

De maneira geral, a base econômica local, segundo Oliveira (2000), assentava-se então 

na pecuária bovina, na cana-de-açúcar (produção de aguardente e rapadura) e no algodão. 

Este, já em fins do século XIX, estava associado à fabricação de tecidos, o que resultou na 

implantação da indústria têxtil regional. 



 49

De acordo com Mata-Machado (1991) os primeiros povoados foram fundados pelos 

bandeirantes paulistas, como por exemplo, Barra do Guaicuí e Montes Claros, fundados por 

Antônio Gonçalves Figueira. Após a descoberta das Minas, a região do São Francisco passa a 

ser importante fornecedora de gêneros alimentícios, cachaça, boi e escravos que vinham de 

Salvador. 

Responsável então pelo abastecimento das minas, o estreitamento destas relações 

comerciais fez crescer, segundo Cardoso (2000) alguns daqueles povoados fundados pelos 

bandeirantes, como por exemplo, Montes Claros, local de entroncamento de várias estradas. 

Mata-Machado (1991), em seu estudo sobre o sertão noroeste de Minas Gerais8, 

aponta para o isolamento político, econômico, social e cultural da região, inserida numa área 

historicamente vinculada ao abastecimento interno, sem pertencer aos ciclos exportadores da 

economia brasileira. Apesar das considerações acima, a pesquisa realizada neste trabalho 

aponta também outros caminhos para a situação de estagnação econômica da região, como 

por exemplo, a incapacidade de órgãos governamentais, como a SUDENE (Superintendência 

de Desenvolvimento do Nordeste) de fomentar o desenvolvimento econômico local. 

A decadência da mineração, de acordo com Mata-Machado (1991), teria aumentado o 

isolamento da região. Um outro fator que contribuiu para o fato foi a Carta Régia de 1701, 

que proibia o comércio pelos caminhos do sertão; esta teria sido motivada pela resistência dos 

moradores locais em relação aos impostos cobrados pela Coroa Portuguesa. Além disso, a 

desvalorização do gado, devido à concorrência e superprodução e a abertura do “caminho 

novo” da Estrada Real, ligando o Rio de Janeiro às Minas, contribuíram para o isolamento 

regional. 

Cardoso (2000) também argumenta sobre o relativo isolamento local. Para o autor, a 

Sedição de 1736 ou Conjuração do São Francisco, foi um fator decisivo, já que teve como 

conseqüências a imposição de restrições comerciais ainda maiores à região pela Coroa. Numa 

escala menor, o estabelecimento de novas rotas comerciais que ligavam as minas a outras 

regiões também é um fato que, de alguma maneira, contribuiu para o suposto isolamento. 

A partir daí, desenvolve-se então uma economia de subsistência regional, baseada na 

agricultura e nos recursos naturais, como frutos silvestres, ervas, madeiras de lei, caça e pesca, 

e alguns recursos minerais como o salitre. A agricultura ganha destaque, sobretudo na região 

de Januária, beneficiada pela existência de terras calcáreas, mais férteis.  

                                                
8 O sertão noroeste mineiro pesquisado pelo autor, apesar de não corresponder exatamente à região Norte de 
Minas, apresenta poucas diferenças geográficas, com exceção de algumas cidades. Por isso tal trabalho será aqui 
utilizado sem nenhum prejuízo de valor. 
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Algumas características econômicas, sociais e políticas peculiares à região, de acordo 

com Cardoso (2000), teriam surgido a partir do suposto isolamento regional. Entre estas o 

autor destaca a consolidação dos núcleos de poder autônomo pelos grandes proprietários de 

terra, além do fato da região ter sido obrigada a voltar-se para si própria, explorando seus 

recursos vegetais, animais e minerais. 

O declínio da atividade mineradora fez surgir outros ciclos econômicos na região, 

como o ciclo do algodão e o da borracha. Para Cardoso (2000), as mudanças provocadas pela 

Revolução Industrial do século XVIII, como a mecanização da manufatura e substituição da 

lã pelo algodão, fizeram surgir novas áreas de cultivo do produto, como no Norte de Minas 

Gerais. Esta expansão algodoeira favoreceu o crescimento de Montes Claros, local da 

primeira fábrica da região; outros municípios, como Pirapora, também acabaram favorecidos. 

O ciclo da borracha, em fins do século XIX, favoreceu também o Norte de Minas, 

principalmente o município de Januária, já que a extração do produto na região era 

concentrada entre Januária e Remanso. Cardoso (2000) afirma, entretanto, que apesar de 

Januária centralizar o comércio deste produto, esta cidade começou a perder sua importância 

econômica para Pirapora. 

Além da economia de subsistência, a região passa a sofrer pequenas mudanças que 

provocariam inovações em sua estrutura produtiva. Segundo Mata-Machado (1991) em 1782 

é fundada a primeira indústria têxtil da região, no município de Paraopeba, a “Cedro e 

Cachoeira”; entre 1872 e 1899 já existiam cerca de 20 indústrias têxteis instaladas em Minas 

Gerais. Já em 1887 a Cia. Cedro e Cachoeira arrenda o vapor “Saldanha Marinho” para fazer 

o percurso entre Juazeiro e Barra do Guaicuí (foto 1), trazendo algodão e levando tecidos. O 

comércio regional era então realizado pelos tropeiros ou por via fluvial, entre Barra do 

Guaicuí e Juazeiro (BA), através de barcas e vapores. 

 
                      Foto 1: Foz do Rio das Velhas, em Barra do Guaicuí 
                      Fonte: Foto de Antônio Carlos da Silva Souza 
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Em 1884, a Cedro Cachoeira montou um depósito em Pirapora, com objetivo de 

diminuir prazos de entrega de mercadorias e facilitar vendas e cobranças. Para Mata-Machado 

(1991), a instalação deste depósito foi um dos fatores responsáveis pelo crescimento 

econômico de Pirapora.  

A partir disto, Januária e Barra do Guaicuí perderam a condição de entreposto 

comercial para Pirapora, principalmente a partir de 1911, com a chegada da “Estrada de Ferro 

Central do Brasil” no município, que passou a ser “ponta dos trilhos9” e importante 

entroncamento hidro-rodo-ferroviário. 

Ao discorrer sobre as redes urbanas das grandes metrópoles, Geiger (1963) classifica 

Pirapora como uma cidade-tipo, na categoria “posto fluvial”. De acordo com o autor, o 

município ficou por muito tempo reduzido a um mero aglomerado de pescadores, devido a 

interrupção das comunicações das minas com Salvador e à própria decadência da mineração. 

Esta situação mudaria com a chegada dos trilhos da “Central do Brasil”, fato que deu uma 

nova dinâmica à localidade. 

Após a chegada da via férrea em Pirapora, Cardoso (2000) ressalta a intenção de 

expandi-la até Belém (PA). Entretanto, o declínio do ciclo da borracha na Amazônia 

promoveu mudanças neste cenário; a prioridade passou a ser, então, a ligação de Minas Gerais 

com a Bahia, através da linha que partia de Corinto e passava por Montes Claros. O trecho de 

Curvelo até Pirapora entra em declínio, com queda no volume de negócios e perda da 

importância de Pirapora no cenário regional, em detrimento de Montes Claros. 

Naturalmente que Montes Claros, desde o início, destacava-se como um pólo regional 

importante. Mas mais do que promover o desenvolvimento deste município, as mudanças 

relatadas anteriormente contribuíram, isso sim, para “frear” o desenvolvimento econômico de 

outros municípios, como por exemplo, Pirapora. 

Mata-Machado (1991) argumenta que a mudança da capital de Ouro Preto para Belo 

Horizonte, polarizando o Norte de Minas, e a instalação das vias férreas da “Central do 

Brasil” foram fatos que provocaram mudanças profundas no panorama da região. Até então as 

relações comerciais eram realizadas com a Bahia, através da via navegável do Rio São 

Francisco, entre Pirapora (MG) e Juazeiro (BA); após a instalação da “Central do Brasil”, tal 

comércio muda de direção, sendo direcionado para Belo Horizonte, devido à polarização da 

nova capital, e com o Rio de Janeiro. 

                                                
9 Localidade onde fica a estação terminal de uma linha ferroviária. 
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Oliveira (2000) discorre em seus estudos sobre o suposto isolamento da região do São 

Francisco e o destaque de Montes Claros como pólo regional. Segundo o autor, o então centro 

econômico da região após a descoberta das minas, deixa de exercer seu papel com a 

decadência da mineração e com a diminuição do fluxo do comércio das províncias da Bahia e 

Goiás. Além disso, a ascensão do Rio de Janeiro, com a instalação da corte, e a influência da 

Zona da Mata mineira, com o cultivo do café, foram acontecimentos que favoreceram Montes 

Claros, que passou então a exercer importante papel de ligação, pois se encontrava no 

caminho da Bahia para Diamantina. 

Outros fatores também teriam contribuído na visão de Oliveira (2000), para a ascensão 

de Montes Claros no cenário regional, como a descoberta de jazidas minerais em Itacambira, 

perto de Montes Claros; sua localização geográfica, área do encontro das subbacias 

hidrográficas dos rios Jequitaí e Verde; presença de diferentes vegetações e, finalmente, por 

possuir uma área mais salubre, longe dos grandes rios, onde as “febres” eram comuns. 

O crescimento econômico da região Sudeste (principalmente Belo Horizonte e São 

Paulo), segundo Oliveira (2000), apenas consolidou a posição de Montes Claros, com o 

aumento dos fluxos comerciais que passavam pela região. A chegada da ferrovia em 1926 

também merece destaque, pelo impacto causado no crescimento comercial, consolidando a 

polarização da cidade. 

A polarização de Montes Claros e sua consolidação como centro regional se deve 

também, em parte, a uma maior concentração dos investimentos da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Para Oliveira (2000) esta concentração de 

investimentos se deve às melhores condições de infra-estrutura, maior densidade populacional 

e distância do município em relação aos grandes centros. 

A respeito da atuação da SUDENE, cabe ressaltar que a mesma foi criada em 1959 

(Lei 3692), tendo como área de atuação o Nordeste do Brasil e a Área Mineira do Polígono 

das Secas (AMPS); esta também, era a área de atuação do Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB). Através da criação da AMPS, pela Lei 1348, o Norte de Minas foi incluído no 

chamado “Polígono das Secas”, sendo então favorecido com investimentos e financiamentos 

tanto da SUDENE quanto do Baco do Nordeste do Brasil (BNB), além de outros órgãos 

governamentais. Em termos de desenvolvimento, as ações da SUDENE acabaram 

beneficiando os centros urbanos de maior infra-estrutura e os mais dinâmicos, fazendo então 

com que o grande pólo regional (Montes Claros) tivesse que dividir suas funções com outros 

centros urbanos importantes, como Pirapora. 
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Apesar disso, ou por causa disso, tais investimentos e financiamentos não resultaram 

em desenvolvimento para a região como um todo, favorecendo apenas alguns pólos regionais, 

como Montes Claros e Pirapora. Oliveira (2000) aponta a infra-estrutura (ou sua falta), a 

precariedade do sistema rodoviário e a pouca disponibilidade de energia elétrica como 

responsáveis pela concentração das indústrias em Montes Claros e Pirapora. Para se ter uma 

idéia, em relação à energia elétrica, em 1967 os dois municípios foram interligados ao sistema 

Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais); do total da energia oferecida pela empresa, 

cerca de 70% eram consumidos em Montes Claros e 23% em Pirapora.  

Em seus estudos, Cardoso (2000) afirma que, de maneira geral, o Norte de Minas não 

se beneficiou das vantagens de se localizar na área mineira da SUDENE. A explicação estaria 

no fato de que tradicionalmente, os governos mineiros pouco se empenharam na defesa de 

seus interesses, já que apenas parte do seu território se encontra na área de atuação da 

SUDENE, ao contrário dos estados nordestinos, totalmente inseridos na sua área de atuação. 

A partir da década de 1960, segundo Cardoso (2000), aumenta o intervencionismo 

estatal na região, com obras de eletrificação, irrigação e estradas. Uma ação governamental 

importante foi a construção de dois Distritos Industriais, em Montes Claros e Pirapora, 

respectivamente, pela Superintendência de Desenvolvimento de Minas Gerais (Sudeminas); a 

justificativa para tais empreendimentos era a de que os referidos municípios seriam os centros 

de atração das economias regionais, além de polarizarem investimentos privados. Isto 

contribuiu para atrair trabalhadores da zona rural, principalmente em Montes Claros, Pirapora 

e Várzea da Palma, pólos industriais locais. Apesar de o setor primário regional ser, em 1970, 

aquele que absorvia a maior parte dos trabalhadores, Cardoso ressalta que Montes Claros e 

Pirapora apresentavam uma maior parcela da população economicamente ativa (PEA) nos 

setores secundário e terciário, o que evidenciaria o dinamismo econômico dos mesmos. 

No período entre 1970 e 1990, Montes Claros, Janaúba, Januária e Pirapora tinham o 

setor agropecuário mais representativo no contexto regional. Novamente, ações 

governamentais voltadas para tais atividades foram empregadas, visando evitar problemas 

locais de produção e abastecimento de bens agrícolas, resultando em projetos de colonização 

e irrigação, como o “Projeto Pirapora”, o “Projeto Jequitaí” e o conhecido “Projeto Jaíba”.  

Ao destacar empresas estatais e semi-estatais atuantes na região, Cardoso (2000) cita a 

Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), criada em 1948 e substituída pela Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) em 1976. Destaque também para 

a Ruralminas, criada em 1966 com o objetivo de administrar o projeto Jaíba e promover 

programas de colonização, além da presença da Emater e do Banco do Nordeste do Brasil. 
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Ainda em relação às atividades agrícolas, a Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais (1984), através de um diagnóstico do município de Pirapora, que visava a implantação 

de um campus avançado no local, detalhava um pouco mais o “Projeto Pirapora”.  

Segundo o estudo, o projeto teria sido implantado pela Companhia de 

Desenvolvimento do São Francisco (CODEVASF) numa área de 1500 hectares, sendo 

arrendada às cooperativas agrícola de “Cotia” e “Fruitrop”, onde a produção era destinada a 

abastecer grandes centros urbanos, como Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Outra atividade de destaque no contexto regional foi o reflorestamento, que a partir da 

década de 1960 torna-se um importante fator de atração de capitais. Cardoso (2000) destaca 

que várias empresas instalaram-se na região, motivadas por benefícios governamentais, 

proximidade de grandes siderúrgicas da área central do Estado, ligação com os grandes 

centros consumidores através de ferrovias e rodovias, baixo preço da terra e grande 

disponibilidade de mão-de-obra, entre outros fatores. 

Evidentemente, o peso do setor pecuário na região sempre foi maior em relação à 

atividade agrícola, por motivos históricos aqui mencionados. Isso fez de tal atividade grande 

oportunidade de investimento, passando a contar também com incentivos de programas e 

políticas governamentais, financiados, sobretudo através da SUDENE. 

Em relação à indústria, Cardoso (2000) afirma que no final da década de 1980, Montes 

Claros, Pirapora, Várzea da Palma e Bocaiúva, que tinham quase metade dos habitantes da 

região, eram também sedes dos parques industriais mais relevantes.  

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1984) apresenta dados mostrando 

que em 1980, somente em Pirapora havia aproximadamente 18 empresas instaladas e, o setor 

industrial era responsável por 90% da arrecadação de ICM (Imposto de Circulação de 

Mercadorias, atual ICMS) do município. 

Atualmente, Pirapora conta com aproximadamente 25 empresas, sendo 16 do setor 

metalúrgico e 8 do setor de minerais não-metálicos, além de uma indústria do setor químico, 

sendo o setor industrial é responsável por quase 70% da arrecadação de ICMS municipal. 

Interessante notar que apesar de a região Norte de Minas ser constituída por 89 

municípios, percebe-se uma concentração de serviços, investimentos e determinada 

polarização em torno de poucos municípios, principalmente em Montes Claros, tradicional 

pólo regional e, Pirapora. 
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3.4 Infra-Estrutura do Norte de Minas Gerais 

 

 

Cardoso (2000) discorre um pouco sobre a infra-estrutura dos municípios mineiros, 

principalmente no período entre 1960 e 1970. Nesta época, não havia estradas pavimentadas 

na região, com exceção da via Montes Claros – Curvelo; além disso, o transporte ferroviário 

existente já era deficiente, a via navegável do “Velho Chico” se encontrava em situação 

precária e, as pistas de pouso existentes na região eram de cascalho, com exceção de Montes 

Claros. Essa situação teria contribuído para aumentar ainda mais as desigualdades regionais. 

Sobre o setor de serviços, Cardoso (2000) salienta que na década de 1960 poucos 

municípios dispunham de infra-estrutura adequada para desenvolvimento deste setor. Com 

referência à educação, por exemplo, apenas Montes Claros, Pirapora e Januária tinham uma 

rede com mais de 05 unidades para o ensino médio; na área da saúde, hospitais e postos 

também se concentravam em Montes Claros e outros poucos municípios. Essa concentração 

do setor serviços ainda permanecia em 1985, onde o PIB de serviços de Montes Claros era de 

50,9%, enquanto Pirapora e Janaúba respondiam por 11,9% cada. 

Em relação às telecomunicações, no mesmo período assinalado, Cardoso (2000) 

menciona que apenas Montes Claros, Pirapora e Várzea da Palma possuíam serviços de 

telefonia interurbana. Quanto ao sistema financeiro, Montes Claros e Pirapora concentravam 

40% do total regional de agências bancárias. 

Nessa época, segundo estudos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(1984), em relação à infra-estrutura, Pirapora possuía um hospital público, dois particulares e 

três postos de saúde; a rede de ensino contava com 19 escolas; tinha também dois jornais, uma 

estação de rádio e serviços bancários prestados por sete agências. 

No setor primário destacam-se, segundo Rodrigues et al (2005), quatro projetos 

públicos de irrigação, em Pirapora, Janaúba, Jaíba/Matias Cardoso e Nova Porteirinha. No 

setor secundário, há concentração das atividades industriais em Montes Claros, Pirapora, 

Várzea da Palma, Capitão Enéas e Bocaiúva, sendo que estes quatro últimos constituem um 

pólo metalúrgico-siderúrgico de ferro-liga e metalúrgico de não ferrosos, integrado por sete 

plantas industriais. 

Ainda sobre a infra-estrutura dos municípios de Minas Gerais, abordada por Abreu et 

al (2002), algumas características específicas sobre os municípios do Norte de Minas serão 

aqui condensadas e analisadas.  
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No que se refere à cobertura do abastecimento de água, verifica-se que a porcentagem 

de domicílios atendidos pelo serviço no Norte de Minas em 2000 era de 73%, um dos 

menores percentuais se comparados às demais regiões do Estado. Em relação ao percentual de 

domicílios cobertos por esgotamento sanitário, em 2000 a região tinha o menor percentual 

estadual, com apenas 24% dos domicílios atendidos por esgoto sanitário. O percentual de 

domicílios atendidos por coleta de lixo também situava a região com um dos menores índices 

estaduais em 2000, com 54% de domicílios atendidos pelo serviço de coleta. 

Ainda segundo Abreu et al (2002), a rede rodoviária da região Norte de Minas 

apresenta um dos piores níveis de conectividade viária ou grau de conexão interna do Estado. 

A conectividade viária se refere ao número de ligações entre os centros urbanos de 

determinada rede rodoviária, onde quanto maior a conectividade, mais eficiente será o sistema 

de transporte local. Em relação à rede ferroviária, o Norte de Minas também apresenta 

densidades ferroviárias inferiores à média estadual. 

O consumo de energia elétrica da região Norte de Minas também se encontra entre os 

mais baixos das regiões do Estado. No contexto local, destaque para Pirapora e Montes 

Claros, onde o consumo residencial e rural se encontra na faixa de consumo mais alta para o 

Estado como um todo em 2001. Em termos de consumo residencial, Montes Claros e Pirapora 

destacam-se na região Norte de Minas, com consumo entre 1.200 e 1.500 KWH/C; quando se 

analisa o consumo rural o município de Pirapora se destaca novamente, juntamente com 

Buritizeiro e Várzea da Palma, estando seus valores de consumo entre 10.000 e 63.300 

KWH/C. 

Por último, Abreu et al (2002) analisam as regiões do Estado em relação às 

telecomunicações, onde novamente a região Norte de Minas ocupa as últimas posições se 

comparada às demais regiões do Estado. Em se tratando de terminais ativos, em 2002 o Norte 

de Minas como um todo tinha apenas 222.848 terminais, enquanto que a região Central, 

apenas como comparação, possuía 1.677.247 terminais. O percentual de municípios com 

computador (6%) e domicílios com acesso à internet (3%) apontava a região Norte de Minas 

como uma região em situação de “exclusão digital”, juntamente com a região 

Jequitinhonha/Mucuri, que ocupava a última colocação estadual. 

Percebe-se, portanto, a carência do Norte de Minas em termos de infra-estrutura, 

necessitando de investimentos e políticas públicas que democratizem o acesso e promovam 

um efetivo desenvolvimento para a região. 
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3.5 Aspectos Econômicos do Norte de Minas Gerais 

 

 

 Em relação a alguns dos principais aspectos econômicos da região Norte de Minas 

Gerais, esta seção destaca a evolução da População Economicamente Ativa (PEA) no período 

de 1980 a 1999, além do Produto Interno Bruto (PIB) total e do PIB per capita regional em 

2005. 

A População Economicamente Ativa (PEA) de Minas Gerais foi analisada por Rigotti 

e Amorim Filho (2002), para o período de 1980 a 1999, onde os autores verificam um 

crescimento da PEA para Minas Gerais como um todo, apesar da perda de população 

observada no mesmo período, verificada na seção seguinte.  

Em relação ao Norte de Minas, os autores verificaram uma pequena diminuição da 

PEA no período citado, causada principalmente pelo desempenho em relação ao setor 

agropecuário. No setor industrial e nas atividades ligadas ao comércio e serviços, houve um 

aumento relativo da PEA da região. 

Em 1980, o setor agropecuário correspondia a mais de 60% da PEA regional, 

percentual que passou para pouco mais de 48% em 1991, sendo que em 1999 era de apenas 

40%. Em contrapartida, a PEA do setor industrial, que em 1980 correspondia a pouco mais de 

12%, atingiu o percentual de mais de 14% em 1991, alcançando em 1999 cerca de 16%. A 

exemplo do setor industrial, a PEA do setor de comércio e serviços do Norte de Minas 

também cresceu no período, sendo de 28% em 1980, 38% em 1980 e cerca de 44% em 1999. 

Rodrigues (2000) destaca o crescimento do PIB norte-mineiro no período 1985-1995, 

que teria crescido cerca de 3,70%. Este crescimento foi superior à média de Minas Gerais e à 

média brasileira, que cresceram 2,45% e 2,28%, respectivamente. 

Em 1985, de acordo com Cardoso (2000), o PIB da microrregião de Montes Claros 

correspondia a 54% do total regional, com Pirapora respondendo por 13,8% (tabela 2). 

O Produto Interno Bruto (PIB) da região Norte de Minas correspondia, em 1999, a 

cerca de 4,7% do PIB estadual, segundo a Fundação João Pinheiro (2002). Ainda assim, o PIB 

por habitante era um dos mais baixos do Estado em 1999, ocupando a penúltima posição. 

A participação da microrregião de Montes Claros no PIB da região, de acordo com a 

Fundação João Pinheiro (2002), apesar de ter declinado um pouco, ainda era extremamente 

relevante em 1999, representando 42,9%. Outra participação importante do PIB local seria da 

microrregião de Pirapora, que contribui com 17,05% do PIB regional e, ainda possui relação 

PIB/habitante próximo à média do Estado (tabela 2). 
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Já em 2005, segundo a Fundação João Pinheiro (2007), a participação da microrregião 

de Montes Claros no PIB regional aumentou novamente correspondendo a aproximadamente 

45,5% do PIB regional, enquanto o PIB da microrregião de Pirapora também teve um 

pequeno acréscimo, sendo de aproximadamente 19,9% (tabela 2). Se considerarmos apenas 

Montes Claros e Pirapora, os percentuais correspondiam a 34,1% e 8,8% do PIB regional, 

respectivamente. 

 

Tabela 2. Evolução do PIB nas microrregiões de Pirapora e Montes Claros 
Microrregiões 1985 1999 2005 

 Percentual do PIB em 

relação ao PIB  regional 

Percentual do PIB em 

relação ao PIB  regional 

Percentual do PIB em 

relação ao PIB  regional 

Pirapora 13,8 17,05 19,9 

Montes Claros 54 42,9 45,5 

                    Fonte: Diversos. Elaboração própria. 

 

Sobre o setor industrial, Rodrigues et al (2005) afirmam que a região Norte de Minas 

conta com um parque têxtil que é considerado um dos mais modernos do país, sendo que o 

setor representa cerca de 50% da capacidade instalada de fiação de algodão do Estado, além 

de possuir tecnologia de ponta. 

A Fundação João Pinheiro (2002) ressalta que o Norte de Minas tinha a 2ª maior 

participação da indústria têxtil do Estado, com destaque para as microrregiões de Montes 

Claros (15,3%) e Pirapora (5,0%). Em relação à indústria metalúrgica, a microrregião de 

Pirapora responde por quase toda a participação da região.  

Ainda em relação aos aspectos econômicos dos municípios da região, Rodrigues et al 

(2005) realizaram interessante estudo com o objetivo de identificar setores e atividades 

especializadas nos municípios do Norte de Minas. Utilizando técnicas de análise estatística, o 

estudo permitiu o agrupamento dos municípios da região segundo a dimensão urbana, a partir 

de indicadores sobre oferta de serviços e infra-estrutura econômica, bem como das receitas 

municipais. Destaque para os municípios de Montes Claros (cluster 4) e Pirapora e Janaúba 

(cluster 5), evidenciando a dimensão “urbanização” dos mesmos em relação aos outros 

municípios da região. Além disso, este mesmo estudo criou um “Indicador de Especialização 

Produtiva”, que mostra a concentração de um setor ou atividade dentro de uma região, 

sintetizado a partir de outros três indicadores: quociente de localização, índice de Hirschman-

Herfíndhl e o índice de participação relativa. 
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De acordo com Rodrigues et al (2005) o quociente de localização permite identificar 

quais municípios que apresentam uma participação relativa superior à verificada na média do 

estado para cada atividade específica; se o valor do QL for superior a 1, o município é, em 

termos relativos, especializado no setor. Já o índice de Hirschman-Herfíndhl procura captar o 

significado do peso do setor na estrutura produtiva local. Finalmente, o índice de participação 

relativa capta a importância do setor na economia estadual. 

O uso da técnica de cluster permitiu aos autores a identificação dos agrupamentos de 

municípios na região, de acordo com as receitas tributárias, receitas transferências correntes e 

receitas correntes. As receitas tributárias seriam o total da arrecadação proveniente de tributos 

e algumas taxas. As receitas de transferências correntes envolvem as transferências do Estado 

e transferências da União. As receitas correntes são a somatória das diversas receitas 

municipais, como as tributárias, as de transferências correntes, de financiamentos, industriais, 

agropecuárias, de serviços, entre outras receitas.  

Os resultados indicam que Montes Claros diferencia-se em relação aos demais 

municípios da região, sendo o único integrante de um cluster, nas três categorias de receitas, 

de certa maneira um resultado esperado. Por outro lado, cabe ressaltar o desempenho de 

Pirapora, integrante de um único cluster em duas categorias e dividindo um terceiro (receitas 

tributárias) com o município de Jaíba, o que destaca o município em relação aos demais, no 

que se refere às finanças públicas. 

Além dos estudos citados, uma classificação das microrregiões e municípios mineiros, 

realizada por Silva, Fontes e Alves (2005) destacam a microrregião de Pirapora como uma 

microrregião de “PIB per capita inicial superior e crescimento inferior à média estadual”, 

enquanto que o município de Pirapora figura entre os municípios considerados “ricos”. 

O estudo de Toyoshima, Santos e Fortunato (2005), sobre aglomerações produtivas, 

tinha o objetivo de identificar o padrão econômico-social dos municípios de Minas Gerais, 

classificando-os em grupos de características parecidas em função de alguns indicadores 

sociais e econômicos selecionados. Utilizando uma metodologia que combina “redes neurais 

artificiais” (RNAs) e média “K”, identificando os “clusters” existentes, foi obtida uma 

classificação dos municípios em seis grupos. Nesta classificação, o grupo 1 compreende os 

municípios mais urbanizados e com os melhores indicadores sociais, enquanto que ao grupo 6 

pertencem aqueles municípios que apresentam os piores indicadores econômicos e sociais do 

Estado de Minas Gerais. Neste trabalho, Pirapora foi classificada no grupo 2, que abrange 

municípios com indicadores sociais medianos e alto grau de urbanização; o município de 

Montes Claros foi classificado no grupo 1.  
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Uma análise dos números do PIB dos principais municípios do Norte de Minas Gerais 

no período compreendido entre 2002 e 2005, revela que houve um crescimento do PIB e do 

PIB per capita em todos estes municípios. Foram escolhidos os municípios sede das 

microrregiões geográficas do IBGE para o Norte de Minas (figura 8).  

 

 
          Figura 8. Principais cidades do Norte de Minas. Elaboração própria. 

 

Observa-se que, em termos de PIB a preços correntes, Pirapora ocupava o segundo 

lugar entre os municípios (tabela 3), ficando atrás de Montes Claros, maior PIB regional e um 

dos dez maiores de Minas Gerais; em relação ao PIB per capita, Pirapora ocupava a primeira 

posição no cenário regional. 

 
Tabela 3. Evolução do PIB nas principais cidades do Norte de Minas 

Municípios 2002 2003 2004 2005 

 PIB a preços 

correntes 

(1000 R$) 

Pib per 

capita 

(R$) 

PIB a preços 

correntes 

(1000 R$) 

Pib per 

capita 

(R$) 

PIB a preços 

correntes 

(1000 R$) 

Pib per 

capita 

(R$) 

PIB a preços 

correntes 

(1000 R$) 

Pib per 

capita 

(R$) 

Pirapora 435.334 8.464 546.828 10.540 652.194 12.464 662.985 12.563 

Grão-Mogol 32.295 2.187 41.661 2.781 43.409 2.857 50.459 3.274 

Salinas 109.806 2.952 119.751 3.203 132.862 3.536 157.547 4.172 

Janaúba 205.291 3.162 218.423 3.298 243.540 3.607 274.491 3.989 

Januária 149.699 2.369 160.606 2.549 185.936 2.958 212.458 3.389 

Bocaiúva 154.052 3.518 190.123 4.303 221.160 4.962 246.081 5.473 

Montes Claros 1.713.927 5.302 1.922.277 5.830 2.197.704 6.538 2.573.172 7.511 

Fonte: IBGE, 2007. Elaboração própria. 
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 A tabela 4 mostra os valores do PIB e PIB per capita referente a 2005, dos 89 

municípios da região Norte de Minas, segundo o IBGE (2007). Em termos de PIB total, 

Pirapora ocupava, em 2005, a segunda posição regional, com um PIB de 662.984,8 (valores 

em 1000 R$), atrás apenas de Montes Claros, cujo PIB total era de 2.573.172,3 (valores em 

1000 R$). Em relação ao PIB per capita, Pirapora também ocupava a segunda posição 

regional; o maior PIB per capita regional era de Várzea da Palma. 

 

Tabela 4. PIB e PIB per Capita das cidades do Norte de Minas em 2005 
MUNICÍPIOS PIB a preços correntes (1000 R$) em 2005 Pib per Capita (R$) em 2005 

Montes Claros 2573172,3 7511,0 
Pirapora 662984,8 12562,7 
Várzea da Palma 447177,3 13564,0 
Janaúba 274491,1 3989,3 
Bocaiúva 246080,6 5473,1 
Januária 212458,5 3389,5 
Salinas 157547,4 4171,7 
Buritizeiro 157116,6 5863,0 
São Francisco 140471,3 2558,8 
Capitão Enéas 117359,1 8395,4 
Jaíba 117218,3 3533,3 
Porteirinha 102694,6 2670,2 
Taiobeiras 100657,2 3366,1 
Francisco Sá 97905,9 4319,7 
Brasília de Minas 88275,3 2881,1 
Espinosa 84237,8 2699,0 
Manga 76786,2 3241,6 
Rio Pardo de Minas 75283,0 2676,7 
Coração de Jesus 74393,5 2848,5 
São João do Paraíso 71441,1 3314,5 
Itacarambi 65003,7 3439,5 
São João da Ponte 64760,6 2499,6 
Monte Azul 63578,3 2767,4 
Varzelândia 51176,5 2546,5 
Águas Vermelhas 50544,2 3921,5 
Grão Mogol 50458,6 3274,2 
Montalvânia 47001,4 2735,2 
Nova Porteirinha 40299,9 5311,0 
Urucuia 39297,3 3508,4 
Mato Verde 38291,1 3047,4 
Verdelândia 37844,2 4941,8 
Matias Cardoso 37034,1 5243,4 
Chapada Gaúcha 36890,7 4064,2 
Lassance 36063,7 5547,4 
São Romão 34260,4 4238,6 
Mirabela 33947,2 2636,9 
Riachinho 33830,6 4017,4 
Claro dos Poções 31322,7 3836,2 
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(continuação) 
Jequitaí 30636,7 3657,2 
Ubaí 29108,7 2719,7 
Divisa Alegre 28807,2 5446,6 
Pedras de Maria da Cruz 27896,6 2959,5 
Icaraí de Minas 24717,3 2662,1 
Ibiaí 24286,6 3305,7 
Rubelita 24235,0 2348,4 
Engenheiro Navarro 23318,9 3437,3 
Riacho dos Machados 23237,7 2631,7 
São João das Missões 21925,6 1755,6 
Ninheira 21415,4 2203,7 
Curral de Dentro 20472,0 3069,7 
Pintópolis 19178,7 2457,2 
Indaiabira 19130,3 2442,3 
Japonvar 19042,8 2121,3 
Cônego Marinho 18750,0 2934,7 
Botumirim 18247,3 2770,2 
Gameleiras 18075,6 3406,6 
Lontra 18046,9 2121,4 
Luislândia 17853,8 2674,7 
Olhos-d'Água 17845,8 3849,4 
Bonito de Minas 17743,6 2190,0 
Juvenília 17273,9 2764,7 
Juramento 16756,2 4234,6 
Montezuma 16750,4 2528,0 
Santo Antônio do Retiro 16387,5 2308,1 
Cristália 16261,5 2734,9 
Ibiracatu 15874,4 2280,5 
Ponto Chique 15774,1 3941,6 
Francisco Dumont 15681,0 3134,3 
Mamonas 15529,2 2770,6 
Patis 14892,6 2779,5 
São João da Lagoa 14576,1 3148,2 
Pai Pedro 14384,4 2391,0 
Santa Fé de Minas 14351,8 3630,6 
Fruta de Leite 14224,2 2200,5 
Lagoa dos Patos 14041,2 3011,2 
Guaraciama 13759,3 2873,1 
Catuti 13690,1 2701,3 
Vargem Grande do Rio Pardo 12332,6 2526,7 
Novorizonte 12323,6 2491,1 
Miravânia 12247,3 2595,3 
Padre Carvalho 11849,2 2053,2 
Santa Cruz de Salinas 11710,2 2332,3 
Campo Azul 11624,0 3113,0 
São João do Pacuí 11063,8 2959,8 
Itacambira 10971,3 3484,1 
Serranópolis de Minas 10493,7 2716,5 
Josenópolis 10398,6 2229,1 
Glaucilândia 10212,6 3539,9 
Berizal 10043,4 2323,3 
Fonte: IBGE, 2007. Elaboração Própria. 
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Os indicadores econômicos analisados ajudam a compreender um pouco da realidade 

da região Norte de Minas Gerais. No contexto econômico regional, destaque para as cidades e 

respectivas microrregiões de Montes Claros e Pirapora, em termos de PEA, PIB total, 

municipal e per capita, o que permite caracterizá-las como pólos industriais ou pólos de 

desenvolvimento regionais. Por outro lado, tais dados fornecem subsídios importantes em 

relação a um dos atributos específicos que caracterizam uma cidade média: o 

desenvolvimento de relações dinamizadoras sobre seu espaço regional. 

  

 

3.6 Aspectos Sociodemográficos do Norte de Minas Gerais 

 

 

 Rigotti e Amorim Filho (2002) retratam o aspecto demográfico do espaço mineiro, 

destacando o Norte de Minas como uma região de significativa perda líquida de população no 

período 1970-1980, com perda líquida de aproximadamente 238 mil pessoas, fato que voltou 

a ocorrer na década de 1980, embora com valores menos expressivos. 

 No período entre 1991 a 2000, ao analisarem a taxa de crescimento populacional da 

região Norte de Minas, em torno de 1% ao ano, os autores justificam seu baixo valor devido a 

perdas líquidas de população no período mencionado.  

 Ainda em relação à dimensão urbana dos municípios do Norte de Minas, Rodrigues et 

al (2005) consideram que dos 89 municípios da região, apenas 4,5% dos municípios seriam de 

porte médio, com população entre 50 a 100 mil habitantes (Janaúba, Januária, São Francisco e 

Pirapora), com exceção de Montes Claros. 

 Em relação à taxa de analfabetismo da população de 10 anos ou mais de idade, Rigotti 

e Amorim Filho (2002) verificam que houve uma evolução das taxas para o Estado de Minas 

Gerais no período entre 1991 e 2000. Entretanto, a quase totalidade dos municípios mineiros 

com maiores taxas de analfabetismo se localizam nas regiões Jequitinhonha/Mucuri e Norte 

de Minas. Para o Norte de Minas, especificamente, os autores chamam a atenção para Montes 

Claros e Pirapora (ambos situados na classe de menores taxas de analfabetismo), pólos 

regionais ou municípios mais importantes, que apresentam as melhores condições 

educacionais da região. A mesma análise é feita em relação à taxa de mortalidade infantil, 

onde se verificou uma melhora do indicador para Minas Gerais como um todo. Novamente, a 

região Norte de Minas apresenta um desempenho negativo em relação à mortalidade infantil, 

encontrando-se entre as regiões com taxa de mortalidade infantil acima da média do Estado. 
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Uma análise dos saldos migratórios e alguns indicadores sociodemográficos para o 

Norte de Minas será verificada a seguir. Novamente foram escolhidos os municípios sede das 

microrregiões geográficas do IBGE para o Norte de Minas (figura 9). 

 

 
              Figura 9. Principais cidades do Norte de Minas. Elaboração própria. 
 

De acordo com Vasconcellos (2003) praticamente todas as cidades da região tiveram 

um saldo migratório negativo em 2000, conforme observado na tabela 5. 

 

Tabela 5. Saldo migratório das principais cidades do Norte de Minas 

Municípios Saldo Migratório 
Montes Claros 4306 
Bocaíuva -1100 
Grão-Mogol -1112 
Salinas -1959 
Janaúba -3039 
Pirapora -3166 
Januária -3865 

                                               Fonte: Vasconcellos, 2003. 

 

Entre as principais cidades da região, apenas Montes Claros tinha um saldo migratório 

positivo, ainda assim com valores muito baixos se comparados com sua população. Isto 

evidencia a perda populacional da região Norte como um todo, tida tradicionalmente como 

uma região que não oferece muitos atrativos para receber migrantes ou fixar os habitantes no 

local. 
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Outros indicadores de Pirapora em relação as principais cidades da região Norte de 

Minas, com sua respectiva evolução no período 1991-2000 serão apresentados a seguir. 

Em termos de fecundidade, as taxas observadas (tabela 6) para as cidades da região 

ainda não condizem com a atual fase de transição demográfica brasileira, resultado de 

mudanças no padrão reprodutivo da mulher, com baixos níveis de fecundidade. Embora se 

note uma redução da fecundidade em todos os municípios, apenas os municípios de Pirapora e 

Montes Claros possuem taxas de fecundidade abaixo da média do Estado, que em 2000 era de 

2,23 segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano (2003). 

 

Tabela 6 – Taxa de Fecundidade das principais cidades do Norte de Minas 

 Grão-Mogol Salinas Janaúba Januária Bocaiúva Montes Claros Pirapora 
Fecundidade 1991 6,41 3,46 3,79 5,86 4,93 2,84 3,86 
Fecundidade 2000 3,65 2,44 2,25 3,1 2,34 2,06 2,19 
        Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003. Elaboração Própria. 

 

Um indicador positivo para o município é sua taxa de alfabetização, de 89,97%, sendo 

inclusive superior à média estadual, que foi de 88,03% em 2000; é também uma das mais 

altas da região Norte de Minas, com valores praticamente iguais aos encontrados para Montes 

Claros (tabela 7). Tal indicador reflete, apesar de suas limitações, o esforço local em termos 

de oferta educacional e alfabetização. 

 

Tabela 7 – Taxa de Alfabetização das principais cidades do Norte de Minas 

 Grão-Mogol Salinas Janaúba Januária Bocaiúva Montes Claros Pirapora 
Alfabetização 

1991 55,76 66,5 71,73 67,36 73,12 84,55 84,78 

Alfabetização 
2000 70,97 76,15 80,24 77,95 82,31 90,08 89,97 

        Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003. Elaboração Própria. 

 

Apesar de Pirapora ter reduzido suas taxas de mortalidade infantil (tabela 8) no 

período 1991-2000, o valor encontrado (30,42), ainda é um dos maiores em relação às 

principais cidades da região e, ainda se encontra acima da média estadual (27,75) para 2000, 

segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano (2003). A importância deste indicador, 

segundo Jannuzzi (2004), se resume no fato do mesmo ser um indicador representativo das 

condições gerais de vida ou saúde infantil. Além disso, o mesmo pode indicar, ainda que de 

maneira indireta e superficial, as condições de vida e saúde maternas. 
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Tabela 8 – Taxa de Mortalidade Infantil das principais cidades do Norte de Minas 

 Grão-Mogol Salinas Janaúba Januária Bocaiúva Montes Claros Pirapora 
Mortalidade 
Infantil 1991 29,57 37 35,21 45,7 34,41 25,68 33,27 

Mortalidade 
Infantil 2000 29,16 30,63 29,98 28,94 21,49 22,27 30,42 

        Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003. Elaboração Própria. 

 

 

O relativo sucesso de Pirapora no contexto regional, em termos de taxa de 

alfabetização, contrasta com alguns outros indicadores verificados na tabela 9, como 

intensidade de pobreza e de indigência. Estes refletem, efetivamente, a precariedade das 

condições de vida das pessoas mais pobres no município. 

 

 

Tabela 9 – Pobreza e Indigência das principais cidades do Norte de Minas 

 Grão-Mogol Salinas Janaúba Januária Bocaiúva Montes Claros Pirapora 
Indigência 1991 38,3 39,56 35,31 42,04 38,47 35,01 35,37 
Indigência 2000 51,79 44,26 39,04 60,6 44,95 42,68 45,07 

Pobreza 1991 51,07 50,52 47,26 54,99 49,87 45,76 43,79 
Pobreza 2000 56,32 50,23 44,69 62,93 45,59 42,06 47,32 

        Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003. Elaboração Própria. 

 

 

Jannuzzi (2004) define a linha de pobreza como aquela dada pelos gastos alimentares 

(cerca de 2.300 calorias/dia), juntamente com os gastos não-alimentares (habitação, remédios, 

transporte coletivo e material escolar, entre outros); a linha de indigência seria a renda 

necessária para suprir apenas as despesas alimentares. Como se observa na tabela 9, as 

principais cidades da região tiveram aumento nos índices de pobreza e indigência no período 

1991-2000, com raras exceções (Montes Claros e Bocaiúva).  

Para Pirapora, especificamente, a intensidade da pobreza passou de 43,79 para 47,32 

no período. A intensidade da indigência obteve um desempenho negativo ainda pior, variando 

de 35,37 em 1991 para 45,07 em 2000. Os números podem indicar que além de ter aumentado 

o número de pobres no município, também aumentou o número de indigentes, ou seja, 

daquelas pessoas incapazes de prover apenas o seu sustento em relação às despesas 

alimentares. Se for assim, tal fato reflete a ineficiência das políticas públicas em relação à 

população mais pobre da cidade e da região como um todo. 
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Outro indicador próximo à média estadual (0,773) é o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-m), onde Pirapora destaca-se, com IDH-m de 0,758, um dos 

melhores índices se comparado aos outros municípios (tabela 10). Em relação ao IDH, 

Rodrigues (2000) afirma que o Norte de Minas apresenta valores inferiores à média do Estado 

e à média do Brasil, principalmente ao se decompor o índice, especificamente em relação ao 

IDH-Renda; os valores encontrados confirmam essa observação. 

 

Tabela 10 – IDH-m das principais cidades do Norte de Minas 

 Grão-Mogol Salinas Janaúba Januária Bocaiúva Montes Claros Pirapora 
IDH-m 
1991 

0,596 0,608 0,641 0,610 0,651 0,721 0,711 

IDH-m 
2000 

0,672 0,699 0,716 0,699 0,736 0,783 0,758 

        Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003. Elaboração Própria. 

 

 A tabela 11 mostra o tamanho populacional, referente a 2005, dos 89 municípios da 

região, segundo o IBGE (2007). Pode-se observar, através da tabela, a posição de Pirapora em 

relação às demais cidades da região, sendo a quinta cidade mais populosa do Norte de Minas. 

O tamanho populacional de Pirapora remete a outro atributo característico de uma cidade 

média: possuir um tamanho demográfico que propicie a oferta de bens e serviços à sua região. 

 

Tabela 11. Tamanho populacional das cidades do Norte de Minas em 2005 

Município População 
Montes Claros 342586 
Janaúba 68807 
Januária 62682 
São Francisco 54898 
Pirapora 52774 
Bocaiúva 44962 
Porteirinha 38460 
Salinas 37766 
Jaíba 33175 
Várzea da Palma 32968 
Espinosa 31211 
Brasília de Minas 30639 
Taiobeiras 29903 
Rio Pardo de Minas 28125 
Buritizeiro 26798 
Coração de Jesus 26117 
São João da Ponte 25908 
Manga 23688 
Monte Azul 22974 
Francisco Sá 22665 
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(continuação) 

São João do Paraíso 21554 
Varzelândia 20097 
Itacarambi 18899 
Montalvânia 17184 
Grão Mogol 15411 
Capitão Enéas 13979 
Águas Vermelhas 12889 
Mirabela 12874 
Mato Verde 12565 
São João das Missões 12489 
Urucuia 11201 
Ubaí 10703 
Rubelita 10320 
Ninheira 9718 
Pedras de Maria da Cruz 9426 
Icaraí de Minas 9285 
Chapada Gaúcha 9077 
Japonvar 8977 
Riacho dos Machados 8830 
Lontra 8507 
Riachinho 8421 
Jequitaí 8377 
Claro dos Poções 8165 
Bonito de Minas 8102 
São Romão 8083 
Indaiabira 7833 
Pintópolis 7805 
Verdelândia 7658 
Nova Porteirinha 7588 
Ibiaí 7347 
Santo Antônio do Retiro 7100 
Matias Cardoso 7063 
Ibiracatu 6961 
Engenheiro Navarro 6784 
Luislândia 6675 
Curral de Dentro 6669 
Montezuma 6626 
Botumirim 6587 
Lassance 6501 
Fruta de Leite 6464 
Cônego Marinho 6389 
Juvenília 6248 
Pai Pedro 6016 
Cristália 5946 
Padre Carvalho 5771 
Mamonas 5605 
Patis 5358 
Gameleiras 5306 
Divisa Alegre 5289 
Catuti 5068 
Santa Cruz de Salinas 5021 
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(continuação) 

Francisco Dumont 5003 
Novorizonte 4947 
Vargem Grande do Rio Pardo 4881 
Guaraciama 4789 
Miravânia 4719 
Josenópolis 4665 
Lagoa dos Patos 4663 
Olhos-d'Água 4636 
São João da Lagoa 4630 
Berizal 4323 
Ponto Chique 4002 
Juramento 3957 
Santa Fé de Minas 3953 
Serranópolis de Minas 3863 
São João do Pacuí 3738 
Campo Azul 3734 
Itacambira 3149 
Glaucilândia 2885 
Fonte: IBGE, 2007. Elaboração Própria. 

 

Portanto, o tamanho populacional, um atributo específico de uma cidade média, 

permite classificar Pirapora como uma “cidade média propriamente dita. Um outro atributos 

específico de uma cidade média, a capacidade de receber e fixar migrantes talvez não seja 

plenamente satisfeito por Pirapora, mas de maneira geral trata-se de uma característica das 

cidades do Norte de Minas em geral. Entretanto, alguns investimentos anunciados para 

Pirapora, além da presença de equipamentos importantes, tratados no capítulo seguinte, 

podem contribuir para a mudança deste cenário. 

 

 

3.7 Pirapora, Cidades Médias e Hierarquias Urbanas 

 

 

A principal característica da rede urbana do Norte de Minas Gerais é a destacada 

presença do município de Montes Claros, que se comporta, em relação aos outros municípios 

da região, como uma cidade primaz. Vários são os estudos que ressaltam a primazia de 

Montes Claros no contexto do norte de Minas, como por exemplo, Ferreira (1996), Amorim 

Filho e Arruda (2002) e Abreu et al (2002).  

Entretanto, outros municípios, ainda que timidamente, vêm se destacando no referido 

cenário, como Janaúba, Januária, Bocaiúva e Pirapora, o que vem contribuindo para fortalecer 

a debilitada rede urbana do Norte de Minas. 
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Apesar de não existirem estudos específicos sobre hierarquias urbanas da região Norte 

de Minas Gerais, optou-se neste trabalho por não realizar tal classificação para este recorte 

espacial. O caminho escolhido foi o de utilizar as classificações existentes que identificam as 

cidades médias de Minas Gerais, onde também estão contempladas as cidades norte-mineiras.  

Assim, em termos de evolução urbana, Amorim Filho e Arruda (2002) citam vários 

estudos10 que abordaram a evolução dos sistemas urbanos de Minas Gerais. Dentre estes, 

destacam-se os trabalhos de Amorim Filho, Bueno e Abreu (1982), Fundação João Pinheiro 

(1999), Amorim Filho e Abreu (2000) e Sá (2001), cujas propostas serão analisadas a seguir. 

Já em 1950, Amorim Filho e Arruda (2002) citam trabalho de Leloup onde, em relação 

ao Norte de Minas, Montes Claros aparecia classificada como um centro regional (nível 3) e 

Pirapora como um centro industrial (nível 5). 

Com uma abordagem baseada em redes, tipologias e hierarquias urbanas, Amorim 

Filho, Bueno e Abreu (1982) realizaram um estudo pioneiro, que resultou numa hierarquia das 

cidades médias de Minas Gerais. Baseado em critérios como tamanho demográfico e áreas de 

influência, tal trabalho tinha como característica principal a busca de uma melhor descrição e 

compreensão das cidades médias mineiras, excluindo-se os grandes aglomerados urbanos. 

O resultado foi uma hierarquia de 103 cidades médias mineiras, classificadas em 

grandes centros regionais, cidades médias de nível superior, cidades médias propriamente 

ditas e centros emergentes; as demais foram classificadas como pequenas cidades. Ressalta-se 

no trabalho a presença de Pirapora, classificada como “centro emergente”.  

Os centros emergentes seriam aquelas cidades que fazem “a transição entre as 

pequenas cidades e aquelas consideradas médias” (Amorim Filho, Bueno e Abreu, 1982). Os 

autores destacam ainda a importância de tais centros nas regiões onde não existe um número 

grande de cidades médias, onde assumiriam efetivamente o papel de cidades médias. 

Ainda neste estudo, Amorim Filho, Bueno e Abreu (1982) identificaram alguns 

“subsistemas urbanos incipientes de centros emergentes”, como o subsistema da região do 

polígono das secas, formado pelos municípios de Januária, Janaúba, Bocaiúva e Pirapora. 

Uma atualização deste trabalho foi feita por Amorim Filho e Abreu (2000). Tanto em 

1982 quanto em 2000, o critério utilizado pelos autores como limiar inferior das cidades 

estudadas foi de caráter demográfico, ou seja, cidades com 10.000 habitantes, a partir do qual 

poderiam se desenvolver os centros emergentes (figura 10). 

                                                
10 Ver Leloup (1970), Ferreira (1971), IBGE (1972), Fundação João Pinheiro (1977), IGA (1979), Amorim 
Filho, Bueno e Abreu (1982), CEMIG (1987), Fundação João Pinheiro (1988), Amorim Filho e Abreu (1999), 
Fundação João Pinheiro (1999) e Sá (2001). 
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                        Figura 10. Cidades Médias de Minas Gerais. 

 
A Fundação João Pinheiro, citada por Amorim Filho e Arruda (2002), propôs uma 

matriz da estrutura socioeconômica dos municípios mineiros utilizando o índice síntese “nível 

de crescimento econômico: aglomeração urbano-industrial” – ECOFIN11.  A análise dos 

dados permitiu uma hierarquização em três níveis: A (Alto), B (Intermediário) e C (Baixo). 

Em relação ao Norte de Minas, o estudo indica que mais de 75% de seus municípios se 

encontram no nível C, enquanto que apenas Montes Claros e Pirapora foram classificados 

entre os municípios de melhores níveis de condições econômicas e urbanas (nível A). 
 

 
                              Figura 11. Municípios nível “A” conforme Índice ECOFIN. 

                                                
11 ECOFIN: f (CONURB; IND; ICS), onde CONURB = índice de condições urbanas (saúde, saneamento e infra-
estrutura); IND = índice do setor industrial; ICS = índice do setor comércio e serviços. 
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Como se pode observar na figura 11, apenas 45 municípios do Estado atingiram o 

nível “A” de acordo com o ECOFIN. De maneira geral, Amorim Filho e Arruda (2002) 

salientam que os municípios ali classificados pertencem ao nível mais importante da rede 

urbana estadual, onde o índice obtido se deve ao seu maior nível de industrialização, o que 

comprova o papel desta atividade no desenvolvimento de tais centros urbanos. 

Ainda em relação aos centros emergentes de Minas Gerais, Sá (2001) relaciona 80 

cidades com população entre 5.000 e 50.000 habitantes, excluindo-se a Região Metropolitana 

de Belo Horizonte. Através de uma ACP (Análise de Componentes Principais), utilizando 

dados de 49 variáveis como renda, consumo, dinamismo demográfico, infra-estrutura urbana, 

entre outras, a autora obteve nova hierarquização. 

Para Amorim Filho e Arruda (2002), num comentário sobre o trabalho, os dez 

primeiros centros emergentes da tabela 12, poderiam também ser classificados como “cidades 

médias propriamente ditas”. Em relação ao Norte de Minas, apenas Pirapora se encontra entre 

os dez primeiros, ao passo que dos dez últimos, seis municípios pertencem à região, o que 

mais uma vez comprova a precariedade de sua rede urbana. 

Nesta hierarquização, Sá (2001) agrupa os municípios em “clusters12”, com o 

município de Pirapora caracterizado no “cluster” 7, juntamente com Campo Belo, Leopoldina, 

Santos Dumont e Três Pontas. Os municípios deste “cluster” caracterizam-se pelo elevado 

número de estabelecimentos nos setores secundário e terciário em relação à média dos demais 

centros emergentes do Estado. Este trabalho ressalta a posição de Pirapora, que segundo a 

autora apresenta seus setores de comércio, indústria e serviços bastante ativos. 

 Outro estudo, de Amorim Filho e Rigotti (2002), ao tentar definir os limiares 

demográficos que caracterizam uma cidade média, permite classificar o município de Pirapora 

como uma cidade média propriamente dita (nível 3), grupo das “cidades médias propriamente 

ditas, incluindo desde cidades com menos de 50 mil habitantes até algumas com mais de 160 

mil”, já que em 2000 a população do município era de 50.300 habitantes. Atualmente, os 

dados do IBGE (2005) estimam a população de Pirapora em 52.774 habitantes. 

 

 

 

 

 

                                                
12 Termo utilizado para indicar uma concentração setorial e/ou geográfica a partir de determinados indicadores. 
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Tabela 12  -  Centros emergentes de Minas Gerais 
CLASSIFICAÇÃO DOS CENTROS EMERGENTES DE MINAS GERAIS (2000) 

1 – São Sebastião do Paraíso 41 – Santa Bárbara 

2 – Ouro Preto 42 – Coromandel 

3 – Frutal 43 – Várzea da Palma 

4 – Manhuaçu 44 – Tupaciguara 

5 – Guaxupé 45 – Santo Antônio do Monte 

6 – São Lourenço 46 – Salinas 

7 – Pirapora 47 – Bambuí 

8 – Leopoldina 48 – Pitangui 

9 – Campo Belo 49 – Ibiá 

10 – Ouro Branco 50 – Almenara 

11 – Três Pontas 51 – Abaeté 

12 – Monte Carmelo 52 – Pompéu 

13 – Bom Despacho 53 – Barão de Cocais 

14 – Santos Dumont 54 – Corinto 

15 – Além Paraíba 55 – São Gonçalo do Sapucaí 

16 – Congonhas 56 – Mateus Leme 

17 – Nanuque 57 – Mantena 

18 – Mariana 58 – Guanhães 

19 – Lagoa da Prata 59 – Conselheiro Pena 

20 – Andradas 60 – Aimorés 

21 – Diamantina 61 – Manhumirim 

22 – João Pinheiro 62 – Nepomuceno 

23 – Iturama 63 – Barroso 

24 – Santa Rita do Sapucaí 64 – Paraopeba 

25 – Arcos  65 – São Francisco 

26 – Oliveira 66 – Araçuaí 

27 – Machado 67 – Itapecerica 

28 – Boa Esperança 68 – Raul Soares 

29 – Pium-í 69 – Pedra Azul 

30 – Januária 70 – Capelinha 

31 – Carangola 71 – Porteirinha 

32 – Nova Serrana 72 – Taiobeiras 

33 – Bocaiúva 73 – Espinosa 

34 – São Gotardo 74 – Brasília de Minas 

35 – Visconde do Rio Branco 75 – Itaobim 

36 – Caxambu 76 – Itamatandiba 

37 – Carmo do Paranaíba 77 – Jequitinhonha 

38 – Ouro Fino 78 – Coração de Jesus 

39 – Três Marias 79 – Manga 

40 – São João Nepomuceno 80 – Buritizeiro 

 Fonte: Sá, 2001. 
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 Finalmente, Nogueira e Garcia (2007), em estudo mais amplo, abrangendo o Brasil, 

utilizam um “Índice de Terciarização”, que representaria a força do terciário de determinada 

localidade, numa tentativa de se encontrar um critério para a identificação das cidades médias. 

Neste estudo, Pirapora também aparece classificada como uma “cidade média”. 

 

Tabela 13 - Situação de Pirapora nas hierarquias urbanas de Minas Gerais 

Autor Ano Estudo Classificação 
Leloup 1950 Hierarquia urbana de Minas Gerais Centro Industrial - nível  5 

Amorim Filho, O. B.;  
Bueno, M. E. T.; Abreu, J. F. 1982 

Hierarquia das cidades  
de porte médio em Minas Gerais Centro Emergente - nível  4 

Fundação João Pinheiro (FJP) 1988 Hierarquia urbana de Minas Gerais Centro Urbano - nível  6 
Amorim Filho, O. B.;  

Abreu, J. F. 2000 Cidades Médias de Minas Gerais Centro Emergente - nível  4 

Sá, P. R. C. de 2001 
Classificação dos centros emergentes  

de Minas Gerais 
Centro emergente ou  

Cidade Média Propriamente Dita 
Fundação João Pinheiro (FJP) 2002 Classificação dos centros urbanos - Índice Ecofin Centro Urbano - nível  A 

Amorim Filho e Rigotti 2002 
Limiares demográficos na  

caracterização de cidades médias Cidade Média Propriamente Dita 

Nogueira e Garcia 2007 
Centralidade urbana medida  
pelo Índice de Terciarização Cidade Média 

Fonte: Diversos. Elaboração Própria. 

 

 Fica evidente, através dos estudos apresentados até aqui, sobre os municípios de Minas 

Gerais (tabela 7), a importância de Pirapora para a região Norte de Minas. Com exceção de 

Montes Claros, que já é considerada uma “cidade média de nível superior” ou mesmo um 

grande centro regional, na rede urbana do Norte de Minas Pirapora também se destaca.  

 Desde o primeiro trabalho abordado, em 1950, o município de Pirapora já chamava a 

atenção no cenário regional, sendo então classificado como “centro industrial”. Nas 

hierarquias urbanas apresentadas, Pirapora aparece como centro industrial, centro urbano ou 

como uma cidade média propriamente dita. A posição de Pirapora nestas hierarquias urbanas 

corrobora um dos atributos de uma cidade média, ou seja, as relações que a cidade exerce 

entre sua região e as aglomerações urbanas de hierarquia superior. 
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4 A CIDADE DE PIRAPORA  

 

 

A primeira seção deste capítulo analisa os principais aspectos físicos de Pirapora, 

como sua localização, sítio e posição. Suas vias de acesso e características como principais 

atrações naturais também serão abordadas, além de especificidades do seu ambiente físico. 

A segunda seção trata de um breve contexto histórico da cidade, desde a formação da 

aldeia inicial até a situação nos dias atuais. 

Os aspectos econômicos de Pirapora estão retratados na terceira seção, que apresenta 

números sobre o Produto Interno Bruto (PIB) municipal, além de alguns produtos de destaque 

local no setor agropecuário e industrial. 

A quarta seção destaca alguns indicadores sociais e demográficos de Pirapora, como 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-m), taxas de mortalidade infantil e 

alfabetização, entre outros. 

A quinta seção apresenta alguns equipamentos importantes que Pirapora possui, além 

dos principais fluxos de viagens de ônibus e cargas transportadas pela hidrovia do rio São 

Francisco, através dos quais se pode perceber a área de influência da cidade. 

Finalmente, a morfologia urbana da cidade é apresentada na última seção, onde é 

verificada a diferenciação de seu espaço intra-urbano e de sua morfologia. 

 

 

4.1 Aspectos Físicos de Pirapora 

 

 

Pirapora (figura 12) conta com uma área aproximada de 575,46 km2 de acordo com 

dados do IBGE (2000), situando-se na região do Alto Médio São Francisco, em sua margem 

direita. Neves (1999) afirma que o nome do município teria origem na língua Tupi, onde Pirá 

significa “peixe”, e Pora significa “habitante de, ou morador de”; portanto, a palavra pirapora 

poderia ser traduzida como “lugar onde moram os peixes”, ou simplesmente “morada do 

peixe”, numa referência à quantidade de peixes que saltavam de suas cachoeiras, na época da 

“piracema”. Entre os habitantes locais, uma outra tradução da palavra, tradicionalmente aceita 

como “lugar onde o peixe salta” é mais comumente utilizada. Antiga morada dos índios 

cariris, o primeiro nome de Pirapora foi São Gonçalo das Tabocas, anteriormente um distrito 

pertencente ao município de Curvelo. 
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                Figura 12. Mapa de localização do município de Pirapora. 

 

Em relação à posição, Pirapora insere-se no grupo de cidades localizadas nas margens 

dos rios, o que representa também um obstáculo, não apenas uma passagem. Assim, o Rio São 

Francisco permitiu a individualização dos estabelecimentos urbanos de suas margens, dando 

origem às cidades de Pirapora e Buritizeiro. 

O sítio local possui características interessantes: à margem direita do Rio São 

Francisco localiza-se Pirapora, enquanto que à margem esquerda localiza-se Buritizeiro, (foto 

2). Duas margens dissimétricas opondo uma planície inundável a um talude, o que, na opinião 

de George (1969), favoreceria naturalmente o lado da planície. 

 

 
                      Foto 2: Vista parcial de Buritizeiro e ponte Marechal Hermes, a partir de Pirapora 
                      Fonte: Foto de Antônio Carlos da Silva Souza 
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Não obstante, apesar do favorecimento natural de Pirapora, a cidade vizinha conseguiu 

desenvolver-se, ainda que historicamente as duas cidades ora se vissem como parceiras, ora 

como rivais. Em Pirapora, por exemplo, eram comuns as piadas que ressaltavam o suposto 

atraso intelectual e econômico do município vizinho. 

Na época da chegada da estrada de ferro em Pirapora, uma ponte foi construída unindo 

definitivamente os dois municípios, já que em Buritizeiro foi construída a estação de 

“Independência”, ponta final dos trilhos da estrada de ferro e preparação do ramal para Belém 

(PA) via Brasília. Durante muito tempo, a ponte “Marechal Hermes” foi o elo entre os dois 

municípios, transitando por ela o trem, carros, bicicletas e transeuntes. Anos mais tarde, uma 

outra ponte foi construída, fazendo com que a velha ponte de ferro caísse em desuso. 

Em Pirapora, portanto, existe um cruzamento da via fluvial com vias terrestres e 

também entre as vias terrestres, o que caracteriza definitivamente a posição de cidade-ponte 

ou cidade de margem de rio, de acordo com George (1969), fazendo da cidade importante 

entroncamento hidro-rodo-ferroviário (figura 13). Com certeza, esta acessibilidade interferiu 

bastante na fixação e evolução do sítio urbano e na vocação histórica da cidade. 

 

 

 
                Figura 13. Pirapora: entroncamento hidro-rodo-ferroviário. 
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Segundo dados da Prefeitura Municipal de Pirapora (2008), as médias anuais de 

temperatura na cidade oscilam entre 23ºC e 24ºC, com precipitações pluviométricas entre 900 

mm e 1300 mm por ano. A estação seca corresponde ao período de abril a outubro, com 

chuvas concentradas no período de novembro a março. 

Ainda segundo a Prefeitura Municipal, a cidade localiza-se numa área de relevo 

relativamente plano, com altitude variando de 450 metros na planície fluvial do rio São 

Francisco, a aproximadamente 800 metros nas áreas de chapadas. Na área do município, o 

relevo apresenta características montanhosas em 5% de seu território, onduladas em 75% e 

características planas em 20% da sua área. 

A vegetação dominante é o cerrado, além da mata ciliar ao longo do São Francisco. 

Entre as espécies locais a Prefeitura Municipal enumera a aroeira, o buriti, a imburana e o 

angico. Na área do município, as terras destinadas às pastagens constituem cerca de 26,33%, 

as terras em manejo cerca de 33,78% e 7,03% da área representa solos semi-ocupados. 

Em termos de atrações naturais, o município conta com o Rio São Francisco e suas 

diversas cachoeiras, além da foz do Rio das Velhas, com ruínas de uma antiga igreja dos 

jesuítas em suas margens. Diversas festas populares também atraem grande número de 

pessoas para o município, como o carnaval, a “Festa do Sol”, “Festa da Uva”, encontros de 

motociclistas, festivais de pesca, aniversário do município e exposições agropecuárias. 

Uma pequena retrospectiva histórica será feita na seção seguinte, caracterizando 

Pirapora desde seu surgimento até os dias atuais. 

 

 

4.2 Breve História de Pirapora 

 

 

Em um breve histórico sobre as origens de Pirapora, Mata-Machado (1991) chama a 

atenção para os primeiros relatos de viajantes como Richard Burton (1865) e James Wells 

(1875), que caracterizaram Pirapora como um pequeno povoado, com cerca de 36 casas 

cobertas de palha de buriti, em péssimo estado. 

Através destes relatos, Mata-Machado (1991) caracteriza os fundamentos da economia 

do povoado à época: o comércio (incluindo aí o escambo) realizado, sobretudo com os peixes 

extraídos do São Francisco, devido à grande piscosidade de suas cachoeiras, além do garimpo, 

com a extração primeiramente de ouro e, posteriormente, de diamantes nas lavras existentes. 



 79

Já a viagem de James W. Wells também permite traçar importantes observações sobre 

os primórdios do município. Em seus relatos, Wells menciona a existência de um armazém 

local que supria as necessidades imediatas da população, comerciando cachaça, fumo, violões, 

botas, esporas e ferraduras, entre outros produtos. Interessante notar que a existência de 

produtos com certo nível de sofisticação, comprovaria a existência de uma ligação entre o 

povoado e outras localidades, realizada através das “casas de comércio ambulante” relatadas 

por Neves (1999). 

Neves (1999) também cita relatos sobre Pirapora, como o dos cientistas alemães Spix 

e Martius13, na segunda década do século XIX, que trazem informações sobre a presença de 

barcas que faziam viagem entre Pirapora e Januária, numa viagem que durava quatro ou cinco 

dias. Outros relatos, como o do engenheiro Henrique Halfeld14, também mencionam o 

povoado, revelando ali a existência de incipiente comércio. 

Aprofundando um pouco mais a questão do desenvolvimento local, Neves (1999) 

afirma que havia nas Minas Gerais do século XIX um sistema econômico regional, baseado 

nas barcas que dominavam o comércio ambulante ao longo do São Francisco. Estas traziam 

das províncias da Bahia e Pernambuco o chamado “sal da terra” e outros produtos de origem 

européia; da província de Minas Gerais, levavam couro, peles, rapadura e algodão, entre 

outros produtos. Vinculado a este sistema estariam figuras como os tropeiros e carreiros do 

sertão, com suas tropas e carros de boi, que faziam a ligação entre o campo e os pequenos 

núcleos urbanos. 

Como no princípio do século XIX, Pirapora era um povoado pouco expressivo 

demográfica e economicamente, Neves (1999) ressalta que a economia do município estaria 

ligada à pesca e ao garimpo; além disso, o autor cita ainda as “culturas de vazante” existentes 

no povoado, que produziam mandioca, milho, melancia e cana. Dessa maneira, a cidade 

participava ativamente do sistema econômico regional, como uma “civilização fluvial”, tal era 

a dependência e a importância do São Francisco para os habitantes locais. Estas suposições 

levaram Neves a afirmar a existência de um “sistema cultural”, baseado na circulação de 

pessoas, notícias e informações no Médio São Francisco15, dadas as ligações existentes entre 

as Províncias de Pernambuco, Bahia e Minas Gerais. 

 

                                                
13 SPIX e MARTIUS. Viagem pelo Brasil (1817-1820), p. 91. 
14 HALFELD, Henrique. Atlas e relatório concernentes à exploração do rio São Francisco, desde a cachoeira de 
Pirapora até o Oceano Atlântico. 
15 Trecho que se inicia em Pirapora (MG) até as cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), com 1.371 Km. 
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Realmente, existe uma grande influência nordestina em quase todas as cidades 

“barranqueiras”, devido aos processos de migração mencionados anteriormente. Em Pirapora, 

tais influências se fazem notar em pratos e alimentos típicos nordestinos (farinha, beiju e 

rapadura), nas práticas artesanais e, principalmente, no sotaque peculiar de seus habitantes, 

muito semelhante ao baiano, por exemplo. Tal influência com certeza se deve à expressiva 

migração de baianos, pernambucanos e nordestinos em geral para Pirapora, como os grandes 

“mestres” e “comandantes” que vieram trabalhar nos barcos e gaiolas do “Velho Chico16”. 

Gervaise (1975) já se referia à influência da Bahia na região, o que confirmaria a 

hipótese de que o povoamento regional teria sido realizado a partir de Salvador (BA), sendo o 

rio a via natural de ligação entre o Nordeste (Bahia e Pernambuco) e o Sul do país.  

Para Mata-Machado (1991), o desenvolvimento de Pirapora só acontece a partir de 

1894, quando a Companhia Cedro e Cachoeira decide ali instalar um depósito de algodão e 

tecidos, com objetivo de diminuir prazos de entrega de mercadorias, agilizando vendas e 

cobranças. Apesar de Barra do Guaicuí (atual distrito de Várzea da Palma) ser o centro 

comercial da época, a mesma foi preterida em função de sua insalubridade (provocada 

principalmente pela maleita) e, também, porque os diretores da Cedro e Cachoeira apostavam 

na instalação da ponta dos trilhos da Central do Brasil em Pirapora, o que realmente veio a 

acontecer em 1911. Porém, antes mesmo da chegada dos trilhos, o município já registrava 

aumento populacional, grande fluxo de imigrantes e intenso movimento comercial. 

Com efeito, Neves (1999) afirma que na última década do século XIX, Pirapora já não 

era mais uma simples aldeia de garimpeiros e pescadores, passando a se integrar ao sistema 

econômico regional, principalmente após a instalação do referido depósito. 

A característica fundamental de Pirapora seria a de um empório intermediário onde 

mercadorias e produtos transitam em várias direções. Para Neves (1999), o município se 

relaciona com os centros hegemônicos numa relação desigual e excludente, já que o 

desenvolvimento econômico do município não se transformou em desenvolvimento social. 

Ainda segundo Mata-Machado (1991), com a chegada da estação férrea em 1911, 

Pirapora passa a centralizar todo o comércio da região, transformando-se posteriormente no 

maior centro industrial local, principalmente após a instalação da Companhia Indústria e 

Viação de Pirapora, em 1918.  

 

                                                
16 O autor do trabalho é neto de baiano, um migrante do período áureo no transporte hidroviário pelo rio São 
Francisco. 
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A Companhia Indústria e Viação de Pirapora, além da navegação, atuava também em 

outras áreas, como fabricação de óleos vegetais de algodão, babaçu e mamona, fabricação de 

sabão e serviços de abastecimento de água; possuía ainda equipamentos modernos para a 

época, como descaroçadores e prensa de fardos de algodão, além de instalações elétricas 

(térmica e hidráulica) que forneciam energia para a própria fábrica e para a cidade. Por estes 

motivos, Pirapora “passou a centralizar o comércio de todo sertão noroeste de Minas e logo 

se transformou no maior centro industrial da região” (MATA-MACHADO, 1991, p.125). 

A chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Central do Brasil faz de Pirapora, de acordo 

com Neves (1999), um importante entroncamento hidro-ferroviário de importância econômica 

crescente durante o século XX. A instalação dos trilhos e a intensificação do movimento de 

embarcações em seu porto favoreceram a criação de diversos estabelecimentos comerciais no 

local; tais fatores, entre outros, culminaram na criação do município em 1º de Junho de 1912. 

A Estrada de Ferro Central do Brasil era parte integrante do sistema da Rede 

Ferroviária Federal S.A. (RFFSA); a partir de 1996, com o processo de desestatização da 

RFFSA, passou a ser administrada pela Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). Em setembro de 

2003, a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) assume o controle acionário da FCA. 

Atualmente, o trecho entre Pirapora e Corinto se encontra desativado, sendo que a estação 

ferroviária em Pirapora abriga a biblioteca municipal (foto 3). 

 
 
 

 
                       Foto 3: Antiga estação ferroviária de Pirapora 
                       Fonte: Foto de Antônio Carlos da Silva Souza 
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O crescimento econômico de Pirapora foi acompanhado por um intenso crescimento 

populacional, principalmente entre os anos de 1920 e 1930. Neves (1999) relata que 

aproximadamente 16.000 pessoas ali residiam em 1920; cinco anos depois Pirapora já possuía 

uma população de 22.643 habitantes. Interessante notar que boa parte deste contingente 

populacional que chegava à cidade era composta de migrantes nordestinos que, fugindo da 

seca, procuravam os cafezais e a indústria do Sudeste, sendo a cidade uma parada estratégica, 

exercendo a função de entreposto comercial regional. Muitos destes migrantes resolviam 

passar a residir em Pirapora definitivamente. Este crescimento demográfico contribui para 

transformar Pirapora em um importante mercado consumidor regional, favorecendo o 

comércio e a agricultura local. 

A partir de 1925, o então Presidente do Estado, Fernando de Mello Viana, coloca em 

prática um plano de incremento econômico para a região Noroeste de Minas, centrado no 

desenvolvimento das lavouras de algodão e mamona, associado ao transporte fluvial. Mata-

Machado (1991) argumenta que o plano não teria dado certo devido à necessidade de 

desobstrução e regularização dos leitos do São Francisco e afluentes, obras difíceis e caras. 

Ainda assim, Neves (1999) salienta que na década de 1940 havia em circulação cerca 

de 30 vapores, fato que destaca a participação de Pirapora no sistema econômico regional e 

suas relações econômicas com outras regiões brasileiras. 

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1984) destaca, na década de 

1980, a importância do transporte fluvial na região. No período, havia a saída mensal de um 

puxador com 10 chatas, transportando pessoas e cargas. Partindo de Pirapora, levava cimento 

e milho para Juazeiro (BA), soja para Petrolina (PE) e milho para Caruaru (PE), trazendo, em 

sua volta, pedra de cimento e minério de gipsita para Pirapora. Este estudo também revela, a 

exemplo de outros já citados, a importância regional de Pirapora e Montes Claros, dessa vez 

como principais opções de escoamento do excedente da produção regional. 

Em 1981 foi criado o “Porto de Pirapora”, com objetivo de viabilizar a movimentação 

de granéis sólidos, principalmente a gipsita17 vinda do Nordeste. Atualmente, entre suas 

principais instalações e equipamentos, destaca-se um armazém para cargas gerais, pátio para 

depósito de gipsita, guindastes, correias transportadoras, balança rodoviária e pás 

carregadeiras. 

 

                                                
17 Sulfato de cálcio hidratado, a gipsita é a matéria-prima para a fabricação do cimento e também do gesso. 
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A administração do porto de Pirapora é responsabilidade da Administração da 

Hidrovia do São Francisco (AHSFRA), criada em 1981 vinculada à Empresa de Portos do 

Brasil S.A. (Portobrás), extinta em 1990. De 1990 a 2007, passou a ser dirigida administrativa 

e financeiramente pela Companhia Docas do Estado da Bahia (CODEBA), uma sociedade de 

economia mista (a exemplo da FRANAVE) vinculada ao Ministério dos Transportes. 

Segundo Oliveira (2008), desde janeiro do presente ano a AHSFRA (e demais administrações 

hidroviárias) está vinculada a Companhia das Docas do Maranhão (CODOMAR), 

subordinada ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT). 

A Companhia de Navegação do São Francisco (FRANAVE), fundada em 1963, era 

vinculada ao Ministério dos Transportes, com sede em Pirapora (MG) e escritórios em 

Juazeiro (BA). Surgiu como uma empresa de economia mista, fruto da fusão da Navegação 

Mineira, do Governo de Minas Gerais, da Navegação Baiana, do Governo do Estado da 

Bahia e da já citada Companhia Indústria e Viação de Pirapora, da iniciativa privada.  

O objetivo da FRANAVE seria viabilizar e dinamizar a navegação e o transporte 

fluvial no Médio São Francisco e seus afluentes, coordenando o tráfego fluvial entre os portos 

de Pirapora e Juazeiro. Porém, em janeiro de 2007, a FRANAVE teve a sua liquidação 

determinada pelo Governo Federal, tendo suas atividades interrompidas desde essa data; ainda 

possui entre seus equipamentos quatro comboios completos, um deles visto na foto 4.  

Atualmente, segundo Oliveira (2008) a navegação no São Francisco é realizada por 

uma única empresa, a Icofort18, uma empresa que comprou dois comboios formados por 

empurradores e chatas para o transporte de algodão entre Ibotirama (BA) e Juazeiro (BA). 

 
                          Foto 4: Comboio de chatas e empurrador ancorados no São Francisco 
                          Fonte: Foto de Antônio Carlos da Silva Souza 

                                                
18 Grupo cearense que atua na produção de óleo a partir do algodão 
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A liquidação da FRANAVE inviabilizou, até o presente momento, o transporte de 

cargas na região, que se encontra totalmente parado, como verificado pelo autor deste trabalho 

em pesquisa de campo realizada no município de Pirapora. Não existe movimentação de 

cargas no Porto de Pirapora desde 2000 e, atualmente existe uma expectativa local muito 

grande com a liquidação da FRANAVE e o surgimento de empresas privadas que executem o 

seu papel, principalmente em relação à ampliação da capacidade de transporte pela hidrovia e 

queda nos custos de transporte, fatores necessários para atendimento da demanda existente.  

A presença da Icofort, citada anteriormente, e da empresa paulista Serviço de 

Navegação Fluvial Limitada (SENAF), cada uma com dois comboios completos, é um indício 

de que tal cenário possa ser o futuro em relação ao transporte pela hidrovia. 

Existe ainda em Pirapora a Capitania Fluvial do São Francisco, órgão vinculado à 

Diretoria de Portos e Costas (DPC) da Marinha do Brasil. Entre suas atribuições, é 

responsável pela segurança da navegabilidade, realizando inspeções periódicas no trecho 

navegável do São Francisco, levantando pontos que representem riscos à navegação, como 

bancos de areia, dragagens e assoreamento. 

A navegação no São Francisco passou por profundas restrições, após a construção da 

barragem da Usina Hidrelétrica de Três Marias (MG) em 1961 e da barragem da Usina 

Hidrelétrica de Sobradinho (BA) em 1978. Após isso, a navegação dos vapores (gaiolas) 

praticamente deixou de existir. Apesar do melhor controle da vazão da água do rio, o lago 

formado pela barragem de Sobradinho, inviabilizou a navegação em suas proximidades 

devido à formação de ondas, condições de navegação não suportadas pelos “gaiolas”. 

Ultimamente, o trecho entre Pirapora e a barragem de Sobradinho vem apresentando 

longos trechos com baixas profundidades no período de estiagem, o que representa graves 

riscos para a navegação local, resultado de desmatamentos, destruição da mata ciliar e 

assoreamento do leito do rio. O baixo nível do rio já inviabilizou o transporte de cargas em 

alguns períodos, como em 2000. A degradação contribui para a alteração do regime fluvial e 

aumento de sedimentos transportados. Com os desmatamentos, tal regime se caracteriza por 

fortes cheias e vazantes, o que somado ao aumento de sedimentos provoca mudanças no canal 

fluvial, de retilíneo para anastomosado, tornando o São Francisco um rio de leito migratório.  

Lacerda (2004) chama a atenção para outros problemas ambientais existentes na 

hidrovia do São Francisco, como a falta de esgotos residenciais e industriais tratados e o 

despejo em suas águas do rejeito de garimpos (mercúrio) acima dos níveis permitidos, além 

do problema do assoreamento, que vem inviabilizando o transporte de cargas no local. 
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Entre ações realizadas pela AHSFRA para tentar manter as condições de navegação do 

São Francisco, pode-se citar as dragagens, uma tentativa de aumentar as profundidades do 

canal fluvial através da retirada de material depositado no seu leito. A tentativa é preparar a 

hidrovia para a navegação de comboios de “chatas” e “empurrador”.  

Além disso, o transporte fluvial na região se tornou, nos últimos anos, fonte de atração 

turística. A reforma do vapor “Benjamin Guimarães” (foto 5), que durante muito tempo 

transportou pessoas e mercadorias entre Pirapora (MG) e Juazeiro (BA), preparou o mesmo 

para passeios turísticos, com saídas semanais de Pirapora até Barra do Guaicuí. Tais passeios, 

realizados a partir da década de 2000, se transformaram em mais um atrativo oferecido pela 

cidade, estando o vapor sempre com a lotação esgotada. 
 

 
                             Foto 5: Vapor Benjamim Guimarães, ancorado em Pirapora 
                             Fonte: Foto de Antônio Carlos da Silva Souza 
 

Importante eixo de penetração, o São Francisco se constituiu numa via natural de 

povoamento e comércio, mas Gervaise (1975) salienta que o desenvolvimento das rodovias e 

mesmo da ferrovia, vias de transporte mais flexíveis, podem ter contribuído para que o rio não 

tenha se tornado a grande via de comunicação esperada por todos. Outro motivo que ajudaria 

a explicar a perca da importância do rio como meio de ligação seria o fato da região ter se 

ligado cada vez mais ao Sudeste e Sul do país, deixando assim de “olhar” para o Norte. 

A despeito das condições adversas, a navegação neste trecho do São Francisco pode 

ser novamente efetivada, seja transportando mercadorias, seja transportando pessoas. Esta 

seria uma das formas mais econômicas de ligação entre a região Sudeste e o Nordeste, devido 

ao já citado entroncamento completado por ferrovia e estrada, um nó multimodal. 
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Uma perspectiva interessante para a região, segundo Ribeiro (2008), vem da provável 

reativação do ramal ferroviário entre Corinto e Pirapora, um trecho de 150 quilômetros. O 

trecho será reativado pela Vale (Companhia Vale do Rio Doce) e usado no transporte de 

produtos agrícolas (soja, feijão, arroz e milho) oriundos do Noroeste de Minas, que serão 

levados por carretas até Pirapora, embarcados para o Porto de Vitória e exportados para 

Estados Unidos e Europa. No retorno, os vagões poderão trazer fertilizantes para os 

produtores do Noroeste mineiro. A Vale irá construir em Pirapora um terminal para 

transbordo de cargas, num projeto que envolve investimentos da ordem de R$ 500 milhões.  

O prefeito de Pirapora, Sr. Warmillon Fonseca Braga, revelou inicialmente, R$ 425 

milhões serão destinados para a recuperação do ramal ferroviário e, R$ 75 milhões serão 

usados na construção do terminal, em terreno cedido pelo município, podendo o total 

investido chegar a R$ 1 bilhão. O governo do Estado se comprometeu a recuperar as estradas 

da região e conceder incentivos fiscais para o projeto (Ribeiro, 2008). 

A reativação da ferrovia pode contribuir para contornar a situação agonizante da 

hidrovia do São Francisco. Além de representar um considerável fluxo de investimentos, a 

decisão da Vale pode, efetivamente, contribuir para o ressurgimento e consolidação da 

vocação histórica do município, um importante entreposto comercial regional. 

A seção seguinte trata de alguns aspectos econômicos de Pirapora, como seu setor 

industrial, principais produtos em outros setores como comércio, serviços e agropecuária e o 

seu (PIB) Produto Interno Bruto. 

 

 

4.3 Aspectos Econômicos de Pirapora 

 

 

Os principais aspectos econômicos de Pirapora serão verificados nesta seção, numa 

tentativa de apreender um pouco mais da realidade local. Tais aspectos também dizem 

respeito a um dos atributos específicos que caracterizam uma cidade média: o 

desenvolvimento de relações dinamizadoras sobre seu espaço regional. A análise será 

complementada na seção seguinte, ao se analisar os dados sociais e demográficos da cidade. 

Como citado anteriormente, o setor industrial do Norte de Minas apresentava-se, até 

1960, com pouca representatividade no contexto econômico regional. Para Cardoso (2000), a 

explicação do fato encontra-se na estrutura produtiva local, baseada na pecuária, agricultura e 

atividades comerciais.  
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Não obstante, podem-se citar como exceções os municípios de Montes Claros, que 

desde fins do século XIX já apresentava algumas unidades produtivas e, Pirapora, cujas 

primeiras unidades fabris datam do início do século XX, quando já era apontada por alguns 

autores como o mais importante centro industrial do noroeste mineiro. 

Com efeito, Rodrigues et al (2005) afirmam que a formação econômica local é 

baseada na atividade pecuária aliada à economia de subsistência. Nas últimas décadas, por 

intermédio da intervenção do Estado, houve uma diversificação da estrutura produtiva local, 

sendo estimulados quatro eixos de desenvolvimento: reflorestamento de eucaliptos e pinhos 

em diversos municípios da região; implantação de grandes projetos agropecuários; instalação 

de indústrias; e implantação de perímetros de agricultura irrigada.  

Já no período entre 1960 e 1966, Montes Claros e Pirapora concentravam o 

abastecimento de energia elétrica e a instalação de postes, segundo Cardoso (2000), outro 

fator que evidencia o peso relativo de tais municípios. Além disso, no município de Várzea da 

Palma o setor industrial adquire relevante peso econômico, pois a partir desse período uma 

das diretrizes do governo mineiro para a região é o incentivo à industrialização.  

Em relação à indústria, a Fundação João Pinheiro (2002) ressalta a importância 

regional de Pirapora, que conta com empresas de vários setores. No setor metalúrgico, 

destaque para a “Ligas de Alumínio SA” (Liasa), a “Cia. Ferro Ligas de Minas Gerais” 

(MinasLigas) e a “Inoculantes e Ferro Ligas Nipo-Brasileira” (Inonibrás). Entre as indústrias 

do setor têxtil, atuam no município a Velonorte, Cedronorte e Grisbi. Já no setor de minerais 

não-metálicos, Azupisa, Cerâmica Pirapora e Cerâmica São Francisco, entre outras. A 

presença de tais empresas e a variedade de suas áreas de atuação podem indicar que devido a 

incentivos fiscais e financiamentos, Pirapora teria se tornado um pólo industrial atrativo. 

Segundo a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1984), algumas 

empresas instaladas no Distrito Industrial de Pirapora exportavam sua produção, parcial ou 

totalmente, para outros países. Destas, destaca-se a Liasa, que exportava cerca de 90% de sua 

produção de silício metálico para países como Estados Unidos, Alemanha e Japão; a 

MinasLigas, que exportava cerca de 40% de sua produção para Japão e Estados Unidos; a 

Inonibrás, cuja produção de ferro silício era totalmente exportada para o Japão. As três 

maiores empresas locais (Liasa, MinasLigas e Inonibrás), pelo fato de estarem voltadas para o 

mercado externo, seriam também, de acordo com o estudo citado as de melhor condição 

econômica, não sendo portanto muito afetadas por recessões, mantendo ao longo do tempo a 

sua capacidade produtiva. 
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Os dados do IBGE (2008) comprovam a força e a dinâmica do município de Pirapora 

em relação a alguns itens importantes. A lavoura temporária do município em 2006 produziu 

287 toneladas de milho, 76 toneladas de melancia, 180 toneladas de mandioca, 11 toneladas 

de feijão, 70 toneladas de arroz e 5.850 toneladas de cana-de-açúcar. Já a lavoura permanente 

no município produziu no mesmo ano, 11.134 toneladas de banana, 1.080 toneladas de café, 

96 toneladas de goiaba, 120 toneladas de laranja, 56 toneladas de limão, 1.080 toneladas de 

mamão, 240 toneladas de manga, 135 toneladas de maracujá, 2.618 toneladas de tangerina e 

5.445 toneladas de uva. Em relação à pecuária, Pirapora possuía em 2006 um rebanho de 

13.072 cabeças de bovino, 560 suínos e 300 eqüinos. O número de estabelecimentos 

agropecuários totais era de 605 estabelecimentos. 

A renda per capita média de Pirapora aumentou no período entre 1991 e 2000, 

passando de R$ 167,54 para R$ 197,11, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano 

(2003). Portanto houve um crescimento de cerca de 17,6% na renda per capita, o que pode 

evidenciar uma certa melhora na qualidade de vida e o dinamismo econômico da cidade. 

Em relação ao número de empresas na cidade, percebe-se atualmente a diversidade e a 

quantidade presente em vários setores, ainda de acordo com o IBGE (2008). Em 2005, 

Pirapora já contava com 39 unidades de saúde, sendo 25 públicos e 14 estabelecimentos 

privados, perfazendo um total de 133 leitos disponíveis para internação; além disso, o sistema 

de saúde conta com equipamentos como mamógrafos, equipamento de ultrassom doppler 

colorido, eletrocardiógrafo, eletroencefalógrafo e 5 equipamentos de Raio X. Em relação à 

educação, em 2006 haviam 28 escolas de ensino fundamental, 10 escolas de ensino médio e 5 

instituições de ensino superior. 

A distribuição do PIB de Pirapora deixa claro a força que o setor industrial representa 

no contexto municipal, sendo o que mais contribui com o PIB local. Este também é o setor 

que tradicionalmente oferece grande quantidade de vagas de trabalho, absorvendo inclusive 

mão-de-obra dos municípios imediatamente vizinhos, como por exemplo, Buritizeiro e 

Várzea da Palma. Tal resultado condiz com o apresentado pela Fundação João Pinheiro 

(2007) em sua “tipologia de municípios” para 2004, onde Pirapora aparece classificado entre 

aqueles de “maior indústria”, ou seja, onde a participação relativa do setor se localiza entre 

40% (inclusive) e 70% (exclusive). 

Em 2005, o PIB total de Pirapora era de 662.985,00 (valores em reais), estando entre 

os 50 maiores PIB’s de Minas Gerais. Decompondo o PIB encontrado, verifica-se que deste 

total, cerca de 4,4% correspondia ao setor primário, 40,5% ao setor terciário e cerca de 55,1% 

ao setor industrial (figura 14). 
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                         Figura 14. Distribuição do PIB de Pirapora - 2005. 
                            Fonte: FJP, IBGE, 2007. Elaboração própria. 
 

A elevada participação do setor industrial no PIB de Pirapora permite ainda algumas 

análises interessantes a respeito do tipo de cidade que a mesma representa, segundo suas 

funções urbanas. Beaujeu-Garnier (1997) analisa as funções urbanas a partir do “Diagrama da 

distribuição de cidades segundo suas funções”, representada na figura a seguir. 

A partir da análise da figura 15, Beaujeu-Garnier (1997) afirma que pode-se considerar 

as cidades divididas em três grandes categorias de funções: as cidades onde predomina o setor 

agrícola, cidades onde predomina o setor de serviços e, finalmente, cidades onde predominam 

atividades ligadas à indústria. 

 

 
                                  Figura 15. Diagrama de distribuição de cidades segundo suas funções. 

                                  Fonte: Beaujeu-Garnier (1997) 
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Sendo assim, de acordo com a distribuição encontrada para o PIB do município de 

Pirapora, pode-se classificar este no terceiro grupo, onde predominam atividades ligadas à 

indústria (figura 16).  

 
                                  Figura 16. Pirapora no “Diagrama de Distribuição de Cidades”. 
                                      Fonte: dados da FJP. Elaboração própria. 
 

Uma análise das cidades do grupo em que predominam atividades industriais, a partir 

de Beaujeu-Garnier (1997), permite aprofundar um pouco mais as características deste setor 

no caso de Pirapora. Trata-se de uma cidade que apresenta indústrias variadas, no caso 

metalúrgicas, têxteis e minerais não-metálicos; tal diversificação industrial foi possível 

através da já citada implantação do Distrito Industrial na década de 1960. 

Johnson (1974) também chama a atenção para este tipo de cidade, onde sua função 

industrial se manifesta de maneira mais clara quando as indústrias encontram-se agrupadas 

em locais (distritos industriais) constituídos em áreas suburbanas.  

Conclui-se, portanto, numa direção diferente da apresentada por Hermano (2006), que 

norteia o desenvolvimento de Pirapora na perspectiva do agronegócio, ressaltando a presença 

de Montes Claros como única cidade média ou capital regional do Norte de Minas Gerais. 

Não parece ser uma definição plausível para Pirapora, ainda que se reconheça a distância 

econômica que separa esta cidade de Montes Claros. 

  A princípio, Montes Claros e Pirapora podem ser considerados pólos industriais do 

Norte de Minas, destacando-se nas indústrias de cimento, têxtil, biotecnologia e ferroligas. 

Montes Claros consolidou sua posição de centro econômico regional, enquanto que, por outro 

lado, Pirapora resgata a cada dia sua importância econômica e reafirma sua importante função 

no contexto local, como uma “cidade média propriamente dita”. 
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 Um estudo do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI 

(2008), sobre o perfil industrial das Regiões Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio 

Doce, cita Montes Claros e Pirapora como pólos de desenvolvimento regionais. Com uma 

previsão de investimentos na região Norte de Minas de mais de dois bilhões de reais para o 

período de 2003 a 2014, podendo gerar mais de seis mil empregos diretos, parece lógico supor 

que boa parte dos investimentos e empregos gerados será absorvida por Pirapora e Montes 

Claros, pólos regionais que poderão ter seu peso local ainda mais acentuado. 

 A seção seguinte complementa a análise aqui iniciada, pois retrata alguns indicadores 

sociais e demográficos de Pirapora, como população total, estrutura etária, longevidade e 

mortalidade, entre outros.   

 

 

4.4 Aspectos Sociais e Demográficos de Pirapora 

 

 

Esta seção pretende retratar os principais aspectos sociais e demográficos de Pirapora,  

como taxas de fecundidade e crescimento, saldo migratório e alguns indicadores sociais, 

como esperança de vida ao nascer, renda per capita, taxas de alfabetização, mortalidade 

infantil, intensidade de pobreza e indigência e o IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal), no período de 1991 a 2000. A maioria dos indicadores sociais e demográficos 

aqui utilizados estão disponíveis no Atlas de Desenvolvimento Humano (2003). 

No capítulo anterior, foi realizada uma comparação dos saldos migratórios das 

principais cidades do Norte de Minas, retirados de Vasconcellos (2003), onde verificou-se a 

existência de um saldo migratório negativo para Pirapora e principais cidades do Norte de 

Minas, com exceção de Montes Claros. Nesta seção, foi utilizada uma metodologia específica 

para se calcular o saldo migratório de Pirapora, através da qual se obteve um valor muito 

próximo do encontrado em Vasconcellos (2003), como forma de se caracterizar melhor um 

indicador demográfico específico de Pirapora. 

Uma das formas de se verificar o saldo migratório é através da “Tábua de 

Sobrevivência”; para Pirapora, a mesma foi elaborada de acordo com Rigotti (2005), através 

da relação entre os óbitos de 2000 e a população total do mesmo ano. A metodologia utilizada 

e as tabelas geradas se encontram descritas anexo ao presente trabalho. A análise mostra que 

Pirapora teve, durante o período 1991-2000, um saldo migratório negativo de 3.216 pessoas.  
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Apesar de alguns equipamentos existentes (como hospitais, o distrito industrial e 

faculdades), servirem como atrativo populacional, ainda assim o município, a exemplo dos 

demais de sua microrregião, perdeu população no período. Talvez equipamentos importantes 

como as faculdades ou mesmo o seu parque industrial, de grande relevância local, ainda não 

sejam suficientes para manter a população ou mesmo atrair pessoas de outras cidades. 

Ainda a respeito das faculdades existentes, com exceção do campus avançado da 

Unimontes, que oferece os cursos de Geografia e Pedagogia, instalado em 1996, as outras 

foram instaladas na cidade entre 2002 e 2007. A Universidade Presidente Antônio Carlos – 

Unipac oferece os cursos de Normal Superior, Pedagogia e Turismo e Hotelaria, tendo sido 

instalada na cidade em 2002, mesma data de instalação da Universidade Norte do Paraná – 

Unopar Virtual, que oferece curso de Normal Superior, Pedagogia, Administração, entre 

outros. A Universidade Virtual de Minas Gerais – UVMG, presente em Pirapora desde 2004, 

oferece cursos como Letras, Serviço Social e Matemática, mesmo período da Faculdade Santo 

Agostinho, que oferece o curso de Administração – Agronegócios e Gestão de Negócios. O 

Centro Universitário de Caratinga – Unec, no vestibular de inverno de 2007, quando de sua 

chegada em Pirapora, oferecia os cursos de Administração, Pedagogia, Ciências da Religião, 

Educação Física e Licenciatura em Computação. Provavelmente, os efeitos de atração 

populacional destas instituições só se farão sentir na análise dos números do próximo censo, 

onde o saldo migratório para Pirapora poderá se tornar positivo. 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano (2003), a população total de Pirapora 

em 2000 era de 50.300 habitantes, com uma densidade demográfica de 87,1 habitantes/km2. A 

densidade demográfica representa a relação que existe entre a população total e a superfície 

de seu território. No caso de Pirapora, pode-se afirmar que é uma cidade “povoada”, pois 

possui uma alta densidade demográfica se comparada com a média brasileira (21,96 hab. 

/km2.), ou mesmo estadual (30,5 hab. /km2). 

A taxa geométrica de crescimento anual de Pirapora, no período 1991-2000, foi de 

0,91%, evidenciando um baixo crescimento vegetativo, só explicado pelo já mencionado 

saldo migratório “negativo”, já que os valores ali encontrados não poderiam ser muito 

menores do que a média brasileira. A taxa de fecundidade também sofreu queda, passando de 

3,9 filhos por mulher em 1991 para 2,2 filhos por mulher em 2000. 

No mesmo período, a população total passou de 46.351 para 50.300 habitantes, com 

uma taxa de urbanização de 98,17% em 2000. Trata-se de uma cidade quase totalmente 

urbanizada, já que em 2000 a população rural observada era de apenas 923 pessoas (tabela 

14). Em 2005, segundo o IBGE (2007), a população de Pirapora era de 52.774 habitantes. 
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             Tabela 14. População por situação de domicílio em Pirapora 

 1991 2000 
População Total 46.351 50.300 
     Urbana 45.492 49.377 
     Rural 859 923 
Taxa de Urbanização 98,15% 98,17% 

                    Fonte: ADH, 2003. Elaboração própria. 

 
Em termos de estrutura etária (tabela 15), verifica-se que houve um crescimento da 

população idosa e da população em idade produtiva (faixa etária de 15 a 64 anos) no período 

entre 1991 e 2000, com conseqüente queda na razão de dependência. Trata-se de um 

indicador positivo, pois um alto valor na razão de dependência significa que a população em 

idade produtiva deve sustentar uma grande proporção de dependentes (faixa etária menor que 

15 e maior que 64 anos de idade), o que pode representar um aumento de encargos sociais. 

 
                            Tabela 15. Estrutura etária de Pirapora 

  1991 2000 
Menos de 15 anos 18.466 16.254 
15 a 64 anos 26.023 31.519 
65 anos e mais 1.862 2.527 
Razão de Dependência 78,10% 59,60% 

                             Fonte: ADH, 2003. Elaboração própria. 

 

A esperança de vida ao nascer em Pirapora passou de 66,67 anos em 1991 para 69,43 

anos em 2000. Em relação à taxa de mortalidade infantil em Pirapora, no período de 1991 a 

2000, a mesma diminuiu cerca de 8,5%, passando de 33,27 (por mil nascidos vivos) em 1991 

para 30,42 (por mil nascidos vivos) em 2000. Entretanto, apesar da diminuição da taxa, os 

valores observados merecem uma atenção especial, por serem ainda bastante elevados. 

Espera-se que a recente inauguração da Fundação Hospitalar Dr. Moisés de Magalhães Freire 

(hospital municipal inaugurado em 2008), com cinco salas de cirurgias e 93 leitos também 

contribua para uma queda na taxa de mortalidade infantil local. 

Para o mesmo período analisado, entre 1991 e 200, nota-se uma sensível melhora no 

acesso aos serviços básicos pela população de Pirapora, como água encanada, energia elétrica 

e coleta de lixo (tabela 16). Em relação ao esgotamento sanitário, em 2007 iniciaram-se as 

obras para construção da rede de esgotos municipal, já que a quase totalidade da população 

dispõe apenas de fossas sépticas. 
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                      Tabela 16. Acesso a serviços básicos em Pirapora 

  1991 2000 
Água Encanada 83,6 91,4 
Energia Elétrica 96,6 97,2 
Coleta de Lixo 82,4 95 

                                Fonte: ADH, 2003. Elaboração própria. 

 

Outro indicador interessante da população de Pirapora é o acesso a bens de consumo 

(tabela 17). No período entre 1991 e 2000 observa-se um aumento no acesso populacional a 

bens como geladeira, televisão, telefone e computador, o que evidencia uma melhora nas 

condições de vida da população local. 

 

                    Tabela 17. Acesso a bens de consumo em Pirapora 

  1991 2000 
Geladeira 69,3 83,9 
Televisão 76,6 90 
Telefone 17,4 40,2 
Computador ND 6,2 

                                Fonte: ADH, 2003. Elaboração própria. 

 

 

Os dados analisados evidenciam outros critérios utilizados para classificar uma cidade 

como média. O tamanho populacional de Pirapora (52.774 habitantes em 2005) classifica 

Pirapora no grupo das cidades médias propriamente ditas (acima de 50.000 habitantes). Este 

caracteriza um outro atributo específico de uma cidade média, o de possuir um tamanho 

demográfico que propicie a oferta de bens e serviços à sua região. 

O acesso a serviços básicos e o acesso a bens de consumo, além do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-m) e renda per capita são indicadores positivos. 

Entretanto, estes contrastam com as altas taxas de mortalidade infantil, por exemplo, 

caracterizando a diferenciação socioeconômica existente em relação à sua população, um 

outro atributo específico para uma cidade média. 

A seção seguinte trata dos principais fixos e fluxos de Pirapora, elementos que 

auxiliam a compreensão sobre as relações dinamizadoras entre Pirapora e seu espaço regional. 
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4.5 Principais Fluxos e Fixos de Pirapora 

 

 

Nesta seção pretende-se verificar, ainda que de maneira incipiente, os fixos e fluxos do 

município de Pirapora e sua respectiva área de influência. Tais elementos auxiliam a 

percepção de um dos atributos específicos que uma cidade média deve ter: desenvolvimento 

de relações dinamizadoras sobre seu espaço regional (Amorim Filho, 2005). Entre os fluxos, 

optou-se pelas viagens de ônibus e movimentação de cargas no porto; em relação aos fixos 

destaca-se a presença de alguns equipamentos importantes no município. 

Pode-se citar alguns equipamentos terciários importantes encontrados no município, 

como comércio de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, concessionária de automóveis, 

comércio de máquinas agrícolas, hotéis, óticas, jornais e instituições de ensino superior. 

Destaque ainda para agências da Cemig, Receita Federal, escritórios da OAB (Ordem dos 

Advogados do Brasil), Capitania dos Portos, IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), agências bancárias (inclusive do Banco do Nordeste do Brasil – BNB), além de 

cooperativas e sindicatos. Alguns destes equipamentos, como as instituições de ensino 

superior, os escritórios da OAB e do IBGE, além da agência do Banco do Nordeste do Brasil 

e da Capitania dos Portos (foto 6), não estão presentes em nenhuma das outras cidades da 

microrregião, ressaltando a função de Pirapora no contexto regional e sua área de influência. 

 

 
                             Foto 6: Capitania dos Portos em Pirapora 
                             Fonte: Foto de Antônio Carlos da Silva Souza 
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A presença de equipamentos importantes de comércio e serviços aumenta a área de 

influência da cidade, já que tais equipamentos não se restringem apenas aos limites urbanos 

ou municipais. Assim, um outro equipamento importante, que também diz respeito à área de 

influência de Pirapora é o Centro Regional de Saúde da Visão, o popular “Hospital de Olhos” 

da cidade. Segundo a Prefeitura Municipal de Pirapora (2008), este centro realiza 

procedimentos ambulatoriais (miopia, hipermetropia, astigmatismo e glaucoma) e 

intervenções de alta complexidade (cirurgias de catarata e retirada de tumores), atraindo 

pacientes das regiões norte e noroeste de Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.  

Ao se observar os dados referentes às viagens diárias de ônibus a partir de Pirapora 

(figura 17), nota-se um considerável número de viagens direcionadas às cidades vizinhas ou 

Norte de Minas em geral. Entre as primeiras, destaque para as cidades da microrregião de 

Pirapora, como Buritizeiro, Várzea da Palma e Lassance. Percebe-se, portanto a grande 

influência da cidade de Pirapora no seu entorno, polarizando os fluxos de viagens diárias. 

 

Viagens diárias de ônibus a partir de Pirapora
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            Figura 17. Fluxo de viagens diárias a partir de Pirapora.  Fonte: pesquisa de campo (2007). 

 

Ainda em relação às viagens de ônibus, observa-se na figura 18 um fluxo de viagens 

para outras cidades do Norte de Minas, como São Francisco e Montes Claros (sete viagens 

diárias), o que justifica-se devido ao fato desta cidade ser o grande pólo regional e possuir 

equipamentos importantes, como na área da saúde, ainda ausentes em Pirapora. 

Cabe ressaltar ainda as relações do município com outras cidades importantes de 

Minas Gerais, como Belo Horizonte, Uberlândia, Sete Lagoas, Uberaba e Patos de Minas, por 

exemplo. Fora do Estado de Minas Gerais, destaque para as viagens com direção à São Paulo, 

Rio de Janeiro e Brasília, cidade esta cujos fluxos turísticos (Brasília-Pirapora) e de mão-de-

obra (Pirapora-Brasília) configuram uma ligação tradicional com Pirapora.  
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                Figura 18. Croqui das viagens diárias a partir de Pirapora. Fonte: pesquisa de campo (2007). 

 

A figura 18 representa um croqui das viagens diárias de ônibus a partir de Pirapora, 

onde pode-se perceber a área de influência da cidade e as relações exercidas pela mesma. A 

direção dos fluxos pode ajudar na criação de uma hierarquia urbana em relação às cidades 

mais próximas e a identificar os centros urbanos de hierarquia superior que mantêm relações 

importantes com Pirapora. Nota-se na figura 18 um número maior de viagens partindo de 

Pirapora para as cidades em seu entorno, além de uma forte ligação da cidade com Montes 

Claros, região do Triângulo Mineiro, Brasília e Belo Horizonte.  

Tais relações podem corroborar a hipótese de que Pirapora exerça exatamente a função 

de intermediação dentro de sua rede urbana, como uma cidade média típica. 

Em relação à identificação de outros fluxos existentes em Pirapora, uma análise 

interessante também pode ser realizada através do volume de cargas transportadas no porto do 

município, no período entre 1986 e 2000, conforme a figura 19. Observa-se que o ano de 2000 

não apresentou movimentação de cargas, devido ao já citado baixo nível do rio São Francisco 

neste período; nos anos de 2001, 2002 e 2003, o transporte se deu basicamente através do 

embarque de cargas, não havendo cargas desembarcadas no porto de Pirapora. A evolução da 

movimentação de cargas também revela a área de influência do porto: Pirapora, Juazeiro (BA) 

e Petrolina (PE). 
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            Figura 19. Movimentação de Cargas no porto de Pirapora.  
            Fonte: Anuário Estatístico Portuário, 2003. Elaboração própria. 

 

Ainda sobre o fluxo de cargas no porto de Pirapora, a Administração da Hidrovia do 

São Francisco (AHSFRA), realizou estudos para a expansão do transporte de cargas pelo São 

Francisco, baseados na demanda observada na tabela 18. Tal estudo se mostra relevante, pois 

revela que, além dos fluxos de movimentação de cargas no porto, existe ainda uma grande 

demanda de cargas para a hidrovia do rio São Francisco, o que demonstra a importância da 

mesma e da cidade de Pirapora para o transporte de cargas regional. 
 

Tabela 18 - Demanda de Cargas para a hidrovia do rio São Francisco em 1999 
Produto Volume (1000 t/ano) Origem Destino 

Gipsita 324 Chapada do Araripe Pólo cimenteiro de Minas Gerais 

Soja Grão/Farelo 1573 Cerrado baiano/Barreiras (BA) Exportação/Setor avícola Nordeste 

Milho 1.600 Cerrado Baiano/Noroeste Mineiro Setor avícola Nordeste 

Polpa de Tomate 96 Juazeiro (BA) Jundiaí (SP) e Patos de Minas (MG) 

Manganês 15 Itacarambi (MG) Grande Belo Horizonte 

Escória 36 Sete Lagoas e Ouro Branco (MG) Campo Formoso (BA) 

Uréia 700 Petrolina (PE) Pirapora (MG) 

Algodão 06 Ibotirama (BA) Juazeiro (BA) 

Combustível 18 Belo Horizonte (MG) Vale do São Francisco 

Cimento 48 Região Metropolitana BH Nordeste 

Placas e painéis de gesso 42 Sertão Pernambucano Sudeste 

Produtos siderúrgicos 24 Região Metropolitana BH Nordeste 

Tintura 36 Recife (PE) Montes Claros (MG) 

Gesso Agrícola 120 Sertão Pernambucano Barreiras (BA) 

Óleo Lubrificante 48 Regiões Metropolitanas (BH e RJ) Barreiras (BA) 

Frutas 18 Vale do São Francisco Sudeste 

Automóveis 12 Região Metropolitana BH Nordeste 

       Fonte: Oliveira, 2007. Elaboração própria. 
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Entre as principais vias de comunicação existentes em Pirapora, a rodovia e a hidrovia 

são ainda utilizadas, encontrando-se a ferrovia desativada até o presente momento, porém 

com perspectivas de ser reativada. Tais vias são responsáveis, em Pirapora, pela ligação com 

locais próximos e distantes, oferecendo assim uma idéia da área de influência do município. A 

cidade conta ainda com o Aeroporto Municipal Prefeito José Raimundo Gitirana, inaugurado 

em 2001, equipamento capaz de dinamizar ainda mais os fluxos na região. 

Com base no que foi apresentado nesta seção, percebe-se que Pirapora, no contexto 

local, pode exercer a função de uma cidade média, funcionando como importante elo entre os 

municípios menores e Montes Claros ou Belo Horizonte, por exemplo. Os fluxos e fixos 

apresentados nesta seção evidenciam outro atributo necessário para classificar uma cidade 

como cidade média: o desenvolvimento de relações dinamizadoras sobre seu espaço regional. 

 

 

 

4.6 Morfologia Urbana de Pirapora 

 

 

Esta seção pretende caracterizar outro atributo específico que uma cidade média deve 

possuir, em relação à morfologia urbana. Este atributo, segundo Amorim Filho (2005), seria a 

diferenciação de seu espaço intra-urbano e de sua morfologia.  

O traçado urbano (figura 20) é predominantemente ortogonal no centro, mas à medida 

que se afasta da área central, e em alguns pontos à beira do rio, o traçado assume 

características mistas e retangulares, acompanhando os principais eixos viários. O tipo 

predominante de construção é o de casas, existindo poucos conjuntos de apartamentos; todas 

as construções são em alvenaria, predominando o uso familiar e comercial. 
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Figura 20. Planta cadastral de Pirapora.  
Fonte: IBGE, 2000. 
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A infra-estrutura viária do município é muito boa, possuindo longas avenidas que 

praticamente cortam toda a cidade, auxiliadas por ruas menores; além disso, a cidade é ponto 

de encontro de importantes eixos viários, como rodovias, ferrovia e a hidrovia. Em relação ao 

tratamento de água e esgoto, apesar de contar com fornecimento regular de água através do 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), as obras da rede de esgoto municipal foram 

iniciadas apenas em 2007, sendo necessário, portanto a sua conclusão para que diminua o 

volume de poluição no rio São Francisco, que receberá esgoto tratado; até então, a totalidade 

dos esgotos domésticos são lançados em fossas sépticas. 

Em Pirapora, apesar da área do município ser relativamente pequena, as facilidades 

para a expansão urbana, principalmente a partir da década de 1950 com a instalação do 

Distrito Industrial, ocorrem preferencialmente nas direções leste e sul/sudeste do município, 

onde inclusive se encontram a maioria dos bairros novos existentes. Por outro lado, um 

obstáculo a essa mesma expansão é o rio São Francisco, a oeste do município, que representa 

também alguns riscos ligados ao sítio urbano, já que parte da cidade se encontra em sua 

planície de inundação. Convém ressaltar que atualmente, os riscos de inundação foram 

diminuídos em função da instalação da barragem de Três Marias, que promoveu uma 

regulação do volume de água do rio em seu período de cheia. 

A figura 21 traduz uma idéia aproximada da evolução da mancha urbana de Pirapora, 

realizada após pesquisa e entrevistas com alguns moradores antigos, além da própria 

percepção sobre a cidade do autor do trabalho. Percebe-se a evolução do sítio original da 

cidade, na orla fluvial do rio São Francisco e local das primeiras habitações, através do qual 

se deu o crescimento da cidade. 

 



 102

 
              Figura 21. Evolução da mancha urbana de Pirapora. Elaboração própria. 

 

A seguir, será feita uma comparação entre o modelo de zoneamento morfológico-

funcional proposto por Amorim Filho (2005) e os resultados encontrados para a cidade de 

Pirapora, com o objetivo de verificar se a morfologia urbana desta cidade se aproxima do 

modelo de zoneamento das cidades médias típicas.  
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Segundo o modelo de Amorim Filho (2005), nestas cidades o centro principal seria 

funcionalmente definido pela presença de equipamentos de alcance regional, onde 

predominam as funções terciárias, podendo exercer uma polarização microrregional ou 

mesmo funcional. A zona central possuiria ainda uma paisagem e mesmo uma morfologia 

específicas, como construções mais elevadas e intenso movimento de veículos e de pessoas. 

Em Pirapora, o centro urbano é um misto de centro funcional de praça com centro 

funcional linear, já que no local a praça central é um tradicional ponto comercial, cortada e 

ladeada por ruas comerciais. Interessante observar que o centro urbano citado corresponde 

exatamente ao sítio original da cidade, sendo a parte mais antiga e tradicional do município. 

Além disso, dirigem-se à área central as grandes avenidas polifuncionais, onde existem os 

principais subcentros urbanos, que, por sua vez, interligam-se aos eixos rodoviários 

periurbanos. A intensidade do movimento no espaço intraurbano é acentuada na área central, 

durante praticamente toda a semana. Nos fins de semana, o movimento se deve aos turistas e 

habitantes locais, principalmente nas ruas mais próximas ao rio São Francisco, onde 

predominam os bares e restaurantes; já durante a semana de trabalho, o movimento se dá em 

função da existência de agências bancárias, pontos comerciais e administrativos, localizados 

em sua grande maioria na área central (foto 7). Essa característica peculiar que Pirapora 

possui, ou seja, a intensidade de movimento na área central existente também nos fins de 

semana, deve-se ao fato de Pirapora ser uma importante cidade turística do Norte de Minas, 

cujos eventos e atrações naturais atraem constantemente pessoas para a cidade. 

 

 
                             Foto 7: Zona Central de Pirapora 
                             Fonte: Foto de Antônio Carlos da Silva Souza 
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Para Amorim Filho (2005), na zona pericentral a função predominante seria a 

residencial, sendo esta uma área espacialmente extensa. A zona pericentral contaria ainda com 

a presença de equipamentos importantes como hospitais e universidades, podendo existir 

alguns subcentros especializados ao longo dos eixos, praças e entroncamentos. 

Em Pirapora, observa-se que a zona pericentral (foto 8) também corresponde ao 

modelo de zoneamento morfológico-funcional. Nesta, predominam as funções residenciais, 

com a presença de subcentros terciários; estes subcentros funcionais existentes são 

basicamente do tipo comercial, escolar e esportivo, geralmente acompanhando o traçado das 

grandes avenidas polifuncionais, que se dirigem à área central. 

 

 
                             Foto 8: Zona Pericentral de Pirapora 
                             Fonte: Foto de Antônio Carlos da Silva Souza 
 

Amorim Filho (2005) chama a atenção para a zona periférica das cidades médias, que 

segundo o seu modelo pode ser contínua e descontínua ou polinuclear, podendo existir 

subcentros modestos, voltados para o comércio e serviços de vizinhança. 

De maneira geral, a zona periférica de Pirapora também possui tais características, 

com predomínio de funções residenciais e subcentros voltados para o comércio de vizinhança. 

Nesta zona periférica, as grandes avenidas polifuncionais interligam-se aos eixos rodoviários 

periurbanos. Estes subcentros funcionais existentes são basicamente do tipo comercial, 

escolar e esportivo, existindo, todavia uma característica peculiar, já que a zona periférica de 

Pirapora também possui um grande subcentro secundário do tipo industrial, correspondente a 

área onde se encontra instalado o Distrito Industrial da cidade (foto 9). Nos seus limites, nota-

se a existência de áreas periféricas descontínuas organizadas e desorganizadas. 
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                             Foto 9: Distrito Industrial na zona periférica de Pirapora 
                             Fonte: Foto de Ademir Evaristo de Souza (Google Earth) 

 

 

Finalmente, a zona periurbana de Amorim Filho (2005), marcada pela presença das 

casas de campo, clubes ou hotéis-fazenda, caracteriza-se como uma zona de transição que às 

vezes se confunde com a periferia polinuclear e descontínua. 

O espaço periurbano de Pirapora também é marcado pela presença de uns poucos 

loteamentos organizados, fazendas de gado e projetos como a já citada Cooperativa Agrícola 

de Cotia, além da presença de alguns clubes. 

A análise da morfologia urbana de Pirapora foi baseada no modelo de zoneamento 

morfológico-funcional de Amorim Filho (2005) para uma cidade média, evidenciando a 

diferenciação de sua morfologia intra-urbana, constituída de uma zona central, uma zona 

pericentral, uma zona periférica contínua e descontínua ou polinuclear e, uma zona periurbana 

(figura 22). No modelo, percebe-se ainda a presença de subcentros funcionais e uma periferia 

descontínua organizada e desorganizada. 
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          Figura 22. Modelo Morfológico-Funcional de uma cidade média. Fonte: Amorim Filho (2005). 

 

A partir do modelo de zoneamento morfológico-funcional de Amorim Filho (2005) e a 

verificação do padrão encontrado na cidade, foi realizada a aplicação do mesmo para 

Pirapora, resultando no “Modelo de Zoneamento Morfológico-Funcional de Pirapora”, que 

pode ser observado na figura 23. 
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          Figura 23. Modelo de Zoneamento Morfológico-Funcional de Pirapora. Elaboração própria. 

 

Ao observar a figura 23, nota-se a correspondência entre o Modelo de Zoneamento 

Morfológico-Funcional de Pirapora e o Modelo Morfológico-Funcional de Amorim Filho.  
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Como no modelo de Amorim Filho, a morfologia intra-urbana de Pirapora também é 

constituída de uma zona central, uma zona pericentral, uma zona periférica contínua e uma 

zona periurbana.  Os subcentros funcionais acompanham os principais eixos viários, existindo 

também uma periferia descontínua organizada e desorganizada. Algumas peculiaridades de 

Pirapora estão refletidas na sua morfologia, como o rio (hidrovia), limite natural em relação 

ao crescimento da cidade, além da presença da ferrovia, outro importante eixo viário que está 

sendo reativado. Além disso, existe um grande subcentro funcional na parte Norte da cidade 

que foge um pouco das características dos subcentros funcionais: trata-se de um subcentro 

secundário, que corresponde ao Distrito Industrial de Pirapora, um dos mais importantes 

distritos industriais da região Norte de Minas Gerais. 

Percebe-se, portanto, que o “Modelo de Zoneamento Morfológico-Funcional de 

Pirapora” corresponde a um modelo de zoneamento típico de uma cidade média, se 

constituindo em mais um atributo específico de uma cidade média que Pirapora possui. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A grande maioria dos estudos sobre cidades médias, seja de Minas Gerais ou cidades 

médias do Brasil em geral, afirmam que o tamanho populacional, apesar de importante, não é 

um critério decisivo na hora de se definir um grupo de cidades como cidades médias. 

Entretanto, a maioria destes mesmos estudos, invariavelmente, acaba partindo de um 

determinado patamar populacional para se definir os outros atributos de uma cidade média. 

Em muitos destes trabalhos o patamar inferior, ponto de partida para a maioria das análises, 

seleciona cidades com no mínimo 100.000 mil habitantes, excluindo, portanto uma série de 

cidades que podem exercer, efetivamente, o papel de “cidade média”, como é o caso de 

Pirapora. 

Interessante que algumas características funcionais, como a posição geográfica e o 

papel que a cidade exerce no seu contexto regional, sendo critérios tão importantes, acabam 

não sendo considerados em razão dos motivos expostos. 

O presente trabalho procurou demonstrar que a cidade de Pirapora, inserida na rede 

urbana do Norte de Minas Gerais, pode efetivamente ser considerada uma “cidade média 

propriamente dita”, através de alguns através de atributos específicos que caracterizam uma 

cidade como média. Estes atributos seriam as relações entre a sua região e as aglomerações 

urbanas de hierarquia superior; um tamanho demográfico que propicie a oferta de bens e 

serviços à sua região; capacidade de receber e fixar migrantes; desenvolvimento de relações 

dinamizadoras sobre seu espaço regional; diferenciação socioeconômica de sua população 

relativamente avançada; aparecimento de problemas característicos de grandes cidades, como 

segurança e pobreza nas zonas periféricas. Outro atributo importante seria a morfologia 

urbana de uma cidade média, constituída por uma zona central, uma zona pericentral, uma 

zona periférica que pode ser contínua e descontínua ou polinuclear e, uma zona periurbana. 

Em todas as hierarquias urbanas apresentadas neste trabalho, Pirapora aparece como 

sendo centro industrial, centro urbano ou como uma cidade média propriamente dita. Isto é 

um dado importante, pois mostra que Pirapora se firma no cenário regional como importante 

elo entre Montes Claros e Belo Horizonte, de um lado e, uma razoável quantidade de 

pequenos municípios da região, exercendo efetivamente o papel de uma cidade média. A 

posição de Pirapora nestas hierarquias urbanas corrobora um dos atributos de uma cidade 

média, ou seja, as relações que a cidade exerce entre sua região e as aglomerações urbanas de 

hierarquia superior. 
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Os dados econômicos e sociodemográficos analisados evidenciam outros critérios 

utilizados para classificar uma cidade como média. Os dados econômicos de Pirapora em 

relação a algumas cidades importantes da região permitem afirmar que a princípio, Montes 

Claros e Pirapora podem ser considerados pólos industriais ou mesmo pólos de 

desenvolvimento do Norte de Minas. Em relação aos indicadores sociodemográficos, 

destacam-se os resultados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-m), onde 

Pirapora surge como um dos melhores índices de IDH-m em relação às outras cidades, 

juntamente com sua taxa de alfabetização e renda per capita entre as mais altas da região 

Norte de Minas. Estes dados contrastam com o aumento da intensidade de pobreza e 

intensidade de indigência, caracterizando a diferenciação socioeconômica existente em 

relação à sua população. 

Ainda em relação a alguns indicadores demográficos, Pirapora pertence ao grupo das 

cidades com maior população em termos regionais, acima de 50.000 habitantes, o que remete 

imediatamente a outro atributo característico de uma cidade média, qual seja, possuir um 

tamanho demográfico que propicie a oferta de bens e serviços à sua região. 

Apesar do saldo migratório negativo de Pirapora observado no período de 1991 a 

2000, acredita-se que outro critério fundamental, a capacidade de receber e fixar migrantes, 

possa ser caracterizado a partir da análise dos números do próximo censo, onde o efeito da 

presença de equipamentos importantes, como as faculdades existentes, pode ser sentido. Além 

disso, investimentos anunciados para a cidade, como a recuperação do trecho da ferrovia entre 

Pirapora e Corinto, podem aumentar o efeito de atração e fixação de migrantes. 

Apesar de Pirapora se configurar como um importante centro industrial regional, onde 

predominam atividades ligadas à indústria, nota-se que conta também com equipamentos 

terciários importantes, que contribuem para aumentar sua respectiva área de influência. Os 

fluxos referentes às viagens de ônibus a partir de Pirapora, revelam um considerável número 

de viagens para as cidades vizinhas ou Norte de Minas em geral, o que evidencia a grande 

influência da cidade de Pirapora no seu entorno, polarizando os fluxos de viagens diárias. 

Outros fluxos importantes, como o volume de cargas transportadas no porto do município, 

também revelam a área de influência do porto de Pirapora, cujo alcance vai até Juazeiro (BA) 

e Petrolina (PE). A cidade conta ainda com um aeroporto municipal inaugurado em 2001, 

obra capaz de dinamizar ainda mais os fluxos na região. Tais características evidenciam outro 

atributo necessário para classificar uma cidade como cidade média: o desenvolvimento de 

relações dinamizadoras sobre seu espaço regional. 
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Uma outra característica das cidades médias, como o aparecimento de problemas 

característicos de grandes cidades, em relação à segurança e pobreza nas zonas periféricas, 

também se faz sentir em Pirapora. Tal característica se faz presente no cotidiano da cidade, 

sendo sentida em conversas com moradores de áreas específicas da cidade. 

Finalmente, a análise do zoneamento morfológico-funcional de Amorim Filho (2005) 

evidenciou a relação existente entre a morfologia de uma cidade média e o zoneamento 

morfológico existente em Pirapora. Esta análise retrata um outro atributo importante que 

caracteriza uma cidade média, a morfologia urbana, resultando no “Modelo de Zoneamento 

Morfológico-Funcional de Pirapora”, que, a exemplo dos outros critérios observados, atesta a 

condição de Pirapora como uma cidade média. 

Enquanto Montes Claros consolidou ao longo do tempo sua posição de centro 

econômico regional, por outro lado Pirapora reafirma sua importância histórica, social e 

econômica, realçando sua importante função no contexto regional, como uma “cidade média 

propriamente dita”. 
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ANEXO A – Metodologia para cálculo do saldo migratório 
 
 
 

Uma das formas de se verificar o saldo migratório é através da “tábua de 

sobrevivência”; para Pirapora, a mesma foi elaborada de acordo com Rigotti (2005), através 

da relação entre os óbitos de 2000 e a população total do mesmo ano (tabela 19). A partir daí 

foi possível calcular a taxa de mortalidade (Mx) por faixa etária, a probabilidade de morte 

(nqx), a razão de sobrevivência por grupo etário e a esperança de vida (eo
x), entre outros. 

A respeito da esperança de vida ao nascer (eo
x) encontrada na tábua de sobrevivência 

para a faixa etária 0 a 1 ano (de 67,98 anos), esta se encontra próxima da disponível no Atlas 

do Desenvolvimento Humano, que foi de 69,43 anos, o que atesta a validade da metodologia e 

dos números aqui apresentados. Apenas para efeito de comparação, a média da esperança de 

vida do Estado foi de 70,54 anos.  

 

Tabela 19 – Tábua de Sobrevivência para Pirapora 

Idade n Mx nqx lx ndx nLx Tx e0
x nPx,x+n 

0 1 0,0231335 0,02287 100000 2287 98285 6798081 67,98 - 

1 4 0,0005003 0,00200 97713 195 391419 6699796 68,57 0,99150 

5 5 0,0005607 0,00280 97518 273 485541 6308377 64,69 1,00015 

10 5 0,0001679 0,00084 97245 82 485612 5822836 59,88 0,99548 

15 5 0,0006593 0,00329 97163 320 483417 5337224 54,93 0,97834 

20 5 0,0031270 0,01551 96843 1502 472949 4853807 50,12 0,99784 

25 5 0,0013408 0,00668 95341 637 471927 4380858 45,95 0,98501 

30 5 0,0024550 0,01220 94704 1155 464854 3908931 41,28 0,97469 

35 5 0,0042218 0,02089 93549 1954 453087 3444077 36,82 0,97696 

40 5 0,0045118 0,02231 91594 2043 442648 2990990 32,65 0,94749 

45 5 0,0086242 0,04221 89551 3780 419406 2548342 28,46 0,96116 

50 5 0,0081655 0,04001 85771 3432 403118 2128936 24,82 0,95728 

55 5 0,0085337 0,04178 82339 3440 385898 1725819 20,96 0,88870 

60 5 0,0182167 0,08712 78899 6873 342947 1339921 16,98 0,88683 

65 5 0,0218642 0,10366 72026 7466 304136 996974 13,84 0,78133 

70 5 0,0385714 0,17590 64560 11356 237632 692838 10,73 0,72497 

75 5 0,0532407 0,23493 53204 12499 172276 455206 8,56 0,62154 

80 w 0,1007605 1,00000 40705 40705 282930 282930 6,95 - 

              Fonte: Datasus - Ministério da Saúde, 2006. Elaboração Própria. 
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A partir da Tábua de Sobrevivência calculou-se o saldo migratório para Pirapora, 

confirmando que os saldos ali existentes são negativos, principalmente entre a população de 

20 a 34 anos, conforme se percebe pelos valores da Taxa Líquida de Migração (TLM) 

observada na tabela 20. Apenas para efeito de comparação entre os principais municípios da 

região Norte de Minas, com exceção de Montes Claros, todos tiveram saldo migratório 

negativo. Tal fato evidencia a polarização que Montes Claros exerce, atraindo efetivamente 

pessoas de toda a região. A análise mostra que Pirapora teve, durante o período 1991-2000, 

um saldo migratório negativo de 3216 pessoas (tabela 20).  

 

 

Tabela 20 - Saldo Migratório de Pirapora 
Faixa Et. nLx nPx,x+n Pop. 1990 Pop. Esp. Pop. Obs. S. M. TLM % 

0 a 4 489704 0,99164 5978 - 4949 -451 -9,12 

5 a 9 485541 0,99563 6146 - 5350 -590 -11,02 

10 a 14 485612 0,97392 5889 5928 5955 27 0,45 

15 a 19 483417 0,97623 4743 6119 6067 -52 -0,86 

20 a 24 472949 0,98288 4147 5735 4797 -938 -19,56 

25 a 29 471927 0,96008 3655 4630 3729 -901 -24,17 

30 a 34 464854 0,95223 3273 4076 3666 -410 -11,18 

35 a 39 453087 0,92566 2767 3509 3553 44 1,24 

40 a 44 442648 0,91070 2063 3117 3103 -14 -0,44 

45 a 49 419406 0,92011 1512 2561 2435 -126 -5,19 

50 a 54 403118 0,85074 1161 1879 1837 -42 -2,27 

55 a 59 385898 0,78813 1009 1391 1289 -102 -7,93 

60 a 64 342947 0,69291 865 988 1043 55 5,30 

65 a 69 304136 0,56644 714 795 869 74 8,49 

70 a 74 237632 0,40836 452 599 700 101 14,38 

75 a 79 172276 - 335 404 432 28 6,38 

80 e mais 282930 - 298 443 526 83 15,77 

Total 6798082 12,89566 45007 - 50300 -3216 -6,39 

                     Fonte: Elaboração Própria. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


