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1

A Evolução dos Estudos sobre Cidades Médias em 
Minas Gerais
Oswaldo Bueno Amorim Filho – PUC Minas

Atualmente, o tema “cidades médias” assume uma grande relevância 
na academia e, igualmente, em vários níveis da administração pública e 
nos meios de comunicação. Entretanto, e ao contrário do que se poderia 
apressadamente pensar, não se trata de uma questão recente, resultado de 
uma moda passageira. Na verdade, o interesse por esse grupo particular 
de cidades começa a existir de maneira consistente e continuada, graças à 
convergência de alguns contextos e processos, há cerca de cinquenta anos 
em um país europeu: a França. De fato, certas condições e evoluções histó-
ricas, econômicas, regionais e urbanas deste país conduziram ao crescente 
interesse pelas cidades médias.

Evidentemente tudo isso é muito complexo. porém, tendo em vista uma 
explicação e, sobretudo, um balanço necessário de uma evolução já longa, 
é necessário um esforço de síntese, cujo ambiente ideal é, inegavelmente, a 
academia. Após esse esforço, dois eixos ou processos fundamentais podem 
ser identificados na França do século XX e sua convergência, sobretudo a 
partir dos anos 1960 e 1970, talvez seja a maior explicação para a importância 
atribuída às cidades médias nesse período da história europeia, com reflexos 
e prolongamentos em várias outras partes do mundo, entre elas o Brasil.

Em termos ainda introdutórios, esses dois eixos podem ser assim identificados:

• o eixo dos estudos de geografia urbana que, após um início modesto
nos últimos anos do século XiX e nas primeiras décadas do século
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XX, foi crescendo de maneira firme e continuada na mesma proporção 
em que o processo de urbanização se acelerava, em especial na Europa.

•	 o eixo do “Aménagement du Territoire”, conjunto de políticas públicas 
que possui raízes antigas no território europeu ocidental (e francês em 
particular) e que, por décadas, tem buscado maior desenvolvimento 
nacional com equilíbrio inter-regional e interubarno.

Em função dos contextos e processos históricos franceses e de uma 
convergência verificada, sobretudo nos anos 1950, 1960 e início dos 1970, a 
categoria das cidades médias (nunca definidas e identificadas de maneira unâ-
nime e generalizada) torna-se um dos focos privilegiados tanto de pesquisas 
acadêmicas, quanto de projetos e programas de aménagement du territoire.

Acontecimentos e processos contemporâneos e posteriores aos anos de 
1970, serviram para diminuir a importância que tinha sido alcançada pelo 
aménagement du territoire no início daquela década. Entre esses aconteci-
mentos podem ser mencionados:

•	 a ampliação continuada da União Europeia e o engajamento crescente 
francês nessa comunidade, com reflexos inevitáveis em várias esferas 
da administração e das políticas públicas da França, inclusive no amé-
nagement du territoire;

•	 as crises energéticas, em especial aquelas ligadas ao fornecimento e ao 
encarecimento do petróleo;

•	 novos conflitos e focos de tensão geopolíticos, trazendo instabilidade 
econômica e provocando mudanças nas prioridades de políticas pú-
blicas, além, evidentemente, da diminuição de recursos alocados aos 
projetos do aménagement du territoire.

Apesar dessas dificuldades e da perda do impulso inicial nos anos 1970, 
as políticas e o interesse relacionados com as cidades médias tiveram sua 
continuidade assegurada na França. Na universidade, após uma notada 
redução nas abordagens sobre as cidades médias nos anos 1980, houve um 
aumento importante, especialmente desde o início dos anos 1990, no volume 
de pesquisas, artigos de periódicos, livros, dissertações e teses sobre o tema 
das cidades médias.
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Houve, igualmente, em função do forte intercâmbio das universidades 
e outras instituições francesas com várias partes do mundo, uma difusão 
do interesse pelas cidades médias em muitos países, com desenvolvimento 
econômico regionalmente desigual e com redes urbanas mal integradas  
e desequilibradas.

O Brasil se encontrava entre esses países e, sem dúvida, foi influenciado 
pelo interesse que acadêmicos e homens públicos franceses tinham desen-
volvido pelos níveis intermediários das hierarquias urbanas, e pelo papel 
que tais cidades desempenhavam nas redes e regiões das quais faziam parte.

Com base nessas reflexões iniciais os objetivos principais dessa primeira 
parte do livro são:

•	 desenvolver uma breve reflexão introdutória sobre a experiência francesa 
envolvendo as cidades médias;

•	 fazer um balanço dos resultados das pesquisas realizadas nas univer-
sidades de Minas Gerais, por um acadêmico mineiro fortemente in-
fluenciado pelo pensamento francês sobre cidades médias;

•	 identificar e analisar os desdobramentos desses estudos e reflexões 
sobre os novos projetos e pesquisas que, nas últimas décadas, vêm se 
difundindo em vários centros universitários de Minas Gerais, entre 
eles Diamantina, onde professores da UFVJM estão desenvolvendo 
pesquisas sobre esta importante cidade média mineira, com funções e 
centralidade fundamentais para um largo espaço geográfico na parte 
centro-setentrional do Estado.

1 Antecedentes e pioneirismo no estudo das Cidades Médias:  
a contribuição francesa

No nível acadêmico as pesquisas e publicações sobre as cidades médias –  
hoje em dia muito numerosas em todo o mundo, inclusive no Brasil – re-
presentam um pronlongamento e um aprofundamento naturais dos estudos 
de geografia urbana, iniciados nos países europeus de maior importância 
intelectual, no final do século XiX e no início do século XX.
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Embora tais estudos tenham começado, de maneira praticamente simul-
tânea, na Alemanha, no Reino Unido e na França, o foco de nosso interesse, 
no presente texto, será a geografia urbana deste último país, tendo em vista 
o interesse que alguns geógrafos urbanos franceses passam a desenvolver, 
pioneiramente, pelas cidades médias, sobretudo a partir de meados do 
século XX.

igualmente, desde o início do século XX e com maior intensidade a 
partir dos anos pós-Segunda Grande Guerra, desenvolveu-se na França 
um conjunto de estudos e ações ligados à intervenção dos poderes públi-
cos na planificação urbano-regional. Esses estudos e ações acabaram por 
formar aquilo que ficaria conhecido pela expressão francesa Aménagement 
du Territoire.

Um aspecto essencial do presente estudo é a constatação de que foi 
na França que se deu, de maneira mais evidente e concreta, a convergên-
cia de certas tendências da geografia urbana e regional de um lado, e do 
desenvolvimento mais forte do Aménagement du Territoire, de outro lado, 
desembocando, sobretudo no início dos anos 1970, na importância atribuída 
às cidades médias.

1.1 Contextos e processos que convergiram para a questão das 
Cidades Médias

Dos numerosos intelectuais e homens do governo que se voltam, hoje 
em dia, em vários países do mundo, para o tema das cidades médias, poucos 
são aqueles que têm consciência do longo caminho, tanto empírico quanto 
epistemológico, que foi trilhado para se chegar ao estágio atual de prestígio 
generalizado de tal tema.

As cidades médias não foram – e não poderiam ter sido – o objeto de 
pesquisa predominante para os estudiosos da questão urbana, no final do 
século XiX e início do século XX, quando se individualizava em países eu-
ropeus (sobretudo França, Alemanha e Reino Unido) uma nova disciplina 
acadêmica: a geografia urbana. Essas primeiras décadas foram usadas para a 
formação, definições, delimitações do novo campo de estudo, seus conceitos 
e princípios básicos, além das necessárias opções metodológicas e técnicas.
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Só mais tarde, a partir de meados do século XX, quando o processo 
de urbanização alcançou níveis de crescimento já bastante significativos, 
particularmente na Europa Ocidental e na América do Norte, e quando a 
geografia urbana se consolidou na França, é que as referências aos níveis 
intermediários das hierarquias urbanas começam a ser feitas.

Algumas décadas depois (a partir dos anos 1970) e de modo pioneiro 
na França, as pesquisas e reflexões sobre as cidades médias se multiplicam, 
ao mesmo tempo em que os desequilíbrios e disfunções das redes urbanas se 
manifestam e essas cidades começam a ter interesse também para políticos, 
urbanistas e planejadores urbano-regionais.

Assim, os estudos de geografia urbana, principalmente na França, não 
somente serviram para identificar e caracterizar as chamadas cidades mé-
dias (villes moyennes), como, também, para mostrar o papel desse nível de 
cidades no funcionamento e na busca de mais equilíbrio numa rede urbana 
fortemente centralizada e comandada por uma grande metrópole como paris. 
Essas constatações fizeram, então, com que esse nível de cidades passasse 
a fazer parte do interesse e dos planos inseridos nas políticas territoriais 
do governo francês. É por isso que, em um primeiro momento, este capí-
tulo oferece uma reflexão sobre as evoluções paralelas dos dois principais 
processos, que convergiram para a presença desse nível de cidades nas 
preocupações acadêmicas e nas políticas territoriais no país pioneiro dos 
estudos das cidades médias.

1.1.1 O desenvolvimento da Geografia Urbana e o interesse pelas 
cidades médias 

A cidade é, certamente, em termos geográficos, a obra mais complexa 
e disseminada produzida pela humanidade. Historicamente, trata-se de um 
fenômeno bem antigo e necessário, pois entre suas variadas funções está a 
de fornecer os contextos e as condições para a maximização dos relaciona-
mentos e da convivência humana.

Apesar do fenômeno urbano ser antigo, o desenvolvimento continuado 
e organizado academicamente de estudos geográficos sobre as cidades é 
relativamente recente. Neste sentido basta lembrar que as primeiras publi-
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cações especificamente sobre as cidades, foram feitas por geógrafos alemães 
e franceses, no âmbito da geografia urbana, nos últimos anos do século XiX 
e dos primeiros do século XX. A própria denominação geografia urbana, só 
aparece segundo Robic (2003)1 sob a pluma de Jean Brunhes (1869-1930), 
que intitula sua comunicação ao congresso da Associação para o Avanço das 
Ciências, em 1900: “Le boulevard comme fait de géographie urbaine”. Aliás, 
Robic identifica três etapas fundadoras da geografia urbana francesa, desde 
o final do século XiX até a Segunda Grande Guerra (1939-1945):

podem-se distinguir vários momentos, nos quais os geógrafos franceses 
se interessam, vivamente pela cidade: o período entre o fim do século 
XiX e os anos dez, marcado por trabalhos pouco numerosos, mas por 
um certo ecletismo; depois os anos vinte, que prolongam as pesquisas 
de antes da primeira Guerra, no contato com a ação urbanística nas-
cente e com os primeiros esboços de regionalização; enfim, os anos 
trinta, onde a geografia urbana se afirma por toda parte sensivelmente, 
notadamente no nível internacional (ROBiC, 2003, p.107).

para esta geógrafa francesa, o período de 1890 a 1910 é marcado, ini-
cialmente, pelo próprio aparecimento do campo de pesquisa voltado para a 
geografia urbana. O primeiro geógrafo, citado por Robic, a produzir reflexões 
e pesquisas continuadas sobre o tema da geografia das cidades é Elisée Reclus, 
que já em sua Géographie Universelle, apresenta “vários estudos monográficos 
das cidades” (ROBiC, 2003, p.108). porém, as abordagens dialética e crítica, 
bem conhecidas em toda obra de Reclus, manifestam-se melhor em artigos 
como The evolution of cities, que ele publicou em Bruxelas, no ano de 1895. 
Ao refletir sobre a evolução das cidades, Reclus, ao mesmo tempo em que já 
chama a atenção para o gigantismo e a feiura (gerando desumanização) de 
certas metrópoles de seu tempo, deixa claro, por outro lado, a analogia cida-
de/humanização. Essas alegações estão na primeira página do artigo citado:

Ao se olhar para nossas enormes cidades, expandindo-se dia a dia e quase 
hora a hora, engolfando ano após anos colônias recentes de imigrantes 
e estendendo suas ventosas, como polvos gigantes, na direção da zona 
rural do entorno, é como se estivesse na presença de um sintoma de 
alguma estranha doença social (RECLUS, 1895, p.1).



17

Algumas linhas à frente, ao fim deste mesmo parágrafo, esta visão 
dantesca da expansão incontrolada das grandes aglomerações urbanas é 
suavizada e mesmo contrabalançada por outra visão:

Não obstante, é fácil mostrar que este crescimento monstruoso da ci-
dade, resultado complexo de uma multiplicidade de causas, não é, em 
seu conjunto, um crescimento mórbido. Se, de um lado, ele constitui, 
em algumas de suas incidências, um formidável tema para o moralista, 
ele é, de outro lado, em seu desenvolvimento normal, um sinal de uma 
evolução saudável e regular. Onde as cidades crescem, a humanidade 
está progredindo; onde elas decrescem, a própria civilização está em 
perigo. É, portanto, importante distinguir claramente as causas que têm 
determinado a origem e o crescimento das cidades, as quais conduziram 
à sua decadência e desaparecimento, e aquelas, ainda, que estão agora 
transformando-as, pouco a pouco, no processo de uni-las, por assim 
dizer, às zonas rurais que as envolvem (RECLUS, 1895, p.1).

Nesta etapa embrionária da geografia urbana, Robic inclui, além do 
próprio Reclus:

•	 Emile Levasseur e “seus colegas estatísticos” que, além de trabalharem 
com a caracterização e a definição da cidade (em oposição ao mundo 
rural), procuram vincular os estudos urbanos às ciências sociais;

•	 Raoul Blanchard (1911) que, com uma primeira monografia urbana, 
intitulada Grenoble - Estudo de geografia urbana, não somente estabelece 
uma nova forma de fazer geografia, como, também, traz este tipo de 
estudo para a academia e, num certo sentido, antecipa as teses urbano
-regionais que, cinquenta anos depois, estarão no topo das abordagens 
da chamada “Escola Francesa de Geografia”;

•	 Jean Brunhes que, já no fim desta primeira etapa e no início da se-
guinte, volta-se para questões relevantes para a geografia urbana, tais 
como: o habitat urbano, as paisagens urbanas e o papel da circulação 
(comunicações) nas regiões e nos conjuntos de cidades;

•	 Vidal de la Blache que, sem realizar, ele próprio, estudos numerosos 
sobre as cidades, inspira os novos trabalhos “consagrados ao papel 
das grandes cidades na organização das regiões”, nos quais se destaca 
Jacques Levainville, por exemplo.
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Em seu estudo-síntese, Robic diz que, mesmo com a primeira Grande 
Guerra, o entusiasmo pelo tema e o número de pesquisas e publicações so-
bre as cidades aumentam sempre entre os geógrafos, que se unem a outros 
profissionais para desenvolver trabalhos em áreas do conhecimento, como 
o urbanismo, que já prefiguram os estudos interdisciplinares do final do 
século XX e deste início do século XXi. No período de 1910 a 1920, entre 
os vários pesquisadores que se interessam pelo fenômeno urbano em suas 
manifestações geográficas, Robic destaca as contribuições de três autores: 
pierre Clerget, Camille Vallaux e paul Meuriot. O primeiro publica na Revue 
neuchâteloise de géographie, em 1910, o artigo, L’urbanisme: Étude historique, 
géographique et économique, considerado por Robic como um marco na 
historiografia do urbanismo, “pois aí se encontra a primeira aparição, em 
francês, do termo urbanismo”. Sob esta denominação, Clerget retraça, de 
fato, a história dos grandes tipos de fundações urbanas, das cidades antigas 
ao urbanismo no século XiX. É, no essencial, uma análise das relações 
entre fatores de localização (latitudes, altitudes) e presença de cidades, e 
uma abordagem sumária do número e do tamanho das grandes cidades no 
decorrer do século XiX (ROBiC, 2003, p.111). Vallaux, em 1911, identifica, 
nas cidades, o aparecimento de “movimentos de concentração e de desi-
gualdade crescentes”, em função do “crescimento urbano, congestionamento 
nas grandes cidades e abandono do campo” (ROBiC, 2003, p.112-113). Já 
Meuriot, em La Vie urbaine (1919), analisa, de um lado, a distinção cidade/
campo e, de outro lado, a cidade fora dos muros, o gradiente de densidade 
centro-periferia, as tendências ao decréscimo demográfico do centro da 
cidade, à expansão espacial e à elevação em altura, além dos detalhes fun-
cionais e fisionômicos do intraurbano (a praça, a rua, os espaços livres e 
os espaços verdes, a “circulação intraurbana”), e finalmente a “demografia 
urbana” (ROBiC, 2003, p.112-113).

No que diz respeito à geografia urbana da década de 1920, Robic usa 
a expressão “l’enthousiasme des années vingt”. A autora (2003, p.113) deixa 
antever que, certamente, a votação “da lei de Cornudet (1919), obrigando as 
cidades de mais de dez mil habitantes a estabelecer um plano de extensão e 
de embelezamento” foi um dos fatores da ampliação das pesquisas e publi-
cações, inclusive a atenção que, a partir de então, os Annales de Géographie 
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– periódico de grande prestígio, fundado por Vidal de la Blache – passam 
a consagrar à geografia urbana.

Assim, as primeiras interações, ainda extremamente vacilantes e explo-
ratórias começam a se estabelecer entre a esfera do planejamento urbano e 
regional e os estudos de geografia urbana. Além disso, as pesquisas continu-
adas de certos autores (por exemplo, Raoul Blanchard que, desde 1911 tinha 
estudado nada menos que nove cidades francesas e orientado uma série de 
monografias) permitiram um certo “amadurecimento” da geografia urbana. 
Desse modo, os geógrafos das cidades já se voltam para outros domínios da 
geografia urbana, além das descrições de caráter monográfico. Assim, em 
1922, e numa reedição em 1928, Blanchard produz, muito provavelmente, a 
primeira reflexão epistemológica que, sem perder sua fundamentação vi-
daliana, se volta para a questão do método em geografia urbana. O método 
de estudo geográfico das cidades, é detalhadamente discutido em cerca de 
21 páginas, que podem ser resumidas no seguinte parágrafo:

Três ordens de problemas, e consequentemente de pesquisas, parecem-
me impor-se aqui ao geógrafo. primeiramente o estudo dos fatores 
geográficos, elementos de ordem física ou humana sob influência dos 
quais o núcleo urbano se constituiu e se fixou. Em seguida, o exame 
das reações que o organismo, nascido desses elementos geográficos, 
apresenta sob o choque dos acontecimentos históricos. Enfim, o estudo 
minucioso das formas atuais da vida urbana, confrontadas com os fa-
tores geográficos e políticos; está aí, de algum modo, uma contra-prova 
que esclarece melhor ainda o verdadeiro caráter da cidade e a natureza 
ocasional ou eterna das influências sofridas (BLANCHARD, 1928, p.194).

Outro aspecto epistemológico contemplado nesta publicação de 
Blanchard é a reflexão sobre dois conceitos fundamentais da geografia ur-
bana e que seriam definidos de maneira magistral, cerca de cinquenta anos 
mais tarde, por Olivier Dollfus:

O sítio é o assentamento territorial de um elemento do espaço. A posição 
depende do sistema de relações que o elemento mantém com outros 
elementos, sejam eles próximos ou distantes (DOLLFUS, 1971, p.14).
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Na publicação de 1922/1928, referida acima, Blanchard mostra clara-
mente, as interações da situação (posição) e do sítio, nos seguintes termos:

Relações da situação e do sítio: Os elementos podem ser de valor muito 
desigual; eles podem, também agir em sentidos opostos. As grandes 
cidades, cuja prosperidade é bem antiga, são sempre as favorecidas cuja 
situação e sítio são igualmente notáveis: o tipo mais impressionante é, 
talvez, Constantinopla, com seu entroncamento de rotas terrestres e 
marítimas, seu contato de regiões bem diferentes e, ao mesmo tempo, as 
maravilhas de seu sítio: a península tão fácil de defender de istambul, do 
porto do Chifre de Ouro. Na França, Lyon ocupa verdadeiramente, talvez 
mais do que paris, uma localização predestinada: situação magnífica, 
sítio esplêndido de fato, comportando as qualidades defensivas, lado 
a lado com as facilidades de expansão, e que seria realmente completo 
não fosse esta grave lacuna: a navegação do Ródano (BLANCHARD, 
1928, p.205).

Foi, certamente, em razão de seus vários estudos monográficos e de 
reflexões epistemológicas como as referenciadas acima, que Raoul Blanchard 
foi considerado o pai da geografia urbana. De acordo com Marie-Claire Robic, 
Blanchard é, igualmente, um dos principais responsáveis pela consolidação 
do roteiro-padrão das pesquisas em geografia urbana, não somente para a 
época (anos 1930) mas, também para os anos quarenta e cinquenta:

Blanchard retoma sensivelmente sua monografia de Grenoble em 1935, 
de tal modo que o roteiro canônico do estudo urbano somente se fixa 
neste período, com a sequência: localização (sítio-posição), evolução, 
funções, demografia, bairros (ROBiC, 2003, p.117).

Robic mostra ainda que, no final dos vinte e durante os anos trinta, 
outros temas fundamentais da geografia urbana começam a ser tratados e 
produzem publicações exploratórias, tanto em periódicos especializados, 
quanto em anais de congressos internacionais como os de Varsóvia (1934) 
e Amsterdã (1938).
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Entre tais temas estão:

•	 o fenômeno urbano (Sörre, 1928-1929);
•	 zonas de influência urbana (Chabot, 1933);
•	 funções urbanas (Clerget, 1935).

por fim, após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo nos anos cinquenta 
e sessenta, ao mesmo tempo em que o fenômeno urbano alcança novos ritmos 
de crescimento e novas escalas espaciais, a geografia urbana chega, por seu 
turno, a uma espécie de maturidade científica. Na França, este novo status é 
garantido por dois tipos de estudos, ligados tanto à reflexão epistemológica 
(conceitos, princípios, modelos, teorias, métodos, técnicas, etc.), quanto à 
produção de novos conhecimentos empíricos. No primeiro caso, Robic cita 
como os mais famosos manuais, ou tratados de geografia urbana:

•	 Les villes. Aperçu de géographie humaine (Georges Chabot, 1948);
•	 Cours de géographie humaine. Fascicule 2: L’habitat urbain (Jean Tricart, 1951);
•	 La ville. Le fait urbain à travers le monde (pierre George, 1952).

Cerca de dez anos depois, esses manuais pioneiros foram consolidados 
em duas obras de prestígio internacional, traduzidas em várias línguas e que 
podem ser, ainda hoje, folheados por pesquisadores urbanos à procura de 
inspiração para seus projetos e pesquisas:

•	 Précis de géographie urbaine (p. George, 1961);
•	 Traité de géographie urbaine (G.Chabot e Jacqueline Beaujeu-Garnier). 

No segundo caso estão, provavelmente, os produtos acadêmicos mais 
bem acabados e mais representativos da escola clássica de geografia francesa: 
as teses regionalistas, com ênfase no papel regional das cidades. Essas teses 
foram numerosas principalmente nos anos sessenta, mas três são especial-
mente citadas pela excelência de seus métodos e técnicas, pela exaustividade 
de suas pesquisas e pelas conexões que a partir delas, foram estabelecidas 
com as redes urbanas, com a geografia aplicada, com o aménagement du 
territoire e, afinal, com as cidades médias, objeto principal do presente tra-
balho. As três teses são:
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•	 L’ organisation urbaine de l’Alsace (Michel Rochefort, 1960);
•	 Villes et campagnes en Bas-Languedoc – Le réseau urbain du Bas-

Languedoc méditerranéen (Raymond Dugrand, 1963);
•	 Villes et régions de la Loire moyenne. Touraine, Blésois, Orléanais. 

Fondements et perspectives géographiques (Yves Babonaux, 1966).

Todas estas teses relacionaram o conceito renovado de região à organiza-
ção urbana, com suas tipologias de cidades complementares, suas hierarquias 
urbanas mais ou menos complexas, este todo dinâmico formando o novo 
conceito de rede ou sistema urbano.

A transição das monografias urbanas do passado para as análises das 
redes urbanas foi descrita por pierre George como segue:

Com três anos de intervalo, duas grandes teses foram consagradas ao 
estudo das redes urbanas regionais: a de Michel Rocherfort e aquela 
de Raymond Dugrand. Estes estudos, que assumem o lugar das gran-
des monografias urbanas da geração precedente, cujo modelo foi o 
Grenoble de Raoul Blanchard, correspondem tanto a uma renovação 
da concepção mesma da geografia regional e da geografia urbana, 
quanto à transformação da sociedade e da economia. A passagem da 
monografia de geografia urbana ao estudo de uma rede urbana iden-
tifica-se à passagem da noção de cidade produzida por sua região ao 
papel desempenhado pelo aparelho urbano na organização da região 
(GEORGE, 1964).

porém, essas teses, ao dissecarem as redes urbanas regionais, inte-
ressam-se pelos níveis hierárquicos das cidades, por suas funções e pelos 
papéis a elas reservados no equilíbrio e no dinamismo regionais. E aí ficou 
comprovado que, apesar do peso que têm as cidades principais, denomi-
nadas capitais regionais, os níveis intermediários são fundamentais para o 
bom funcionamento de todo o sistema urbano. As cidades pertencentes a 
esses níveis intermediários foram chamadas de cidades médias e uma de 
suas primeiras caracterizações se encontra no estudo de Rochefort sobre a 
organização urbana da Alsácia:
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Centros intermediários entre as grandes cidades e a multidão de orga-
nismos elementares, as cidades médias da atualidade foram lentamente 
elaboradas no decorrer das fases de concentração econômica. Elas estão 
ainda adaptadas à evolução recente e cresceram durante a segunda 
metade do século XiX e o começo do século XX. Este desenvolvimento 
funcional teria sido suficiente para imprimir a todas as cidades caracte-
rísticas comuns na estrutura de sua população e na organização de seu 
espaço interno? Apesar de tudo, os traços comuns predominam: todas 
as cidades médias se caracterizam por um sistema de eixos comerciais, 
bairros industriais, anexos residenciais de populações abastadas e de 
populações de condição média; todas exercem ainda uma influência 
nas aglomerações limítrofes, sem chegar, todavia, a criar verdadeiros 
subúrbios (ROCHEFORT, 1960, p.283).

Nas teses de Dugrand (1963) e Babonaux (1966) embora não se en-
contrem novas definições de cidades médias, o papel dos níveis urbanos 
intermediários na rede urbana e na vida regionais é sempre enfatizado.

A última tese francesa a influenciar diretamente as pesquisas que seriam 
feitas sobre as cidades médias, a partir de 1971, em Minas Gerais, foi justa-
mente a de Yves Leloup sobre as cidades deste Estado brasileiro, defendida 
em Lyon, no ano de 1969, e publicada em paris, em 1970.

Yves Leloup, geógrafo francês, permaneceu em Minas Gerais, como 
professor e pesquisador da UFMG, entre 1959 e 1963, no quadro de um 
programa de cooperação técnica França/Brasil, e sua experiência “de cam-
po”, além de outras visitas posteriores, acompanhadas de exaustivos levan-
tamentos estatísticos e mapeamentos permitiram que ele construísse uma 
tese pioneira sobre a geografia urbana de Minas Gerais (ver Leloup, 1970).

A tese pode ser dividida em duas grandes partes: na primeira, Leloup 
descreve de um ponto de vista mais geográfico que histórico, o processo de 
urbanização do Estado de Minas Gerais. Ainda nesta primeira parte, o autor 
trata dos níveis (hierarquia) e dos tipos (tipologia) das cidades mineiras. Na 
segunda parte, são descritos, com maestria, os ciclos histórico- econômicos 
de Minas Gerais, responsáveis pelo surgimento de diferentes gerações de 
cidades. É na descrição dos tipos urbanos mineiros que Yves Leloup faz a 
seguinte classificação:
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Quadro 1
Tipologia das cidades de Minas Gerais 

Denominação (Tipos) Cidades (Exemplos)

Capital (“Capitale champignon”, 
Capital-cogumelo)

Belo Horizonte

Centros Regionais (Centres regionales) Juiz de Fora, Uberlândia

Cidades Coloniais (Villes coloniales) Ouro Preto, Diamantina, Sabará, Congonhas, 
Serro, Mariana...

Aglomerações Industriais (Company-Towns) Monlevade, Itabira, Coronel Fabriciano, 
Itabirito

Estações Termais (Estations thermales) Poços de Caldas, São Lourenço, Caxambu, 
Cambuquira, Lambari

Pequenas Cidades Pioneiras (Petites villes 
pionnières)

Almenara, Mantena, Unaí, Janaúba

Cidades Médias (Villes Moyennes) Araxá, Alfenas, Leopoldina, Formiga, Campo 
Belo

Fonte: Elaboração própria com base em Leloup (1970).

De toda sua tese, Leloup não dedica mais que meia página às cidades 
médias de Minas Gerais, porém a qualidade da descrição é tal que só poderia 
ter sido elaborado por quem, de fato, visitou e soube observar os aspectos 
mais característicos dessas cidades nos anos sessenta:

As cidades médias: quando uma cidade ultrapassa 15.000 ou 20.000 
habitantes, a vida não se modifica radicalmente, mas os elementos 
de prestígio e seu papel de centro de relações, para uma zona mais 
extensa, afirmam-se simultaneamente: a) os elementos de prestígio se 
não demonstram o dinamismo real da cidade, mostram pelo menos, 
sua vontade de modernismo. São alguns imóveis que superam 8 ou 10 
andares, batizados “arranha-céu”, abrigando escritórios e profissões 
liberais, um clube ou cinema ultramoderno, uma fonte luminosa na 
praça principal; a circulação de automóveis é mais intensa; o comércio 
de luxo já aparece (material de fotografia, moda, livraria); b) de outro 
lado, o comércio é mais diversificado: encontra-se aí uma dezena de 
atacadistas, concessionárias de automóveis. O equipamento bancário 
compreende quatro ou cinco agências das quais, uma do Banco do 
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Brasil. para a administração, estas cidades são as sedes das circunscrições 
agrícolas (41 no Estado), ou do Departamento de Estradas e Rodagem 
(30 no Estado). O equipamento cultural e sanitário é superior àquele 
das pequenas cidades. Aí há médicos especialistas, um bom hospital, 
um colégio completo para o ensino secundário (e, às vezes, uma escola 
de ensino superior); um jornal aparece todas as semanas. A vida social 
é mais desenvolvida graças à ação dos sindicatos, das associações rurais 
e comerciais, de instalações esportivas mais completas. para vencer o 
isolamento e afirmar sua polarização, um pequeno aeroporto, uma 
estação rodoviária e uma emissora de rádio são os melhores meios. 
Quanto ao equipamento industrial dessas cidades médias, ele permanece 
pouco consequente, como aquele das pequenas cidades, ligado à zona 
rural: indústrias têxteis principalmente ou ainda, construção mecânica, 
química, etc. Nós encontramos este último tipo de cidade média na 
metade sul do Estado, a mais densamente povoada. 
Na cidade média, o “verniz americano” do centro da cidade, a segre-
gação mais marcada dos bairros residenciais aumentam os contrastes 
no interior da cidade (LELOUp, 1970, p.41).

Assim, durante os anos sessenta e o início dos setenta, as cidades médias 
tornam-se um tema relevante na França e, inclusive, começam a chamar a 
atenção em alguns outros países (como o Brasil, por exemplo, quase sem-
pre levado por geógrafos franceses, ou por quem de algum modo teve a 
influência francesa). 

Um outro eixo, ou processo, também conduziria ao aumento de interesse, 
nesse mesmo período histórico, pelas cidades médias: o eixo do planeja-
mento urbano-regional ou, para os franceses, do aménagement du territoire.

1.1.2 O Aménagement du territoire

As intervenções e políticas do poder público no sentido de aprimorar 
o planejamento urbano regional são antigas e variadas. São conhecidos os 
exemplos pioneiros de muitas ações em territórios pertencentes ao império 
Romano (e tantos outros impérios subsequentes). igualmente são conhecidas 
ações não usuais, mas necessárias e eficientes, de governos extremamente  
pouco intervencionistas (a da Tennessee Valley Authority, nos Estados 
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Unidos pós-crise de 1929), ou aquelas ações de governos intervencionistas 
por excelência, como os planos periódicos praticados pelo poder central da 
antiga União Soviética.

Não cabe, evidentemente, no escopo do presente texto, refletir sobre 
todas essas ricas experiências, mais ou menos bem sucedidas, de planificação 
urbano-regional. O que nos interessa prioritariamente é a experiência francesa 
do Aménagement du territoire e como esta política, pelo menos em um certo 
período de sua história, privilegiou as cidades médias, influenciando assim, 
nesse sentido, o interesse e a planificação de outros países além da França.

Mesmo com ações importantes – mas sem continuidade – de inter-
venções públicas na planificação de cidades, regiões e território nacional, 
considera-se que o primeiro grande plano regional francês data de 1953.

É possível que o início deste novo tipo de planificação estivesse ligado 
às novas necessidades de reorganização territorial do período pós-ii Guerra 
Mundial. Não se pode negar, também, que, em função da aproximação 
entre governantes e intelectuais franceses e ingleses antes, durante e depois 
da guerra, houve uma influência do chamado Town and country planning, 
iniciado nas Ilhas Britânicas antes do Aménagement francês.  

Laurence Dudley Stamp, geógrafo britânico e coordenador do Land 
Utilisation Survey of Britain, de 1936 a 1944, relata em sua obra Applied 
Geography, que “o resultado aparente do laissez faire em relação ao desen-
volvimento (econômico) foi um desequilíbrio malsão” (STAMp, 1960, p.141) 
das cidades e regiões do Reino Unido. para este autor, entre os efeitos mais 
danosos territorialmente desse laissez faire estão:

primeiro e principalmente foi o extraordinário crescimento da Grande 
Londres até constituir a maior aglomeração urbana do mundo e, além 
disso, sua extensão até o ponto de produzir inumeráveis problemas 
de transporte e de traslado para os lugares de trabalho. A extensão da 
Grande Birmigham foi outro fenômeno comparável e ambos os cen-
tros pareceram atrair a juventude e debilitar, assim, a vida das zonas 
industriais mais velhas, que se converteram em focos de desemprego, 
de desesperança e de decadência: Gales do Sul, Cumberland Ocidental, 
Tyneside e a jazida de carvão do Nordeste, assim como a Escócia central, 
estagnavam enquanto Londres crescia e florescia (STAMp, 1965, p.141).
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Esta e outras constatações semelhantes provocaram a formação, por 
parte do Governo, de algumas comissões (Barlow, 1940; Justice Scott, 1941; 
Ulthwatt, 1942 e Reith, 1947) com os objetivos de diagnosticar os proble-
mas e propor medidas mitigadoras. Desse processo resultou a criação de 
um Ministério de Planejamento Urbano e Rural e da Lei de Planejamento 
Urbano e Rural (1947), da qual procedem planos e medidas de planificações 
urbano-regionais posteriores, no Reino-Unido.

O Aménagement du territoire francês tem, certamente, também origem 
nos desequilíbrios regionais e no gigantismo urbano, neste caso de paris.  
O geógrafo philippe pinchemel, já em 1952, fazia as seguintes considerações 
sobre o advento do Aménagement du territoire na França:

É no início de 1950 que a ideia de um Plan d’aménagement du terri-
toire é incorporada sob a forma de uma série de decisões ministe-
riais: a Direction de l’Urbanisme et de l’Habitation, no Ministère de la 
Reconstruction et de l’Urbanisme, foi transformada em Direction de 
l’Aménagement du territoire, e um escritório e um comitê do plano 
nacional de aménagement foram criados. (...) O único documento 
oficial, além de vários discursos, é a comunicação feita em 1950 ao 
Conselho de Ministros por Claudius petit, Ministro da Reconstrução 
e do Urbanismo, com o título Pour un Plan national d’aménagement 
du territoire (28 páginas). Mas, o essencial da doutrina, assim como a 
documentação mais importante, tanto crítica, quanto positiva, encon-
tram-se reunidas nas duas obras de J.F. Gravier (1947; 1949). O que se 
deve entender por amenagement du territoire?
“É a busca, no quadro geográfico da França, de uma melhor repartição 
dos homens, em função dos recursos naturais e das atividades econô-
micas. Esta busca é feita na constante preocupação de dar aos homens 
melhores condições de habitat de trabalho, de maiores facilidade de 
lazer e de cultura. Esta busca, não é, portanto, feita com finalidades 
estritamente econômicas, mas, muito mais para o bem-estar e o de-
senvolvimento da população”. Trata-se, como se vê, de uma política 
de melhor localização, de repartição, ou seja, de uma ação de ordem 
essencialmente geográfica (piNCHEMEL, 1952, p.12).

A partir do início dos anos cinquenta e, sobretudo, na segunda metade 
dos sessenta e na primeira do setenta, o aménagement du territoire desenvolve 



28 

várias ações em território nacional, no sentido de dotar o país das infraestru-
turas de que necessita seu progresso socioeconômico; de moderar e ordenar 
a expansão da metrópole parisiense; de fortalecer e dinamizar as metrópoles 
de equilíbrio e, no que nos interesse aqui, no sentido de consolidar os níveis 
intermediários da hierarquia urbana (cidades médias), estimulando o papel 
de intermediação exercido por tais cidades, entre as grandes aglomerações de 
um lado, e as numerosas pequenas cidades e o mundo rural, de outro lado.

Tendo em vista os objetivos aménagement du territoire sintetizados por 
pinchemel linhas atrás, um papel fundamental passa a ser desempenhado pelas 
cidades médias. Ao fazer a resenha do livro do professor da Universidade de 
Bordeux, Joseph Lajugie (1974), Les villes moyennes, pierre George enfatiza o 
papel das cidades médias no aménagement du territoire francês:

A tendência à multiplicação e ao crescimento de aglomerações gigan-
tescas, onde desaparece toda imagem de “urbanidade”, não deixa de 
inquietar, em todos os países do mundo. O plano de ação mundial, 
submetido à discussão da Conferência mundial das Nações Unidas, 
realizado em Bucarest, em agosto de 1974, apresentou, entre outras, a 
recomendação seguinte: por ocasião da elaboração de seus planos de 
desenvolvimento e, em particular, os planos relativos à implantação das 
indústrias e a repartição dos serviços, o modo de repartição da popula-
ção não deveria limitar a escolha, em matéria de habitat, entre grande 
cidade e campo. Conviria examinar-se, seriamente, a possibilidade de 
se criar uma rede de pequenas e médias cidades, ou de reforçar esta 
rede se ela já existe, a fim de reduzir a congestão das grandes cidades, 
sem deixar de oferecer aos rurais a possibilidade de deixar os campos 
(GEORGE, 1975, p.614).

Como se pode concluir das duas análises feitas nas duas seções desta pri-
meira parte, o tema das cidades médias resultou da convergência dos estudos 
da geografia urbana francesa, de um lado, e da evolução do aménagement du 
territoire, de outro lado. Os Quadros 2 e 3, elaborados pelo autor destas linhas, 
resumem os dois processos convergentes.

Como se viu, a primeira parte do presente texto tratou dos processos que 
serviram para valorizar o tema das cidades médias na França. A parte seguinte 
busca mostrar os principais resultados de pesquisas que nos últimos 43 anos, um 
geógrafo mineiro realizou em Minas Gerais, inspirado em seus mestres franceses.
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Quadro 2
Estudos de geografia urbana da França (grandes etapas, autores e temas)

Etapas

Final do 
século XIX 
à 1a Guerra 

Mundial

Da 1a à 2a 
Guerras 

Mundiais

Do final da 2a Guerra aos 
anos 1960/1970

Estudos recentes  
(após 1980)

Principais 
autores

-R. Blanchard
-J. Brunhes
-J. Levainville
-É. Levasseur
-É. Reclus
-J. Reynaud
-G. Vacher
-C. Vallaux
-J. Verne
-P. Vidal de la 
Blache

-A. Alexandre
-R. Blanchard
-J. Brunhes
-G. Chabot
-P. Clerget
-A. Demangeon
-C. Julliard
-J. Levainville
-P. Meuriot
-P. Monbeig
-F. Schrader
-M. Sörre
-C. Vallaux

-V. Babonaux
-P. Barrère
-R. 
Blanchard
-J. Borde
-A. Bully
-M. Castells
-G. Chabot
-A. Chatelain
-P. Claval
-R. Clozier
-R. Dugrand
-J.B.-Gamier
-P. George
-J. Gottman
-J.F. Gravier
-B. Kayser
-J. Labasse
-R. Laferrère
-J. Lajugie
-P. Laborde
-G. Lasserre

-P. Lavedan
-H. Lefebvre
-V. Leloup
-M. Le Lannou
-M. Michel
-R. Monbeig
-M. 
Philipponneau
-J.B. Racine
-M. Rochefort
-M. Roncayolo
-G. Sautter
-M. Sörre
-M. Tabuteau
-R. Teullière
-J. Tricart
-P. Vennetier

-J. Bastié
-A. Berque
-J. Borde
-R. Brunet
-CI. Chaline
-P. Claval
-N. 
Commerçon
-B. Dezert
-G. Duprey
-J.B Garnier
-S. Gaudin
-P. George
-P. Goujon
-F. Guérit
-B. Kayser
-J.P. Laborie
-Ch. Lamarre
-M.C. Mounat
-P. Merlin
-F. Nadou
-Th. Paquot

-Ph. 
Pinchemel
-X. Piolle
-D. Pumain
-J-B. Racine
-J. Remy
-M-C.Robie
-M. Roncayolo
-B. Rouleau
-P. Vennetier

Temas 
predomi-

nantes

-Cidades e 
regiões
-Cidade e 
progresso da 
humanidade
-Críticas às 
grandes 
cidades
-Definições 
da cidade
-Estatísticas 
urbanas
-Economia 
Política da 
cidade
-Habitat 
Urbano
-Monografias 
urbanas: 
“modalidade 
regional”
-Paisagens 
urbanas
-Ambiente 
físico e 
cidades

-Cartografia 
urbana
-Cidades como 
organismos
-Definições da 
cidade
-”Aménagement 
regional”
-Descentralização 
econômica
-Estrutura 
intraurbana
-Funções urbanas
-Método de geo-
grafia urbana
-Limites das 
aglomerações 
urbanas
-Grandes cidades: 
monografias
-Transportes 
urbanos
-Relações 
campo-cidade
-Sítio e posição 
urbanos

-Manuais de geografia urbana
-Relações cidade-campo
-Relações cidade-região
-Teses regionais
-Redes e estruturas urbanas
-Centros e pólos urbanos
-Cidades pequenas e médias
-Metrópoles regionais
-Grandes Cidades
-Setores e zonas intraurbanas
-Geografia Urbana e 
“aménagement”
-Habitat urbano
-Tipologia e hierarquias 
urbanas
-Subúrbios e periurbanização
-Megalópoles
-Produção dos espaços 
urbanos

-Megalópoles
-Tecnópoles
-SIG e cidades
-Cidades Médias
-Pequenas Cidades
-Morfologia e estrutura 
urbanas
-Metropolização e 
periurbanização
-Revitalização dos centros 
urbanos
-Redes e sistemas urbanos
-Produção dos espaços 
urbanos
-Percepção dos espaços 
urbanos
-Cidades e planejamento
-Histórias das cidades
-Qualidade de vida urbana
-Monumentos e turismo 
urbanos
-Lugares urbanos valorizados
-Segregações urbanas

Fonte: Organizado por Amorim Filho (pUC-Minas, 2014).
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Quadro 3
planificação urbano-regional (“Aménagem du Territoire”) na França: 
etapas e temas

Etapas
Crise de 1929 - 

Segunda Guerra 
Mundial

Pós-Segunda Guerra 
- Anos 1970

Anos 
1980-Atualidade

Temas e ações 
predominantes

•	 Projetos e 
ações pioneiros 
internacionais:

-Tennessee Valley 
Authority (E.U.A)
-Town and Country 
Planning (R.U.)
-Planos econômicos 
da antiga URSS
Ações locais, regionais 
nacionais descontínu-
as na França

•	 1947: “Paris et Le 
Désert français”

•	 1953: I Plano 
Regional Francês 
(“criação de in-
fraestruturas e 
superestruturas”)

•	 1962-1965: IV 
Plano Nacional de 
“Aménagement du 
Territoire” e criação 
da DATAR (1963)

•	 1964: Política das 
Metrópoles de 
Equilíbrio

•	 1966-1970: V Plano 
e criação da CNAT; 
continuação das 
políticas para as 
redes urbanas e 
descentralização

•	 1971-1975: Início 
das políticas para 
as cidades médias

•	 1976-1980: VII 
Plano: repartição 
das atividades no 
território e melho-
ria  da qualidade 
de vida

•	 Crise enegética; 
forte diminuição 
do ritmo de de-
senvolvimento 
econômico, au-
mento da pobreza 
urbana e do de-
semprego (Crise 
do Estado)

•	 Crise das políticas 
de “Aménagement 
du Territoire” e 
diminuição dos 
recursos financei-
ros para essas polí-
ticas (avanço das 
políticas liberais)

•	 Renovação dos 
planos da DATAR, 
no sentido de 
estimular parcerias 
com os poderes 
locais e regionais

•	 Criação da 
“Fédération des 
Maires des Villes 
Moyennes” (1988)

•	 Lançamento 
de novos pro-
cedimentos de 
“Contrats de Villes” 
que incluem 
cidades médias

•	 2005- atualidade: 
vários programas 
para as cidades 
médias, inclusive 
com as C.M. da 
União Européia

Fonte: Organizado por Amorim Filho (pUC-Minas, 2014).
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2 Cidades Médias de Minas Gerais: resultados de uma pesquisa 
de quatro décadas

Desde o ano de 1971 (inclusive), o autor deste capítulo, e como parte 
de suas atividades de ensino e pesquisa, sucessivamente em três instituições 
de ensino superior (Fundação Universidade do Oeste de Minas, Formiga – 
MG, de 1968 a 1974; Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte 
– MG, de 1970 a 1995; e pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 
Belo Horizonte – MG, de 1996 até o presente momento), vem estudando as 
cidades médias. Nesta segunda parte do trabalho, as principais publicações 
de minha autoria serão passadas em revista, sobretudo em termos de seus 
resultados mais significativos para aqueles pesquisadores que se interessam 
pelas cidades médias. 

2.1 Uma tese como ponto de partida (1973) e outros estudos da 
primeira fase (1973-1980)

No final dos anos 1960 e no início dos 1970 pude compreender que um 
projeto muito especial para mim – jovem geógrafo e professor, no começo 
da carreira profissional – estava se tornando realidade. pelo fato de ter nas-
cido em Formiga (MG) e de estar novamente nesta cidade, duas vezes por 
semana, na qualidade de professor de ensino superior, passei a observá-la, 
assim como sua região imediata, com um outro olhar: o de estudioso que 
se interessa pela geografia urbana.

por outro lado, na UFMG, em Belo Horizonte, tanto como aluno (1967-
1970), quanto como professor (1970-1995), o contato com a geografia francesa, 
através das publicações e, em particular como aluno sucessivamente dos 
professores Raymond pebayle e Yves Gervaise, permitiu que eu tomasse 
consciência da importância que os geógrafos franceses começavam a atribuir 
às cidades médias.

Esses contatos, juntamente com as observações no terreno, leituras e 
reflexões epistemológicas, fizeram com que logo eu chegasse à constatação 
de que Formiga poderia ser um excelente exemplo de cidade média em 
Minas Gerais. A vivência e o sentimento apontavam nesta direção. Faltava 
uma pesquisa mais aprofundada.
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A oportunidade surgiu quando, ao terminar a graduação em Geografia, 
no ano de 1970, no instituto de Geociências da UFMG, fui convidado pelo 
prof. Yves Gervaise a candidatar-me a uma bolsa do Governo Francês para 
fazer um doutorado em geografia, na França. Minha candidatura foi aprovada 
e o Institut de Géographie, da Université de Bordeaux III, foi a instituição 
escolhida para, sob a orientação do Prof. Guy Lasserre, realizar os estudos e 
as pesquisas que serviriam de base para a elaboração de uma tese de Doctorat 
de Troisième Cycle.

Então, mesmo antes da viagem, dados e informações variados, assim 
como as raríssimas publicações sobre as redes urbanas, especialmente em 
seus níveis intermediários, começaram a ser acumulados e explorados pre-
liminarmente. A viagem para Bordeaux se deu já em 1971.

De comum acordo com o prof. Lasserre, Formiga e sua região foram 
mantidos como temas de tese. Formiga, pelo fato de ser, ao menos com base 
na tese de Leloup (1969/1970), uma cidade média bem típica de Minas Gerais; 
e o Sudoeste Mineiro, por conter tal cidade e por se tratar de uma área de 
contato entre duas regiões das mais características na geografia de Minas 
Gerais: o Sul de Minas (bacia do rio Grande) e o Centro Oeste (Alta bacia 
do rio São Francisco). para minha satisfação, estava como pesquisador em 
Bordeaux o prof. Raymond pebayle que, como já mencionado, tinha sido 
meu professor na UFMG e que, na França, além de grande amigo, seria um 
coorientador informal.

A tese, defendida em dezembro de 1973, se organizou em duas gran-
des partes: a primeira, um estudo regional detalhado, seguindo os moldes 
e o método das teses regionalistas francesas dos anos sessenta (Rochefort, 
Dugrand e Babonaux), utilizando os ensinamentos e os resultados da obra 
de Leloup sobre as cidades de Minas Gerais (1970), com a finalidade de situar 
Formiga como “Une ville de contact dans une région de contact” (AMORiM 
FiLHO, 197, p.5); a segunda parte, centrada na análise das etapas de formação 
histórica da cidade e das características atuais de sua geografia (estrutura 
morfológico-funcional do espaço intraurbano), tendo como orientação tanto 
a caracterização urbana fundamentada em manuais como os de Chabot e 
Beaujeu-Garnier (1963) e George (1969), quanto a identificação daqueles 
atributos que, de acordo com a pouca literatura pertinente, serviriam para 
caracterizar a cidade como média no contexto de Minas Gerais.
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Na introdução, algumas considerações iniciais sobre o que se pensava 
sobre cidades médias no início dos anos setenta merecem ser aqui transcritas: 

Sabe-se que o crescimento descontrolado dos organismos urbanos é 
fonte de inumeráveis problemas não somente para as grandes cidades, 
mas também, para todo o espaço geográfico que as envolvem. Estas 
grandes cidades tendem a constituir possantes polos de atração para 
os homens e para os capitais de vastas regiões do entorno. Na outra 
extremidade da hierarquia urbana, encontram-se as pequenas cidades, 
incapazes – em razão de seu frágil equipamento – de reter homens e 
capitais. Assim, nas regiões onde só existem estes dois níveis de orga-
nização urbana, o resultado é um fluxo demográfico e econômico em 
sentido único: das pequenas cidades e do mundo rural em direção às 
grandes cidades. Todos reconhecem atualmente, que uma organização 
urbana equilibrada exige o desenvolvimento e o fortalecimento das 
aglomerações de nível intermediário susceptíveis de interromper – 
temporária ou definitivamente – uma parte, ao menos, desses fluxos 
demográficos e econômicos que esgotam as pequenas cidades e os 
campos e hipertrofiam as grandes cidades. Essas aglomerações são 
precisamente as “cidades médias” (AMORiM FiLHO, 1973, p.1).

No Brasil, as “cidades médias” são, entretanto, organismos urbanos 
muito poucos estudados e, por consequência, muito mal conhecidos. 
A dificuldade começa com a própria definição da “cidade média”.  
O critério mais usado consiste ainda na abordagem puramente demo-
gráfica: assim, as cidades cuja população se situa entre 20.000 ou 25.000 
e 100.000 habitantes têm sido, em geral, classificadas como “médias”. 
Embora prático e de nenhum modo negligenciável, este critério, to-
mado isoladamente, não é, entretanto, suficiente. A noção de cidade 
média é, como veremos, muito mais complexa e toca, praticamente, 
todos os domínios da vida na própria cidade e no espaço do entorno. 
É certo, em particular, que para poder ser classificada como “média”, 
uma cidade deve ter ultrapassado um certo número de “limiares” que 
se situam no divisor da evolução entre as pequenas e as médias cidades 
(AMORiM FiLHO, 1973, p.1 e 2).
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No que diz respeito ao método empregado neste primeiro estudo das 
cidades médias de Minas Gerais, a descrição é simples e direta, o que reflete 
a crença segura do autor na proposta clássica da escola francesa de geografia:

No quadro deste estudo, nós seguimos sempre uma progressão meto-
dológica em três etapas: inicialmente, o contato direto com a realidade; 
em seguida, a utilização da cartografia como elemento de síntese e, 
finalmente algumas conclusões gerais, que poderão ser testadas em 
outras regiões (AMORiM FiLHO, 1973, p. 4).

2.1.1 A posição geográfica de Formiga: “uma cidade de contato em 
uma região de contato”

Nessa tese, uma série de mapas e fotos, com os respectivos comentá-
rios e as análises (entre as páginas 4 e 28), serve para mostrar que, quanto 
aos fatores da geografia física (geologia, relevo, hidrografia, solos, climas 
e vegetação), a cidade de Formiga e seu município possuem uma posição 
geográfica de contato, na transição entre as regiões do Sul e do Centro-
Oeste de Minas Gerais. Entre as páginas 28 e 51, textos, mapas, quadros e 
texto buscam mostrar que a posição de contato (ou de transição) ocupada 
por Formiga nos quadros naturais se repete com muita clareza, quanto 
aos aspectos humanos (demografia, economia, divisões administrativas, 
urbanização, história, etc.). para exemplificar, selecionamos um aspecto 
diretamente ligado ao interesse principal da tese: a urbanização. Conforme 
Amorim Filho (1973):

A figura 1 (ver página 179 do Caderno de figuras) representa a repar-
tição das cidades em todo o Estado de Minas Gerais, em função do 
número de habitantes. Observando esta figura, fica-se imediatamente 
impressionado pelo fato de que o Sul de Minas e o Alto São Francisco 
(Centroeste) não apresentam grandes centros urbanos. Segundo o re-
censeamento de 1970, só havia uma cidade entre aquelas duas regiões 
que ultrapassava o nível dos 50.000 habitantes: poços de Caldas, perto 
da fronteira com o Estado de São paulo. Todavia o Sul de Minas tem 
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uma série de cidades que poderiam ser classificadas – considerando-se 
apenas o critério demográfico – como “médias”: há, ao todo, sete cida-
des com uma população que se situa entre 25.000 e 50.000 habitantes: 
Varginha, itajubá, passos, pouso Alegre, Lavras, Três Corações e Formiga. 
por seu turno, a região do Alto São Francisco só possui duas cidades 
com mais de 25.000 habitantes: patos de Minas (que pertence muito 
mais às “terras altas” do Oeste de Minas) e Curvelo. Os outros centros 
que ainda poderiam ser considerados importantes na escala regional 
têm de 10.000 a 25.000 habitantes: é um grupo de cidades situadas ao 
longo do eixo do rio São Francisco (AMORiM FiLHO, 1973, p. 30).

Como conclusão desta seção, mostramos que esta posição de contato (de 
transição, de ligação, etc.) da cidade de Formiga, entre as regiões mineiras 
do Sul de Minas e do Alto São Francisco, existe de fato e, se tem algumas 
vantagens, apresenta, também, desvantagens:

para concluir (esta seção), é preciso fazer algumas observações de caráter 
geral. Viu-se que, tanto no domínio da geografia física, quanto naquele 
da geografia humana, Formiga se encontra em uma típica região de con-
tato. Esta posição de contato tem, certamente, vantagens mas, também, 
inconvenientes. Entre as vantagens, duas nos parecem fundamentais: 
de um lado, Formiga tem todas as condições de continuar a agir como 
um “relais” privilegiado entre duas porções diferenciadas do espaço 
geográfico; de outro, sua posição periférica em relação às zonas de ação 
mais intensivas dos grandes polos urbanos do Sudeste brasileiro lhe 
permitirão desenvolver-se com uma certa autonomia. Mas, esta posição 
de contato tem, também, seus inconvenientes que se podem notar, por 
exemplo, nos momentos em que se elaboram os planos de aménagement 
du territoire. primeiramente há grandes dificuldades para se localizar 
a cidade em tal ou qual “região-programa”. Em seguida, pelo fato de 
sua posição regional excêntrica, as cidades de contato, como Formiga, 
correm o risco de serem “esquecidas” pelos poderes públicos, quando 
estes devem selecionar projetos econômicos a realizar-se nas diversas 
regiões do Estado (AMORiM FiLHO, 1973, p. 51).
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2.1.2 As relações externas, as zonas de influência e a rede urbana 
de Formiga

Entre as páginas 51 e 171 da Tese (esta última encerrando o estudo da 
posição geográfica de Formiga e, também, o primeiro volume da tese), 
são tratados os sistemas de comunicação, as funções, as relações externas, 
as áreas de influência, as hierarquias e redes urbanas relacionadas com a 
cidade de Formiga.

2.1.2.1 Fluxos, funções e relações externas

O estudo das relações externas da cidade de Formiga, fundamental 
para o entendimento de sua posição geográfica na região que a envolve e em 
outras escalas mais abrangentes, cobriu, sucessivamente, os seguintes temas:

•	 as redes de comunicação (rodoviária, ferroviária, aérea, de telecomu-
nicações, dos correios, dos jornais, etc.);

•	 os equipamentos econômicos de relações externas (indústria, comércio, ser-
viços); entre os serviços, o ensino superior recebeu uma atenção particular.

No caso das redes, vários mapas foram construídos, dados estatísti-
cos foram levantados, tratados e organizados, resultando daí as primeiras 
indicações sobre a extensão e as direções das relações tecidas a partir da 
cidade de Formiga.

Em termos de intensidade de ligações entre Formiga e outras cidades, 
vários tipos de fluxos foram quantificados, mapeados e analisados:

•	 viagens intermunicipais de ônibus;
•	 viagens intermunicipais de trens;
•	 fluxo de correspondências (cartas e telegramas);
•	 chamadas telefônicas.

O fluxo de ônibus, no Brasil dos anos 1970 era (e continua sendo atual-
mente) um dos principais indicadores das relações interurbanas. No caso dos 
fluxos de ônibus a partir de Formiga (Figura 2 - ver página 180 do Caderno 
de figuras), fica evidente o predomínio das ligações para Arcos e pains, em 
um primeiro nível; iguatama, piumhi, pimenta, pedra do indaiá, Santo 
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Antônio do Monte e Lagoa da prata, em um segundo nível; Divinópolis 
e Belo Horizonte, no terceiro nível e, finalmente, Campo Belo, no quarto. 
para as demais cidades, as ligações são menos intensas.

Mesmo baseada em apenas uma variável (o fluxo semanal de ônibus 
interurbanos), a Figura 2 já fornece uma primeira pista sobre as cidades e 
municípios com os quais a cidade de Formiga mantém suas relações mais 
intensas: Arcos, pains, iguatama e piumhi. Como todas essas cidades eram 
(e continuam sendo na atualidade) menores que Formiga, pode-se levantar 
a hipótese de que estas, usando uma expressão muito comum nos anos 1960, 
fazem parte da área de influência mais imediata de Formiga.

para dar uma sustentação mais efetiva cientificamente a esta primeira 
delimitação, resultante apenas do fluxograma das viagens de ônibus, foi re-
alizado um levantamento cuidadoso junto aos mais variados equipamentos 
de relações externas sediados na cidade de Formiga e com alcance incluindo, 
além do município-sede, pelo menos mais um município. Trinta equipamentos 
terciários (unidades de comércio e de serviços), públicos e/ou privados, foram 
selecionados e pesquisados para comporem uma matriz de duas entradas 
(nas colunas, os equipamentos; nas linhas, os municípios cobertos por cada 
um desses equipamentos). A matriz, denominada por nós matriz de relações 
externas, pode ser visualizada no Quadro 4.

A matriz mostra que o ensino superior (representado à época, pelas 
Faculdades da Fundação Universidade do Oeste de Minas – FUOM) era o 
equipamento terciário presente em Formiga que tinha a área da influência 
mais extensa. Aparecia, em seguida, um órgão público, isto é, o Departamento 
de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG, e o comércio de imple-
mentos e máquinas agrícolas, sobretudo para atender as importantes zonas 
agropecuárias de Arcos, pains e piumhi.

Com base nesta matriz, foi realizado o mapa da Figura 3 (ver página 
181 do Caderno de figuras), que hierarquiza os municípios alcançados com 
maior ou menor intensidade, em 1973, pelos equipamentos terciários sediados 
em Formiga. Os resultados são muito parecidos com aqueles obtidos com o 
fluxograma das viagens semanais de ônibus:
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•	 seis municípios, situados a oeste-noroeste da cidade de Formiga, são 
alcançados por mais de 15 equipamentos terciários sediados nesta cidade: 
Arcos, pains, pimenta, iguatama, piumhi e Bambuí;

•	 cinco municípios alcançados por um número entre 10 e 15 de equipa-
mentos: Capitólio, Japaraíba, itapecerica, Santo Antônio do Monte e 
Lagoa da prata. É importante notar em relação a estes municípios que, 
com exceção de Capitólio (mais ligado a piumhi e Formiga), os demais, 
mesmo tendo alguma ligação com Formiga, estavam já em 1973, mais 
ligados à cidade de Divinópolis;

•	 os demais municípios, embora cobertos por alguns poucos equipamentos 
terciários de Formiga, só mantêm com esta cidade ligações pouco intensas.
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para caracterizar ainda melhor a área de relações privilegiadas de 
Formiga, dois procedimentos foram realizados:

•	 dois gráficos, hierarquizando os municípios em função de suas respec-
tivas populações e daquelas populações alcançadas com regularidade 
pelos equipamentos terciários de Formiga (Figura 4 - ver página 182 
do Caderno de figuras);

•	 um mapa com todas as cidades presentes no espaço de relações de 
Formiga, classificadas hierarquicamente, com base em dados de 1970. 
Observa-se que Formiga tem, realmente, a mais alta centralidade nesta 
região, seguida das cidades de Arcos, piumhi e Bambuí. Das três, a 
mais próxima à cidade de Formiga é Arcos (Figura 5 - ver página 183 
do Caderno de figuras).

2.1.3 Etapas de evolução da cidade e sua estrutura  
morfológico funcional

A cidade de Formiga, enquanto área em sua organização intraurbana 
é, como já se afirmou atrás, o objeto primordial do segundo volume da tese. 
Este volume começa com um capítulo introdutório voltado para as etapas 
da história da cidade e da região de Formiga. A este respeito, eis o que se 
encontra, resumidamente na tese:

para estudar esta evolução, escolhemos três períodos da história da 
cidade. Cidade de contato e de passagem, cuja economia depende 
fundamentalmente das comunicações, o meio de transporte dominante 
em cada época constitui um critério seguro para a delimitação desses 
três períodos. As modificações no sistema, nas direções e nos meios de 
transporte tiveram sempre consequências imediatas, ou no longo prazo, 
sobre a estrutura e o dinamismo de Formiga. Nessas bases, nós pode-
mos, então, distinguir três etapas na evolução da cidade: a) a primeira 
corresponde à criação, à implantação e à consolidação da aglomeração; 
ela ocupa cronologicamente todo o século XiX. Ela é caracterizada pela 
predominância dos meios de transporte essencialmente animais, como 
as tropas de burros e os carros de bois; b) a segunda vê a abertura e o 
funcionamento da estrada de ferro; ela se estende dos primeiros anos 
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deste século (XX) até os anos quarenta; c) a terceira é a fase de abertura 
de rodovias; ela tornou possível o recente desenvolvimento da cidade 
de Formiga. É a fase atual (AMORiM FiLHO, 1973, p.173-174).

A expansão do tecido urbano de Formiga se dá, também, por etapas 
históricas que têm uma sequência com pequenas variações em relação às 
etapas da evolução das redes e dos meios de transportes que acabam de ser 
descritas. Essas etapas podem ser identificadas na Figura 6 (ver página 184 
do Caderno de figuras). Antes de 1820, a cidade tinha dois núcleos iniciais, 
um mais alto, na praça São Vicente Ferrer, onde estavam os poderes admi-
nistrativo e eclesiástico da cidade, e outros entre as atuais praças Ferreira 
pires e Getúlio Vargas, onde havia alguns serviços e a principal concentração 
do comércio formiguense. Nas etapas seguintes, a cidade se expandiu no 
entorno desses núcleos originais e, mais recentemente, principalmente na 
direção Oeste-Noroeste, na saída mais dinâmica de Formiga, polarizada 
pela rodovia MG-50, que liga Belo Horizonte e Divinópolis às cidades de 
passos e São Sebastião do paraíso, chegando finalmente à divisa com o 
Estado de São paulo.

Em seguida, entre as páginas 222 e 259, o foco da tese se volta para 
as questões demográficas, com um capítulo cujo título é a “estrutura da 
população” e que cobre os temas clássicos dos estudos populacionais em 
geografia: o crescimento demográfico, faixas etárias e razão de sexo, saúde 
e escolaridade, migrações e a estrutura sócio-profissional. Além dessas 
análises tradicionais, o capítulo abre uma seção para pesquisar as atividades 
chamadas informais (trabalhadoras domésticas, “biscateiros”, engraxates, 
vendedores ambulantes e prostitutas).

Da página 260 a 313, desenvolve-se o capítulo que trata da “estrutura 
do espaço urbano de Formiga”, baseado, quase que integralmente, em pes-
quisas no terreno. Uma grande parte deste capítulo se encontra sintetizada 
na Figura 7 (ver página 185 do Caderno de figuras).

Esta figura, que tem como título “Formiga – Distribution du Commerce- 
1971”, assume uma importância epistemológica bem maior, pois é com base 
nela que se elaborou um outro mapa (Figura 8 - ver página 186 do Caderno 
de figuras), com a estrutura morfológico-funcional de Formiga, que serviria 
de orientação e inspiração para vários outros estudos do presente autor, as-
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sim como de muitos trabalhos de geografia urbana cobrindo outras cidades 
médias mineiras e realizadas em algumas das mais importantes instituições 
de ensino superior de Minas Gerais.

A Figura 8 é, sob a forma cartográfica, uma espécie de grande síntese 
dos principais aspectos de organização do espaço intraurbano de Formiga. 
Algumas considerações fundamentais, feitas na “conclusão da segunda 
parte” da tese, serão transcritas a seguir para caracterizar esta organização 
visualizada pelo autor, já em 1972-73, como um sistema complexo, o que 
mostra, por outro lado, que até as orientações epistemológicas da clássica 
escola francesa de geografia começavam a se modificar, não somente por 
pressões externas mas, também, a partir do seu próprio interior. Essas con-
siderações, contidas na tese, são as seguintes:

A cidade de Formiga (assim como outras cidades médias brasileiras 
situadas em um nível semelhante de evolução) aparece, então, como 
um “sistema” apresentando já um certo grau de complexidade (...). 
Em primeiro lugar, como já vimos, existe um centro de comércio, de 
serviços e de decisões que assegura a coordenação, de maneira mais ou 
menos intensa, dos diversos elementos do sistema (assim considerados 
os diferentes setores da cidade). Em torno deste núcleo central, há 
uma zona pericentral bem integrada ao funcionamento do sistema e 
representando, em uma certa medida, um lugar de expansão do centro 
da cidade. A função residencial domina nesta zona pericentral, como, 
aliás nos setores periféricos. Os espaços periféricos, por seu turno, não 
formam uma zona contínua; eles aparecem como um espaço polinuclear, 
cujas unidades estão separadas umas das outras e apresentam um grau 
maior ou menor de integração ao sistema geral, dirigido pelo núcleo 
central (AMORiM FiLHO, 1973, p.315).

Cada um dos elementos que constituem a estrutura da cidade de Formiga 
(o centro, a zona pericentral, os loteamentos e as “vilas”) se caracteriza 
por uma fisionomia, uma intensidade de movimentos, uma série de 
funções próprias, cujo grau de complexidade decresce, de maneira mais 
ou menos homogênea, do centro para a periferia. Um aspecto muito 
importante a ser assinalado é que a “modernização” ou renovação, de 
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todo o sistema se faz a partir do núcleo central (o centro regulador), 
em direção à periferia. isto porque, no estágio atual de evolução da 
cidade não há ainda nenhum outro “centro de decisões”, do mesmo 
modo que não há, ainda, uma zona industrial que, em certas cidades, 
tem tendência a funcionar como um centro secundário de direção. 
Assim mesmo, a existência de subcentros comerciais na zona pericen-
tral aparece como um complemento do núcleo central: o comércio de 
produtos de consumo corrente predomina aí claramente. Na realidade, 
os comércios “semi-raros” e “raros” são localizados no centro e o co-
mércio “cotidiano” se desloca para outras zonas da cidade. Na periferia, 
a integração dos “loteamentos” é bem mais fácil que a integração das 
“vilas”, não somente porque as comunicações com o núcleo central são 
mais fáceis para os loteamentos mas, também, porque suas populações, 
se bem que de maneira ainda incompleta, são muito mais integradas à 
vida propriamente urbana (AMORiM FiLHO, 1973, p.315-316).

Como se pôde ver, a segunda parte (a quase totalidade do segundo 
volume) da tese teve como foco principal os aspectos mais significativos da 
organização intraurbana de Formiga. isto só foi possível graças à conver-
gência de dois processos distintos:

•	 um, representado pelos ricos ensinamentos oferecidos pelo professor 
Jean Borde1, que foi o primeiro a mostrar-me, em sala de aula, a rique-
za entre formas, funções e estruturas urbanas e do papel que a cidade 
desempenha em seus espaços de relações;

•	 um outro, ligado à experiência de vida e de observação cuidadosa da 
geografia específica da cidade de Formiga e da região a ela ligada por 
laços funcionais, que se consolidaram com o tempo.

Assim, ao final desta breve releitura da tese sobre Formiga e sua região, 
quatro considerações sintéticas podem ser feitas: a) trata-se de um estudo 
realizado entre 1970 e 1973, em Bordeaux (França), por um estudante mineiro, 
sobre o tema das cidades médias, cuja importância capital para qualquer 
região ou país os geógrafos franceses tinham descoberto no decorrer dos 
anos sessenta e no início dos setenta; b) opção por um estudo geográfico 

1. O professor Jean Borde foi meu professor de geografia urbana na Universidade de Bordeaux, 
em 1971-1972 e faleceu prematuramente em 1977.
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detalhado de Formiga, uma cidade do Sudoeste de Minas Gerais, conside-
rada unanimemente à época como uma típica cidade média em sua região 
e no Estado; c) fidelidade às orientações de uma geografia urbano-regional 
já consagrada pela tradição da escola clássica francesa, porém ampliada 
por conceitos novos, incorporados pelo autor (e aceitos pelo professor Guy 
Lasserre, orientador), tais como: sistema, estrutura, função, centralidade, 
limiar, descontinuidade, etc., assim como técnicas como as matrizes ou as 
análises de correlações, mais presentes, até então, em outras escolas geográ-
ficas; d) por fim, uma reflexão permanente em busca do entendimento da 
categoria cidade média, não mais de caráter predominantemente estatístico 
(como já se fazia para fins imediatistas) mas, geograficamente, levando em 
consideração o papel da intermediação (“relais”, em francês) que tal categoria 
de cidades desempenha principalmente em seu espaço regional.

2.1.4 Outros estudos da primeira fase (1970-1980)

Após a defesa da tese de doutorado analisada nas páginas precedentes, 
o autor do presente texto deixou o Curso de Geografia da FUOM, (Formiga) 
e a disciplina Geografia, do COLTEC/UFMG (1970-1974), para assumir 
funções de magistério e de pesquisa, em regime de dedicação exclusiva, 
junto ao iGC/UFMG, a partir de meados de 1974.

Entre 1975 e 1978, em parte apoiado por bolsas do CNpq e da própria 
UFMG, este autor formou um grupo de estudos das cidades médias2 que, sob 
sua coordenação, fez pesquisas principalmente no Alto paranaíba mineiro. 
Em termos mais pessoais, continuaram os estudos e as reflexões de caráter 
epistemológico sobre as cidades médias. Dessas duas linhas de pesquisa, 
surgiram respectivamente dois trabalhos diferentes, mas complementares.

2.1.4.1 Um esquema metodológico para o estudo das cidades médias3

2. Compunham o Grupo de Estudos das Cidades Médias do iGC/UFMG, em 1976, os se-
guintes pesquisadores: Coordenador: Oswaldo Bueno Amorim Filho; pesquisadores: Ana 
Maria S. Coelho, Antônia Eloísa Brasil; Eliane de Castro A. e Silva; José Villani Marques; 
Maria de Lourdes A. de Ávila; Marilane R. Magalhães; Sandra Maria L. pinto; Sérgio R. 
Gouveia; Tarcísio B. de Andrade e Zeneide M. dos Santos.
3. Comunicação apresentada ao Segundo Encontro Nacional de Geógrafos, realizado na 
UFMG, em Belo Horizonte - MG, em julho de 1976. 
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Neste texto, dois aspectos principais podem ser considerados: uma 
primeira reflexão sobre alguns dos atributos geográficos encontrados nas 
cidades médias (Formiga e patos de Minas) pesquisadas com detalhe, até 
meados de 1976; uma proposta de método e técnicas empregados nestas 
pesquisas sobre as cidades médias mineiras. É evidente que o segundo item 
assume um caráter ao mesmo tempo epistemológico e normativo.

São os seguintes atributos de uma cidade média, em Minas Gerais, no 
ano de 1976:

•	 a cidade média deve ser capaz de manter interações constantes e de 
um nível razoável de intensidade e de qualidade, tanto com seu espaço 
regional, quanto com aglomerações urbanas de hierarquia superior;

•	 a cidade média deve ter as condições necessárias para estabelecer rela-
ções de dinamização com o espaço rural microrregional que a envolve;

•	 uma cidade média só deve ser considerada média na medida em que já 
apresente uma certa autonomia na criação de pelo menos uma parcela 
de seus equipamentos de relações externas;

•	 o sistema de relações de cada cidade média deve apresentar uma in-
tensidade e um grau de conectividade tais que facilitem as já referidas 
interações com o espaço microrregional e com os níveis superiores da 
hierarquia urbana;

•	 a estrutura morfológica interna da cidade média, em consonância com 
sua posição no processo de evolução, deve apresentar: a) um centro já 
relativamente complexo (com grande número de equipamentos ser-
vindo um espaço que ultrapasse os limites puramente locais); b) um 
número variável de subccentros (cujo forma, funções e espaço de re-
lações variam grandemente de cidade para cidade, mas que atendem, 
em sua maioria, apenas às necessidades de populações locais); c) uma 
periferia que evolui muito mais através de “saltos” (descontinuidades 
espaciais repentinas, resultando numa estrutura polinuclear), do que 
através de uma expansão lenta e homogênea de toda a “coroa periférica” 
do tecido urbano;

•	 por outro lado, não deve ser desprezado o fato de que aspectos tais como 
tamanho, estrutura interna e relações externas das cidades médias po-
dem variar bastante de região para região, sendo naturalmente função 
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do nível de desenvolvimento, da posição geográfica e das condições 
histórico-sociais de formação de cada uma destas regiões.

•	 Finalmente (e essa é uma de nossas hipóteses de trabalho mais importan-
tes), a noção de “cidade média” não deve ser confundida necessariamente 
com a noção de “centro de polarização regional ou microrregional”.  
A coincidência não existe sempre. Além disso, as relações da “cidade 
média” com seu “environment” nem sempre são relações de “dominação”, 
podendo ser também relações de estímulo e de dinamização (e é nesse 
sentido que a política das cidades médias deve ser encaminhada) e, 
em certos casos, até de dependência. (AMORiM FiLHO, 1976, p. 8-9).

No que diz respeito à metodologia de pesquisa das cidades médias, eis 
os termos da proposta apresentada em 1976:

para a identificação e a classificação tipológica e hierárquica das cidades 
médias, dois grandes conjuntos de indagações devem (...) orientar o 
trabalho:

•	 aquelas relacionadas com as interações (relações externas e redes de 
cada uma das cidades estudadas)

•	 e aquelas relacionadas com a estrutura da organização morfológica 
interna das cidades (AMORiM FiLHO, 1976, p. 9).

As etapas do método de análise (...) apresentam uma sequência em que 
se observa um encaminhamento que parte das classificações gerais, para 
classificações baseadas em aspectos do espaço regional e, finalmente, para 
aquelas em que os elementos de análise são as características do próprio 
espaço urbano. Essas etapas são:

•	 O ponto de partida é uma classificação tipológica e hierárquica das 
cidades baseada em uma análise fatorial. Os limiares demográficos 
considerados na amostragem foram os de 10.000 habitantes (nível infe-
rior), e 150.000 habitantes (nível superior). A escolha do limiar inferior 
está fundamentada no fato de que, de um modo geral em Minas, é a 
partir de uma faixa demográfica próxima dos 10.000 habitantes que 
as cidades podem começar a apresentar uma certa continuidade na 
criação de equipamentos de ação extra local.
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•	 por outro lado, a escolha do limiar superior tem por base uma outra 
mudança de escala no âmbito de ação dos equipamentos urbanos: 
com efeito, as cidades mineiras cuja a população se aproxima desse 
limiar tem já um considerável número de equipamentos cuja ação não 
se restringe mais ao nível regional próximo, estendendo-se a espaços 
maiores, às vezes até ao nível nacional. Devemos observar ainda que 
essa primeira fase do estudo é a de caráter mais geral e é a única, em 
toda a análise, em que as variáveis consideradas foram obtidas, em sua 
maior parte, através dos censos. A seleção das variáveis para a matriz de 
entrada na análise fatorial foi orientada para aspectos tanto de natureza 
socioeconômica, como para aqueles que nos forneçam indicações sobre 
a capacidade real ou potencial de relacionamento externo das cidades.

•	 A segunda etapa do trabalho prevê a delimitação dos sistemas espaciais 
de relações externas de cada uma das cidades consideradas na fase 
anterior. A delimitação e a análise desses sistemas espaciais terão por 
base dois tipos de abordagens:

a) A “matriz de relações externas”, isto é, uma matriz em que são relacio-
nados os equipamentos de ação extra-local de cada cidade e o espaço 
por eles servido, do mesmo modo que certos tipos de fluxos (viagens de 
ônibus, chamadas telefônicas, etc...), considerados a partir das mesmas 
cidades e o espaço em que são mais intensos. O importante a conside-
rar aqui é que não se trata de definir os limites do “espaço polarizado” 
(mesmo porque muitas cidades incluídas na análise não têm “poder” 
de polarização, mas sim um espaço ou um sistema espacial de relacio-
namento externo) . Uma vez delimitado esse sistema espacial, algumas 
características geo-sócio-econômicas desses espaços (por exemplo: 
extensão do sistema, características e potenciais oferecidos por seu 
quadro natural; população total nele contida, etc...) serão estudadas. isto 
permitirá, por exemplo, ter-se uma ideia mais real das possibilidades 
de instalação de equipamentos (privados ou públicos), com a vocação 
regional ou microrregional em cada uma das cidades selecionadas.

b) O poder da conexão das cidades com seus respectivos sistemas espa-
ciais de relações externas será ainda verificado através de um estudo de 
redes, tendo por base certas características (densidade e conectividade, 
por exemplo) da rede rodoviária compreendida no espaço de relações 
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de cada uma das cidades. Trata-se de um estudo elementar de redes, 
utilizando-se: 
Uma “matriz de conexão direta” entre cada uma das cidades considera-
das como médias e as demais (aqui consideradas como “nós”), situadas 
dentro do seu espaço de relações; 

•	 Índices de conectividade, baseados na relação eixos/nós. 
•	 A terceira e última classificação tipológica e hierárquica estará baseada 

na estrutura interna das cidades. Dois aspectos morfo-estruturais serão 
ai levados em conta: 

a) o número e as características do centro e subcentros no interior de 
cada cidade; 

b) o número e as características das unidades de expansão periférica. 
•	 A fase de conclusão da análise constará de um diagnóstico final, a partir 

de uma classificação tipológica e hierárquica que considere todas as 
etapas classificatórias anteriores, com base em uma análise de agrupa-
mento. (AMORiM FiLHO, 1976, p. 10-15).

Essas etapas gerais, variando apenas quanto ao maior ou menor uso das 
técnicas estatísticas, vêm sendo adotadas em várias das pesquisas realizadas 
em Minas Gerais desde então. Apenas a partir dos anos 1990, os pesqui-
sadores das cidades médias mineiras começaram a incluir outros temas e 
outras técnicas em seus estudos.

2.1.4.2 O estudo de Patos de Minas

O terceiro trabalho produzido por este autor, ainda na primeira fase das 
pesquisas sobre as cidades médias mineiras (1970-1980), é um estudo sobre 
a cidade de patos de Minas, na região do Alto paranaíba. Este estudo tinha 
por objetivo estender a outras pesquisas em Minas Gerais, os conceitos, a 
sequência metodológica e as técnicas já aplicadas na tese sobre Formiga. 
Teriam essas abordagens sucesso quando utilizadas em cidades médias 
maiores demográfica, econômica e espacialmente?

As técnicas usadas para caracterizar as relações externas de patos de 
Minas foram praticamente as mesmas que tinham sido empregadas em 
Formiga, ou seja, para relações de mais longa distância foram elaborados 
vários fluxogramas (viagens de ônibus, movimento e direções de corres-
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pondências postadas na cidade e origens dos hóspedes dos hotéis de patos 
de Minas, etc.).

Em síntese, esses fluxogramas mostraram que, no que se refere à lon-
ga distância, as relações mais intensas se fazem primeiramente com Belo 
Horizonte (em forte posição de liderança), seguida de São paulo, Brasília e, 
já no Triângulo Mineiro, com Uberlândia. Aliás, as relações externas que 
mais vinham crescendo, nos últimos dez anos, eram aquelas que se teciam 
com Brasília (capital nacional, com forte poder de atração migratória e polo 
das relações político-administrativas) e com Uberlândia (novo polo de cres-
cimento do Triângulo Mineiro, dotada de grande dinamismo econômico). 
para as relações na região polarizada por patos de Minas, uma matriz de 
relações externas, cobrindo 34 equipamentos, entre os mais importantes 
daqueles sediados na cidade, foi utilizada, tratada e mapeada.
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Os municípios que participam regularmente das relações criadas a 
partir de 15 ou mais equipamentos, com sede na cidade de patos de Minas, 
podem ser incluídos em um espaço de relações liderados por patos de Minas, 
uma vez que todos eles têm população inferior à cidade e município-polo 
(Figura 9 - ver página 187 do Caderno de figuras).

Depois de analisar as características sócio-econômicas mais importantes 
de toda a região comandada por patos de Minas, a pesquisa se voltou para 
o estudo da organização do espaço intraurbano da cidade capital do Alto 
paranaíba Mineiro.

A Figura 10 (ver página 188 do Caderno de figuras) traz ao observador 
alguns aspectos que permitem duas constatações fundamentais quando se 
comparam as cidades médias de Formiga (dados principalmente de 1972) e 
patos de Minas (dados na maioria de 1975). A primeira é a de que, em termos 
estruturais, os dois espaços urbanos têm características semelhantes, isto é:

•	 um centro terciário polifuncional que tem grande dinamismo e que é 
o mais importante em cada cidade, servindo, por meio de seus equipa-
mentos mais raros, não apenas a cidade e o município onde se localiza, 
mas também, as cidades e os municípios vizinhos;

•	 uma extensa zona pericentral, com função residencial predominante, 
mas por outro lado, com a presença de subcentros, também polifun-
cionais (de alcance mais local), ou especializados (veículos, acessórios 
e serviços conexos; saúde; ensino superior; etc.);

•	 periferias contínuas ou descontinuas (estrutura polinuclear), estas últi-
mas divididas em periferias bem integradas (loteamentos) e periferias 
mal integradas (“vilas”);

•	 espaços periurbanos (em que se misturam aspectos rurais e urbanos) 
na zona geográfica que envolve, de maneira imediata, a mancha urbana.

As diferenças mais significativas observadas na comparação desses 
aspectos das duas cidades foram:
•	 o centro terciário de patos de Minas é mais extenso espacialmente e, ao 

mesmo tempo, tem maior número e maior densidade de equipamentos 
de comércio e de serviço que Formiga;
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•	 a zona pericentral é bem mais extensa que a de Formiga e possui sub-
centros de serviços e comércio maiores que seus homólogos de Formiga. 
Embora nesta última cidade esses subcentros sejam mais numerosos 
que os de patos de Minas; é também verdade que tanto o centro terci-
ário principal, quanto os subcentros de patos de Minas, em função de 
uma sofisticação maior de equipamentos de serviço e comércio, têm 
um alcance em geral maior que os de Formiga;

•	 a periferia contínua de patos de Minas é bem mais extensa que a de 
Formiga, em função naturalmente da maior dimensão da zona pericen-
tral patense; já a periferia descontínua de Formiga é mais extensa, mas 
possui unidades, tanto de loteamentos, quanto de “vilas” bem menos 
densas que as de patos de Minas. Aliás, as “vilas” de patos de Minas, 
não obstante o maior tamanho desta cidade em todos os sentidos que 
se queira analisar, são menos numerosas e menores que as de Formiga. 
Seria esta uma indicação de que patos de Minas teria menos problemas 
sociais na periferia urbana que Formiga? É bem possível, mas essa é 
uma pesquisa que, à época, não foi feita;

•	 quanto à zona periurbana, as diferentes condições dos contextos geo-his-
tóricos das duas cidades fazem com que Formiga tenha, pelo menos na 
direção de Arcos, iguatama e pains (Oeste – Noroeste) e na direção de 
pimenta, Capitólio e piumhi, uma auréola periurbana mais extensa que 
a de patos de Minas, pois neste último município, pela fraca presença 
de aglomerados semi-rurais em seu entorno, a transição urbano-rural 
era, pelo menos no início dos anos 1970, mais rápida que em Formiga.

Em resumo, o trabalho de patos de Minas e, sobretudo, sua compara-
ção com o de Formiga, mostraram que as duas aglomerações urbanas eram 
bons exemplos de cidades médias em Minas Gerais. No entanto, mostrou 
igualmente que há diferenças hierárquicas e tipológicas entre cidades per-
tencentes a uma mesma categoria urbana. Este último aspecto seria bastante 
explorado em outras fases das pesquisas sobre cidades médias, feitas por 
este mesmo autor (só ou com associados, a partir de 1980) (ver página 189 
do Caderno de figuras). 
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2.2 Os trabalhos da segunda fase (1980-atualidade): as cidades 
médias de Minas Gerais

Não obstante o principal foco desta segunda fase que compreende mais 
de três décadas, ter sido a busca de uma compreensão mais aprofundada, não 
mais de certas cidades e suas regiões (como tinha acontecido primeiramente 
em Formiga e, depois, com patos de Minas) mas, sobretudo, do junto das 
cidades médias mineiras, outros temas também foram contemplados nas 
pesquisas do autor destas linhas.

Assim, antes de nos voltarmos para o foco principal das pesquisas a 
partir de 1982, três outros conjuntos temáticos, que foram objetos de estu-
dos mais ou menos extensos, merecem nossa atenção no presente resumo:

•	 um balanço sobre os projetos e programas oficiais para as cidades médias 
brasileiras e mineiras, realizados na década de 1970, certamente sob a 
influência, pelo menos formal, da experiência francesa. Este estudo 
resultou de um convite feito ao autor destas linhas pela professora 
Bertha Becker, da UFRJ, que organizava um conjunto de trabalhos geo-
gráficos brasileiros, a serem levados ao Congresso da União Geográfica 
internacional, em Tóquio (Japão), no ano de 1980;

•	 um conjunto de eventos internacionais e de trabalhos sobre cidades 
médias mineiras, brasileiras e de países sul-americanos, refletindo uma 
tendência à internacionalização de nossas pesquisas, sobretudo a partir 
de 1990-1991. Esta tendência, aliás, embora tenha tido alguma diminuição 
em relação ao forte dinamismo dos anos noventa, vem prosseguindo 
desde a passagem de século e de milênio;

•	 alguns estudos isolados que continuam a ser feitos, ampliando e 
aprofundando as pesquisas realizadas nos anos 1970 e descritas nas  
páginas precedentes. 

2.2.1 O texto para o Congresso da UGI, em Tóquio (1980)

Em 1980, o texto Middle size cities and Brazil’s territorial planning 
fez parte do volume das contribuições brasileiras, organizado por Bertha 
Becker e apresentado ao Congresso de União Geográfica internacional,  
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Tóquio 19804. Após uma breve reflexão sobre a questão das cidades médias 
no nível mundial, europeu e francês, em particular, o texto passa a analisar 
a política governamental para as cidades médias no Brasil. primeiramente o 
autor faz uma constatação:

Na realidade, até 1975/76 não se pode falar que existia uma política ur-
bana para o Brasil. O que se observa é a existência de políticas e ações 
de cunho setorial ou pontual, resultado muito mais da intuição espacial 
de nossos planejadores e políticos do que da existência de programas 
fiéis a diretrizes globais, teoricamente fundamentadas. A multiplicação 
dos estudos técnicos sobre as cidades na organização do território, bem 
como a intensificação dos problemas socioeconômicos nas grandes ci-
dades levaram à primeira tentativa importante de elaboração de uma 
política urbana nacional. Esta tarefa coube a Francisconi e Souza (1976), 
que escreveram o primeiro documento de larga difusão, sobre uma po-
lítica urbana global para o Brasil. Este trabalho representa um marco 
na elaboração da política urbana e de organização territorial do Brasil 
(AMORiM FiLHO, 1984, p.13-14).

Além disso, e evoluindo em direção semelhante à das sugestões de 
Fracisconi e Souza, o ii plano Nacional de Desenvolvimento (pND, 1975/1979) 
traz inovações em relação ao pND anterior:

Suas opções principais são basicamente de cunho geográfico funcional, 
em contraposição às orientações baseadas em soluções de engenharia 
para os problemas intraurbanos, como vinha ocorrendo até então. Melhor 
estruturação do sistema urbano e ocupação do espaço interior são as 
principais diretrizes espaciais do ii pND. Não abandonando a política 
de implantação efetiva das regiões metropolitanas, recentemente criadas 
(1973), o ii pND é o primeiro plano de desenvolvimento nacional a se 
referir explicitamente às necessidades de se fortalecer as metrópoles 
regionais e as cidades de porte médio (AMORiM FiLHO, 1984, p.13).

4. Este texto teve duas publicações, uma em português e outra no original, em inglês, além 
do volume apresentado em Tóquio (AMORiM FiLHO, 1984; 1986).
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Foi na vigência do ii pND que foi implementado o Programa para as 
Cidades de Porte Médio”, em duas etapas (1976/77 e 1978/79) do qual poderiam 
beneficiar-se as cidades com população não inferior a 50.000 habitantes e que 
não fizessem parte dos programas para as metrópoles:

O programa para as Cidades de porte Médio tinha por objetivo atuar em 
dois níveis da realidade das cidades contempladas. No domínio intraur-
bano, através de projetos de modernização e criação de equipamentos de 
infraestrutura básica, de equipamentos sociais (saúde, educação, lazer, 
etc.), de equipamentos de transportes, de projetos de disciplinamentos de 
uso e de ocupação do solo, bem como da expansão urbana e, finalmente, 
de projetos de preparação de recursos humanos para a administração 
municipal. No domínio das relações externas das cidades, o programa 
previa a realização de estudos para a localização de equipamentos terciários 
de alcance microrregional ou regional, e o oferecimento de incentivos 
fiscais para orientar os fluxos de capitais (industriais ou não) para as 
cidades de porte médio (AMORiM FiLHO, 1984, p.17). 

A Figura 12 (ver página 190 do Caderno de figuras) identifica as cidades 
brasileiras selecionadas no programa para as Cidades de porte Médio, nos 
anos 1970. Na figura, não constam 40 cidades do Estado de São paulo, que 
também foram selecionadas para o referido programa.

O que se observa, na verdade, é um dos defeitos ou desequilíbrios do 
programa, neste caso de natureza geográfica, pois há, em todas as etapas, um 
abandono das cidades médias das regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, 
beneficiando-se aquelas do Nordeste e do Estado de São paulo. Nos demais 
Estados do Sudeste e do Sul, poucas cidades foram selecionadas. Em Minas 
Gerais, apenas duas cidades médias de nível superior, por serem também 
importantes capitais regionais, foram escolhidas: Juiz de Fora (Zona da 
Mata) e Montes Claros (Norte de Minas).

Embora outros projetos tenham sido propostos e alguns deles até im-
plementados, total ou parcialmente, este programa para as Cidades de porte 
Médio foi o mais importante. Além de algumas melhorias, de fato realizadas 
nas cidades selecionadas, talvez a maior contribuição do programa esteja 
em dois aspectos: o primeiro foi uma transformação significativa verificada 



57

no processo de planejamento dessas cidades, que deixou de ser intuitivo, 
fragmentado e pontual, como ocorria na maioria absoluta das cidades brasi-
leiras; o segundo foi, sobretudo, a conscientização pelos próprios habitantes 
e pelas forças vivas da política e da economia locais de pertencerem a uma 
categoria especial de cidades, cujas funções de intermediação deveriam, do-
ravante, ser consolidadas e fortalecidas, sob pena das aglomerações as quais 
pertencem esses habitantes e essas elites perderem o papel de protagonismo 
que desempenham nas redes urbanas regionais.

Entre as críticas mais fortes ao programa, o autor discutiu no texto em 
análise duas principais:

•	 Ao nível das ideias, pode-se considerar um aspecto não resolvido a 
questão do papel governamental neste grupo de cidades médias. Afinal, 
o poder público deve ou não acelerar o processo de urbanização das 
cidades médias? (...) O fato é que a intervenção através de obras ou de 
créditos em umas tantas cidades termina por trazer a estas cidades, de 
forma artificial, os problemas antes circunscritos às grandes cidades e 
metrópoles (...).

•	 Ao nível da atuação, a escolha das cidades beneficiadas pelo programa 
traz um componente político, não ponderável tecnicamente, que pro-
voca distorções consideráveis, sobretudo de natureza geográfica. Tem 
acontecido, entre outros efeitos não desejados, que a maior parte das 
cidades escolhidas está naquela faixa próxima ao litoral, que os planos 
governamentais consideram como crítica e passível de reorientação 
(AMORiM FiLHO, 1984, p.31-32).

No início dos anos 1980, as pesquisas e reflexões do autor destas linhas 
tinham deixado provisoriamente suas preocupações com as questões ligadas 
à cidade média tomada individualmente, em suas relações com a região 
em que se encontra inserida. O fato de ter assumido, entre 1978 e 1982, a 
Diretoria de Geografia do instituto de Geociências Aplicadas do Estado de 
Minas Gerais é, em parte, responsável por uma reorientação (já exempli-
ficada pelo trabalho para o Congresso da UGi em Tóquio) na direção de 
outras escalas, como, por exemplo, a das cidades médias de Minas Gerais, 
que nunca haviam sido estudadas em seu conjunto até 1982.
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2.2.2 As classificações das cidades médias de Minas Gerais  
(1982, 1999 e 2007)

Os estudos das cidades médias, uma de cada vez, com sua respectiva 
região, têm valor empírico certamente e, quando os resultados encontrados 
apresentam qualidade epistemológica, tais estudos podem ter seus conceitos, 
métodos e técnicas reaplicadas em novas pesquisas. por outro lado, quando 
o foco de estudo é o conjunto das unidades urbanas, que possuem certas 
características comuns, uma outra escala é usada ensejando não somente 
uma compreensão melhor de todas as unidades contempladas mas, também, 
suas divisões em subgrupos de várias naturezas, principalmente tipológicas. 
E essas novas formas de conhecimento podem ser, então, aplicadas ao apri-
moramento dos estudos de tipo monográfico sobre uma cidade e sua região.

Assim, após 20 anos de pesquisas das cidades médias, usando a abordagem 
urbano-regionalista da escola francesa de geografia, era chegada a hora de 
investigações mais abrangentes sobre o conjunto das cidades que, em Minas 
Gerais, tinham características que poderiam identificá-las como médias.

2.2.2.1 As Cidades Médias de Minas Gerais em 1982

por volta de 1979/1980, o Departamento de Geografia do instituto de 
Geociências (iGC) da UFMG recebeu uma solicitação de realização de uma 
pesquisa sobre cidades médias mineiras, com o objetivo de se escolher uma 
delas para ser beneficiada por um programa do Ministério da Educação 
voltado para populações carentes vivendo em meio urbano. A escolha das 
cidades médias para serem objeto desse Programa de ações sócio-educativo-
culturais permite pelo menos duas considerações: a de que as cidades médias 
continuavam a ser valorizadas nas políticas governamentais, mesmo com 
a diminuição, no final dos anos setenta, dos recursos públicos disponíveis 
para tais políticas; e a de que as ações governamentais, ao contrário do que 
ocorrera antes, agora se voltavam para as populações menos favorecidas, 
indicando que as políticas públicas estavam dando uma guinada em dire-
ção ao social. Os objetivos da pesquisa eram: identificar as cidades médias 
mineiras; destacar aquelas que se localizavam em regiões de emigração; e 
destacar ainda mais aquelas cidades médias que possuíam contingentes 
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maiores de populações carentes. Se, de um lado, todas as três etapas foram 
efetivamente realizadas, o que nos interessa no presente estudo são os re-
sultados e os ensinamentos da primeira e maior parte da pesquisa, isto é, a 
identificação e a classificação das cidades médias mineiras.

A pesquisa realizou-se no iGC-UFMG e contou com a participação dos 
professores Maria Elizabeth Taitson Bueno (tratamento cartográfico); João 
Francisco de Abreu (tratamento quantitativo) e Oswaldo Bueno Amorim Filho 
(planejamento, trabalhos de campo, coordenação e redação final). A escolha 
das “cidades médias” colocava uma primeira dificuldade, assim resolvida:

A primeira dificuldade se coloca na seleção inicial do universo de 
cidades a serem analisadas. isto porque, de fato, as cidades médias en-
contram-se em uma faixa urbana intermediária, com as aglomerações 
muito grandes ou muito pequenas excluindo-se automaticamente. Foi 
assim que se excluiu da análise, desde o começo, a aglomeração for-
mada pelas cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte (...). 
A dificuldade maior apareceu quanto ao limiar inferior. Embora (...) 
o limite de 20.000 habitantes pareça ser o mais adequado para sepa-
rar as médias das pequenas cidades, parece, também, evidente que as 
funções características das cidades médias possam ser exercidas por 
cidades com número inferior de habitantes, considerando-se a posição 
geográfica e as condições socioeconômicas da região em que se situem 
as referidas cidades. Com base, então, nesse raciocínio e procurando 
trabalhar com a menor margem de erro possível, é que se optou por 
incluir no universo de análise todas as cidades que tivessem cerca de 
10.000 habitantes e mais na sede municipal em 1970, com exclusão 
daquelas que fizessem parte da RMBH. Com isso, em um total de 722 
cidades em todo o Estado, selecionaram-se 102 cidades (AMORiM 
FiLHO, BUENO E ABREU, 1982, p.35).

para a primeira classificação das cidades que tinham sido selecionadas, 
escolheu-se uma técnica já bem testada na pesquisa geográfica urbana: a 
Análise de Componentes principais (ACp):

As (25) variáveis escolhidas referem-se, sobretudo aos seguintes parâ-
metros, utilizados comumente na identificação dos níveis de hierarquia 
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urbana: crescimento da população urbana; migrações; distribuição 
setorial da população ativa; arrecadação municipal; equipamentos e 
relações do setor comercial e de serviços; equipamentos e relações do 
setor industrial; infraestrutura de comunicação geral; posição da cidade 
considerada na rede urbana regional (AMORiM FiLHO, 1982, p.37).

Os resultados obtidos pela ACp foram, então, mapeados e testados em 
várias missões de trabalhos de campo em todas as mesorregiões mineiras. 
Neste primeiro mapa, observou-se e constatou-se algo já pressentido em 
estudos anteriores pelo mesmo autor, isto é, o fato de que as cidades médias, 
além de não serem homogêneas tipologicamente (tendo em vista suas dife-
rentes características e funções), também não o são hierarquicamente. De 
fato, neste último caso, sobretudo após as missões de campo, o autor iden-
tificou quatro níveis hierárquicos no conjunto das cidades médias mineiras.

Esses quatro níveis estão descritos na primeira hierarquização das 
cidades médias de Minas Gerais, organizado por Amorim Filho (1982) (ver 
Figura 13 na página 191 do Caderno de figuras).

•	 Grandes centros regionais (na transição para o nível das grandes cidades);
•	 Cidades médias de nível superior (forte dinamismo e crescimento);
•	 Cidades Médias propriamente ditas cidades médias típicas, consolidadas, 

com crescimento moderado, mas de acordo com o modelo clássico das 
cidades médias francesas);

•	 Centros urbanos emergentes (na transição entre as pequenas e médias 
cidades). 
pode-se observar na figura precedente, a distribuição geográfica das cida-

des médias mineiras, que apresenta pelo menos dois tipos de desequilíbrios:

•	 entre a metade sul e a metade norte do Estado;
•	 entre as regiões de maior centralidade socioeconômica (Central, Sul de 

Minas, Zona da Mata e parte do Triângulo Mineiro) e aquelas menos 
povoadas das periferias (Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Mucuri).

A pluralidade hierárquica das cidades médias seria levada em consi-
deração nas duas classificações realizadas posteriormente.
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2.2.2.2 As Cidades Médias e o potencial tecnopolitano em  
Minas Gerais (1999)

O segundo estudo de classificação do conjunto das cidades médias 
mineiras foi realizado entre 1997 e 1999, tendo em vista a implementação 
de um projeto (financiado pela FApEMiG e a pUC-Minas) voltado para 
a investigação do potencial de criação e/ou dinamização de parques tec-
nológicos nas cidades médias de Minas Gerais. A pesquisa, em sua parte 
de gabinete e laboratório foi sediada no programa de pós-Graduação em 
Geografia – Tratamento da informação Espacial da pUC-Minas e contou com 
a participação da mestranda Larissa S. pedrosa e dos professores Ana Márcia 
M. Alvim, Tarcisio B. de Andrade, João Francisco de Abreu (tratamento 
quantitativo) e Oswaldo Bueno Amorim Filho (coordenação, trabalhos de 
campo e redação final).

Nesta pesquisa, o objetivo era de atualizar a primeira classificação cida-
des médias mineiras (1982), mas com uma finalidade adicional: identificar 
aqueles espaços e aquelas cidades com maior “potencial tecnopolitano”.

Os chamados parques tecnológicos e/ou tecnópoles (quando estão aco-
plados a certas cidades) são centros ou polos com capacidade para criar e 
reciclar, de maneira duradoura, inovações tecnológicas. Há, em função de 
suas características e necessidades, um consenso de que se trata sempre de 
“sistemas complexos”. Mas, que ligações teriam tais parques tecnológicos 
com as cidades médias?

Eis o que dizia a esse respeito, no Relatório de pesquisa encaminhado 
à FApEMiG em 1999, o coordenador do trabalho sobre as tecnópoles po-
tenciais de Minas Gerais: 

Um aspecto característico desses novos sistemas complexos (parques 
tecnológicos) é que todos eles possuem uma localização e uma extensão 
geográficas. A esse respeito pensou-se originalmente que as grandes 
cidades, capitais, metrópoles internacionais e nacionais seriam os locais 
ideais para tais realizações. (...) porém, mesmo nos países dotados de 
pioneirismo nesse campo, logo se viu que as grandes aglomerações, já 
saturadas e marcadas por uma série de deseconomias, não poderiam 
ter o monopólio desses espaços de inovação tecnológica. (...) Assim, na 
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opinião dos mais eminentes estudiosos desse tema, os centros ou polos 
de inovação tecnológica têm mais possibilidades de desenvolvimento 
bem sucedido, quando se localizam nas chamadas cidades médias. A esse 
respeito, Burnier e Lacroix diziam, em 1996 – às páginas 46 e 47 que, 
na França, a tendência era a da “criação de pelo menos, uma tecnópole 
por cidade média”... (AMORiM FiLHO, 1999, p.4).

Certamente, no dizer dos especialistas, a ligação parques tecnológicos/
cidades médias resulta do fato de que essas cidades possuem as caracterís-
ticas locacionais, infraestruturais, de recursos humanos e, sobretudo, de 
qualidade de vida para o desenvolvimento dos parques tecnológicos em 
condições ideais.

Assim sendo, a nova classificação das cidades médias mineiras seguiu 
praticamente os mesmos passos metodológicos da primeira pesquisa, re-
alizada em 1982, com algumas modificações nas variáveis da Análise de 
Componentes principais. As variáveis consideradas foram assim agrupadas:

•	 população urbana de cada um dos cento e dois municípios selecio-
nados, tendo em vista não somente o papel que essa população pode 
desempenhar na criação dos parques tecnológicos, como, também, seu 
peso quase sempre fundamental em qualquer classificação hierárquica 
das cidades (iBGE, 1991); 

•	 Índice de Desenvolvimento Humano – iDH, que é, atualmente, uma 
referência indispensável para quem deseja conhecer as condições gerais 
de vida e, inclusive, de qualidade de vida, das populações por municípios 
(Fundação João pinheiro, formato 1996);

•	 renda familiar média por município e por anos, que funciona como um 
forte indicador do nível de vida e do poder aquisitivo das populações 
presentes nos municípios de Minas Gerais (iBGE, 1991); 

•	 indústrias de ponta por município, principalmente aquelas ligadas 
ao grupo de alta tecnologia, sem as quais não podem ser criadas e se 
desenvolverem as tecnópoles (iBGE, 1991); 

•	 eixos rodoviários asfaltados a partir de cada uma das cidades, como 
critério de avaliação da capacidade de comunicação e de relacionamento 
externo dessas cidades (DER-MG, Mapas Rodoviário, 1998); 
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•	 aeroportos, com seus diferentes equipamentos e características, pre-
sentes em cada uma das cidades, também como critério de avaliação 
da capacidade de relacionamento externo dessas cidades (iNFRAERO, 
levantamentos de campo, 1997); 

•	 cursos superiores, em especial aqueles relacionados com a área da 
tecnologia de ponta, principalmente a da informática e afins, por mu-
nicípio, tendo em vista suas relações com a criação e o desenvolvimento 
dos parques tecnológicos (MEC, trabalho de campo, 1997); (AMORiM 
FiLHO et al., 1999, p.23).

As Figuras 14 e 15 (ver página 192 e 193 do Caderno de figuras) foca-
lizam, respectivamente, a nova classificação das cidades médias de Minas 
Gerais e as Superfícies de potencial Tecnopolitano do Estado. No primeiro 
caso, os quatro níveis hierárquicos encontrados no estudo de 1982 foram 
novamente identificados, com poucas modificações: a mais importante é 
a ascensão hierárquica de Uberlândia para o nível dos Grandes Centros 
Regionais, equiparando-se e, na verdade, superando Juiz de Fora. No segundo 
caso, o mapa corresponde à primeira cartografia realizada em Minas retra-
tando as Superfícies de Potenciais Tecnopolitanos. É fácil verificar que, entre 
as cidades médias com maior potencial para se tornaram tecnopolos, estão:

•	 itajubá, poços de Caldas, pouso Alegre e Santa Rita do Sapucaí (Sul 
de Minas);

•	 Uberlândia e Uberaba (Triângulo Mineiro);
•	 Juiz de Fora (Zona da Mata);
•	 Governador Valadares (Norte de Minas);
•	 Montes Claros (Norte de Minas).

Com exceção de itajubá e Santa Rita do Sapucaí (Sul de Minas), as demais 
cidades são grandes centros regionais ou cidades médias de nível superior.

2.2.2.3 O estudo de 2005/2006

A última classificação das cidades médias feita pelo autor do presente 
trabalho, foi realizada em 2006 e contou com a coautoria do professor 
e demógrafo José irineu Rangel Rigotti (então na pUC-Minas, hoje no 
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CEDEpLAR-UFMG) e do então mestrando na pUC-Minas, hoje doutorando 
no CEDEpLAR, Jarvis Campos.

Em grande parte a realização desta pesquisa tem a ver com a promoção, 
por parte do programa de pós-Graduação em Geografia da pUC-Minas, do 
Vi Seminário de Qualidade de Vida Urbana e do V Seminário internacional 
de Estudos Urbanos, no ano 2006. Ambos tinham como foco principal as 
cidades médias. 

por outro lado a pesquisa de 2006 sobre as cidades médias mineiras 
concretizava, na prática, o desejo do autor destas linhas de atualizar o de-
senho das duas pesquisas anteriores, descritas nas páginas precedentes. Eis 
como Amorim Filho, Rigotti e Campos descreviam a organização de sua 
pesquisa na publicação de 2007:

A pesquisa teve início em 2005, com sua fase de campo, que propor-
cionou a visita a 60 cidades que fazem parte da lista daquelas que, nas 
pesquisas anteriores, sempre foram classificadas como cidades médias. 
A segunda etapa da pesquisa consistiu em um trabalho de gabinete, 
com o uso intensivo do geoprocessamento. (...) Mais uma vez, Belo 
Horizonte e as demais cidades da RMBH foram descartadas pelos 
motivos teóricos já discutidos no presente texto.
O limiar demográfico inferior das cidades selecionadas para pesquisas 
mudou de 10.000 habitantes, usado na primeira hierarquização (1982), 
para 14.000 habitantes. Essa mudança se deve a uma constatação de 
campo de acordo com a qual, algumas cidades, a partir desse limiar 
demográfico, já começam, em certas regiões, a desenvolver, pelo menos 
parcialmente, equipamentos e funções próprios de cidades médias. 
portanto, as cidades-sedes municipais, com populações inferiores a 
14.000 habitantes, consideradas estatística e aprioristicamente como 
cidades pequenas, foram também descartadas (AMORiM, FiLHO, 
RiGOTTi E CAMpOS, 2007. p.15).

Assim, cerca de um quarto de século depois da primeira avaliação das 
cidades médias mineiras em seu conjunto (1982), a nova classificação, sem 
deixar de se beneficiar das classificações anteriores, trazia inovações quanto 
ao limiar demográfico inferior das cidades pesquisadas, assim como quanto 
ao número de variáveis utilizadas como parâmetros quantitativos:
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O total de cidades selecionadas foi então de 131, que corresponderia, em 
princípio, ao número de cidades que, em 2005, podem ser consideradas 
médias em Minas Gerais, em seus quatro níveis hierárquicos. Foram, 
em seguida, coletados dados sobre essas cidades e municípios, tendo 
em vista 39 variáveis, que cobrem os seguintes indicadores principais: 
demografia; atividades econômicas (agropecuárias e extrativas, indus-
triais, comerciais e de serviços); comunicações e transportes (AMORiM 
FiLHO; RiGOTTi; CAMpOS, 2007, p. 15).

Mas, a essência do método (ou técnicas) das classificações precedentes 
foi mantida:

Esses dados relativos a cada cidade foram correlacionados por meio da 
Análise de Componentes principais, técnica confiável estatisticamente, 
já utilizada nas classificações anteriores. Os resultados obtidos foram 
testados, mapeados e colocados em um quadro... (AMORiM FiLHO; 
RiGOTTi; CAMpOS, 2007, p. 15).

Em nossa avaliação, esta última classificação é, sem dúvida a mais 
completa até hoje realizada, tendo em vista que a primeira (1982) pode ter 
pecado pela inexperiência, enquanto que a segunda (1999) tinha, além de 
hierarquizar as cidades médias, o objetivo de identificar aquelas dotadas de 
maior potencial tecnopolitano e, pelo menos em certos casos, este aspecto 
interferiu na posição hierárquica de algumas cidades (ver Figura 16 na página 
194 do Caderno de figuras). 

Os resultados desta pesquisa são, em sua maior parte, parecidos com 
aqueles das outras duas classificações, principalmente no que diz respeito 
aos níveis intermediários (cidade média de nível superior e cidade média 
propriamente ditas, com uma ou outra mudança de patamar, para cima e 
para baixo). Quanto aos níveis extremos (grandes capitais regionais e centros 
urbanos emergentes), duas considerações resultaram da pesquisa publicada 
em 2007, com reflexos previsíveis para o futuro das cidades médias mineiras:

•	 Juiz de Fora e Uberlândia, que na classificação de 1999 já tinham sido 
as únicas cidades a se colocarem no nível mais alto das cidades médias, 
mantiveram sua posição. Em relação a estas cidades, torna-se cada vez 
mais claro para o analista que elas deixam, funcional e demograficamen-
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te, quanto por suas relações e morfologia interna, o nível das cidades 
médias e entram no patamar das grandes cidades;

•	 com relação aos centros urbanos emergentes, que formam o nível de tran-
sição entre as cidades pequenas e as médias e, assim, abastecem, com o 
passar do tempo, os níveis superiores dessas cidades, pode-se observar 
o seguinte: a) mesmo com a elevação do limiar demográfico inferior 
das cidades selecionadas para a pesquisa, de 10.000 habitantes urbanos 
na sede municipal, usado em 1982, para 14.000 em 2006, o número dos 
centros emergentes aumentou significativamente, passando de 45 em 
1982, para 59 em 1999, para 86 em 2006; isto quer dizer, provavelmente, 
que o número de cidades médias mineiras deverá crescer no próximos 
anos; b) embora a distribuição geográfica dos centros emergentes venha 
se mantendo sem grandes alterações geográficas, uma mudança, porém, 
pode trazer esperança para aqueles que buscam um maior equilíbrio 
regional no estado: é que na metade norte de Minas Gerais, que dis-
põe de tão poucas e mal distribuídas cidades médias (Montes Claros, 
Teófilo Otoni, paracatu e Unaí), observa-se um aumento importante 
de centros urbanos emergentes, e isso é um indício de que, talvez, nas 
próximas hierarquizações das cidades mineiras, o norte de Minas e os 
vales do Jequitinhonha e do Mucuri já passem a ter um rede urbana 
mais equilibrada do que a da atualidade (AMORiM FiLHO; RiGOTTi; 
CAMpOS, 2007, p.17).
As três pesquisas realizadas tornaram conhecidos os níveis interme-

diários da hierarquia urbana de Minas Gerais, aspecto fundamental tanto 
para a atualização da geografia mineira, quanto para o futuro de nossos 
projetos ambientais, econômicos e sociais, assim como, evidentemente, para 
o planejamento territorial do Estado. É neste sentido que está planejada 
para 2015 e 2016 (dez anos após o último estudo), a realização de uma nova 
atualização da pesquisa sobre as cidades médias mineiras.

2.2.3 Abertura para o exterior, estudos recentes e perspectivas

Na década de 1990 e nos anos já transcorridos do século XXi, vários 
processos ligados aos estudos sobre as cidades médias em Minas Gerais e 
iniciados nos anos 1970 e 1980 tiveram prosseguimento (como as classifica-
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ções das cidades médias mineiras já descritas nas últimas páginas), enquanto 
outros tiveram início5.

Um processo iniciado nos anos 1990 e que mantém todo seu dinamis-
mo atualmente tem sido uma abertura para o exterior, principalmente com 
uma aproximação bastante frutífera em relação aos nossos colegas chilenos 
e argentinos envolvidos nos estudos das cidades médias. paralelamente, 
continuavam a se realizar pesquisas sobre temas ainda pouco explorados 
da temática das cidades médias como, por exemplo, o nível transicional 
dos centros urbanos emergentes, as questões dos limiares demográficos e 
da organização intraurbana de tais cidades. por último, com a criação do 
programa de pós-Graduação em Geografia da pUC-Minas, um conjunto 
crescente de dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre os mais 
variados aspectos das cidades médias mineiras vem sendo desenvolvido 
um dos polos mais dinâmicos das pesquisas e das reflexões sobre o nível 
intermediário das cidades de Minas Gerais.

2.2.3.1 A abertura para o exterior

A crise econômica internacional dos anos 1980 e as mudanças de orien-
tação das políticas públicas, sobretudo voltando-se mais para os problemas 
sociais (pobreza urbana) e ambientais (degradações de vários tipos, a questão 
da água, etc.), do que territoriais e regionais, como nos anos 1970, são algumas 
das causas de uma certa diminuição do interesse pelas cidades médias na 
década de 1980. Os anos 1990 são cenário de uma retomada deste interesse 
em todo o mundo, e com forte intensidade na América do Sul, notadamente 
em três países: Brasil, Chile e Argentina.

para a aproximação entre geógrafos chilenos e mineiros, desenvolvida 
com intensidade e regularidade durante os anos noventa, contribuíram, além 
das interações interpessoais, os eventos internacionais seguintes:

•	 o Seminario Internacional Ciudades Intermédias de América, organizado 
e coordenado pela professora Edelmira González, em julho de 1996, na 

5. A década de noventa viu, também, a aposentadoria do autor deste trabalho na UFMG 
e sua transferência para a pUC-Minas, onde participaria da criação de um programa de 
pós-Graduação em Geografia, a partir de 1996/97.
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Universidade de La Serena, do qual o autor destas linhas participou, res-
tabelecendo um contato com a professora González iniciado em Quito, 
no Centro panamericano de Estúdios e investigaciones Geográficas – 
CEpEiGE, em meados de 1990;

•	 os eventos simultâneos: V Seminário internacional de Estudos Urbanos 
e Vi Seminário Latino Americano de Qualidade de Vida Urbana, reali-
zados pelo programa de pós-Graduação em Geografia, da pUC-Minas, 
em Belo Horizonte – MG, de 10 a 14 de outubro de 2006.

Em ambos os eventos, o número de comunicações sobre as cidades 
médias foi importante, refletindo a retomada de interesse por essa catego-
ria de cidades, mas agora focalizando, além de temas da Geografia Urbana 
clássica, questões como: qualidade de vida, riscos e percepções do ambiente 
urbano, lugares urbanos valorizados coletivamente, criminalidade urbana, 
entre outros.

Outro projeto de fôlego, também de iniciativa do Comitê de Geografia 
Urbana do instituto panamericano de Geografia e História, presidido por 
Edelmira González e secretariado por Dídima Olave, foi a série Ciudades 
Intermédias, iniciado em 1990 com os estudos de quatro das mais típicas 
cidades médias chilenas: La Serena, Talca, Chillán e Osorno. Na apresentação 
do volume 1 da série (La Serena), González assim justificou este projeto:

Na maioria dos países latino-americanos observa-se atualmente o de-
senvolvimento de cidades médias através de processos espontâneos 
ou direcionados, e que merecem uma atenção especial por parte dos 
planejadores, a fim de evitar o surgimento de fenômenos caóticos ir-
reversíveis a exemplo do que ocorre em grandes cidades. Tal situação 
levou o Comitê pan-americano de Geografia Urbana, da comissão de 
Geografia do ipGH a apresentar para as respectivas autoridades da 
instituição, um projeto destinado a estudar a problemática das cidades 
médias na América Latina. Os objetivos deste projeto são:
1. Desenvolver uma metodologia de analise que permita compreender 
os principais processos geográficos das Cidades Médias.
2. promover um nível de conhecimento científico sobre as cidades mé-
dias que permita implementar sistemas de planejamento urbano, que 
assegurem o bem estar social e boa qualidade de vida a seus habitantes.
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3. Conhecer a área de influência das cidades médias em estudo, especial-
mente no que diz respeito à educação, assim como de outros serviços 
(GONZÁLEZ, 1990 Apresentação s/nº).

Além das cidades médias do Chile, outras situadas em alguns países da 
América do Sul também foram incluídas na série, entre elas a cidade de Formiga, 
estudada pelo autor do presente trabalho. O estudo que focaliza Formiga 23 
anos após a redação da tese defendida em Bordeaux (amplamente discutida 
no início da segunda parte do texto atual), está dividido nos quatro capítulos 
seguintes: 1) O contexto regional e as relações externas; 2) A organização 
econômica; 3) A dinâmica morfológica e a estrutura funcional do espaço 
urbano; 4) A população e qualidade de vida urbana. 

Como se pode ver, a maior parte do trabalho retoma, de forma atua-
lizada (sobretudo tecnicamente), temas já presentes na tese de 1973, com 
exceção do capítulo final da pesquisa de 1997, que em sintonia com os anos 
90, se volta para a população e a qualidade de vida urbana.

No balanço final da pesquisa, o autor se refere à cidade de Formiga do 
fim do século XX nesses termos:

•	 a condição de cidade média que Formiga já apresentava em 1972 se 
consolidou ainda mais desde então. Tal afirmativa pode ser compro-
vada pela análise da qualidade de vida que oferece, da morfologia e da 
estrutura funcional de seu espaço urbano, das funções que exerce sobre 
sua região, das relações com as cidades superiores hierarquicamente, 
além de suas características demográficas, dentre outras;

•	 tudo leva a crer que, nas próximas décadas, a cidade de Formiga manterá 
sua posição privilegiada no Sudoeste de Minas Gerais;

•	 apenas um obstáculo parece obscurecer tais perspectivas: seu fraco 
desenvolvimento industrial. Esse é o grande desafio para os atuais e 
futuros administradores da cidade e do município de Formiga: como 
conciliar o necessário desenvolvimento industrial com a qualidade de 
vida característica da cidade atual?;

•	 por outro lado, deve-se desenvolver e consolidar os setores que fazem 
a riqueza da cidade: sua qualidade de vida, seu comércio, seus serviços 
(em especial as escolas de ensino superior) e o enorme potencial turís-
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tico que existe devido ao belíssimo Reservatório de Furnas (AMORiM 
FiLHO, 1997, p.57-58).

Ainda com respeito às relações com o Chile, foram feitos estudos com-
parativos entre cidades médias mineiras e chilenas. Entre essas pesquisas, 
inclusive com trabalhos de campo, cabe mencionar o trabalho realizado por 
Alvim e Amorim Filho, com base na dissertação de Mestrado da primeira, 
defendida na pUC-Minas, sob a orientação do segundo no final de 1998.

Neste estudo, os seguintes aspectos, que funcionam como critérios de 
comparação, foram aplicados a ambas as cidades:

•	 tamanho e crescimento demográficos;
•	 evolução histórica;
•	 estrutura morfológico-funcional;
•	 relações externas;
•	 qualidade de vida (inclusive com pesquisa da percepção dos habitantes 

das duas cidades).

Após todas essas abordagens comparativas, os autores chegaram, entre 
outras, às seguintes conclusões:

•	 Como conclusão, Formiga e Ovalle naturalmente apresentam semelhan-
ças e diferenças. Entre as semelhanças, se destacam a posição geográfica 
estratégica dentro de seus respectivos estados e regiões, o tamanho e o 
crescimento populacional nas últimas décadas, o papel que desempe-
nham como centros comerciais e de serviços para suas regiões, uma 
estrutura funcional consolidada e alta qualidade de vida. Em relação às 
diferenças, as que mais chamam atenção são: as condições naturais, o 
local, o traçado, a morfologia urbana, a hierarquia urbana de qual fazem 
parte, a paisagem urbana, as habitações (padrão e estilo), os tipos de 
atividades comerciais e de serviços, assim como sua distribuição dentro 
do espaço urbano, os principais instrumentos de relações externas e as 
características de sua população, principalmente no que se refere aos 
aspectos culturais, sociais e econômicos; 

•	 Além disso, é necessário dizer que ambas as cidades apresentam as 
principais e essenciais características para sua identificação como ci-
dades médias típicas, ou seja: posição geográfica privilegiada regio-
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nalmente, tamanho demográfico médio, função de ligação entre os 
centros urbanos maiores e seu espaço regional, posição de primazia 
na rede urbana de sua microrregião, equipamentos (principalmente 
terciários) de relações externas bem desenvolvidos e consolidados, 
estrutura funcional e morfológica já diferenciada e complexa, expansão 
privilegiada e/ou polinuclear do espaço, e a qualidade de vida superior 
em relação às pequenas e grandes aglomerações (ALViM; AMORiM 
FiLHO, 2003, p.120).

Antes de chegar à última seção desta segunda parte do trabalho, não se 
pode deixar de mencionar que, embora não produzindo estudos comparativos 
como o que se acabou de descrever, as relações de visitas e intercâmbio entre 
pesquisadores mineiros e argentinos também têm sido importantes. Este 
intercâmbio vem se dando, sobretudo, entre a pUC-Minas (por intermédio 
deste autor e do professor Alexandre Magno Diniz) e a Universidad Nacional 
del Centro de la província de Buenos Aires, em Tandil (com os professores 
Guillermo Velázquez e Maria Célia García). São trocas de artigos e visitas, 
que já alcançam uma certa regularidade. 

2.2.3.2 Trabalhos de valor epistemológico, dissertações e teses  
do Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC-Minas

Neste início do século XXi, além da classificação das cidades médias 
mineiras e dos eventos internacionais do mesmo ano (já descritos), as ativi-
dades de pesquisa empírica e de reflexões epistemológicas sobre as cidades 
médias tiveram prosseguimento, gerando várias publicações e participações 
em reuniões científicas, além de cinco teses orientadas e dez dissertações 
pelo autor do presente texto.

Entre os trabalhos, selecionamos dois, sendo um publicado em 2003 e 
outro, em 2007. Em 2003, Amorim Filho e Rigotti se debruçaram sobre uma 
das questões mais difíceis e polêmicas dos estudos teóricos e/ou aplicados 
sobre as cidades médias: a questão dos limiares demográficos usados na 
identificação desse nível de cidades.

A primeira parte deste artigo de 2003, denominado Os limiares demo-
gráficos na caracterização das cidades médias, se volta para as dificuldades 
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na definição das cidades médias. A esse respeito os dois autores diziam o 
seguinte em 2003:

Em um primeiro momento, acreditou-se que a identificação daquelas 
cidades que, em um certo conjunto maior, apresentassem tamanho de-
mográfico médio seria suficiente para a definição das “cidades médias”.
Apesar do uso desse parâmetro – em função de sua aparente comodi-
dade – na maior parte dos projetos elaborados pelas políticas públicas, 
o máximo que se conseguia definir era um grupo de “cidades de porte 
médio”, noção certamente importante, mas que não coincide necessa-
riamente com a de “cidade média”, bem mais complexa. Desse ponto de 
vista, aliás, o termo ciudades intermédias, usado por nossos vizinhos 
hispano-americanos, parece bem mais feliz que aquele usado comumente 
por franceses, alemães, americanos e brasileiros.
O pesquisador e planejador francês Jerome Monod (1974) chega mesmo 
a dizer que seria vão buscar uma definição científica para as cidades 
médias, tendo em vista sua complexidade e variabilidade de um país 
para outro ou de uma região para outra.

por seu turno, o já referido professor da Universidade de Bordeaux, 
Joseph Lajugie (1974, p.11), mais cautelosamente ainda, diz que o “máximo que 
se pode tentar determinar é uma faixa no interior da qual se situa um certo 
número de cidades que podem pretender à qualidade de cidades médias (...)”.

Em sua obra de 1974, Lajugie (p.12), depois de uma série de reflexões, 
diz que a cidade média “se define, antes de tudo, por suas funções, pelo lugar 
que ela ocupa na rede urbana, entre a metrópole, com vocação regional, e 
os pequenos centros urbanos, com influência puramente local” (AMORiM 
FiLHO; RiGOTTi, 2003, p.24).

Após chamar a atenção para essas dificuldades, os autores desenvolvem 
duas abordagens (uma teórica e outra empírico-comparativa) para refletir so-
bre os limiares demográficos das cidades médias. No primeiro caso, o suporte 
teórico brevemente discutido é representado pela Teoria das Descontinuidades, 
em sua vertente geográfica, apresentada na França, em 1967 e 1970, por Roger 
Brunet. De acordo com esta versão da teoria, a identificação dos limiares é 
uma fase crucial na caracterização de transição entre um nível hierárquico 
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e o outro, imediatamente superior. No segundo caso, os autores passam em 
revista uma série de estudos sobre as cidades médias na Europa, nas Américas 
e na Ásia, para chegar às conclusões já conhecidas de que, de um lado, não 
há consenso sobre o aspecto quantitativo dos limiares entre as pequenas e as 
médias cidades, assim como entre as médias e as grandes cidades; de outro 
lado, esta falta de consenso pode se acentuar ainda mais em função de dois 
outros parâmetros irremovíveis: dependendo da localização da(s) cidade(s) 
pesquisada(s), ou dos objetivos da pesquisa.

Quanto a essas questões, os autores fazem as seguintes considerações, 
no fechamento do artigo:

O presente texto mostrou, com uma riqueza muito grande de dados 
demográficos, quão variáveis são, no mundo, na América do Sul e no 
Brasil, os balizamentos quantitativos das cidades consideradas médias. 
Uma relativa regularidade na identificação de faixas demográficas que 
incluam as cidades médias só é encontrada, e mesmo assim com dificul-
dade, em países europeus, como a França e a Alemanha. Algum consenso 
existe mesmo nesses casos, apenas para os níveis mais centrais do amplo 
leque representado por esse grupo de cidades. Esse consenso parece 
existir, nesses países, no que se refere àquelas cidades com populações 
oscilando de 50.000 a 300.000 habitantes. 
Em países desenvolvidos da América do Norte e da Ásia, por exemplo, 
e mesmo em países latino-americanos como o México, a Argentina e, 
até mesmo, o Brasil, o patamar superior das cidades médias, quando 
se consideram tais países como um todo, fica bastante alto, chegando a 
500.000 habitantes ou mais. 
Já no patamar inferior, e de um modo mais generalizado em termos de 
países, a imprecisão e a falta de consenso são grandes quanto ao núme-
ro padrão de habitantes para uma aglomeração aspirar à qualidade de 
cidade média. 
É nesse ponto que as classificações baseadas meramente em limites de-
mográficos não são suficientes, necessitando de um cruzamento com 
dados de outra natureza, cobrindo, por exemplo, aspectos como a posi-
ção regional na rede urbana, estrutura econômica, relações funcionais 
externas, alcance da influência polarizadora, características socioeconô-
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micas e demográficas da área de influência e, até, organização e dinâmica 
morfológicas internas das cidades. 
Aqui cabe também chamar a atenção para dois pontos fundamentais. Em 
primeiro lugar, as contribuições que a “teoria das descontinuidades de 
Brunet”, com sua ênfase na noção de “limiar”, pode dar para caracteri-
zações epistemologicamente mais válidas da faixa de transição existente 
entre as pequenas e as médias cidades e da faixa de transição entre as 
médias e as grandes cidades. 
Em seguida, com base nos princípios dessa teoria (...), o necessário apro-
fundamento da noção de “centro urbanos” emergentes, desenvolvida 
desde 1982 para contemplar justamente os limiares urbanos que separam 
as pequenas das médias cidades. 
O melhor conhecimento dos limiares demográficos e de outras natu-
rezas, que permitem identificar os centros emergentes mais dinâmicos, 
com vocação certa para chegar ao nível das cidades médias, constitui-se 
em conhecimento estratégico essencial tanto para acadêmicos quanto 
para governantes, planejadores e empreendedores da iniciativa privada 
(AMORiM, FiLHO; RiGOTTi, 2003, p.36-37).

O penúltimo tema a ser considerado nesta segunda parte do texto diz 
respeito a um dos aspectos de maior significado para os geógrafos que se inte-
ressam pelas cidades médias: a organização intraurbana deste nível de cidade, 
em comparação com as organizações intraurbanas de cidades de outros níveis 
hierárquicos. Haveria uma correlação entre o arranjo do espaço interno de 
uma cidade e seu nível na hierarquia urbana?

As ligações entre forma, estrutura, função e processo, que faziam, im-
plicitamente, parte das orientações qualitativas da escola geográfica francesa 
desde seus primórdios no final do século XiX, já tinham sido atualizadas, em 
bases epistemológicas explícitas por Eichenbaun e Gale, em 1971.

De um ponto de vista bem mais empírico, graças às orientações de mes-
tres franceses como Borde, Lasserre, pebayle e Gervaise (já mencionados), 
o autor do presente texto sempre percebeu essas ligações nas paisagens das 
cidades visitadas e, de maneira especial, nas cidades médias. Mesmo assim, 
somente por volta de 2005-2007 (em torno de 35 anos desde o início de suas 
indagações sobre a geografia das cidades), este autor teve a ousadia de elaborar 
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um modelo sintético da estrutura morfológico-funcional das cidades médias 
por ele pesquisadas em Minas Gerais.

para servir de suporte teórico, foram consultados alguns geógrafos fran-
ceses que tinham publicado textos nos quais os espaços internos das cidades 
foram divididos em zonas ou setores, para se compreender sua estruturação, 
sobretudo funcional. Entre esses trabalhos, dois foram privilegiados, tendo 
em vista, de um lado, suas qualidades epistemológicas e, de outro lado, o fato 
de que alguns de seus autores tinham sido professores do autor destas linhas: 
Borde e Barrère (1980) e Gervaise et al. (1997).

Borde et al., em 1980, estabeleceram a estrutura morfológico-funcional 
das cidades francesas em geral, em três zonas de distribuição concêntrica, 
assim definidas, do centro em direção a periferia:

•	 zona central;
•	 zona pericentral;
•	 zona periférica.

Quase vinte anos depois, Gervaise et al. (1997) retomaram este mesmo 
zoneamento, aprofundando as conceituações de cada zona intraurbana e acres-
centando um espaço de transição urbano-rural, denominada zona periurbana.

para Gervaise et al. (1997), a cidade francesa típica, portanto nem as 
grandes cidades e metrópoles, nem os organismos urbanos elementares, apre-
sentavam o seguinte esquema morfológico-funcional:
•	 Zonas Centrais: É na parte central que se acumulam as funções essen-

ciais da cidade, e se exprimem sua centralidade, suas capacidades de 
comando. Com efeito, na ausência de função industrial, que só aparece 
excepcionalmente nesta parte da cidade (...), são as funções comerciais 
e de serviços que definem o papel desses bairros centrais. Três categorias 
de população frequentam este centro: a população residente nos bairros 
centrais (...), a população do conjunto da aglomeração, e aquela da região 
comandada pela cidade em questão. (...) É na lista dos serviços presentes 
na zona central que se medem as capacidades de direção da cidade e seu 
nível hierárquico.
No total, o conjunto de modificações realizadas nos centres-villes (nas 
últimas décadas) conduziu a uma renovação da animação dessas áreas, 
com o desenvolvimento de funções culturais e turísticas e resultou, também, 
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na vontade de promoção de um programa de animação que contribua 
fortemente para a formação de uma imagem que as cidades queiram se 
dar. Desta maneira, transformando-se, o centro conserva seu papel de 
marcador do caráter de uma cidade.

•	 Zonas Pericentrais: os bairros pericentrais formam um invólucro mais ou 
menos contínuo em torno dos bairros centrais. O limite externo destes 
bairros é difícil de traçar com precisão. por suas funções, estes bairros 
constituem também zonas de transição. Se a função residencial é essen-
cial, a ela se juntam vastos domínios dissociados de habitat, herdados do 
processo de rejeição, para fora do centro, de funções menos valorizadas, 
mas que demandam muito espaço. É assim que podem se encontrar na 
zona pericentral: casernas, cemitérios, estações ferroviárias, entrepostos, 
ateliers. Lá, também, foram constituídos os subúrbios industriais do século 
XiX (...). Tais bairros têm a sorte de possuir vastos espaços utilizáveis, 
como as antigas casernas e entrepostos e são, por isso, objetos de grandes 
programas de reorganização.

•	 Zonas Periféricas: a periferia tornou-se, pela construção de anéis rodo-
viários e pelo urbanismo de bairros de habitat coletivo privilegiando o 
uso de pequenas extensões do solo e as grandes vias de acesso, a parte 
mais acessível da cidade. Ela retira, assim, do centro alguns dos valores da 
centralidade, ao oferecer terrenos menos caros e o mercado constituído 
por uma população mais jovem. A periferia, cuja lógica primitiva era 
aquela de uma função residencial em razão do afastamento do centro, 
viu, entretanto, instalarem-se funções comerciais e de serviços. 

•	 São os super e hipermercados que mostraram o caminho, ao se instalarem, 
desde o começo dos anos 1960, nos limites da franja urbana (o primeiro 
Carrefour instalado em Sainte-Geneviève-des-Bois, em 1963). Depois, em 
torno do hipermercado, implantou-se uma galeria comercial e, muitas 
vezes, uma área de serviços e de lazer. Finalmente, todos os serviços vão 
se instalando: campus universitário, funções administrativas, funções 
hospitalares, espaços de lazer, centros de atividades culturais, feiras de 
exposição, mercadose zonas de expedição de frutos e legumes. Uma 
cidade se reconstitui na periferia, com a complexidade de suas funções, 
mas com uma configuração espacial diferente e, portanto, uma prática 
espacial diferente, na qual o automóvel (e a acessibilidade) desempenham 
um papel essencial.
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•	 Auréola Periurbana: a primeira se manifesta pela extensão de comércios 
especializados ao longo dos acessos rodoviários principais, algumas vezes 
pela constituição de verdadeiras zonas comerciais, ou zonas de atividade 
ao longo dos eixos rodoviários, para se beneficiar tanto da acessibilidade, 
quanto da publicidade fornecida pela boa visibilidade das construções. A 
segunda se manifesta sobretudo pela estrutura do habitat: na parte mais 
próxima da zona de urbanização contínua, multiplicam-se os loteamen-
tos; mais distante, esses loteamentos são menos importantes e se fixam 
exclusivamente nas proximidades dos núcleos dos povoados incluídos 
na auréola periurbana. As paisagens desta auréola são, então, caracteri-
zadas pela justaposição de elementos da paisagem rural e elementos de 
urbanização. Habita aqui uma população mais jovem, que exerce seus 
empregos na cidade, o que gera os fluxos cotidianos. (GERVAiSE et al., 
1997, p.117-125).

inspirando-nos neste zoneamento teórico de um lado, e de outro, em 
observações de campo, seguidas de exercícios cartográficos e observações 
de uma grande quantidade de fatos, elaboramos os seguintes zoneamentos, 
focalizando os dois extremos hierárquicos existentes, inclusive no Brasil: 
as pequenas cidades, como organismos urbanos mais simples; e as grandes 
cidades, como organismos urbanos mais complexos.

Quadro 4
Zoneamento morfológico-funcional e níveis da hierarquia urbana: peque-
nas cidades

Nível da hierarquia urbana/zona Pequena cidade

Zona central

Praça e rua principal; poucos equipamentos terciários 
(administrativos, comerciais, religiosos), forte presença de 
função residencial, pequena diferenciação morfológica 
e paisagística

Zona pericentral
Pouca diferenciação em relação ao centro; confundindo-se 
igualmente com a periferia

Zona periférica
A não ser por algumas “vilas” que acompanham estradas, 
pouco se distingue da zona pericentral; transição brusca 
para a zona rural

Zona periurbana
Praticamente não existe, enquanto zona de transição 
urbano-rural já que não ocorre, na prática, tal transição

Fonte: Amorim Filho (2007).
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Quadro 5
Zoneamento morfológico-funcional e níveis da hierarquia urbana: gran-
des cidades

Nível da hierarquia urbana/zona Cidade grande

Zona central

Centro principal extenso com um processo de diferen-
ciação funcional com polarização regional, e até mesmo 
macrorregional, morfologia e paisagem marcadas pela 
forte densidade de construções predominantemente em 
altura; forte movimento de veículos (boa parte de outras 
cidades) e de pessoas, problemas de congestionamento, 
ambientais e de segurança, função residencial presente, 
mas superada pelas terciárias.

Zona pericentral

Bastante extensa espacialmente, formada por bairros 
que se diferenciam socioeconomicamente embora as 
classes médias predominem; predominância da função 
residencial; presença de subcentros funcionais com níveis 
dimensionais e de especialização variados; subcentros 
com alcance local e regional, principalmente aqueles 
formados por grandes equipamentos de serviços (com-
plexos hospitalares, universitários, turísticos e de lazer) 
ou de comércio (shopping centers).

Zona periférica

Com grandes extensões, ao longo dos eixos de comu-
nicação e nos espaços interticiais; estrutura polinuclear 
com a presença de bairros, favelas e os primeiros condo-
mínios fechados; distritos industriais, shopping centers e 
subcentros convencionais; problemas de distância e de 
comunicação com o centro principal; problemas sociais 
principalmente de integração das populações faveladas.

Zona periurbana

Já bastante extensa; forte presença de casas de campo 
e de clubes campestres; atividades rurais para atender 
a grande cidade; cooperativas e agroindústrias; movi-
mentos pendulares de trabalhadores rurais residindo na 
cidade; hotéis fazenda; presença de pequenos povoados 
e pequenas cidades agora incorporadas ao espaço pe-
riurbano da cidade

Fonte: Amorim Filho (2007).
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Quadro 6
Zoneamento Morfológico-funcional e níveis da hierarquia urbana: 
médias cidades

Nível da hierarquia urbana/zona Cidade média

Zona central

Centro principal bem definido funcionalmente (forte 
presença de equipamentos “raros”, de alcance regional); 
diferenciação funcional interna; paisagem e morfolo-
gia típicas (construções em altura, maior densidade de 
construções; forte movimento de veículos e de pessoas, 
animação) função residencial superada pelas funções 
terciárias; centro com polarização pelo menos microrre-
gional, podendo alcançar o nível regional de polarização

Zona pericentral

Extensa espacialmente, função residencial predominante; 
presença de subcentros especializados ou polifuncionais 
(estes últimos pequenos), ao longo dos eixos de praças 
e de entroncamentos; diferenciações socioeconômicas; 
presença de equipamentos especiais como hospitais, 
universidades, casemas, estações rodoviárias e ferro-
viárias, etc.

Zona periférica

De dois tipos: contínua (como prolongamento da zona 
pericentral) e descontínua ou polinuclear, formada por 
loteamentos (unidades organizadas) ou “vilas” (desorgani-
zadas e, em certas regiões, verdadeiras favelas); presença 
de subcentros polifuncionais bem modestos (comércio 
e serviços de vizinhança) e de alguns subcentros espe-
cializados; extensão proporcional ao nível hierárquico 
e tamanho da cidade.

Zona periurbana

Presença de uma zona de transicão urbano-rural mais 
ou menos extensa e que se confunde, nas imadiações 
da cidade, com a periferia polinuclear e descontínua; 
presença de alguns equipamentos terciários pontuais; 
aumentos das casas de campo, de clubes campestres 
e de hotéis-fazenda; diminuição das fazendas e aumen-
to das pequenas propriedades com produtos para a 
cidade média

Fonte: Amorim Filho (2007).

Com base, portanto, em tudo que foi visto até agora e particularmente 
em uma larga experiência de campo, ousamos agrupar os aspectos morfo-
lógico-funcionais que, teoricamente, estavam de acordo com as propostas 
de Borde et al.(1980) e Gervaise et al. (1997), em algo como um modelo, 
desta vez, espacializado, sintetizando o que nos parece ser a representação 
cartográfica de uma cidade média prototípica, em Minas Gerais, no final 
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do século XX e no início do século XXi. O resultado está na Figura 17 (ver 
página 195 do Caderno de figuras).

Um último aspecto, relacionado com as pesquisas que de algum modo 
têm a ver com o autor deste trabalho, diz respeito às teses e dissertações 
voltadas para as cidades médias, orientadas por ele e defendidas na pUC-
Minas, a partir de 1998.

O quadro seguinte lista esses trabalhos de pós-graduação, produzi-
dos na pUC-Minas, considerando as seguintes características: título do 
trabalho; nome do autor; ano (defesa e aprovação) e nível (dissertação  
ou tese).

Quadro 7
Teses e dissertações sobre cidades médias defendidas no programa de 
pós-Graduação em Geografia – pUC-Minas, 2014

Título Autor Ano Nível

O corredor tecnopolitano no alto e médio 
Sapucaí: um estudo de três cidades médias

Carlos Henrique 
Vasconcelos 

Diniz
2014 Doutorado

Arcos-MG: Contextos regionais e dinâmica 
interna

Marco Rodrigo Costa 2013 Doutorado

O espaço perimetropolitano de Belo 
Horizonte: uma análise exploratória

Alfio Conti 2009 Doutorado

Espaço vivo: As variáveis de um espaço vivo 
investigadas na cidade de Diamantina do 
ponto de vista dos músicos

Cláudia Regina Vial Ribeiro 2006 Doutorado

Geografias Urbanas comparadas no Leste 
Mineiro: Caratinga, Manhuaçu e Viçosa

Nelson Sena Filho 2006 Doutorado

Itabira é apenas uma fotografia na parede, 
mas como dói! Estudo das imagens urbanas 
percebidas – Itabira-MG

Fernanda de Souza Braga 2012 Mestrado

Oliveira: uma “cidade média” na zona peri-
metropolitana de Belo Horizonte?

Francisco Martins Cortezzi 2011 Mestrado

Pitangui: rede urbana e zoneamento mor-
fológico-funcional de um centro urbano 
emergente em Minas Gerais

Glauciene da Costa Bertini 2011 Mestrado

Congonhas: centro urbano emergente no 
colar perimetropolitano de Belo Horizonte 
MG

Mariza Ferreira da Silva 
Viana

2011 Mestrado

Continua...
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A rede urbana de Ponte Nova: Uma cidade 
na Zona da Mata Mineira

Tatiana Ribeiro da Silva 
Viana

2010 Mestrado

Reflexões sobre o espaço intraurbano de 
Itaúna e sua gestão

Sandra Maria Antunes 
Nogueira

2008 Mestrado

A organização do espaço interno de Araxá: 
uma cidade média do Alto Paranaíba 
Mineiro

Ivana Arantes Botelho 2007 Mestrado

Os centros urbanos mineiros emergentes 
de Minas Gerais

Patrícia Rodrigues Costa 
de Sá

2001 Mestrado

Metodologias de avaliação de qualidade 
de vida em Cidades Médias: comparação 
dos estudos de Ovalle (Limari, chile) e Ouro 
Preto, (Minas Gerais)

Maria Elizabeth Leite de 
Oliveira Quintão Torres

2000 Mestrado

Cidades Médias em Minas Gerais e no Chile: 
um estudo comparativo entre Formiga e 
Ovalle

Ana Márcia Moreira Alvim 1998 Mestrado

Fonte: Secretaria/ programa de pós Graduação em Geografia – pUC-Minas (2014).

Considerações finais

Nesses 43 anos (1971-2014) foram feitos viagens, trabalhos de campo, 
coleta de dados, entrevistas, tratamento das informações, análises dessas 
informações, participações em reuniões científicas, leituras e reflexões infin-
dáveis, redação de artigos e livros, preparação de aulas, orientações de teses e 
dissertações – uma grande parte de tudo isso voltada para as cidades médias.

As páginas precedentes mostram que, mesmo com as imprecisões e 
limitações sempre presentes nos projetos, ações e descobertas dos seres 
humanos, um longo caminho foi trilhado nessas quatro décadas, no co-
nhecimento das cidades médias de Minas Gerais: a cidade média em si 
(conceituação, história, estrutura, funções, morfologia, problemas, etc.); os 
papéis regionais, as funções de intermediação, o fator de equilíbrio na rede 
urbana, os lugares de melhor qualidade de vida, os locais que começam a 
reproduzir problemas sociais das grandes cidades e metrópoles, etc., tudo isso 
(e muito mais) esteve nas preocupações acadêmicas permanentes do autor 
deste texto, na FUOM de Formiga, ao final dos anos sessenta; na UFMG, 
entre 1970 e 1995; e na pUC-Minas, de 1996 até a atualidade.
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por outro lado, há um aspecto até hoje pouco contemplado, merecedor 
de toda uma grande investigação acadêmica e que nós, nestas breves conside-
rações finais, apenas esboçaremos os contornos que começamos a perceber.

Trata-se da grande difusão de estudos acadêmicos sobre as cidades 
médias mineiras, nas duas últimas décadas e, mais fortemente, nos primei-
ros anos do século XXi. Com a interiorização, ocorre também a criação 
de novos cursos de graduação e de pós-graduação no interior de Minas 
Gerais e, com esse movimento, a migração para os novos locais de uma 
geração de jovens e competentes geógrafos, atraídos por novas orientações 
de pesquisa, como a das cidades médias. porque temas como este encontram 
tantos novos pesquisadores? Uma das razões é, certamente, o fato de que 
a grande maioria das instituições de ensino superior que participam desse 
movimento de interiorização – pelo menos em Minas Gerais – o fazem em 
direção às cidades médias.

Entre as novas iniciativas de pesquisas sobre as cidades médias em 
Minas Gerais, citaremos as seguintes, apesar de sabermos que cometeremos 
esquecimentos imperdoáveis:

1. Outras pesquisas das cidades médias na pUC Minas (A.M.A Diniz, 
L.C Barroso e associados);

2. Novos estudos sobre as cidades médias no instituto de Geociências da 
UFMG (Marli Nogueira, Ralfo E. Matos e associados);

3. As cidades médias nos espaços perimetropolitanos (A. Conti 2009, 
pUC Minas e UFMG);

4. Os estudos sobre as morfologias das cidades médias na UNiFAL (R.A 
pereira, G. p. e Silva, E. S Branquinho e associados);

5. As cidades médias na “aglomeração descontínua” de Montes Claros (i.S 
França, A. M. pereira, D. M. pereira, M.E. Leite e associados);

6. A ReCiMe e o projeto de Uberlândia (B. R. Soares e associados);
7. O projeto Diamantina (Douglas Sathler, Guilherme Varajão e associados).

Todos esses núcleos, e outros não contemplados no quadro, estão em 
fase de muito entusiasmo e de produção de inúmeros trabalhos (teses, dis-
sertações, livros, capítulos de livros, artigos, comunicações para reuniões 
científicas, projetos aplicados, etc.). Tais trabalhos, prosseguindo ou não nas 
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trilhas já abertas e contempladas nas páginas do presente texto, irão renovar 
os estudos sobre as cidades médias de nosso Estado. É um novo horizonte, 
cheio de surpresas, que se descortina ante nossos olhos.
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2

As Relações Externas de Diamantina, Minas Gerais
Guilherme Fortes Drummond Chicarino Varajão – UFVJM

Maria Lucia Santos Fernandes – UFVJM

Roberto Célio Valadão – UFMG

As cidades são, por natureza, locais de concentração populacional e de 
recursos econômicos. Também consideradas como comutadores sociais, 
as cidades facilitam toda a forma de interação humana (CLAVAL, 2004).  
O conjunto de atividades dinamizadas pela lógica urbana, entretanto, não 
se restringe à esfera local, intraurbana, mas atinge não raras vezes uma vasta 
região circundante à cidade (SANTOS, 1989). Segundo Dollfus (1982), a 
região urbana é uma porção da superfície terrestre ocupada por núcleos 
urbanos, interligados por relações de reciprocidade e competição, comumente 
organizada por um ou mais centros polarizadores. Nesse sentido, a região 
pode ser compreendida como sendo resultante de um sistema de relações 
entre os homens (BAiLLY, 1994).

A Geografia Urbana é essencialmente regional, uma vez que não se 
limita a estudar a cidade como um objeto isolado, mas como um elemento 
de um território, ou de um sistema de cidades (pUMAiN; ROBiC, 1996). 
Muitos pesquisadores se dedicaram a teorizar as diferentes conexões e inte-
rações existentes entre os núcleos urbanos. pode-se citar os estudos clássicos 
de Christaller (1966), com a teoria dos lugares centrais, Losch (1954), que 
propôs o modelo de rede urbana, e perroux (1967), que formulou a teoria 
dos polos de crescimento. No cerne destas abordagens, “a noção de região 
está diretamente associada à ideia de estrutura, rede e sistemas urbanos” 
(EGLER et al., 2011, p.32).
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Os sistemas urbano-regionais estão intrinsecamente associados aos 
sistemas de cidades, sendo que a compreensão das cidades e das regiões 
deve ser feita de modo interconexo (COUTiNHO, 2003). As aglomerações 
humanas são interligadas pelos fluxos que trocam, como pessoas, materiais 
e informação, de maneira a formar um sistema (pUMAiN, 1997). Dentro 
dessa perspectiva, a cidade deve ser entendida como sendo parte de um 
sistema de cidades (BERRY, 1964). As ligações, ou eixos de intercâmbio 
entre os centros urbanos, se consolidam sob a forma de armaduras, mais 
referenciadas como redes. Os pontos nodais da rede urbana, quer dizer, os 
locais que convergem os fluxos, coincidem com as cidades (SASSEN, 1994).

A organização do espaço em redes pressupõe também a hierarquização 
dos centros urbanos (CORREA, 1994). Centros com maior oferta de bens 
e serviços especializados são considerados, de uma forma geral, locais de 
ordem hierárquica mais alta na rede urbana (HARTSHORN, 1980). Além 
dos parâmetros econômicos comumente utilizados, as diferenças de quan-
titativos populacionais são mais evidentes, e muitas vezes tomadas como 
ponto de partida, para distinguir a ordem hierárquica dos centros. O critério 
demográfico, porém, pode levar a uma ilusão estatística (MiCHEL, 1977), 
ou se mostrar insuficiente para a hierarquização (COSTA, 2002). Uma ci-
dade, por exemplo, pode ter um porte demográfico médio em sua região, 
mas não necessariamente exerce um papel de cidade média na hierarquia 
urbana (SpOSiTO, 2001). Em outras palavras, o organismo urbano deve ser 
estudado de acordo com o seu contexto e suas funções, diferenciando o seu 
papel na rede urbana da qual faz parte (ROCHEFORT, 1960). 

para Lajugie (1974), uma cidade média é definida, acima de tudo, por 
suas funções, pelo lugar que ela ocupa na rede urbana entre a metrópole 
de vocação regional e os pequenos centros urbanos de influência local. As 
cidades médias, todavia, não se limitam à função de relais, ou de intermedia-
doras entre pequenas e grandes cidades, às vezes estando também inseridas 
em dinâmicas globais (SiLVEiRA, 2002). Os estudos urbanos, assim sendo, 
suscitam análises de posição geográfica, capazes de estabelecer as relações 
que a cidade mantém com outros elementos, estejam próximos ou distantes 
(GEORGE, 1983). As análises de posição são sempre relativas, pois situam a 
cidade em relação a outros elementos naturais ou sociais. 
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O lugar da cidade dentro da organização espacial é definido pelas 
suas funções, responsáveis por delimitar áreas de influência específicas 
(RONCAYOLO, 1990). De acordo com pumain e Saint-Julien (1976), as 
funções podem ser constituídas por atividades econômicas, mas devem, 
sobretudo, exercer um papel específico: ligar o órgão ao conjunto. portanto, 
as funções emanam de um conjunto de atividades que extrapolam os limites 
da cidade, inscrevendo-se em um espaço de referência mais vasto (GiLLi, 
2001). Trata-se de um conceito advindo da fisiologia, que discerne o papel 
que uma parte exerce num conjunto do qual ela pertence. Ou seja, a função 
urbana é o papel que determinada atividade exerce com alcance regional 
(BEAUJEU-GARNiER; CHABOT, 1970).

Em uma perspectiva sistêmica, identificar o espaço de relações externas 
de uma cidade é fundamental para compreender a sua posição em uma 
região (hierarquia urbana), segundo as conexões que possui com outros 
centros (rede urbana), por sua vez impulsionadas pelas atividades que ex-
trapolam seus limites físicos (funções). A importância de uma cidade em 
sua rede urbana será proporcional à dimensão e intensidade do seu espaço 
de relações externas (CORTEZZi; AMORiM FiLHO, 2012). Contudo, a 
representação de um espaço relativo não é uma tarefa simples, pois na 
realidade as relações não estão distribuídas de maneira homogênea, con-
tínua ou isotrópica (pUMAiN, 1997), ao contrário do que alguns modelos 
teorizaram (ver Christaller, 1966 e Losch, 1954). Os dados que possibilitam 
a cartografia das relações interurbanas são muito raros e o conhecimento 
sobre a maneira como as cidades estão interconectadas ainda é limitado, a 
despeito das diversas teorias urbanas existentes (DERUDDER et al., 2007).

Este capítulo teve por objetivo, assim, captar em termos empíricos 
o espaço relacional de Diamantina, Minas Gerais. Logo, trata-se de uma 
pesquisa exploratória que, apesar das dificuldades, fez uma aproximação do 
espaço externo de Diamantina a partir das suas principais funções, delimi-
tando suas fronteiras mais longínquas e, em especial, seu espaço de relações 
regulares mais intensas. por contribuir para o entendimento da posição de 
Diamantina na região que a envolve e em outras escalas mais abrangentes, 
este trabalho se faz importante. Sendo assim, a pesquisa cobriu dois temas 
fundamentais: a) as redes de comunicação, em detalhe a rede rodoviária 
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e o serviço dos correios; b) os principais equipamentos econômicos que 
promovem relações externas, com uma atenção específica para os serviços 
de saúde, ensino e turismo.

Optou-se por empregar a mesma metodologia proposta por Amorim 
Filho (1973; 1978; 2007), já utilizada em diversos outros trabalhos, como 
Sena Filho (2006), Ribeiro (2006), Botelho (2007), Silva (2011), Bertini 
(2011), Cortezzi (2011) e Costa (2013). Técnica recorrente nesses estudos, 
a matriz funcional representa as diferentes funções de uma cidade e suas 
relações, podendo ser considerada como um Raio-X da economia da ci-
dade, ao mesmo tempo que representa a difusão das funções no território 
(AMORiM FiLHO, 1973). Tendo como ponto de partida o estudo de Ribeiro 
(2006), no qual a autora identificou, em Diamantina, 40 equipamentos de 
relações externas, houve um esforço de atualização e acréscimo de muitas 
informações, sobretudo com a obtenção de dados detalhados. 

Entre março e outubro de 2013, foram solicitadas informações em 
cada serviço e equipamento por meio de cartas e ofícios, que totalizaram 
701. Quando necessário, recorreu-se ao sistema eletrônico do Serviço de 
informação ao Cidadão2 (e-SiC) para instituições na esfera federal e, a 
nível estadual, foi utilizado o portal da Transparência do Estado de Minas 
Gerais3. para cada um dos estabelecimentos foi solicitada a quantidade de 
atendimentos efetuados, de maneira a detalhar o município de residência das 
pessoas assistidas, dentro de um intervalo de tempo de um ano, ou de, pelo 
menos, um mês, segundo a disponibilidade dos dados. Quando a informação 
não pôde ser sistematizada ou cedida da maneira solicitada, coletaram-se 
apenas os dados acerca da área de alcance ou de atuação dos equipamentos. 

Assim, foram elaborados mapas coropléticos4 para cada um dos 27 
equipamentos e serviços com relações externas (VARAJÃO; FERNANDES, 

1. pelo fato de um mesmo segmento possuir mais de uma unidade ou empresa prestadora do 
serviço, o número de solicitações foi superior a 40. Além disso, muitas solicitações foram 
feitas a estabelecimentos comerciais, que não possuíam informações sistematizadas ou não 
se dispuseram a cedê-las.
2. http://www.acessoainformacao.gov.br.
3. http://www.transparencia.mg.gov.br.
4. Os mapas foram elaborados segundo a variedade e complexidade das informações, re-
presentada em 5, 6 ou 7 classes (cores), de acordo com a classificação natural breaks (Jenks) 
do software ArcGiS (ESRi).
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2013), sediados em Diamantina, de maneira que se pretendeu apresentar 
neste capítulo, de forma menos exaustiva, apenas os dados sintetizados na 
matriz de relações externas (Quadro 8). No entanto, devido à relevância, 
em termos de intensidade e alcance regional dos equipamentos e serviços, e 
devido à riqueza da informação organizada, optou-se por também apresentar, 
de forma mais detalhada, as funções do município mais significativas na 
atualidade, que dizem respeito aos serviços de saúde, educação e turismo.

1. Diamantina e suas relações externas

O espaço de relações externas de um centro urbano pode ser entendido 
como uma área de tamanho variável, onde os contatos e interações com os 
demais centros são constantes e duradouros. De acordo com a importância 
regional das funções de um núcleo urbano, este pode polarizar as relações 
de outros centros inferiores. No caso de Diamantina, objeto deste estudo, as 
funções terciárias sobressaem largamente das demais (indústria e agropecu-
ária), fato que será esclarecido com a caracterização do espaço de relações 
externas exibido adiante.

Com um piB de 306.596 milhares de reais, que representa 82,5% do piB 
do município (371.849 milhares de reais), as atividades comerciais condi-
cionam a atual vocação da cidade, que não poderia ser outra além de um 
centro de serviços (iBGE, 2009). Em contrapartida ao diligente comércio 
e ao setor de serviços, a indústria, com um piB de 50.107 milhares de reais, 
representa apenas 13,5% do piB municipal. por sua vez, a agropecuária possui 
um papel incipiente na economia da cidade, com um piB de 15.146 milhares 
de reais, ou seja, apenas 4% do piB do município.

para Dollfus (1971), as funções de uma cidade estão diretamente relacio-
nadas às redes e circuitos urbanos. Diamantina, como um centro de serviços, 
tem por aptidão a relação com outras cidades, de modo que é através das 
suas redes de comunicação que desenvolve seus contatos externos. Com a 
desarticulação da sua ligação ferroviária, na década de 1970, e com a atual 
inexistência de voos comerciais regulares em seu aeroporto, Diamantina 
se apoia sobremaneira no transporte rodoviário para suas comunicações 
com outros centros. Assim, são apresentados os fluxos de ônibus inter-
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municipais (linhas comerciais), como forma de representar parte da rede 
de comunicação da cidade. Em suas direções e intensidades, as viagens de 
ônibus representam um importante indicador das relações interurbanas, 
além de denotarem a posição ocupada por uma cidade em sua rede urbana 
(AMORiM FiLHO, 1990). 

A partir da organização dos dados de todas as empresas, que inserem 
Diamantina em suas rotas comerciais, constatou-se, ao todo, 1.105 viagens 
semanais, tendo o terminal rodoviário da cidade como origem, destino ou 
ponto de escala (Gráfico 1 - ver página 196 do Caderno de figuras). por este 
modal, Diamantina possui conexão direta com 21 cidades, sendo Gouveia, 
Curvelo e Belo Horizonte as cidades melhor servidas, respectivamente, com 
266, 147 e 134 viagens semanais.

Além do forte eixo sul representado pelas cidades supracitadas, 
Diamantina possui um significante contato com as cidades do vetor nor-
deste, localizadas no Alto e Médio Vale do Jequitinhonha (Figura 18 - ver 
página 197 do Caderno de figuras). É necessário também destacar as linhas 
que conectam a cidade a outros importantes centros, como Montes Claros-
MG e, no estado de São paulo, Ribeirão preto e a capital paulista5, todos os 
três com 14 viagens semanais.

No início do século XX, Diamantina abrigava a Diretoria Regional 
dos Correios e Telégrafos, responsável por toda a região norte do estado de 
Minas Gerais. Atualmente, vinculada à diretoria sediada em Belo Horizonte, 
a Agência de Correios e a Unidade de Distribuição postal de Diamantina 
atendem uma região, muito mais modesta do que no passado, constituída 
pelos municípios de Felício dos Santos, Senador Modestino Gonçalves, Couto 
de Magalhães de Minas, São Gonçalo do Rio preto e presidente Kubitschek.

A Figura 19 (ver página 198 do Caderno de figuras) apresenta os muni-
cípios de destino das 9.794 postagens oriundas da agência de Diamantina6, 
em levantamento efetuado entre 20 de maio e 31 de junho de 2013, sendo que 
mais de 80% das mesmas foram cartas. A observação desse mapa permite 

5. Diamantina é escala das rotas Ribeirão preto – Araçuaí e São paulo – Araçuaí.
6. Dados sistematizados por Varajão e Fernandes (2013), obtidos através de solicitação re-
alizada por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de informação ao Cidadão, disponível 
em: http://www.acessoainformacao.gov.br.
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distinguir a forte relação de Diamantina com as metrópoles do sudeste, 
destacando-se Belo Horizonte, que recebe de longe o maior número de 
postagens (2.195), São paulo (378) e Rio de Janeiro (128), e do Centro-Oeste, 
tendo Brasília recebido 305 correspondências.

Além das metrópoles, deve-se salientar a relação de Diamantina com 
centros urbanos superiores, como Montes Claros (166), Sete Lagoas (167), 
Governador Valadares (64) e Teófilo Otoni (79), além do contato com ou-
tras cidades médias e centros emergentes, a exemplo de Curvelo (253), 
Guanhães (56), Minas Novas (161) e Capelinha (114). por último, deve-se 
frisar a distinta relação de Diamantina com os municípios do seu entorno 
imediato, como Gouvêa (242) e Serro (164), que deve ser observada com 
atenção, visto que, proporcionalmente à população desses centros, trata-se 
de um contato intenso.

As empresas privadas de telefonia que operam no município7 não se 
dispuseram a divulgar os dados referentes às ligações interurbanas. Além do 
serviço de internet fornecido pela Oi/Telemar, existem duas operadoras (Rede 
Citel e JK Net) que oferecem serviços de internet via rádio no município, 
mas que possuem uma atuação limitada à sede urbana e a alguns distritos.

Concernentes aos demais meios de comunicação, a emissora TV Vale 
(TV Cultura), as rádios (Rádio Mundo Mix FM, Rádio Cidade e Rádio 
Universitária - UFVJM), os jornais impressos8 (Estrela polar, Voz de 
Diamantina e O Tijuco) e as gráficas (Gráfica Urgente, Gráfica Epil e Gráfica 
Silva), possuem uma atuação eminentemente local, estendida a poucos 
distritos e municípios adjacentes. 

1.1 Os principais equipamentos de relações externas

Diamantina é referência na área da saúde para muitos municípios, 
desde o século XViii, principalmente para aqueles situados no Alto e no 
Médio Vale do Jequitinhonha. para representar o espaço de relações externas 
promovido por essa função, foram sistematizados dados sobre a origem 
das pessoas atendidas no Hospital Nossa Senhora da Saúde (internação e 

7. Operadoras “Vivo”, “Tim”, “Claro” e “Oi”.
8. Também existem boletins eletrônicos, como a Gazeta Tijucana e o blog passadiço Virtual.
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ambulatório), na Santa Casa de Caridade (internação e ambulatório), no 
Núcleo de Reabilitação Nossa Senhora da Saúde e nas unidades do Consórcio 
intermunicipal de Saúde dos Municípios do Alto Jequitinhonha (CiSAJE) 
(Figura 20 - ver página 199 do Caderno de figuras).

A Santa Casa de Caridade de Diamantina, fundada em 1790, forneceu 
os dados das 2.346 internações realizadas entre janeiro de 2012 e janeiro de 
2013, assim como os dados dos 2.545 atendimentos do ambulatório (pronto 
atendimento), de janeiro a junho de 2013.

O Hospital Nossa Senhora da Saúde de Diamantina, fundado em 1901, 
também disponibilizou as informações das 2.153 internações ocorridas entre 
junho de 2012 e maio de 2013, do mesmo modo para os 42.985 atendimentos 
ocorridos no ambulatório no mesmo período. 

O Núcleo de Reabilitação Nossa Senhora da Saúde possui pacientes 
cadastrados em 61 municípios, tendo efetuado 2.986 atendimentos entre 
janeiro e maio de 2013. Em agosto de 2013, sua área de atuação foi ampliada 
para 79 municípios, tornando-se um Centro Especializado em Reabilitação 
do tipo iV para o Governo de Minas Gerais9. 

Há também, em Diamantina, as unidades de saúde do Consórcio 
intermunicipal de Saúde dos Municípios do Alto Jequitinhonha (CiSAJE), 
sendo composto pelo Centro Viva Vida, pelo Centro Hiperdia e pelo Centro 
de Especialidades Médicas. O consórcio consiste em uma parceria, entre 
23 prefeituras de cidades do Alto Jequitinhonha, que conta com o apoio do 
Governo de Minas Gerais. Entre março de 2012 e abril de 2013 foram, ao 
todo, realizados 30.349 atendimentos.

Conforme a Figura 20, observa-se uma nítida concentração de inten-
sidade nos municípios do Alto e Médio Vale do Jequitinhonha. 

Diamantina possui uma tradição na área de ensino, que remonta a 
séculos passados, a exemplo do Seminário Sagrado Coração de Jesus de 
Diamantina10, criado em 1867, que influenciava o norte mineiro e o sul da 

9. Os serviços foram ampliados, podendo agora atender deficientes visuais e intelectuais, 
pois anteriormente só eram atendidos deficientes físicos e auditivos.
10. O Seminário pertence à demarcação da Arquidiocese de Diamantina, onde são abrangidas 
as dioceses de Almenara (MG), Araçuaí (MG), Diamantina (MG), Curvelo (MG), Guanhães 
(MG) e Teófilo Otoni (MG), totalizando 52 paróquias distribuídas em 34 municípios.
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Bahia (MARTiNS, 2000). Em 2012, o Seminário possuía 44 alunos, sendo 
apenas dois de Diamantina. 

Com a significativa ampliação da Universidade Federal dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), as relações regionais dessa função atin-
giram proporções colossais que ultrapassam a fronteira de Minas Gerais e 
atingem, em diferentes intensidades, todos os estados brasileiros. O Campus 
Juscelino Kubitschek da UFVJM, situado em Diamantina, registrava 5.359 
alunos em agosto de 2013, sendo 4.361 alunos em cursos presenciais e 998 
em cursos de ensino a distância.

A cidade também comporta atualmente unidades da Universidade Norte 
do paraná - UNOpAR (central em Londrina-pR), e do Centro Universitário 
da Grande Dourados - UNiGRAN NET (central em Dourados-MS). A última 
possuía, no primeiro semestre de 2013, 77 alunos. A Fundação Universitária 
do Vale do Jequitinhonha (FEVALE), instituída em 1965, e composta pela 
Faculdade de Ciências Jurídicas (FCJ) e a Faculdade de Filosofia e Letras 
de Diamantina (Fafidia), contava com 135 alunos matriculados em 2013. Em 
2013, a FEVALE foi transformada em Universidade Estadual de Minas Gerais 
(UEMG). Ainda, está em fase de implantação em Diamantina o instituto 
Federal do Norte de Minas (iFNMG), que contará com a contratação ime-
diata de 60 docentes.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Minas Gerais 
(SENAC), com sede em Diamantina, tem foco no ensino profissionali-
zante. Em 2012, possuía 290 alunos matriculados nos cursos disponíveis, 
sendo que a grande maioria dos alunos (180) era oriunda de Diamantina. 
Os municípios de origem dos estudantes das instituições supracitadas foram 
destacados na Figura 21 (ver página 200 do Caderno de figuras), onde a 
imensa maioria é ligada à UFVJM. 

por ser uma cidade histórica com o conjunto urbano tombado, em 1938, 
pelo instituto do patrimônio Histórico e Artístico Nacional e reconhecida, 
em 1999, como patrimônio mundial pela UNESCO (ipHAN, 2014), as ri-
quezas naturais e culturais de Diamantina são particularmente estimadas 
pelo turismo (COSTA, 2009). A Figura 22 (ver página 201 do Caderno 
de figuras), que destaca a origem dos turistas de Diamantina, foi elabora-
da a partir dos dados brutos da pesquisa da demanda turística real, entre 



98 

2009 e 2014, desenvolvida pelos professores Silveira e Medaglia da UFVJM 
(SiLVEiRA; MEDAGLiA, 2009a; 2009b; 2010; 2011a; 2011b; 2012; 2013; 2014). 
De modo acumulado, a pesquisa destes autores envolveu 1.186 entrevistas, 
conduzidas em diferentes pontos turísticos da cidade, com uma amostragem 
não probabilística.

Observa-se, portanto, que a demanda se concentra nos grandes aglo-
merados urbanos, como Belo Horizonte-MG (446), Rio de Janeiro-RJ (55), 
São paulo-Sp (48) e Brasília-DF (30). Os centros regionais próximos também 
possuem uma importante relação com Diamantina, como Montes Claros-MG 
(78), Sete Lagoas (42), ipatinga (18), Curvelo (14) e Governador Valadares 
(13). Fica evidente que Belo Horizonte é o principal centro emissor de turistas 
para Diamantina, com 446 entrevistados nas pesquisas, sendo responsável 
por quase 38% da demanda real. Vale também destacar as demais capitais 
não representadas pela área de detalhe do mapa, sendo elas, Goiânia-GO 
(5), porto Alegre-RS (6), Florianópolis-SC (5), Fortaleza (12), Recife (9) e 
Salvador- BA (8). 

para Meyer-Arendt et al. (1992), existe uma forte relação entre o tamanho 
da hinterlândia de um centro e a intensidade do turismo nestas áreas, ou 
seja, de uma forma geral, quanto mais próximos das cidades, mais subme-
tidos às pressões do turismo estão os espaços rurais e os centros menores. 
Os grandes centros metropolitanos atuam como core (centro) no sistema de 
relações centro-periferia, sendo as áreas marginais eleitas para receberem 
o turismo (CROCiA, 2002). Assim, tais áreas ao redor dos grandes centros 
muitas vezes são denominadas “periferias do prazer”, seguidos por fenô-
menos associados, como as casas de segunda residência e os espaços rurais 
de lazer (LOHMANN; pANOSSO NETO, 2008). A importância que Belo 
Horizonte possui para o turismo em Diamantina é também em grande parte 
explicada pelo espaço perimetropolitano da capital mineira, que abrange a 
cidade colonial (CONTi, 2009).

Tendo em vista a ampla regularidade de relações que Diamantina mantém 
com municípios adjacentes e do Alto Vale do Jequitinhonha, explicitada através 
dos diferentes serviços e equipamentos expostos anteriormente, percebe-se 
que a relação com os municípios emissores de turistas é bastante diferenciada. 
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Ao contrário da tendência dos demais serviços, que impulsionam intensas 
relações com os municípios próximos de Diamantina, o turismo movimenta 
relações externas mais fortes com centros hierarquicamente superiores e 
mais distantes, abarcando não raras vezes outros estados e, inclusive, países. 
Supõe-se que esses centros possuem uma maior parcela da população com 
condições econômicas e tempo livre para se dedicar ao turismo. 

1.2 Síntese das relações externas de Diamantina

Foram anteriormente expostas algumas composições parciais, com 
agrupamentos de diferentes equipamentos e serviços, que atendem outros 
municípios além de Diamantina, ligados ao ensino, à saúde e ao turismo. 
Foi possível perceber que alguns equipamentos ultrapassam amplamente as 
fronteiras do município diamantino e atingem diferentes porções do espaço, 
maiores ou menores, segundo suas especificidades intrínsecas.

O espaço de relações externas, a seguir apresentado, constitui uma 
forma de síntese das relações regionais de Diamantina. Embora a Matriz de 
Relações Externas (Quadro 8) não represente os diferentes fluxos (número 
de atendimentos/pessoas) apresentados nos mapas anteriores, ela explicita 
como alguns municípios possuem uma contínua e duradoura relação com 
Diamantina, através dos diferentes equipamentos e serviços que os servem 
sistematicamente. Nesse sentido, subentende-se que os municípios, servidos 
frequentemente por muitos equipamentos sediados em Diamantina, possuem 
uma relação mais intensa e regular do que aqueles municípios que aparecem 
apenas esporadicamente nos dados de relações externas. 

Esta análise contou com uma seleção de 27 equipamentos/serviços que 
seguramente têm um alcance regional, entre funções administrativas/gover-
namentais e atividades/serviços comerciais, incluindo aqueles supraexpostos. 
Como se podia esperar, pelo desempenho da indústria e da agropecuária 
na economia municipal, o Quadro 8 possui poucos equipamentos ligados 
a esses dois setores. No entanto, fica nítida a vocação da cidade, como um 
centro de serviços, ou um centro eminentemente terciário. 

A Matriz de Relações Externas representa, ao todo, 28 municípios, por 
ordem decrescente do número de equipamentos e serviços que os atendem, 
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de maneira que, logo após Diamantina, por exemplo, Senador Modestino 
Gonçalves apareceu no topo da lista, com 24 equipamentos que o servem, 
ao mesmo tempo em que Conceição do Mato Dentro se encontra ao final 
da mesma, relacionado com apenas sete equipamentos de Diamantina.  
A Figura 23 oferece uma perspectiva espacial com um detalhamento ainda 
maior, uma vez que representa todos os 427 municípios atingidos por pelo 
menos um dos 27 equipamentos/serviços, ou seja, inclui aqueles que não 
estão no Quadro 8, abrangidos apenas por seis ou menos equipamentos.

Quadro 8
Matriz de Relações Externas (municípios abrangidos pelos equipamentos 
de Diamantina)
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Diamantina X X X X X X X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X 26

Sen. 
Modestino 
Gonçalves

X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X X  X X  X 24

Gouveia X X X X X X X X X X X X X X X   X X X X X X X X   23

S.Gonçalo do 
Rio Preto X X X X X X X X X X  X X X X  X X  X X X X X X   22

Felício dos 
Santos X X X X X X X X X X X X X X X X  X  X X  X X X   22

Couto de 
Magalhães X X X X X X X X X X  X X X X   X X X X X X X X   22

Datas X X X X X X X X X X  X X X X   X X X X X X X X   22

Presidente 
Kubitschek X X X X X X X X X X  X X X X   X X  X X X     19

Serro X X X X X X X X  X X X X X X    X   X  X    17

Itamarandiba X X X X X X X X X X X   X  X    X        14

Alvorada de 
Minas X  X X X X X X X X  X X X X       X      14

Carbonita X X X X X X X X X  X   X      X      X  13

Sto. Antônio 
do Itambé X  X X X X X X X X  X X X X             13

Congonhas 
do Norte X X X X X X X X X X  X       X         12

Capelinha X X X X X X X X X  X     X            11

Continua...
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Monjolos X X X X   X     X X  X   X   X  X     11

Serra Azul de 
Minas X X X X X X   X X  X X  X             11

Aricanduva X X X X X X X X X       X            10

Curvelo X X X X  X X    X     X X           9

Turmalina X X X X X X  X X     X              9

Leme do 
Prado X X X X X X  X X  X                 9

Minas Novas X X X X X X  X X                   8

Veredinha X X X X X X  X X                   8

Chapada do 
Norte X X X X X X  X X                   8

Angelândia X X X X X X X  X                   8

Rio Vermelho X X X X X     X   X      X         8

Três Marias X X X X   X    X      X           7

Con. do Mato 
Dentro X X X X X X    X                  7

Fonte: Elaborado pelos autores.

De acordo com a quantidade de equipamentos e serviços de Diamantina, 
utilizados por habitantes de outros municípios, foi proposta uma classifi-
cação, como forma de agrupar os municípios em quatro classes de maior 
relevância para as relações externas (Figura 23 - ver página 202 do Caderno 
de figuras). O primeiro grupo, com relações muito intensas, é composto 
pelos municípios atingidos por 19 ou mais equipamentos, o que equivale a 
mais de 70% dos equipamentos listados na matriz (Quadro 8).

O segundo grupo, com relações intensas, mas em menor importância 
que o primeiro, abarca os municípios servidos por, no mínimo, 14 e até 18 
equipamentos, correspondendo ao intervalo de 50% a 70% dos equipamentos 
da tabela. O terceiro, manifestando relações regulares com Diamantina, é 
formado pelos municípios atendidos por 10 ou mais, até 13 equipamentos, 
quer dizer, entre 35% e 50% dos equipamentos elencados na matriz. Com 
relações menos expressivas, porém ainda relevantes, estão condensados, em 



102 

uma quarta classe, os municípios com relações fracas, quer dizer, atingidos 
por, pelo menos, 7 (25%) e até 9 (35%) equipamentos.

Sendo assim, o espaço de relações muito intensas de Diamantina corres-
pondeu exatamente aos mesmos municípios da sua microrregião homogê-
nea, delimitada pelo iBGE, ou seja, Gouveia, Datas, presidente Kubitschek, 
Couto de Magalhães de Minas, São Gonçalo do Rio preto, Felício dos Santos 
e Senador Modestino Gonçalves. De acordo com o Censo 2010, trata-se de 
um espaço com 82.707 habitantes, sendo 19.488 distribuídos no meio rural 
e 63.219 concentrados na esfera urbana; corresponde a uma área de 7.435 
km2 com baixa densidade populacional, com apenas 12,04 habitantes por 
quilômetro quadrado (Tabela 1 - ver página 204 do Caderno de figuras).

Conforme a Figura 24 (ver página 203 do Caderno de figuras) três muni-
cípios apresentaram relações intensas com Diamantina: Serro, itamarandiba 
e Alvorada de Minas. A soma das áreas municipais destes equivale a 4.351 
km2. O espaço de relações intensas de Diamantina engloba 56.556 habitantes, 
o que representa 12,7 habitantes por quilômetro quadrado.

Nas relações regulares com Diamantina, foi identificado um grupo com 
sete municípios, sendo eles Carbonita, Santo Antônio do itambé, Congonhas 
do Norte, Capelinha, Monjolos, Serra Azul de Minas e Aricanduva. Com 
4.349 km2 de extensão territorial e 64.379 habitantes, trata-se do espaço com a 
maior densidade populacional, com 15,3 habitantes por quilômetro quadrado.

Dentre as quatro categorias propostas, o espaço mais vasto e populoso 
é formado pelos municípios que possuem relações fracas com Diamantina, 
quer dizer, atingidos por menos de 35% e mais de 25% dos seus equipamentos. 
por abranger 10 municípios, possui a maior extensão territorial, com 13.852 
km2, e a maior população, com 216.484 habitantes.

Condicionado por diversos fatores naturais e o legado histórico de 
ocupação da região, o espaço de relações externas de Diamantina possui 
uma forma irregular, distante das formas geométricas ou concêntricas dos 
modelos clássicos de polarização. Trata-se de um espaço que se estende, 
principalmente, a Sudeste e a Nordeste de Diamantina, sobremaneira mol-
dado pelas áreas de atuação de outros centros médios e superiores.
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A Noroeste do espaço de relações de Diamantina existe uma brusca 
descontinuidade da intensidade das relações, causada pelos fatores naturais 
desfavoráveis à ocupação humana, com a presença do parque Nacional da 
Sempre Viva, pelos espaços intersticiais dos eixos de comunicação (BR 135 
e BR 451), e também pela forte influência de Montes Claros.

A Sudoeste, o espaço de relações externas também é limitado pela influ-
ência das cidades de Curvelo, Sete Lagoas e da própria capital do estado, Belo 
Horizonte. Embora Curvelo esteja no espaço de relações externas fracas de 
Diamantina, atingido por nove equipamentos e, ou serviços, acredita-se que 
esta é mais uma relação de complementaridade do que uma polarização; ao 
contrário do que acontece com outros centros menores, a exemplo de Gouvêa 
e Couto de Magalhães de Minas, fortemente polarizados por Diamantina.

A Sudeste, incluindo as cidades de Serro e Conceição do Mato Dentro, 
com relações intensas e fracas, respectivamente, o espaço de relações exter-
nas de Diamantina é limitado, diante da relação de complementaridade de 
Diamantina com estes centros. Confia-se que, nesse eixo, Guanhães também 
tenha um papel inibidor, uma vez que seus serviços também atendem boa 
parte dos municípios da sua região, incluindo o Serro (SÁ, 2001).

A Nordeste de Diamantina, o espaço caracterizado por relações ex-
ternas intensas e muito intensas apresenta maior amplitude territorial. Sua 
descontinuidade será marcada por uma transição gradual, especialmente 
devido às atividades de Capelinha e Minas Novas, municípios com signifi-
cativo tamanho populacional, com mais de 30 mil habitantes, e que possuem 
relações complementares com Diamantina. Estas cidades, do Alto e Médio 
Vale do Jequitinhonha, possuem relações intensas (itamarandiba), regula-
res (Capelinha) e fracas (Minas Novas), ao mesmo tempo em que mantêm 
contatos com Araçuaí e o Baixo Vale, além de terem fortes ligações com 
Teófilo Otoni (BATELLA, 2013). 

Considerações finais

O espaço de relações externas de Diamantina é consequência de um 
amálgama de fatores físicos e humanos diversos. O atual dinamismo de certas 
atividades de Diamantina indica uma provável futura ampliação do espaço 
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de relações caracterizado neste capítulo, ou, pelo menos, a manutenção da 
sua área de abrangência para os próximos anos, tendo em vista que outras 
cidades também poderão crescer nesse entretempo. 

percebeu-se a importância regional dos serviços de saúde sediados em 
Diamantina, em constante ampliação para atender uma maior demanda 
externa, a exemplo do consórcio intermunicipal (CiSAJE) e do Núcleo de 
Reabilitação Nossa Senhora da Saúde, preparados para atenderem 23 e 73 
municípios, respectivamente. O setor de educação merece destaque, com a 
atuação da UFVJM, e a constante expansão dos seus cursos, até mesmo, tendo 
iniciado em 2014 o curso de medicina. O turismo também representa um 
promissor setor em expansão, alvo da atenção de organismos multilaterais 
de fomento, com o reconhecimento do patrimônio da cidade, e de políticas 
públicas federais e estaduais, considerando-a como um destino indutor e, 
portanto, merecedora de investimentos para a sua infraestrutura e para a 
capacitação da mão de obra local. 

A relação de Diamantina com outros centros é de polarização e de 
complementaridade, conforme cada situação específica. para os municípios 
do seu espaço de relações externas muito intensas, Diamantina polariza 
as relações dos centros menores pertencentes à sua microrregião. Já nos 
espaços de relações intensas e regulares, foram identificados vários centros 
emergentes e médios, maiores do que os municípios da sua microrregião, 
de maneira que se notou uma relação de caráter mais próximo de comple-
mentaridade do que de polarização. 

Diamantina também atua como importante intermediadora (relais) 
entre centros urbanos menores e superiores, sendo uma função tipicamente 
exercida por cidades médias. inserida no espaço perimetropolitano de Belo 
Horizonte (CONTi, 2009), Diamantina é polarizada pela capital do estado, 
fenômeno traduzido inclusive por meio da demanda turística. Belo Horizonte 
também é o centro de comando de muitos dos equipamentos de relações 
externas de Diamantina, sendo a forte dependência desta por aquela ainda 
denotada por meio dos fluxos de ônibus e pelas correspondências (correios).

De maneira complementar, outras abordagens metodológicas podem 
oferecer resultados promissores para identificar e classificar hierarquicamente 
os centros de gestão do território, identificados de acordo com a presença 
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de órgãos da gestão federal, de sedes e filiais de grandes empresas e de 
equipamentos e serviços (níveis de centralidade administrativa, jurídica e 
econômica). A título de exemplo, as relações empresariais podem fornecer 
informações a respeito do nível de comando e polarização de um centro, 
com base no número de sedes e de filiais de grandes empresas. 

A caracterização do espaço mais intenso de relações externas de 
Diamantina é de extrema relevância, sendo uma informação estratégica 
para políticas públicas que visem atender aos diferentes interesses dos mu-
nicípios delimitados. As políticas podem ser estabelecidas no sentido de 
descentralizar a oferta de equipamentos ou serviços raros, ou com o intuito 
de aproveitarem a rede urbana preestabelecida para implantar mais serviços 
na sede de Diamantina, visando fortalecê-la como polo regional, poten-
cialmente capaz de atingir a toda a população abrangida por seu espaço de 
relações identificado neste estudo.

Sendo assim, este capítulo foi desenvolvido partindo-se da premissa que o 
conhecimento geográfico é alcançado por meio de estudos realizados em dife-
rentes escalas, levando-se sempre em consideração as relações contextuais, ou 
seja, segundo princípios que remetem a uma unidade sistêmica ou a princípios 
de conexão entre os fenômenos que, em suma, explicam parte das diferentes 
intensidades observadas no espaço de relações externas de Diamantina.
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Nos últimos anos, Diamantina tem experimentado um novo ciclo econô-
mico com a ampliação de serviços educacionais e o aumento do dinamismo 
imobiliário nas periferias da cidade. Ainda, transformações demográficas 
importantes têm ocorrido no município, com as mudanças na estrutura da 
população advindas da transição demográfica. Existe uma relação íntima 
entre os processos socioeconômicos locais e a dinâmica demográfica e do-
miciliar do município, com impactos evidentes na expansão territorial, na 
estrutura urbana e na oferta de serviços urbanos.

O capítulo oferece um diagnóstico demográfico e socioeconômico de 
Diamantina (MG) com o objetivo de subsidiar as reflexões sobre as trans-
formações urbanas no município. para cumprir tal tarefa, será utilizado um 
conjunto de dados e informações provenientes dos últimos censos demo-
gráficos (1991, 2000 e 2010) disponíveis em plataformas virtuais (ipeaData, 
Atlas iDHM 2000 e 2010, iBGE Cidades, Sinopse por Setores do iBGE, 
SiDRA-iBGE) e nos microdados dos censos consultados. Neste capítulo, as 
informações disponíveis dos componentes da dinâmica demográfica do mu-
nicípio (fecundidade, mortalidade e migração), subsidiam as reflexões sobre 
as principais variações do estoque populacional e sobre as transformações 
na estrutura etária de Diamantina. Ainda, o texto interpreta informações 
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sobre vulnerabilidade, composição domiciliar e aspectos socioeconômicos 
(renda, educação, saúde, habitação, entre outras).

Mais adiante, o capítulo traz o mapeamento da evolução da mancha 
urbana do distrito sede de Diamantina. A mancha urbana corresponde a 
área dotada de infraestrutura urbana, com a presença de vias, edificações 
e demais elementos característicos de uma área povoada. Além das consi-
derações metodológicas, o texto oferece uma análise da coleção de figuras 
que mostra um retrato da mancha urbana de Diamantina nos anos de 1984, 
1991, 1995, 2001, 2006 e 2011.

1. Diagnóstico demográfico e socioeconômico de Diamantina

As variações no estoque populacional ocorrem com a evolução dos 
componentes da dinâmica demográfica: fecundidade, mortalidade e migra-
ção. O presente capítulo demonstrará que Diamantina vem passando por 
mudanças relevantes que afetam o contingente demográfico e, também, a 
estrutura e a composição da população.

A Tabela 2 traz informações sobre o estoque populacional e as Taxas de 
Crescimento Geométrico (TCG) por situação de domicílio em Diamantina. 
A título de comparação, a tabela também apresenta estes dados para Minas 
Gerais e Brasil. Entre 1970 e 1980, a população do município de Diamantina 
não teve aumento expressivo, passando de 34.672 em 1970 para 35.925 em 
1980, com TCG de 0,36% a.a. No entanto, variações mais significativas são 
observadas entre as populações urbana e rural nesse período. Enquanto a 
população urbana apresentou crescimento positivo (1,09% a.a.), passando de 
23.829, em 1970, para 26.549 em 1980, a população rural exibiu crescimento 
negativo (-1,44% a.a.), reduzindo de 10.843, em 1970, para 9.376 em 1980.  
De forma geral, o crescimento municipal de Diamantina esteve bem abaixo 
do verificado em Minas Gerais (1,54% a.a.) e no Brasil (2,48% a.a.) nesse 
período. Tendo em vista que a fecundidade em Diamantina estava em níveis 
elevados nos anos 1970 e que a mortalidade já vinha caindo há algumas 
décadas no município, é plausível assumir que o êxodo rural e a migração 
impactaram de maneira significativa a dinâmica demográfica local.
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Na década de 1980, a população de Diamantina cresceu em um ritmo 
acelerado em relação à década anterior. A TCG entre 1980 e 1991 foi de 
1,92% a.a. e a população passou para 44.299 pessoas no final desse período. 
O crescimento da população urbana do município foi responsável por boa 
parte deste incremento na população (2,43% a.a.). Mesmo a população rural 
de Diamantina, que apresentou crescimento negativo em todos os outros 
períodos mostrados na tabela, exibiu TCG positiva (0,30% a.a.). Entre 1980-
1991, a TCG de Diamantina assumiu valores próximos de Minas Gerais 
(1,49% a.a.) e do Brasil (1,93% a.a.).

A década de 1990 foi marcada por crescimento negativo da popula-
ção de Diamantina (-0,01% a.a.), sobretudo nas áreas rurais do município 
(-4,40% a.a.). Com isso, o estoque populacional municipal se manteve no 
mesmo patamar, com ligeira redução (44.259) entre os censos de 1991 e 2000.  
O esvaziamento do campo foi a principal mudança ocorrida no período, 
tendo em vista que a população rural passou de 9.690, em 1991, para 6.485 
em 2000. 

No último período analisado, a população de Diamantina apresentou 
ligeiro aumento, passando para 45.880 habitantes em 2010. A TCG foi de 
0,36% a.a. entre 2000 e 2010 e a população rural continuou decrescendo 
(-1,08% a.a.), embora em ritmo nitidamente inferior ao observado na década 
anterior. A TCG municipal foi significativamente menor ao observado no 
Estado (0,91% a.a.) e no país (1,17% a.a.). Cabe destacar que em todas as 
unidades de análise da Tabela 1 a população rural apresentou crescimento 
negativo entre 1991-2000 e entre 2000-2010.

Em todo período analisado (1970-2010) a população de estudantes 
universitários em Diamantina oriunda de outros municípios não foi con-
tabilizada nos censos demográficos, sendo computada na origem. Assim, 
cabe destacar que existe uma pressão demográfica crescente e invisível aos 
olhos dos Censos com a expansão dos serviços educacionais no município. 
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Assim como em todas as partes do país, a chamada transição demográ-
fica tem causado mudanças significativas na população de Diamantina. De 
maneira geral, nas últimas décadas, o Brasil tem experimentado mudanças 
populacionais importantes, a saber: redução na proporção de crianças e 
jovens, variações na relação entre a população em idade ativa (piA) e a po-
pulação dependente (crianças e idosos) e o envelhecimento populacional. 
Transformações na estrutura etária da população deverão trazer diversas 
implicações para o país, principalmente diante do que ficou conhecido como 
bônus demográfico, ou dividendo demográfico.

De acordo com Carvalho e Wong (2008), entre as décadas de 1940 e 1960 
o país experimentou uma significativa redução da mortalidade, enquanto a 
fecundidade se manteve em níveis ainda muito elevados, resultando o aumen-
to vertiginoso das taxas de crescimento da população brasileira. Conforme 
os autores (2008, p.598), “a partir do final da década de 1960, a redução da 
fecundidade, que se iniciou nos grupos populacionais mais privilegiados 
e nas regiões mais desenvolvidas, generalizou-se rapidamente e desenca-
deou o processo de transição da estrutura etária”. Diante disso, a população 
brasileira vivenciou a desaceleração das taxas de crescimento populacional, 
além de profundas transformações na estrutura etária. A partir de 2002, a 
população brasileira passou a exibir taxas de fecundidade em níveis abaixo 
da reposição (2,1 filhos), o que significa que, no médio prazo, a população 
deverá apresentar taxas de crescimento vegetativo negativas, uma vez que a 
atual geração não será capaz de repor, em igual tamanho, as gerações futuras 
(CARVALHO; WONG, 2008). A transição demográfica possui diferentes 
ritmos entre as diversas regiões do país, conforme o nível socioeconômico 
e as características regionais e locais da dinâmica populacional. 

A Tabela 4 traz informações sobre a estrutura etária da população, 
a razão de dependência e o índice de envelhecimento de Diamantina em 
1991, 2000 e 2010. Conforme pode ser observado na tabela, a proporção de 
crianças e jovens com idade inferior a 15 anos reduziu progressivamente no 
período analisado. Em 1991, o município tinha 17.152 pessoas com menos 
de 15 anos de idade, o que representava 38,72% do total. Nos censos demo-
gráficos seguintes, esse valor caiu para 14.611 (33,01% do total) em 2000 e, 
posteriormente, reduziu para 11.097 (24,19% do total) em 2010. 
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A população em idade ativa (15 a 64 anos) aumentou consideravelmente 
entre 1991 e 2010. Em 1991, havia 25.045 indivíduos em idade ativa no municí-
pio de Diamantina (56,54% do total), contra 26.977 pessoas em 2000. Diante 
do aumento no número absoluto de pessoas em idade ativa no município 
entre 1991 e 2000, a proporção em relação ao total da população aumentou 
para 60,95% no final desse período. Em 2010, o censo demográfico indicou 
a presença de 31.237 indivíduos em idade ativa, correspondendo 68,08% da 
população total do município.

No que diz respeito à população idosa (65 anos ou mais), Diamantina 
vivenciou entre 1991 e 2010 um aumento progressivo dessa população. Em 
1991, a população idosa do município era de 2.102 pessoas (4,75% do total). 
Em 2000, a população idosa aumentou para 2.671 pessoas (6,03% do total). 
No final do período analisado, existiam 3.546 idosos no município, repre-
sentando 7,73% do total.

Estas variações na estrutura etária da população de Diamantina cau-
sam mudanças no comportamento da Razão de Dependência e do Índice 
de Envelhecimento. A Razão de Dependência se refere à proporção da po-
pulação de menos de 15 anos e da população de 65 anos e mais (população 
dependente) em relação à população de 15 a 64 anos (população em idade 
Ativa - piA). Já o Índice de Envelhecimento, é a razão entre a população de 
65 anos ou mais de idade em relação à população jovem (0 a 15 anos). Com 
base nesses indicadores, podemos visualizar o processo de envelhecimento 
populacional em curso em Diamantina entre 1991 e 2010.

A Razão de Dependência era de 76,88% em 1991, caindo para 63,91% 
em 2000 e para 46,35% em 2010. Nesse sentido, a população em idade ativa 
se torna mais representativa no período analisado em relação à população 
dependente (população com menos de 15 anos e população de idosos). 
O Índice de Envelhecimento da população de Diamantina era de apenas 
0,12 em 1991. Nos anos posteriores, este índice passou para 0,18 em 2000 
e para 0,32 em 2010. O aumento na proporção de idosos e do Índice de 
Envelhecimento apresentam variações que são reflexos da transição demo-
gráfica em Diamantina. Estas transformações não apenas são sentidas na 
relação entre a piA e a população dependente, mas também, no aumento 
da proporção de idosos em relação à população jovem (menos de 15 anos).
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Tabela 4
Estrutura etária, Razão de Dependência e Índice de Envelhecimento da 
população do município de Diamantina (MG), 1991-2010

Informações sobre Estrutura Etária
1991 2000 2010

Total % Total % Total %

Menos de 15 anos 17,152 38,72 14.611 33,01 11.097 24,19

15 a 64 anos 25.045 56,54 26.977 60,95 31.237 68,08

65 anos ou + 2.102 4,75 2.671 6,03 3.546 7,73

Razão de dependência 76,88 63,91 46,35

Índice de envelhecimento 0,12 0,18 0,32

Fonte: iBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010).

Estes indicadores confirmam que Diamantina está vivenciando a aber-
tura de uma janela de oportunidade demográfica, ou seja, o município 
apresenta maior proporção de pessoas capazes de produzir riqueza, com 
repercussões positivas para a economia de Diamantina. A transição demo-
gráfica abre um leque de oportunidades para o município com a redução 
da taxa de dependência e o aumento relativo da população em idade de 
trabalhar. Nesse contexto, paiva e Wajnman (2005, p.317) defendem que “a 
possibilidade de se tirar proveito do chamado bônus demográfico sugere 
a necessidade de se implementar políticas que tomem em consideração o 
processo de mudança populacional e suas relações com as diferentes vari-
áveis econômicas”. 

por outro lado, no longo prazo, o envelhecimento populacional trará 
sérios desafios. Segundo França (2011), entre 2011 e 2040 a população idosa 
brasileira irá triplicar, passando de 22 milhões para cerca de 66 milhões. 
Conforme a autora (2011, p.49), “um dos grandes desafios desse rápido 
processo de envelhecimento é a sustentabilidade econômica das aposenta-
dorias, principalmente considerando que o sistema é marcado por graves 
desigualdades”. Do ponto de vista local, a cidade de Diamantina terá que 
se estruturar para abrigar uma população idosa muito mais numerosa no 
futuro, provendo serviços de saúde e de estrutura urbana compatíveis com 
o futuro da cidade.

Vale ressaltar que esta janela de oportunidades já era conhecida por muni-
cípios mais dinâmicos, de outras regiões do país, que estavam mais adiantados 
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do que Diamantina no processo de transição demográfica. Nem sempre estas 
oportunidades foram aproveitadas de maneira adequada e as experiências 
anteriores no país trazem para Diamantina a chance de escrever uma história 
diferente, frente à necessidade de melhor aproveitamento das oportunidades 
demográficas para resolução de suas principais demandas sociais.

Os Gráficos 3, 4 e 5 (ver página 206 e 207 do Caderno de figuras) repre-
sentam a estrutura etária da população do município de Diamantina nos anos 
de 1991, 2000 e 2010. Em 1991, a população de Diamantina era constituída por 
uma grande proporção de jovens, tendo em vista que a base da pirâmide era 
relativamente larga para ambos os sexos. Nos anos posteriores, a retração da 
base da pirâmide se torna visível e a população nascida em tempos de fecun-
didade mais elevada passa a ocupar os grupos quinquenais mais avançados 
na estrutura da pirâmide. isso explica o aumento considerável na piA no 
período analisado, diante do que ficou conhecido como inércia do crescimento 
demográfico. Entre 1991 e 2010, o aumento da proporção de idosos também 
pode ser visualizado. Cabe destacar que, em todos os anos, a proporção de 
mulheres nas idades mais avançadas supera a proporção de homens.

Com base nessas representações gráficas, fica evidente que a população 
de Diamantina passou por uma grande mudança em sua estrutura nas três 
décadas analisadas com impactos sentidos nas mudanças das demandas 
sociais (serviços de educação, saúde, entre outros) e, também, na expansão 
imobiliária estimulada pelas alterações na composição dos domicílios. 

Estas transformações já impactam o mercado imobiliário formal e 
informal no município. Conforme as pirâmides etárias revelam, a inércia 
do crescimento demográfico trará grandes repercussões nos próximos 10 
anos, tendo em vista que as coortes nascidas em períodos de alta fecundidade 
(15 a 25 anos atrás) estarão na faixa etária em que, geralmente, indivíduos 
demandam novas residências. Nos próximos anos, mesmo que não haja 
na cidade grandes incrementos populacionais via migração, a demanda 
domiciliar continuará alta. Nesse sentido, é urgente a incorporação desses 
resultados no dimensionamento das políticas de construção de moradia de 
interesse social em Diamantina. por outro lado o mercado formal também 
deverá contar com a demanda crescente de novas unidades habitacionais. 

A Tabela 5 traz informações sobre a Esperança de vida ao nascer (eo), 
estatísticas de mortalidade e Taxa de Fecundidade Total (TFT). A eo cor-
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responde ao número médio de anos que um indivíduo viverá a partir do 
nascimento, considerando o nível e estrutura de mortalidade por idade 
naquela população. Já a TFT representa o número médio de filhos nascidos 
vivos, tidos por mulher ao final do seu período reprodutivo. A mortalidade 
infantil se refere à frequência com que ocorrem os óbitos infantis (menores 
de um ano) em uma população, em relação ao número de nascidos vivos em 
determinado ano (por 1.000). Já a mortalidade na infância é a frequência 
com que ocorrem os óbitos de crianças antes de completar 5 anos de idade 
em uma população, em relação ao número de nascidos vivos em determi-
nado ano. Expressa-se para cada mil crianças nascidas vivas (por 1.000).

As informações da Tabela 5 comprovam a transição demográfica em 
curso no município, com a queda significativa da mortalidade, aumento na 
eo e redução da TFT. As variações desses indicadores causam alterações não 
apenas no estoque populacional, mas, sobretudo, na estrutura da população 
do município. O aumento observado na esperança de vida ao nascer e a 
redução dos indicadores de mortalidade da população de Diamantina está 
muito relacionado ao processo de transição epidemiológica em curso no 
país e também no município. Conforme Schramm et al. (2004):

entende-se por transição epidemiológica as mudanças ocorridas no 
tempo nos padrões de morte, morbidade e invalidez que caracterizam 
uma população específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com 
outras transformações demográficas, sociais e econômicas (OMRAM, 
2001; SANTOS-pRECiADO ET AL, 2003). O processo engloba três 
mudanças básicas: substituição das doenças transmissíveis por doenças 
não-transmissíveis e causas externas; deslocamento da carga de morbi-
mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos; e trans-
formação de uma situação em que predomina a mortalidade para outra 
na qual a morbidade é dominante (SCHRAMM l et al., 2004, p.898).

A eo de Diamantina em 1991 era de 66,2 anos, ou seja, em média, um 
indivíduo nascido no município em 1991 vivia 66,2 anos. Em 2000, a eo 
aumentou para 69,8 anos, atingindo 75,3 anos em 2010. A redução da mor-
talidade infantil (até 1 ano de idade) e, também, da mortalidade na infância 
(até 5 anos de idade) tiveram grande impacto na redução dos valores da eo 
em Diamantina. Em Diamantina, os altos valores de mortalidade infantil 
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(34,8 por mil) e de mortalidade na infância (45,7 por mil) em 1991 sugerem 
que o município ainda estava distante de completar a transição epidemioló-
gica. Em 2000, a mortalidade infantil reduziu para 29,2 por mil, enquanto a 
mortalidade na infância passou para 32 por mil. Já em 2010, os indicadores 
de mortalidade infantil (14,8 por mil) e de mortalidade na infância (17,3 
por mil) atingiram níveis ainda mais baixos no município. Estes números 
sugerem uma redução expressiva da mortalidade por doenças infeciosas e 
parasitárias no município. para análises mais detalhadas da mortalidade 
(causas de morte e doenças, etc.), pode-se acessar as informações disponíveis 
no site do DATASUS.

Tabela 5
Esperança de vida ao nascer, estatísticas de mortalidade e Taxa de 
Fecundidade Total (TFT) do município de Diamantina (MG), 1991-2010

1991 2000 2010

Esperança de vida ao nascer (em anos) 66,2 69,8 75,3

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 34,8 29,2 14,8

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 45,7 32 17,3

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 4,6 2,6 2

Fonte: iBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010); pNUD (2013).

A fecundidade reduziu de maneira expressiva em Diamantina entre 
1991 e 2010. Em 1991, as mulheres tinham, em média, 4,6 filhos até o final 
do período reprodutivo. Nos anos 1990, a TFT caiu de maneira brusca, 
atingindo 2,6 filhos em 2000. Em 2010, o Censo revela que a fecundidade 
no município já atingiu valor inferior ao nível de reposição (2,1 filhos), ou 
seja, a atual geração de pais não conseguirá repor em igual valor a geração 
atual no futuro e a população do município tenderá a diminuir caso esta 
diferença não seja compensada por fluxos migratórios. 

A Tabela 6 apresenta indicadores de pobreza e desigualdade para 
Diamantina entre 1991 e 2010. A renda per capita de Diamantina era de R$ 
274,77 em 1991, aumentando expressivamente em 2000 (R$ 417,16). Em 2010, a 
renda per capita cresceu ainda mais em relação aos anos anteriores, passando 
para R$ 597,41. O aumento significativo da renda per capita foi acompanhado 
pela redução expressiva do percentual de pobres e de extremamente pobres 
em Diamantina. Em 1991, mais da metade da população do município era 
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pobre (50,54%), enquanto 21,04% eram extremamente pobres. Em 2000, o 
percentual de pobres caiu para 35,18% e o de pessoas extremamente pobres 
se reduziu para 15,95%. Em 2010, percebemos a continuidade da tendência 
de redução da pobreza no município, tendo em vista que 16,65% das pessoas 
eram pobres e 5,06% eram extremamente pobres.

Tabela 6
indicadores de pobreza e desigualdade em Diamantina (MG), 1991-2000

1991 2000 2010

Renda per capita (em R$) 274,77 417,16 597,41

% de externamente pobres 21,04 15,94 5,06

% de pobres 50,54 35,18 16,65

Índice de Gini 0,58 0,61 0,57

Fonte: iBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010); pNUD (2013).

O Índice de Gini de Diamantina teve pequenas flutuações no perío-
do analisado. Este índice é um instrumento usado para medir o grau de 
concentração de renda, apontando a diferença entre os rendimentos dos 
mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um, sen-
do que zero representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a 
mesma renda, e o valor um significa completa desigualdade de renda, ou 
seja, apenas uma pessoa detém toda a renda municipal. Em 1991, o Índice 
de Gini de Diamantina era de 0,58. A título de comparação, o Índice de 
Gini de Minas Gerais e do Brasil eram de, 0,61 e 0,60, respectivamente, em 
1991. Em 2000, a desigualdade em Diamantina aumentou ligeiramente e o 
Índice de Gini passou para 0,61, enquanto Minas Gerais e Brasil exibiam 0,61 
e 0,60, respectivamente. Já em 2010, a desigualdade teve uma ligeira queda 
em Diamantina e o Índice de Gini registrado foi de 0,57 no município, 0,56 
em Minas Gerais e 0,54 no Brasil. De forma geral, estes valores são bastante 
altos e sinalizam para a necessidade de políticas ou iniciativas que reduzam 
a desigualdade no município.

A Tabela 7 traz informações sobre o percentual de renda apropriada 
por extratos da população de Diamantina entre 1991 e 2000. Entre os anos 
analisados não houve grandes alterações na apropriação da renda pelos ex-
tratos da população municipal. Em 1991, os 20% mais ricos detinham 63,68% 
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da renda, enquanto apenas 3,01% da renda era disponível para os 20% mais 
pobres. No ano de 2000, a concentração de renda aumentou, com reflexos 
no Índice de Gini, e os 20% mais ricos passaram a deter 65,67% da riqueza 
municipal. Na outra ponta, os 20% mais pobres detinham 2,12% da renda. Já 
em 2010 é possível verificar uma redução muito tímida da desigualdade em 
Diamantina, tendo em vista que 3,25% da riqueza passou a ser apropriada 
pela população 20% mais pobre, enquanto 62,31% da riqueza foi direcionada 
para os 20% mais ricos.

Tabela 7
percentagem da renda apropriada por extratos da população de 
Diamantina (MG), 1991-2010

1991 2000 2010

20% mais pobres 3,01 2,12 3,25

40% mais pobres 9,55 7,77 9,89

60% mais pobres 19,74 17,2 20,37

80% mais pobres 36,32 34,33 37,69

20% mais ricos 63,68 65,67 62,31

Fonte: iBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010); pNUD (2013).

A Tabela 8 traz informações sobre ocupação, nível educacional e ren-
dimento médio dos indivíduos ocupados em Diamantina em 2000 e 2010.  
A taxa de atividade em 2000 era de 65,67%, subindo ligeiramente para 67,12%. 
Já a taxa de desocupação reduziu de 11,23% em 2000 para 7,74% em 2010. 
Em 2000, 51,54% dos trabalhadores tinham emprego formal e, em 2010, este 
número subiu para 59,91%. Com relação ao nível educacional dos ocupados, 
41,77% tinha fundamental completo e 28,33% o ensino médio em 2000.  
Em 2010, 57,18% dos trabalhadores tinham concluído o ensino fundamental 
e 42,14% tinham terminado o ensino médio. Em 2000, 61,59% dos ocupados 
ganhavam até um salário mínimo, enquanto 82,29% ganhavam até dois 
salários mínimos. Em 2010, o percentual de ocupados com até um salário 
mínimo reduziu expressivamente, passando para 26,67%. No entanto, boa 
parte dos trabalhadores de Diamantina ganhava até dois salários mínimos 
em 2010 (80,45%). Ainda, é preciso ter em mente que, entre 2000 e 2010, 
existiram ganhos reais no valor do salário mínimo.
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Tabela 8
informações sobre ocupação, nível educacional e rendimento médio dos 
ocupados em Diamantina (MG), 2000 e 2010

2000 2010

Taxa de atividade 65,67 67,12

Taxa de desocupação 11,23 7,74

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 51,54 59,91

Nível educacional dos ocupados

% dos ocupados com fundamental completo 41,77 57,18

% dos ocupados com médio completo 28,33 42,14

Rendimento médio

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. 61,59 26,67

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. 82,29 80,45

Fonte: iBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010); pNUD (2013).

A Tabela 9 demonstra o percentual da população em domicílios com 
água encanada, energia elétrica e coleta de lixo em Diamantina em 1991, 2000 
e 2010. Em 1991, apenas 67,98% dos domicílios tinham água encanada. Este 
percentual subiu para 82,68% em 2000 e passou para 92,61% em 2010. No que 
diz respeito à oferta de energia elétrica, 70,37% dos domicílios de Diamantina 
tinha acesso a este serviço em 1991. Entre 1991 e 2000, este valor aumentou 
expressivamente, e a oferta de energia elétrica atingiu 91,11% dos domicílios. 
Em 2010, Diamantina estava bem perto de universalizar a energia elétrica 
no município já que 99,07% dos domicílios tinha energia elétrica. Dentre os 
serviços listados na tabela, a coleta de lixo foi o que esteve disponível para um 
menor percentual de domicílios nos anos analisados. Em 1991, apenas 40,28% 
dos domicílios urbanos de Diamantina tinham coleta de lixo regularmente. 
Este percentual aumentou bastante em 2000 (71,89%), embora ainda não 
tenha alcançado níveis satisfatórios. Em 2010, 88,14% dos domicílios urbanos 
tinham coleta de lixo.
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Tabela 9
percentual da população em domicílios com água encanada, energia 
elétrica e coleta de lixo em Diamantina (MG), 1991-2010

1991 2000 2010

% da população em domicílios com água encanada 67,98 82,69 92,61

% da população em domicílios com energia elétrica 70,37 91,11 99,07

% da população em domicílios com coleta de lixo*. 40,28 71,89 88,14

Fonte: iBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010); pNUD (2013).
*Apenas para domicílios urbanos.

A Tabela 10 apresenta alguns indicadores de vulnerabilidade de crianças 
e jovens, família, trabalho e renda e condições de moradia em Diamantina 
entre 1991 e 2010. Em 2000, o percentual de crianças de 4 a 5 anos fora da 
escola era de 55,88%, contra 24,25% em 2010. Entre 1991 e 2010 houve re-
dução significativa do percentual de crianças de 6 a 14 anos de idade fora 
da escola, passando de 23,25% em 1991, para 4,75% e 2,24% em 2000 e 2010, 
respectivamente. Em 2000, 15,3% das pessoas de 15 a 24 anos não estudavam, 
trabalhavam e eram vulneráveis à pobreza, com ligeira redução deste percen-
tual em 2010 (13,38%). Diamantina registrou no período analisado aumento 
no percentual de adolescentes que tiveram filhos, sobretudo aquelas de 15 a 
17 anos. Em 1991 e 2000, não havia registros em Diamantina de adolescentes 
de 10 a 14 anos que tiveram filhos. No entanto, 1,13% das adolescentes de 10 
a 14 anos já tinham filhos em Diamantina no ano de 2010. No grupo 15 a 17 
anos, 1,84% das adolescentes tinha filho em 1991, contra 4,21% e 5,06% em 
2000 e 2010, respectivamente.

No que diz respeito aos indicadores de vulnerabilidade das famílias 
de Diamantina, 15,85% das mães chefes de família não possuíam o ensino 
fundamental completo e tinham filhos com menos de 15 anos de idade.  
Em 2000, este valor subiu para 18,49, apresentando ligeira redução em 
2010 (18,3%). Ainda, 3,84% das pessoas viviam em domicílios vulneráveis à 
pobreza e eram dependentes de idosos em Diamantina. Em 2000, este per-
centual subiu para 4,5% e, posteriormente, caiu para 3,43% em 2010. Dentre 
os indicadores de família, cabe destacar a queda significativa no percentual 
de crianças extremamente pobres em Diamantina, que era de 28,49% em 
1991, e 24,6% em 2000, passando para 7,87% em 2010.
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O percentual de pessoas vulneráveis à pobreza em 1991 era alarmante em 
Diamantina (74,58%). No entanto, este percentual reduziu para 60,85% em 
2000, atingindo 41,96% em 2010. Mesmo diante dessa redução significativa, 
estes valores ainda continuam altos no município no último ano analisado. 
Diamantina também apresenta alto percentual de população adulta sem 
ensino fundamental completo e em situação de informalidade: 29,89%, em 
2000, e 36,45%, em 2010. 

A Tabela 10 também traz informações sobre o percentual de pessoas em 
domicílios com abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequa-
dos. Em 1991, 13,48% da população vivia em domicílios com esta realidade, 
contra 4,46% e 1,74% em 2000 e 2010, respectivamente.

Tabela 10
indicadores de vulnerabilidade de crianças e jovens, família, trabalho  
e renda e condições de moradia em Diamantina (MG), 1991-2010

1991 2000 2010

Crianças e Jovens

Mortalidade infantil 34,8 29,2 14,8

% de crianças de 4 a 5 atnos fora da escola - 55,88 24,25

% de crianças de 6 a 14 anos fora da escola 23,25 4,75 2,24

% de crianças de 15 a 24 anos que não estudam
nem trabalham e são vulneráveis à pobreza

- 15,3 13,38

% de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos 0 0 1,13

% de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos 1,84 4,21 5,06

Taxa de atividade - 10 a 14 anos (%) - 9,25 9,52

Família

% de mães chefes de família sem fundamental 
completo e com filhos menores de 15 anos

15,85 18,49 18,03

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza 
e dependentes de idosos

3,84 4,5 3,43

% de crianças extremamente pobres 28,49 24,6 7,87

Trabalho e Renda

% de vulneráveis à pobreza 74,58 60,85 41,96

% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental 
completo e em ocupação informal

- 49,89 36,45

Condição de Moradia

% de pessoas em domicílios com abastecimento 
de água e esgotamento sanitário inadequados

13,48 4,46 1,74

Fonte: iBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010); pNUD (2013).
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A Tabela 11 apresenta o Índice de Desenvolvimento Humano (iDH) de 
Diamantina (iDHM decomposto), Minas Gerais e Brasil. O município aumentou 
significativamente o iDHM entre 1991 e 2010. Em 1991, o iDHM de Diamantina 
era de 0,453, abaixo da média estadual (0,478) e nacional (0,493). Em 2000, 
o iDHM de Diamantina se igualou à média nacional (0,612), embora ainda 
estivesse abaixo da média do estado (0,624). Em 2010, o iDHM de Diamantina 
aumentou para 0,716, contra 0,731 de Minas Gerais e 0,727 do Brasil. Dentre as 
três dimensões do iDHM, a maior responsável pelo aumento do índice foi a 
educação, passando de 0,238 em 1991 para 0,632 em 2010. A renda foi a dimensão 
que menos contribuiu para as variações positivas do iDHM de Diamantina, 
embora tenha apresentando aumento significativo no período analisado.

Tabela 11
iDH de Diamantina, Minas Gerais e Brasil, 1991-2010

1991 2000 2010

Brasil (Média) 0,493 0,612 0,727

Minas Gerais (Média) 0,478 0,624 0,731

Diamantina 0,453 0,612 0,716

Renda 0,568 0,635 0,693

Longevidade 0,686 0,747 0,839

Educação 0,238 0,460 0,632

Fonte: iBGE, Censos Demográficos (1991/2000/2010); pNUD (2013).

A Tabela 12 apresenta informações sobre a imigração data-fixa, ou seja, 
da população com 5 anos ou mais de idade que não residiam no município de 
Diamantina 5 anos antes da data do censo (31/07/2005). No total, o município 
registrou 2.222 imigrantes data-fixa entre 2005 e 2010. Desse total, 1.056 ho-
mens e 1.306 mulheres. Boa parte desses imigrantes se encontrava dentro do 
perímetro urbano na data de referência do Censo 2010; 92,80% dos homens 
e 95,10% das mulheres.
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Tabela 12
imigração Data-Fixa - população de 5 anos ou mais de idade que não 
residiam no município de Diamantina (MG) em 31/07-2005

Homens Mulheres
Total

Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Imigrantes Data Fixa 1.056 980 76 1.306 1.242 63 2.222

População 22.239 19.174 3.065 23.641 20.890 2.751 45.880

Imi/Pop 4,75 5,11 2,48 5,52 5,95 2,29 4,84

Fonte: iBGE (2010); Visto em iBGE CiDADES.

A Figura 25 (ver página 208 do Caderno de figuras) traz informações 
sobre a média de moradores por domicílio nos setores censitários urbanos 
de Diamantina, conforme os dados do Censo 2010. De acordo com a figura, 
os setores censitários urbanos localizados na porção central de Diamantina 
possuem, nitidamente, média de moradores por domicílio (2,01 a 3,36) inferior 
aos setores urbanos periféricos (3,36 a 3,81). Ainda, nas periferias mais distantes 
do centro, a média de moradores por domicílio é ainda maior, variando entre 
3,81 e 4,28. Apenas parte da porção Oeste da cidade, que abriga os bairros 
Vila Arraiolo e Vale dos Diamantes, apresentou um padrão diferenciado em 
relação às demais periferias da cidade, com média de moradores próxima ao 
verificado nas áreas centrais da cidade.

Já a Figura 26 (ver página 209 do Caderno de figuras) apresenta a ren-
da média mensal dos moradores de 10 anos ou mais nos setores censitários 
urbanos de Diamantina em 2010. Este indicador possui um padrão espacial 
bastante definido, a exemplo do observado na figura anterior. A renda média 
mensal dos setores censitários localizados no centro de Diamantina apresen-
tam valores superiores aos setores localizados na maior parte das periferias 
da Cidade. Mais uma vez, parte da porção Oeste apresentou um padrão dife-
renciado com renda média mensal superior ao observado em outros vetores 
de crescimento urbano, se assemelhando mais com os setores do centro do 
que com a periferia.

Diamantina está passando por profundas transformações demográficas, 
com repercussões urbanas evidentes no município. A transição demográfica 
e a expressiva queda da fecundidade, com reflexos no crescimento vegetativo 
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da população, causaram transformações na estrutura etária da população 
do município, a exemplo do observado em todo o país, embora com certo 
atraso em relação à média nacional. O município apresentou crescimento 
demográfico ligeiramente positivo entre 2000 e 2010, ao contrário da dé-
cada anterior (1991-2000). O envelhecimento da população, a redução da 
proporção de crianças e o aumento proporcional da população em idade 
ativa são percebidos nas pirâmides etárias dos últimos censos, indicando a 
abertura de uma janela de oportunidades com o Dividendo Demográfico.  
A esperança de vida ao nascer aumentou consideravelmente nas últimas 
duas décadas, sobretudo, diante da redução da mortalidade infantil no 
município. Observa-se melhoria nos indicadores de trabalho e renda do 
município. Diamantina recebeu um contingente expressivo de imigrantes 
data-fixa, sobretudo nas áreas urbanas, conforme informações dos dois 
últimos censos. A análise intraurbana das informações disponíveis por 
setores censitários demonstra grande heterogeneidade entre o centro e a 
periferia da cidade, com diferenças expressivas na estrutura etária, média 
de moradores por domicílio e renda média mensal.

2. Diagnóstico territorial: evolução da mancha urbana  
de Diamantina

A evolução da mancha urbana de Diamantina, assim como de outras 
cidades de médio porte, é condicionada por uma série de fatores: dinamis-
mo econômico, mercado imobiliário, crescimento demográfico, perfil da 
estrutura etária e evolução do ciclo de vida domiciliar, planejamento terri-
torial, geomorfologia, entre outros. Dentro destes parâmetros, Diamantina 
apresenta uma série de particularidades em relação a cidades de mesmo 
porte demográfico situadas em outras regiões de Minas Gerais, no que diz 
respeito aos fatores que estimulam e limitam a expansão da mancha urbana 
da sede municipal. 

Se por um lado, a cidade tem sido alvo de significativos investimentos 
federais nas áreas da educação, ciência e tecnologia (UFVJM, iFNMG e 
partec) e, também, na melhoria da infraestrutura voltada para o turismo 
(pAC das Cidades Históricas), trazendo dinamismo econômico e expansão 
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domiciliar, por outro lado, o sítio do distrito sede apresenta grandes restrições 
naturais, seja pela geomorfologia, seja pela presença de áreas de preservação 
e zonas de amortecimento (parque Estadual do Biribiri, Serra dos Cristais, 
Manancial pau de Fruta). Ainda, as restrições legais na verticalização nas áreas 
centrais e pericentrais de Diamantina, tendo em vista a nítida necessidade 
de proteção ao patrimônio colonial e cultural da cidade, fazem com que os 
investimentos no setor imobiliário se voltem, quase que em sua totalidade, 
para alguns vetores de expansão da cidade, criando periferias descontínuas 
organizadas e desorganizadas.

As análises de evolução de manchas urbanas ganharam grande impulso 
com a disponibilização de novas ferramentas de geoprocessamento e, tam-
bém, de novas técnicas que permitem, inclusive, simular o crescimento e 
adensamento das cidades, como os autômatos celulares. Nos últimos anos, 
houve um aumento significativo na demanda por dados de sensoriamento 
remoto e operações advindas do geoprocessamento, focadas no planejamento 
territorial das cidades de porte médio do estado.

Este tópico apresenta uma análise do crescimento da mancha urbana 
do distrito sede de Diamantina, com recortes temporais que variam de 
1984 a 2011, conforme disponibilidade das imagens de satélite (Landsat 5). 
Apesar de não apresentar mapas com cenários de crescimento urbano para 
os próximos anos, as figuras produzidas neste capítulo mostram um passado 
recente, que em conjunto com as análises disponíveis nos demais capítulos, 
tornam possível identificar tendências e visualizar como as restrições no 
sítio têm impactado diretamente o crescimento da mancha urbana, entre 
outros aspectos. 

2.1 Procedimentos metodológicos

Uma das fontes mais usuais de dados de mancha urbana para a confecção 
de mapas de uso e ocupação do solo são as imagens orbitais de sensoriamento 
remoto, que permitem, dentre outras funcionalidades, detectar os locais ur-
banizados de uma região (CâMARA; FREiTAS, 1997; DAViS; FONSECA, 
2001). A extração de informações destas imagens para a geração de mapas 
pode ser realizada por meio de procedimentos de interpretação visual ou por 
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métodos de classificação e segmentação automatizadas de imagens. Neste 
trabalho, optou-se pela utilização da técnica de interpretação visual que, 
embora seja um procedimento demorado, é dotada de menor subjetividade 
para a detecção da tipologia mancha urbana. O resultado desse processo é 
um mapa temático que apresenta para cada data a mancha urbana extraída 
das imagens orbitais.

Neste projeto optou-se por utilizar imagens do satélite Landsat, devido 
à sua ampla série temporal, gratuidade de acesso às informações e baixa 
cobertura de nuvens (abaixo de 10%) na região analisada. Assim, foram 
selecionadas junto ao sítio do instituto Nacional de pesquisas Espaciais 
(iNpE) imagens do sensor TM a bordo do satélite Landsat 5, na órbita 218, 
ponto 073, dos meses de julho, agosto e setembro, com menor incidência 
de nuvens, conforme demonstrado na Tabela 13.

Tabela 13
parâmetros das imagens selecionadas

Informações 1984 1991 1995 2001 2006 2011

Data da 
passagem 09/08/1984 12/07/1991 09/09/1995 09/09/2001 21/07/2006 20/08/2011

Cobertura de Nuvens (%)

Q1 0 0 0 0 0 0

Q2 10 0 0 0 0 0

Q3 0 0 0 0 0 0

Q4 10 0 0 0 0 0

Fonte: iNpE Catálogo de imagens Landsat.

As informações adquiridas nos formatos raster e vetor passaram por 
um processo de compatibilização, processamento e análise, utilizando o 
programa ArcGiS 10. inicialmente, os dados georreferenciados tiveram seu 
limite geográfico adaptado de forma a corresponder à delimitação da área 
de estudo. Em um segundo momento, essas informações foram ajustadas 
à projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), Fuso 23 Sul, Datum 
SiRGAS 2000. Finalizadas as devidas correções, foi possível criar para cada 
data os limites da mancha urbana, o que permitiu a construção das figuras 
apresentadas a seguir. 
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2.2 Análise da evolução da mancha urbana de Diamantina

Com base nos procedimentos metodológicos descritos no tópico an-
terior, foram construídas duas figuras que trazem a evolução da mancha 
urbana da sede de Diamantina. A Figura 27 traz o mapeamento da mancha 
urbana de Diamantina, demonstrando sua evolução em todos os períodos, 
entre 1984-2011. Já a Figura 28, apresenta uma versão simplificada da figura 
anterior, trazendo, de forma didática, a evolução da mancha urbana nas 
duas últimas décadas com imagens disponíveis gratuitamente para a área 
(1991, 2001 e 2011).

Conforme as Figuras 27 e 28 (ver página 210 e 211 do Caderno de fi-
guras), a mancha urbana de Diamantina cresceu significativamente entre 
1984 e 2011, destacando-se em alguns vetores específicos. para orientar as 
análises deste tópico, os próximos parágrafos irão trazer considerações 
sobre os seguintes vetores de crescimento urbano da cidade: i) Vetor Leste 
(bairros Rio Grande e Jardim); ii) Vetor Norte (pedra Grande, Bela Vista, 
Cidade Nova, Jardim imperial i, ii e iii); iii) Vetor Oeste (Vila Arraiolo, 
Córrego da prata, Vale dos Diamantes, Campo Belo, TajMahal e Cazuza); 
iv) Vetor Sul (Vila Operária, Santo inácio e prata; v) Vetor Sudeste (palha 
e Maria Orminda).

Em 1984, a mancha urbana de Diamantina estava distribuída numa área 
de 2,28 km2. Em 1991, a área da mancha urbana de Diamantina aumentou 
para 3,48 km2, ou seja, passou por um acréscimo de 1,2 km2, que represen-
tou o maior ganho percentual dentre os períodos analisados (aumento de 
52,63%). Em 1995, a mancha urbana passou a ocupar uma área de 4,36 km2, 
aumentando 0,88 km2 (acréscimo de 25,29%). Em 2001, a área urbanizada 
era de 5,01 km2, com aumento de 0,65 km2, o que garantiu um crescimento 
de 14,90% entre 1995 e 2001. Já em 2006, a mancha urbana de Diamantina 
ocupava uma área de 6,07 km2, sugerindo o início de uma tendência de 
aumento no ritmo de crescimento da mancha urbana da cidade que se 
confirma no período posterior (2006-2011). Assim, entre 2001 e 2006, houve 
uma ampliação de 1,06 km2, o que corresponde a um aumento percentual de 
21,15%. Em termos absolutos, entre 2006 e 2011, Diamantina experimentou 
maior crescimento urbano neste período em relação aos anteriores. Em 
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2011, a mancha urbana de Diamantina era de 8,13 km2. Assim, o aumento 
registrado foi de 2,06 km2 (crescimento de 33,93%).

Os dados demonstram que entre 1985 e 2011 a sede de Diamantina apre-
sentou crescimento de 2,5 vezes. Os maiores incrementos foram observados 
na última década e as informações coletadas em campo, sugerem que esta 
tendência de crescimento urbano continuou forte no período posterior à 
última imagem disponível (2011 a 2015), sobretudo nos vetores Oeste, Norte 
e Sudeste.

O Vetor Leste, cujo crescimento urbano já ultrapassou os limites acei-
táveis pela legislação que protege a Serra dos Cristais, barreira natural que 
limita o crescimento da mancha urbana para além dos limites já estabele-
cidos, teve grande dinamismo entre 1984 e 1991. Nas imagens após 1991, a 
ocupação privilegiou a vertente da serra e a ocupação irregular se consolidou 
neste vetor entre 1991 e 1995. Após 2001, diante das limitações impostas pelo 
relevo, o crescimento deste vetor foi bastante tímido. Não existe perspectiva 
de crescimento significativo da mancha urbana neste vetor nos próximos 
anos, dado que esta área é tombada como patrimônio Natural pelo iEpHA 
e está sob fiscalização para evitar novas ocupações irregulares.

O Vetor Norte apresentou crescimento mais significativo entre 1991 
e 1995, e foi palco privilegiado de um novo ciclo de expansão da mancha 
urbana de Diamantina após 2006, com a abertura de novos loteamentos 
nos bairros pedra Grande e Jardim imperial. Até 1991, a mancha urbana 
cresceu com maior intensidade na periferia contínua deste vetor. Apenas 
recentemente houve a expansão urbana nas áreas mais afastadas da zona 
pericentral. Após 2011, o empreendimento Jardim imperial evoluiu, o que 
garantiu a implantação de novos loteamentos para além das áreas captadas 
pela imagem Landsat de 2011. No entanto, este vetor já atingiu seu limite de 
crescimento, fazendo limite com as áreas protegidas do parque Estadual do 
Biribiri. Ainda, na porção setentrional da Figura 25, a expansão do campus 
da UFVJM que ocorreu com maior intensidade a partir de 2001.

O Vetor Oeste concentrou sua expansão urbana nas margens da rodovia 
e no bairro Vila Arraiolo entre 1984 e 1991. Entre 1991 e 1995, a expansão foi 
bastante tímida neste vetor de crescimento. No entanto, a partir de 2001, 
a mancha urbana aumentou significativamente no Vetor Oeste, diante da 
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expansão do bairro Cazuza e da criação de novos loteamentos nesta parte 
da cidade. Existe uma tendência de maior crescimento da mancha urbana 
no Vetor Oeste nos próximos anos em relação a outros vetores de expansão, 
diante da disponibilidade de lotes e terras passíveis de ocupação. Ainda, com 
a implantação do iFNMG e do partec ao lado do Aeroporto, existe a pers-
pectiva de que o perímetro urbano da cidade seja revisado, com ampliação 
esperada em direção ao distrito Guinda.

O Vetor Sul foi ocupado, em um primeiro momento, principalmente 
nas imediações do Largo Dom João; importante subcentro de Diamantina. 
A topografia não é favorável no limite deste vetor, embora praticamente 
toda a escarpa já tenha sido ocupada antes de 2006. Recentemente, verifica-
se o surgimento do Bairro prata, próximo ao limite do Córrego da prata.  
A expansão neste vetor não deverá cessar nos próximos anos, tendo em vista 
o dinamismo imobiliário recente nesta parte da cidade.

O Vetor Sudeste teve crescimento tímido entre 1984-1991 e 1991-1995. 
Entre 2001 e 2006, houve aumento significativo da mancha urbana neste 
vetor; tendência que se confirmou no quinquênio seguinte (2006-2011). 
Constatações recentes, em trabalho de campo, indicaram que este vetor de 
crescimento apresentou grande dinamismo entre 2011-2014. Tudo indica 
que nos próximos anos a mancha urbana continue a se expandir nesta 
parte da cidade.

Referências bibliográficas

ANDRADE, J. B. Fotogrametria. Curitiba: SBEE, Universidade Federal do 
paraná, 1998.
FLORENZANO, T. G. Imagens de Satélite para Estudos Ambientais. São 
paulo: Oficina de Textos, 2002. 
G1 MiNAS. Temporal causa alagamentos na RMBH e interdita vias em Belo 
Horizonte. Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/fotos/2011/12/
temporal-causa-alagamentos-e-interdita-avenidas-em-belo-horizonte.html. 
Acesso em: 5 Jan 2012. 

http://g1.globo.com/minas-gerais/fotos/2011/12/temporal-causa-
http://g1.globo.com/minas-gerais/fotos/2011/12/temporal-causa-


134 

FRANÇA, L. H. F. p. O Envelhecimento populacional e seu reflexo nas 
organizações: a importância da educação ao longo da vida. Boletim Técnico 
do Senac, v.37, n.2, p.49-60, 2011.
GONZALEZ, R.; WOODS, R. Digital Image Processing. Boston, Addison-
Wesley publishing Company, 1992.
iBGE, instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 
1970. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 8 set. 2013.
iBGE, instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 
1980. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 8 set. 2013.
iBGE, instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 
1991. Disponível em:<www.ibge.gov.br>. Acesso em: 9 set. 2013.
iBGE, instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 
2000. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 set. 2013.
iBGE, instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico de 
2010. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 10 set. 2013.
iNpE, instituto Nacional de pesquisas Espaciais. Sensoriamento Remoto e 
Processamento Digital de Imagens. São José dos Campos: iNpE, 2000.
JENSEN, J. R. Sensoriamento Remoto do Ambiente: uma perspectiva em 
recursos terrestres. 1949. Tradução de Jose Carlos Neves Epiphanio et al. 
São José dos Campos: Editora parêntese, 2009.
LYON, J. G.; FALKNER, E. Estimating Cost for photogrametring Mapping 
and Aerial photography. Journal of suverying Engineering. n.121, p.63-86, 1995.
NOVO, E. M. L. Sensoriamento Remoto: Princípios e Aplicações. São paulo: 
Edgard Blucher, 2008.
pAiVA, p. T. A.; WAJNMAN, S. Das causas às consequências econômicas da 
transiçãodemográfica no Brasil. Revista Brasileira de Estudos Populacionais 
– REBEP. São paulo, v.22, n.2, p.303-322, 2005.
pNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil 2013. Disponível em:
www.pnud.org.br/iDH/Atlas2013.aspx?indiceAccordion=1&li=li_Atlas2013.
Acesso em: 12 out. 2013.
pONZONi, F. J.; SHiMABUKURO, Y. E. Sensoriamento Remoto no estudo 
da Vegetação. Edição 2010. São Jose dos Campos: Editora parêntese, 2010.



135

WOLF, p. R. Elements of Photogrammetry. Singapure: McGraw-Hill Book 
Company, 1993.
WONG, L. CARVALHO, J. A. M. O rápido processo de envelhecimento 
populacional do Brasil: sérios desafios para as políticas públicas. Revista 
Brasileira de Estudos Populacionais – REBEP. São paulo. v. 23, n. 1, p.5-26, 2006.





137

4

Análise da Área de Expansão Urbana  
do Município de Diamantina
Guilherme Leiva – CEFET-MG

Douglas Sathler – UFVJM

Fabiana Silva – UFVJM

Júlio César Tavares de Paiva – UFVJM

O município de Diamantina está no imaginário coletivo diretamente 
associado ao aspecto histórico e ambiental de sua formação. igrejas, casarões 
e ruelas conduzem o visitante a experiências e sensações únicas proporciona-
das pela combinação de construções emolduradas pela natureza exuberante. 
Contudo, este visitante não percebe que gradativamente a paisagem do 
município vem se alterando devido à ocupação e expansão da área urbana. 

Diamantina, como outras cidades de médio porte do Brasil, vem en-
frentando o desafio de equilibrar crescimento econômico e populacional 
e o ordenamento do território. O interesse imobiliário, antes concentrado 
nas cidades grandes e regiões metropolitanas, volta gradativamente o olhar 
para as cidades pequenas e médias em busca de novos mercados. O mercado 
imobiliário acompanha a mobilidade das empresas e da oferta de serviços, 
as quais procuram esses novos centros com o objetivo de evitar os proble-
mas associados às deseconomias de escala e às externalidades negativas dos 
grandes centros. 

Neste contexto, é de fundamental importância que o município esteja 
preparado para receber as novas atividades e o crescimento urbano, mi-
nimizando seus impactos negativos. O município tem a responsabilidade 
de ordenar o desenvolvimento das funções sociais da cidade e promover o 
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bem-estar dos seus habitantes segundo a Constituição Federal Art. 182 e 183 
e Lei Nº 10.257, de 10 de Julho de 2001. para isto, define-se o plano Diretor 
como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão 
urbana, o qual, em conjunto com outros instrumentos, como a disciplina 
do parcelamento, uso e ocupação do solo, zoneamento ambiental, entre 
outros, irá auxiliar no desenvolvimento dos municípios.

Em Diamantina, o ordenamento do território assume caráter excepcional 
dado pela localização geográfica (limítrofe a várias unidades de conservação 
da Serra do Espinhaço Meridional) e história (patrimônio da Humanidade 
pela UNESCO). possibilitar o desenvolvimento, mas sem prejudicar os as-
pectos culturais, paisagísticos e ambientais, assume várias particularidades 
em um contexto de expansão urbana, cuja atividade imobiliária pressiona as 
amenidades tão características do município e da região, sobretudo a partir 
dos últimos cinco anos em função da expansão da Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e da criação de novos equipa-
mentos voltados para a educação técnica (instituto Federal Tecnológico) e 
para o desenvolvimento tecnológico (parque Tecnológico). 

Assim, este capítulo tem o objetivo de avaliar o processo de urbani-
zação recente da sede do município de Diamantina. parte-se do notório 
conhecimento e identificação do município quanto ao patrimônio histórico 
e ambiental, com sua clara definição urbana e paisagística, e busca identificar 
as formas atuais de uso e ocupação do solo, que pressionam e descaracteri-
zam o patrimônio histórico e paisagístico de Diamantina. Nesta avaliação, 
a análise dos novos vetores de expansão, com características distintas, foi 
priorizada e deverá ser objeto de descrição e reflexão.

A expansão horizontal e vertical do núcleo municipal de Diamantina, 
em resposta ao intenso dinamismo da atividade imobiliária nos últimos anos, 
é limitada devido às características históricas (área tombada pelo ipHAN) e 
ambientais (parque do Biribiri, Serra dos Cristais, manancial pau de Fruta, 
diversidade de cursos d’água). A forte limitação da verticalização na área 
central da cidade cria uma pressão na expansão horizontal, muito maior do 
que geralmente se verifica em outras cidades do mesmo porte demográfico 
em que a verticalização do centro é uma alternativa viável.
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A expansão horizontal ocorre em sua maioria em áreas já definidas pelo 
plano Diretor em seu zoneamento, mas também em áreas rurais limítrofes à 
área urbana. portanto, critica-se tanto a ocupação da área urbana, devido à 
incompatibilidade de uso com a infraestrutura disponível em certas partes 
do núcleo urbano, bem como da área rural, que se dá pela ilegalidade e pela 
especulação imobiliária.

Ademais, nos eixos de expansão imobiliária que margeiam a rodovia 
MG-367, percebe-se a desarticulação dos bairros que não estão devidamente 
conectados por vias de circulação, geralmente separados por cursos d´água 
e por áreas de preservação. Nesses casos, o acesso aos bairros apenas pode 
ser feito diretamente pela rodovia, dificultando o alcance dos equipamentos 
e serviços pelas populações residentes em bairros vizinhos, diante de um 
modelo de circulação para veículos e pessoas pouco otimizado. 

Os próximos tópicos do capítulo trarão análises mais detalhadas da 
realidade urbana nos diversos vetores de crescimento de Diamantina, fa-
zendo um paralelo entre a estrutura urbana, do ponto de vista urbanístico, 
e a definição legal dessas áreas traçadas pelo plano Diretor da cidade.

1. Os desafios da expansão urbana e os instrumentos de controle 

Nas cidades em que o planejamento orienta de maneira eficiente o 
crescimento urbano, as mudanças vêm associadas ao desenvolvimento social, 
econômico e ambiental. Atraem-se riquezas e promove-se a diversificação 
das atividades e investimentos, os quais melhoram a qualidade de vida 
dos habitantes e garantem a manutenção e ampliação da infraestrutura 
instalada. A valorização imobiliária acompanha o crescimento econômico 
das famílias. A ocupação não pressiona o meio ambiente, que é respeitado 
através da criação de áreas de proteção, junto com a oferta de saneamento 
básico e tratamento de água, esgoto e resíduos sólidos. A ampliação viária 
equilibra-se com uso adequado do transporte público para proteger áreas de 
interesse cultural e paisagístico. No entanto, esta não é a realidade na grande 
maioria dos casos, sobretudo nas regiões menos desenvolvidas do Brasil.

Assim, quando a cidade não está preparada, o crescimento urbano leva 
às pequenas e médias cidades algumas situações até então nunca enfrentadas. 
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Aquilo que a princípio parecia uma oportunidade para o desenvolvimento 
da cidade, torna-se um grande problema para administração pública e a 
sociedade em geral. A especulação e a ocupação irregular, a degradação 
ambiental e os problemas na mobilidade urbana estão entre os principais 
desafios das gestões locais. 

Diamantina necessita de investimentos direcionados para o desen-
volvimento econômico e social do município, sobretudo nos vetores de 
expansão que abrigam periferias desorganizadas. Os problemas são de várias 
naturezas. A título de exemplo, pode-se discutir brevemente a situação do 
saneamento básico de Diamantina. Com base em levantamento realizado 
diretamente na COpASA, em 2014, existia deficiência no saneamento bá-
sico em vários bairros pertencentes aos principais eixos de expansão de 
Diamantina: Cazuza, Rio Grande, Cidade Nova, palha, Vila Operária. Estes 
bairros possuem domicílios que despejam seus dejetos diretamente nos 
cursos d´água, contribuindo para a degradação ambiental local. Ainda, os 
bairros Maria Orminda e Jatobazeiro estão localizados em áreas invadidas, 
com problemas na área de saneamento básico. 

para administrar as novas situações oriundas do crescimento urbano, 
o município faz uso de uma série de instrumentos, com destaque para 
o plano Diretor. O plano Diretor apresenta as diretrizes do crescimento, 
adequando os objetivos estabelecidos pela sociedade para a construção da 
cidade desejada. 

No caso de Diamantina, o plano Diretor contém várias análises sobre a 
realidade do município, com ênfase na proteção e manutenção dos aspectos 
históricos e culturais. O relatório desenvolvido para a realização do antepro-
jeto do pD (TECHNUM, 2009) apresenta o levantamento da situação atual 
do município nas suas dimensões físico-territorial, ambiental, econômica, 
sociocultural, urbanística e institucional. Estas informações orientaram as 
propostas para o desenvolvimento sustentável do município. 

para o desenvolvimento das propostas, considerou-se o município 
como cidade polo da Região do Alto Jequitinhonha, com relação a aspectos 
educacionais e profissionais; de grande potencial turístico; com vocação 
para a agricultura sustentável. A partir dessas considerações, definiram-se 
algumas linhas estratégicas com os objetivos de atender as diretrizes esta-
belecidas. Entre elas delimitar, organizar e qualificar os espaços urbanos, 
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assegurar infraestrutura e serviços de qualidade, priorizar investimentos e 
ações voltadas para a recuperação e conservação do meio ambiente, assegurar 
os direitos e a qualidade de vida dos cidadãos, promover o desenvolvimento 
econômico sustentável e fortalecer a Gestão Municipal.

Dividiu-se o município em Macrozonas (Tabela 14). A macrozona ob-
jeto desse estudo é a “Macrozona Urbana 1 – Diamantina”. Esta Macrozona 
corresponde a apenas 0,43% da área do município, mas tem grande repre-
sentatividade por guardar o complexo tombado (patrimônio cultural da 
humanidade), e diversas atividades, como habitação, atividades dos setores 
secundário e terciário, a sede administrativa e instituições e órgãos estaduais 
e federais, além dos novos vetores de expansão da cidade.

Tabela 14
Macrozonas do município de Diamantina (MG)

Macrozonas h a %

Macrozona Rural 1 254424,38 65,75

Macrozona Rural de Interesse Ambiental e Turístico 96949,13 25,05

Macrozona Urbana 1 - Diamantina 1652,22 0,43

Macrozona Urbana 2 - Senador Mourão 235,26 0,06

Macrozona Urbana 3 1008,94 0,26

Planalto de Minas 286,00

Desembargador Otoni 221,60

Guinda 212,82

Sopa 288,52

Macrozona Urbana 4 - Mendanha 304,52 0,08

Macrozona Urbana 5 627,55 0,16

Inhaí 142,74

Extração 126,31

São João da Chapada 172,86

Conselheiro Mata 185,64

Macrozonas de Preservação 31781,00 8,21

Área toal de município 386983,00 100,00

População atual 44746,00

População estimada para o ano de 2018 46608,00

Fonte: plano Diretor do Município de Diamantina (2009); TECHNUM (2009).
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O Zoneamento Urbano, do qual a área de análise faz parte, tem por 
objetivo embasar o planejamento territorial, delimitando zonas conforme 
suas vocações e condições físico-territoriais para a realização das ações 
previstas no plano Diretor. O zoneamento determina a direção das futuras 
intervenções urbanas, de modo que as zonas sejam destinadas aos usos 
pertinentes à área urbana. As Zonas Urbanas devem compatibilizar o uso 
urbano com a conservação dos recursos naturais, por meio da recuperação 
ambiental e da proteção dos recursos hídricos.

O zoneamento da Macrozona Urbana 1 está representado na Figura 29 
(ver página 212 do Caderno de figuras). A área urbana é composta desde 
zonas cuja finalidade é preservação, manutenção e recuperação do centro 
histórico, como a Zona do Tombamento Federal (ZTF), Zona de preservação 
Complementar (ZpC) e Zona de proteção do Centro Histórico (ZpCH), 
até zonas de ocupação preferencial, como a Zona Comercial (ZC), zonas 
mistas (ZUM 1 e ZUM 2) e as zonas residenciais (ZUR 1, ZUR 2 e ZUR 3). 
Há zonas específicas de transição entre a área de ocupação preferencial e 
área de preservação ambiental (Área de interesse Ambiental – Aip e Área de 
proteção permanente – App e ApE), como a Zona Residencial de interesse 
Turístico (ZURiT), Zona Residencial de Requalificação Urbana e Contenção 
(ZRRUC) e Zona de Chácaras e preservação Ambiental. Além disso, tem 
zonas de atividades específicas, como as Zona industrial (ZiN) e Zona de 
Uso institucional (ZUT).

2. Vetores de expansão

Na sede municipal, foram observadas as características das principais 
áreas de expansão, identificando cinco vetores de crescimento demográfico 
e de dinamismo imobiliário, os quais foram analisados a partir do zonea-
mento definido pelo plano Diretor. A identificação dos vetores tomou como 
referência o mapa de zoneamento, cuja Zona de Tombamento Federal – 
ZTF configurou-se como centro virtual de Diamantina. A partir da Zona 
de Tombamento Federal e das zonas de preservação Complementar e de 
proteção do Centro Histórico, a exemplo do capítulo anterior, desenvolveu-se 
de forma radiocêntrica cada um dos eixos de expansão: i) Vetor Leste (Rio 
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Grande e Jardim); ii) Vetor Norte (pedra Grande, Bela Vista, Cidade Nova, 
Jardim imperial i, ii e iii); iii) Vetor Oeste (Vila Arraiolo, Córrego da prata, 
Vale dos Diamantes, Campo Belo, TajMahal, Cazuza); iv) Vetor Sul (Vila 
Operária, Santo inácio e prata); e v) Vetor Sudeste (palha e Maria Orminda).

2.1 Vetor Leste

Margeia a borda Oeste da Serra dos Cristais (Figuras 30 e 31 - ver página 
213 do Caderno de figuras) e boa parte da ocupação acontece diretamente 
na vertente da Serra. Em 14 de dezembro de 2000, o Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (iEpHA-MG) aprovou o 
tombamento da Serra dos Cristais tendo em vista que “a convivência entre 
os patrimônios cultural e ambiental havia sido decisiva para a inclusão de 
Diamantina na lista de patrimônio da Humanidade da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)” (iEpHA, 
2000)1. Mesmo assim, a carência na fiscalização por parte do poder público 
favoreceu a ocupação generalizada da área.

O Zoneamento de todo o vetor é definido por Zona Residencial de 
Requalificação Urbana e de Contenção que, conforme o pD, possui áreas 
de ocupação em porção permissível e ocupação em áreas de preservação 
permanente e de interesse paisagístico em Diamantina. A ocupação urbana 
deve ser restrita àquela já existente e novas ocupações são coibidas pela 
legislação. Seus usos são o residencial e preservação ambiental, sendo sua 
área passível de requalificação urbana e regularização fundiária. 

A ocupação neste vetor é dada pelos bairros Rio Grande e Jardim, os 
quais se diferenciam bastante entre si quanto às características socioeconô-
micas de seus habitantes, e os aspectos próprios relacionados ao traçado e 
ao padrão das edificações. 

Na primeira metade do séc. XX, a população de Diamantina utilizava 
esta área para recreação, tendo em vista a beleza paisagística da serra e os 
cursos d´água que cortam este local. Em 1926, iniciaram as obras para a 
construção da autovia Salto da Divisa, atual Rua Salto da Divisa, que corta 

1. Em 1993 foi aprovada uma lei municipal (lei n. 2062) com o intuito de proteger a Serra 
dos Cristais. No entanto, a lei foi revogada em 1996.
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a vertente da Serra dos Cristais até o topo do interflúvio. Em 1941 foi fun-
dada a fábrica de tecidos Dona Antonina Duarte, estimulando também as 
primeiras ocupações residenciais no vetor Leste. O povoamento do bairro 
Rio Grande se deu de maneira irregular com a invasão da área. Já o bairro 
Jardim foi formado por loteamentos estruturados, com ocupação mais in-
tensa a partir da década de 1980.

A ocupação do Rio Grande segue as margens da Rua Salto da Divisa, 
que garante o acesso da parte baixa do bairro até o topo da Serra dos Cristais, 
conectando a cidade à rodovia MG-367, sentido Campus JK da UFVJM. 

Devido à alta declividade, a principal via de circulação possui traçado 
irregular, e as vias secundárias não apresentam um padrão retilíneo caracte-
rístico de áreas planejadas. possui traços de informalidade em sua ocupação, 
com construções de aspecto precário e muitas edificações utilizam o aflo-
ramento rochoso como base para fixação e proteção (Figuras 32 e 33 - ver 
página 214 do Caderno de figuras). O bairro tem arborização deficiente e a 
vegetação local é caracterizada por campos rupestres devido à profundidade 
reduzida do solo e à predominância dos afloramentos rochosos. 

A ocupação irregular implica na desqualificação do patrimônio tombado, 
criando um problema paisagístico. As cidades históricas coloniais, além da 
arquitetura única de construções são caracterizadas pela plena inserção no 
sítio, o que se descaracteriza quando o mesmo é alterado de forma predatória, 
como no caso da ocupação do bairro Rio Grande. 

Mesmo existindo porções com topografia mais apropriada para a ocu-
pação, na época em que teve início o crescimento residencial no Rio Grande, 
em outros vetores da cidade, a proximidade com os serviços disponíveis no 
centro de Diamantina (cerca de 800 metros), e a formação de uma subcen-
tralidade com a oferta de diversos serviços comerciais na entrada do bairro 
também contribuíram para que a área fosse ocupada. O município não 
promoveu, no passado, uma política eficiente de construção de moradias de 
interesse social visando atender o déficit imobiliário das famílias de baixa 
renda. isso favoreceria o controle da ocupação de paisagens tombadas e o 
aumento exagerado da irregularidade fundiária em Diamantina.

O bairro é cortado pelo córrego do Rio Grande, curso d´água com 
alto nível de degradação, e as construções não respeitaram nenhum critério 
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legal de proteção do rio. O intenso processo de assoreamento, causado pela 
falta de proteção das margens, favorece a formação de leques de deposição 
sedimentar em áreas de menor declividade, sobretudo à jusante do bairro 
Rio Grande e em córregos secundários da região. Encontram-se muitos 
exemplos de edificações construídas sobre o leito do rio Grande, que tem 
sido alvo de projetos de educação ambiental e de algumas iniciativas pontuais 
em prol da revitalização de parte do córrego2.

Diferentemente do Rio Grande, o bairro Jardim apresenta uma ocu-
pação mais organizada e, aparentemente, mais controlada quanto a sua 
expansão. O padrão das edificações sugere a presença de moradores de 
maior poder aquisitivo em relação ao bairro Rio Grande, sem uma série de 
aspectos que denunciam a irregularidade e o improviso. A ocupação não 
avançou de maneira generalizada sobre a Serra dos Cristais, restringindo-se 
à base da serra e às áreas de menor declividade (Figura 34 - ver página 215 
do Caderno de figuras). 

Apesar de o bairro Jardim aparecer no zoneamento do município com 
os mesmos critérios de ocupação estabelecidos para o bairro Rio Grande, o 
tipo de irregularidade fundiária é notadamente diferente, já que os lotes são 
maiores (250 a 400 m2, em sua maioria) e as residências exigiram maiores 
recursos para construção. 

Os problemas ambientais são nítidos, a exemplo do evidente desmata-
mento na margem dos córregos que cortam o bairro Jardim e da agressão 
em termos paisagísticos, embora em menor medida do que no bairro Rio 
Grande (Figura 35 - ver página 215 do Caderno de figuras). Também é possível 
identificar a presença de um pequeno parque industrial, representado pela já 
desativada fábrica de tecidos Estamparia S/A - Fábrica Rômulo Franchini -, 
localizada no início do acesso ao bairro e ocupando uma área de 12.000 m2,  
nas proximidades do rio Grande.

2. Ver Projeto Manuelzinho, desenvolvido pelo piBiDGeografia-UFVJM em conjunto com 
escolas estaduais do município; Projeto Rio Grande: o diamante da cidade, que promove 
iniciativas de turismo “crítico” realizado pela UFMG como parte da programação do 
Festival de inverno; e Projeto de resgate da história do Rio Grande realizado pelo piBiD 
História (UFVJM).
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2.2 Vetor Norte

O Vetor Norte é composto pelos bairros pedra Grande, Bela Vista, 
Cidade Nova, Jardim imperial i, ii e iii. Cada um desses bairros apresenta 
um zoneamento específico. pedra Grande é definido como Zona Residencial 
3 (ZUR 3), Bela Vista é uma Zona Residencial 2 (ZUR 2), Cidade Nova é 
uma Zona Especial de interesse Social i e os Jardim imperial i, ii e iii, como 
o Bela Vista, são Zona Residencial 2 (ZUR 2). 

A área do atual bairro pedra Grande pertencia ao antigo Arraial dos 
Forros. Nas primeiras décadas do séc. XX, os viajantes passavam pelo local 
com destino a Biribiri. Um afloramento rochoso presente no local servia de 
marco geográfico para os viajantes, inspirando o nome do bairro. Apenas 
na década de 1980, a ocupação do pedra Grande se acelerou, sobretudo nas 
áreas mais próximas ao Arraial dos Forros. No entanto, ainda existe uma 
fronteira de expansão residencial no bairro. 

O pedra Grande é um bairro de transição entre as zonas de proteção e 
preservação do patrimônio histórico; área de expansão recente neste vetor, 
apresentando, inclusive, várias opções de acesso a outras partes da cidade. 
Em resposta à demanda domiciliar municipal, o bairro mostra-se em fran-
ca expansão e renovação. A declividade é acentuada, sobretudo na porção 
em que estão sendo implantados os novos empreendimentos imobiliários, 
modificando a paisagem local. Estes empreendimentos são, na sua maioria, 
prédios de dois pavimentos e casas geminadas. Não obstante a proximidade 
com o centro histórico da cidade (inferior a 1 Km), o comércio no bair-
ro é incipiente, com a presença de apenas alguns serviços de baixo nível  
de especialização.

No entanto, as construções têm causado problemas ao espaço público, 
com a presença de vias e calçadas estreitas e sem continuidade, o que já gera 
algumas dificuldades de circulação tanto de pedestres quanto de veículos 
(Figuras 36 e 37 - ver página 216 do Caderno de figuras). As vias de acesso 
estão em mal estado de conservação, com a presença de buracos em pratica-
mente todas as ruas do bairro. Na porção de expansão do bairro, percebe-se 
ausência de implementação de projeto de arborização.
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por ser uma ZUR 3, sua ocupação se dá por uso habitacional, predomi-
nantemente de habitação multifamiliar. Também são permitidas atividades 
de comércio, prestação de serviços de caráter local, atividades institucionais e 
equipamentos públicos e comunitários inerentes e compatíveis à ocupação re-
sidencial. Esta zona apresenta moderada densidade populacional (50hab/ha). 
Estas características são bem claras nas edificações mais recentes. O bairro 
não tem coleta de água pluvial, sobrecarregando o sistema de drenagem de 
outros bairros, conforme o traçado da topografia (Figura 38 - ver página 
217 do Caderno de figuras).

O bairro Bela Vista faz limite ao Sul com a rodovia MG367 e a Leste 
com o Jardim imperial i. O acesso ao bairro é predominantemente realizado 
através da rodovia, com poucos pontos de conexão direta do bairro Bela Vista 
com o Jardim imperial (i e ii). Sua ocupação é anterior à expansão do Jardim 
imperial e dada por população de renda média-baixa e baixa. O Bela Vista foi 
construído em etapas a partir da década de 1980, embora, antes desse período, 
já existissem algumas residências no local. 

Os lotes na sua maioria são de 300 m² e as edificações unifamiliares de 
apenas um pavimento predominam no bairro (Figuras 39 e 40 - ver página 
217 e 218 do Caderno de figuras). percebe-se também um pequeno comércio 
no interior do bairro, atendendo apenas as necessidades imediatas dos seus 
habitantes. A rodovia MG367 se configura como um eixo comercial, com 
destaque para a oferta de serviços automotivos, bares, mercados e mercearias, 
atendendo boa parte das demandas do bairro Bela Vista. 

O Bela Vista, que é considerado uma ZUR 2, também pode receber ha-
bitação multifamiliar, com possibilidade de atividades de comércio, prestação 
de serviços de caráter local, atividades institucionais e equipamentos públicos 
e comunitários inerentes, desde que compatíveis à ocupação residencial. Um 
diferencial é a possibilidade de implantação de atividades do setor hoteleiro de 
médio e grande porte. São áreas de alta densidade populacional (80hab/ha).

O bairro Cidade Nova é bem delimitado: ao Sul tem-se a rodovia MG367, 
ao Norte e à Leste faz divisa com o parque Estadual do Biribiri (Figura 41 - 
ver página 218 do Caderno de figuras) e à Oeste com o córrego Tijuco, sendo 
este o limite com o bairro Jardim imperial i e com as moradias universitárias 
em construção. O acesso ao bairro ocorre exclusivamente pela rodovia, 
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não existindo conexão com os loteamentos vizinhos. A ponte de acesso ao 
bairro é bastante precária, permitindo a passagem de apenas um veículo 
por vez e sem calçamento para pedestre. por ser uma ZEiS i é considerada 
área de assentamentos habitacionais de população de baixa renda, surgidas 
informalmente, existentes, consolidadas ou propostas, podendo ser objeto 
de regularização fundiária.

No início da década de 1980, a Estamparia S/A desmembrou parte de 
suas terras para a prefeitura municipal de Diamantina (18.152 hectares). 
Assim, o loteamento do Cidade Nova teve início de forma regular, a partir 
dessa doação ao município. No entanto, sua expansão avançou de forma 
informal sentido parque e penitenciária, sobretudo na década de 1990. 

O perfil econômico da população é de baixa renda, caracterizado por edi-
ficações de caráter precário, em sua maioria unifamiliar, com apenas um pavi-
mento (Figura 42 - ver página 219 do Caderno de figuras). Quanto ao sistema 
viário, observou-se que as principais vias do bairro são asfaltadas. No entanto, 
o bairro ainda possui algumas vias secundárias com ausência de pavimento. 
Apesar da irregularidade fundiária, de forma geral, o traçado das ruas favorece 
a implantação de futuros projetos de urbanização no bairro. Verificou-se a 
existência de atividade comercial de produtos de menor grau de especialização 
(bares, mercearias, entre outras) concentrada na rua Dr. Arquimedes Mota.  
O bairro tem áreas disponíveis para a construção de equipamentos públicos. 

por fim, tem-se os bairros Jardim imperial i, Jardim imperial ii e Jardim 
imperial iii, que fazem parte da ZUR 2 e apresentam características similares. 
Estes bairros caracterizam-se por um conjunto de loteamentos recentes cuja 
ocupação ocorre na sequência de abertura dos mesmos. O Jardim imperial 
i já apresenta uma série de edificações e as obras de infraestrutura foram 
finalizadas no primeiro semestre de 2009. Os loteamentos Jardim imperial 
ii e iii possuem toda a infraestrutura para a habitação, embora ainda não 
existam construções nesta área. 

Nos três bairros, o lote padrão possui 300 m². No entanto, várias ci-
dades têm adotado o padrão 360 m² para novas áreas de expansão, o que 
permitiria uma ocupação mais racional com maior disponibilidade de áreas 
permeáveis no bairro. As calçadas possuem, no total, 1,5 metro de largura, 
tamanho inferior ao que é recomendado pelo CREA (1,20 m de faixa livre + 
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0,75 de faixa de serviço para colocação de postes, hidrantes, arvores, rampas 
de acesso, etc.) (CREA, 2009).

No Jardim imperial i, o padrão de acabamento das edificações sugere 
que a ocupação dos lotes está sendo realizada por uma população de renda 
média e média-alta (Figura 43 - ver página 219 do Caderno de figuras).  
A tipologia varia entre residência unifamiliar e multifamiliar (Figura 44 - ver 
página 220 do Caderno de figuras). Como definido para a ZUR 2, há o uso 
de habitação multifamiliar em sua ocupação. 

As vias são mais largas do que em outros vetores de expansão (8 me-
tros), principalmente se comparadas às vias do bairro pedra Grande (3 a 3,5 
metros), permitindo melhor circulação de veículos e maior disponibilidade 
de áreas para estacionamento nas ruas. Apesar da empresa responsável pela 
criação e venda dos loteamentos ter divulgado a existência de projeto de 
arborização para os três bairros, a arborização não tem nenhum destaque 
na paisagem do bairro. Ainda, os três loteamentos não oferecem espaços 
públicos de convivência, a exemplo de praças. 

2.3 Vetor Oeste

Configura-se atualmente como o maior vetor de expansão em área da 
sede do município, na direção Oeste do centro municipal, seguindo o eixo 
da rodovia no sentido a Belo Horizonte. Neste Vetor, a ocupação já pode 
ser percebida mesmo na zona rural (Figura 45 - ver página 220 do Caderno 
de figuras) e, em grande parte, está restrita às margens da rodovia, limita-
da geralmente pela preservação ambiental (Figura 46 - ver página 221 do 
Caderno de figuras) e pelo aeroporto. 

Dentro do perímetro urbano, tem-se a Zona Comercial (ZC) em toda a 
extensão da rodovia MG367. Assim, nos bairros pertencentes a este eixo de 
expansão, os quarteirões lindeiros à rodovia são destinados preferencialmente 
ao comércio e serviços (Figuras 47 e 48 - ver página 221 e 222 do Caderno 
de figuras). Também é permitida a instalação de indústrias de pequeno e 
médio porte ligadas ao turismo. No interior dos bairros do Eixo Oeste não 
existe no plano Diretor a indicação de outros eixos para a implantação de 
novas ZC. Dessa forma, o plano Diretor induz que, nos próximos anos, 
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as novas atividades comerciais se localizem, prioritariamente, apenas às 
margens da rodovia, o que poderá causar problemas ao fluxo constante de 
veículos no local, além da exposição da população às externalidades negativas 
inerentes à rodovia. Seria mais interessante que novas Zonas Comerciais 
fossem implantadas no interior dos bairros do Vetor Oeste, deixando as 
atividades desenvolvidas na rodovia direcionadas apenas para atender ao 
fluxo intermunicipal de veículos.

paralela a ZC, na margem esquerda da rodovia sentido BH-Diamantina 
tem-se a Zona industrial i e ii (Zi i e Zi ii). Esta área ainda não possui ati-
vidade industrial (Figura 49 - ver página 222 do Caderno de figuras), sendo 
passível de mudanças futuras no uso e ocupação diante da pressão residencial 
verificada neste eixo. Nessa área o lote mínimo permitido é 800m². 

No sentido BH-Diamantina, após as Zis, também à margem esquerda 
da rodovia, tem-se a Zona Residencial i – ZUR i. Entre as zonas residen-
ciais é a que permite maior densidade populacional – 120 hab/ha. Nessa 
zona de uso predominantemente habitacional, com habitação unifamiliar 
e multifamiliar, permite-se o uso comercial e serviços de pequeno porte, 
bem como atividades hoteleiras de pequeno e médio porte. Destaca-se na 
zona o bairro Cazuza, o qual possui edificações de médio e baixo padrão 
construtivo, que foram construídas de maneira irregular a partir da década 
de 1970. A infraestrutura urbana é precária, apresentando em alguns pontos 
a necessidade de requalificação urbana e regulamentação fundiária (Figura 
50 - ver página 223 do Caderno de figuras). Apesar de permitido habitações 
multifamiliares, estas não foram identificadas na região, que ainda é pouco 
ocupada de forma geral. A área ainda desocupada e sem infraestrutura 
para ocupação é ampla nesta ZUR i, devendo atender às novas demandas 
de crescimento domiciliar nos próximos anos.

Ainda tendo como base o sentido BH-Diamantina, à margem direita 
da rodovia, percebe-se a implantação de novos loteamentos e, nas áreas já 
ocupadas, o padrão construtivo é bem diferenciado em relação ao já esta-
belecido no bairro Cazuza. Não apresenta o caráter precário das edificações 
e da infraestrutura da margem esquerda da rodovia. A atuação de empresas 
do setor privado, tanto no parcelamento quanto na construção de conjuntos 
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de edificações, está causando transformações significativas nesta porção do 
Vetor Oeste (Figura 51 - ver página 223 do Caderno de figuras). Há três tipos 
de zoneamento nesta porção: i) Zona Residencial iii; e ii) Zona Residencial 
ii – ZUR ii.; iii) Zona Residencial de interesse Turístico – ZURiT.

A Zona Residencial ii, como dito anteriormente, é destinada para uso 
predominantemente habitacional, de habitação multifamiliar, mas também 
é possível atividades de comércio, prestação de serviços de caráter local, 
atividades institucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes 
e compatíveis à ocupação residencial. Nessa zona destacam-se os bairros 
Vale dos Diamantes e Vila Arraiolo. O Vale dos Diamantes possui caracte-
rísticas similares ao Jardim imperial (i, ii e iii), tendo em vista o padrão de 
arruamento, calçadas e disponibilidade de infraestrutura, já que foi cons-
truído pela mesma empresa. O loteamento foi finalizado em outubro de 
2007, quando começa a ocupação da área. Trata-se de um bairro residencial 
unifamiliar, com edificações de alto padrão (Figura 52 - ver página 224 do 
Caderno de figuras). Apesar de permitidas, as habitações multifamiliares 
não apresentam destaque no bairro. 

A Vila Arraiolo é uma ocupação mais antiga que a do Vale dos Diamantes, 
datando da década de 1980 (Figura 53 - ver página 224 do Caderno de figuras), 
apresentando um equilíbrio entre habitações unifamiliares e multifamiliares 
(Figura 54 - ver página 225 do Caderno de figuras). Os acessos ao bairro são 
bastante precários, com problemas no asfaltamento e falta de espaço para a  
circulação de pedestres. Apesar da presença de áreas disponíveis para a cons-
trução de praças, o bairro carece de espaços públicos de convívio. percebem-se 
novas residências unifamiliares e multifamiliares em ruas ainda não asfaltadas. 
O bairro é a “porta de entrada” para a parte rural de Diamantina marcada 
pelo loteamento irregular, com o surgimento de um novo bairro além dos 
limites do perímetro urbano, denominado Japão. 

A Zona Residencial de interesse Turístico (ZURiT) é destinada ao uso 
predominantemente de habitação unifamiliar de até dois pavimentos com 
densidade de até 25hab/ha. A preocupação dessa zona é com a preservação 
do meio ambiente, sendo permitidos também empreendimentos turísticos 
de baixo impacto ambiental, atividades de comércio, prestação de serviços 
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de caráter local, atividades institucionais e equipamentos públicos e comu-
nitários inerentes e compatíveis à ocupação residencial, além de atividades 
de agricultura urbana em bases sustentáveis voltada à produção de horti-
frutigranjeiros. para isto definem-se lotes entre 1.000m² e 10.000m². 

Nesta área, encontra-se o condomínio Córrego da prata, constituído 
de residências de alto padrão construtivo nas proximidades do curso d´á-
gua (Córrego da prata), apesar do arruamento precário. Do outro lado do 
Rio, encontra-se o bairro Japão, constituído por loteamentos irregulares 
(5.000 m² ou menores) fora do perímetro urbano destinados às habitações 
unifamiliares de médio e alto luxo. O acesso ao Japão é feito através de es-
trada não pavimentada e a infraestrutura do bairro é precária, não havendo 
esgotamento, pavimento, calçamento, etc. Como o Japão não está dentro 
do perímetro urbano, a prefeitura não tem a obrigação de levar alguns ser-
viços ao local, a exemplo da coleta de lixo. Sua ocupação remete ao sistema 
de chácaras organizadas em forma de condomínio. A área ainda é pouca 
ocupada e se dá ao sul do Córrego do prata (Figura 55 - ver página 225 do 
Caderno de figuras). 

2.4 Vetor Sul

Este vetor de expansão apresenta características bem particulares, pois 
se dá a partir da extensão do centro histórico através da Vila Operária e 
Santo inácio, sendo sua expansão através do bairro prata, que segue até o 
limite do Córrego do prata. A Vila Operária e o Santo inácio são bairros já 
consolidados cujas edificações apresentam um padrão médio, com habita-
ções principalmente unifamiliares (Figura 56 - ver página 226 do Caderno 
de figuras). O comércio nessa região já apresenta maior vivacidade, com 
pequenos estabelecimentos nas principais vias (Figura 57 - ver página 226 
do Caderno de figuras). Ambos os bairros estão inseridos em uma Zona 
Residencial ii.

Estes bairros margeiam o Largo Dom João (Figura 58 - ver página 227 
do Caderno de figuras), importante centralidade intraurbana de Diamantina 
com a presença de atividades comerciais variadas. Nessa parte da cidade, 
encontra-se a atual rodoviária e a estação de trem que, apesar de desativada 



153

(funcionou de 1914 a 1970), concentrava grande parte dos serviços de trans-
porte de passageiros intermunicipais na cidade. Os trabalhadores da Estação 
de Ferro Central do Brasil contribuíram, sobretudo, para a ocupação da região 
da atual praça do Sagrado Coração e da Vila Operária. Ainda, estes bairros 
se encontram próximos ao Seminário da igreja Católica, construído em 1885, 
e que desempenhou um papel chave na oferta de serviços educacionais de 
ponta na região. O Largo Dom João, até 1910, era conhecido como largo do 
Curral, tendo em vista a ocupação de residências com vocação agropecuária. 

O bairro prata apresenta-se como uma continuidade da Vila Operária. 
Sua ocupação estende-se desde a porção mais alta até a margem do Córrego 
do prata (Figura 59 - ver página 227 do Caderno de figuras). As edificações 
são em sua maioria recentes, com baixo padrão de acabamento ou inacabadas 
(Figura 60 - ver página 228 do Caderno de figuras). A falta de infraestrutura 
é notória, em especial, infraestrutura viária – vias de terra, sem continui-
dade e em péssimo estado de conservação. Trata-se de uma transição entre 
a Zona Residencial ii e a ZURiT. A prefeitura tem demonstrado sinais que 
irá estimular a construção de moradias de interesse social no bairro prata.

2.5 Vetor Sudeste

O Vetor Sudeste apresenta algumas singularidades que merecem des-
taque: o caráter precário das edificações e da infraestrutura disponível, 
sobretudo nas áreas de expansão mais recente; a natureza rural da expan-
são para além dos limites do perímetro urbano, diferentemente dos outros 
vetores de crescimento em que a transição urbano-rural ocorre de maneira 
abrupta. Compõem este vetor os bairros da palha e Maria Orminda dentro 
do perímetro urbano e uma área de expansão rural no acesso ao distrito de 
Milho Verde (Serro-MG). 

A ocupação no bairro palha se deu nos primeiros anos do desbrava-
mento e ocupação das terras do Arraial do Tijuco. Em 1701, o Capitão Mor 
da Companhia dos Bandeirantes de Aventureiros ordenou a criação de uma 
oficina de ferreiro, sendo que a primeira edificação no local foi construída 
com o uso de palhas, ou palmas, fato que deu origem ao nome do bairro. 
O bairro era a antiga entrada da cidade via Serro, o que justifica parte de 
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sua ocupação nos primórdios de Diamantina. Já o bairro Maria Orminda 
surgiu na última década a partir de uma invasão à chácara Dr. Silvio, que 
faz divisa com o bairro palha.

Os bairros fazem parte da Zona Especial de interesse Social ii (ZEiS ii). 
Estas áreas são destinadas ao loteamento de população de baixa renda e de 
requalificação urbana. A diferença entre a palha e Maria Orminda consiste na 
natureza da ocupação. palha é uma ocupação mais antiga, seguindo o padrão 
urbano de baixa renda (Figura 61 - ver página 228 do Caderno de figuras), 
com comércio local consolidado de bens menos especializados (Figura 62 
- ver página 229 do Caderno de figuras) na principal via de acesso (Rua da 
palha). Maria Orminda ainda é bastante carente de serviços e infraestrutura 
urbana, com vias sem pavimentação e difícil acesso. No entanto, apresenta 
loteamento no padrão urbano, com lotes pequenos e iluminação pública 
instalada (Figura 63 - ver página 229 do Caderno de figuras).

No caso da área rural em expansão, dada pela ligação entre Diamantina 
e Milho Verde, a ocupação é também bastante precária. As residências suge-
rem uma população com traços socioeconômicos semelhantes ao de Maria 
Orminda, embora sua natureza rural seja bem mais evidente (Figura 64 -  
ver página 230 do Caderno de figuras).

Conclusão

De forma geral, a ocupação da Zona Urbana 1 apresenta diversas parti-
cularidades seja pelo caráter histórico e cultural, seja pelo aspecto ambiental 
e paisagístico. A pressão que a expansão urbana faz sobre esses dois aspectos 
tende a descaracterizar o patrimônio humano e ambiental e, consequente-
mente, retira as amenidades e particularidades que diferenciam Diamantina 
dos outros municípios.

O plano Diretor, como instrumento ordenador, na prática, vem con-
solidando o processo de ocupação recente. Não se percebe rompimento 
do plano com os interesses imobiliários que agem de forma intensa nos 
diversos vetores de expansão. Concomitantemente, a ocupação irregular se 
espalha em parte dos vetores sem o devido controle e regularização, com a 
descaracterização dessas áreas e o comprometimento da paisagem.
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É preciso, por um lado, atender aos interesses econômicos e, por outro, 
proporcionar um crescimento urbano de forma mais equilibrada e susten-
tável. Os interesses imobiliários e o crescimento desordenado não podem 
superar a função social da propriedade. precisa-se, mais que mitigar o que 
está posto, reprimir e ordenar a ação imobiliária. 

Do outro lado, de nada adiantam as leis, a definição de áreas de proteção 
com parâmetros rígidos, pois elas só têm validade – quando têm – para o 
mercado formal. Contudo, torna-se inerte quando a expansão se dá por meio 
da informalidade. É preciso definir como será dada a inserção urbana da 
população menos favorecida, pois a ocupação desorganizada, historicamente, 
tende a degradar o meio ambiente e trazer uma série de problemas urbanos. 

portanto, as análises demonstram que Diamantina sofre pressão tanto 
pelo mercado imobiliário, que busca a maximização dos seus lucros no 
processo de expansão urbana, bem como pelo mercado informal, que nas 
margens ocupa as áreas menos valorizadas e de preservação ambiental. Ambas 
descaracterizam e impedem que se atinja a cidade desejada pela sociedade.
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1. Introdução

A análise da estrutura intraurbana trata do conjunto da cidade e da 
articulação entre suas várias áreas funcionais. Fazem parte dessas estruturas 
o centro principal (a maior aglomeração diversificada de empregos, ou a 
maior aglomeração de comércio e serviços), os subcentros de comércio e 
serviços, as áreas residenciais e industriais, etc. (ViLLAÇA, 2001).

Entre os estudos sobre a estrutura urbana, em um contexto interdis-
ciplinar, destacam-se as abordagens sobre morfologia urbana, que buscam 
entender a forma urbana. Entender a origem e a evolução das cidades, com 
a identificação das suas especificidades geográficas e de seus componen-
tes frente aos processos e aos agentes de transformação, são exercícios de 
grande importância para o planejamento urbano. A cidade pode ser “lida” e 
analisada por meio de sua forma física (MOUDON, 1997; DEL RiO, 2000). 

Apesar da clara definição do que seja morfologia urbana, não existe 
consenso sobre como as formas urbanas devem ser estudadas, já que as 
maiores contribuições para o tema são feitas por pesquisadores de várias 
áreas e com diferentes backgrounds linguísticos e culturais ao redor do globo 
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(GiLLiLAND; GAUTHiER, 2006). No entanto, no nível mais elementar, 
as análises morfológicas são realizadas considerando a existência de três 
princípios básicos: forma, resolução e tempo. As construções e suas rela-
ções com os espaços abertos, ruas e lotes ditam a forma urbana que, por 
sua vez, pode ser entendida em diferentes níveis de resolução (construção/
lote, rua/quarteirão, cidade e região) com base numa perspectiva histórica 
(MOUDON, 1997). 

Nesse contexto, a Geografia busca a compreensão das características 
físicas e espaciais de uma determinada estrutura urbana. De acordo com 
Rego e Meneguette (2011, p.124), “a base da morfologia urbana é a ideia de 
que a organização do tecido da cidade em diferentes períodos e o seu de-
senvolvimento não são aleatórios, mas seguem leis que a morfologia urbana 
trata de identificar”. Conforme os autores (2011, p.124), “a formação física da 
cidade tem dinâmica própria, ainda que condicionada por fatores culturais, 
econômicos, sociais e políticos”.

No Brasil, de maneira geral, o planejamento urbano e as gestões locais 
não foram capazes de promover uma organização intraurbana inteligente 
nas grandes cidades, havendo a necessidade de se (re)discutir aspectos mor-
fológicos e funcionais de grande repercussão para o equilíbrio da estrutura 
urbana dessas aglomerações. Apenas recentemente os planos diretores das 
maiores cidades do país que, na maioria das vezes, estão desarticulados com as 
iniciativas de planejamento municipal dos vizinhos metropolitanos, passaram 
a impor de maneira mais intensa orientações claras para o desenvolvimento 
urbano intramunicipal. Não obstante a urgência de iniciativas voltadas 
para entender melhor a estrutura e a morfologia das grandes cidades, que 
possuem formas relativamente mais complexas, este tipo de estudo assume 
igual importância nos centros de médio porte do país. 

O Brasil não tem grande tradição na promoção de políticas voltadas 
diretamente para as cidades de médio porte, mesmo que isso tenha sido 
amplamente discutido no circuito acadêmico nas últimas quatro décadas. 
Recentemente, o crescimento e a descentralização de investimentos econô-
micos no país, o maior acesso ao crédito imobiliário e o aumento da compe-
titividade dessas cidades, em relação aos centros de maior porte econômico 
e demográfico, têm lançado novos desafios para a organização intraurbana 
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de cidades de médio porte, que conquistaram maior inserção nos circuitos 
de investimentos públicos ou privados, mesmo em regiões tradicionalmente 
carentes, a exemplo do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Diante disso, o presente estudo contribui para as discussões sobre es-
trutura urbana, morfologia e distribuição espacial das funcionalidades das 
cidades de médio porte, trazendo um conjunto de análise sobre a realidade 
urbana de Diamantina (MG). Em um primeiro momento, o trabalho promove 
uma discussão conceitual sobre a estrutura urbana, morfologia urbana e 
distribuição de funcionalidades nas cidades de médio porte em Minas Gerais, 
com destaque para Diamantina. Em seguida, os recursos metodológicos 
para a elaboração do mapeamento morfológico-funcional da cidade são 
apresentados, com o uso de ferramentas de geoprocessamento. Ao final, o 
trabalho traz o Zoneamento Morfológico-funcional, construído com base 
no modelo de Amorim-Filho (2007), e oferece uma descrição das principais 
características intraurbanas de Diamantina, considerando as especificidades 
locais e as transformações recentes no uso e ocupação do solo urbano.

2. Estrutura e morfologia urbana nas cidades de médio porte

Os estudos sobre morfologia urbana ganharam importância primeira-
mente no mundo desenvolvido. Na Alemanha, Hofmaister (2004) revelou 
que, nas três primeiras décadas do séc. XX, enquanto os geógrafos físicos 
estavam preocupados com a descrição das formas da terra, os geógrafos 
urbanos começaram a focar seus esforços no layout dos espaços urbanos, 
considerando os seguintes aspectos: padrões de ruas, as vias de transporte e 
acesso, quarteirões, espaços abertos e na distribuição das funções urbanas. 
O autor chega a se referir a este período como sendo a época da morfologia 
urbana (HOFMAiSTER, 2004).

Assim, diante da crescente preocupação com a morfologia das cidades, 
os primeiros modelos de zoneamento morfológico-funcional foram ela-
borados nos Estados Unidos na primeira metade do século anterior, com 
a publicação do modelo de zona concêntrica de Ernest W. Burgess (1925 e 
1929), de setores radiais do economista Homer Hoyt (1939) e de núcleos 
múltiplos dos geógrafos C. D. Harris e E. L. Ullman (1945). No entanto, 
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segundo Amorim Filho (2007), nenhum desses modelos parece ser capaz 
de explicar, sozinho, a complexidade morfológico-funcional das cidades de 
médio e grande porte na atualidade.

Após meados do séc. XX, dois pesquisadores se destacaram nos estudos 
sobre morfologia urbana. Conzen (1960) apresentou um estudo empírico 
detalhado da cidade de Alnwick (Reino Unido) que enriqueceu a geografia 
quantitativa pós ii Guerra Mundial. Já Muratori (1959; 1960) explorou a 
morfologia das cidades de Veneza e Roma, com base no que denominou 
de “operational histories” (MOUDON, 1997).

Ao longo das últimas duas décadas, os estudos de morfologia urbana 
têm incorporado novas ferramentas computacionais. Nesse contexto, a 
sintaxe espacial foi proposta como uma nova linguagem computacional 
para descrever os padrões espaciais das cidades contemporâneas (HiLLiER; 
HANSON 1984; HiLLiER, 1996). A noção de sintaxe, derivada da linguística, 
refere-se às relações entre diferentes espaços, ou interações entre o espaço e 
a sociedade. Estes princípios apoiam a crença de que a disposição espacial 
ou a estrutura da cidade tem grande impacto sobre as atividades humanas 
e relações sociais (JiANG; CLARAMUNT, 2002). para se ter uma ideia, na 
ponta destes estudos, a formulação de projeções, com o intuito de prever 
como as cidades deverão se expandir, através de técnicas de geoprocessamento 
(Autômatos Celulares), tem sido cada vez mais recorrente (UMBELiNO, 
2012). A disseminação dessas técnicas, inclusive, tem contribuído para a 
maior inserção do geógrafo, num contexto interdisciplinar, nos estudos de 
morfologia urbana.

Atualmente, é possível encontrar uma diversidade de abordagens sobre 
estrutura urbana e morfologia urbana na literatura internacional. Alguns 
pesquisadores buscaram estabelecer uma base filosófica nos estudos de 
morfologia urbana, incorporando novos caminhos pós-modernos ou de 
inspiração marxista na redescoberta da importância dos lugares, com a influ-
ência dos trabalhos de Foucault (1977; 1986) e Lefebvre (1991) - ver Mugavin 
(1999) e Gerosa (1999). por outro lado, existem trabalhos que tentaram 
oferecer novidades metodológicas para investigar a segregação espacial e 
a marginalização econômica na forma com que as cidades são construídas 
(VAUGHAN et al., 2005). Ainda, estudos aplicados têm sido publicados, 
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relacionando a temática a objetivos diversos: influência do uso do solo no 
clima urbano (ANDRADE et al., 2013) e no fluxo de ventos (CiONCO; 
ELLEFSEN, 1998), impactos da morfologia urbana no transporte público 
(CARDOZO et al., 2010) e na mobilidade humana (KANG et al., 2012), 
morfologia urbana em pequenas cidades (ENDLiCH, 2011), entre outros. 

Estes trabalhos reforçam a ideia de que a análise e o planejamento da 
estrutura das cidades devem ser acompanhados de uma avaliação deta-
lhada da dinâmica urbana interna. São muitos os aspectos que definem a 
morfologia e a estrutura das cidades: a distribuição das funções dos imó-
veis (residências, comércio e serviços, indústria), a infraestrutura urbana 
(ruas pavimentadas, rede sanitária, luz), a legislação urbana (plano diretor), 
restrições geomorfológicas e ambientais (presença de áreas de proteção), 
investimentos econômicos, localização da cidade, entre outros.

Existe uma relação bem clara entre a morfologia e a distribuição das 
funcionalidades urbanas. De maneira geral, a concentração de determinadas 
funções formam centralidades intraurbanas que organizam a vida das cida-
des. No que diz respeito à concentração de funções, muitas vezes, é possível 
planejar a existência de uma nova centralidade intraurbana, tendo em vista 
a perspectiva de expansão horizontal e/ou vertical da cidade. por outro lado, 
a instalação de novas funções pode, inclusive, alterar significativamente a 
morfologia da cidade.

O conceito de centralidade está intimamente ligado a capacidade de 
uma determinada cidade, ou parte da cidade, de oferecer funções comer-
ciais e de serviços a um entorno dependente e integrado às suas atividades 
econômicas (SATHLER et al., 2009). A atenção que se deve dispensar ao 
estudo das centralidades intraurbanas é tanto maior, quando se observa que 
as possibilidades técnicas de circulação de pessoas e mercadorias ampliam-
se, reduzindo progressivamente o custo desses deslocamentos, o que catalisa 
os fluxos no interior das cidades (SpOSiTO, 2001).

A distribuição das funções urbanas deve estar em sintonia com a forma 
da cidade e com a infraestrutura disponível para a reprodução destas ativi-
dades econômicas. Nesse sentido, a Zona Central e os subcentros ganham 
destaque nos estudos de estrutura urbana. Estes polos intraurbanos dialo-
gam com as demais partes da cidade, trazendo equilíbrio ou desequilíbrio, 
dependendo da forma com que estes se organizam.
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A Zona Central desempenha um papel fundamental para o funcio-
namento e o dinamismo das cidades, reunindo, sobretudo, as atividades 
comerciais, os serviços e um grande número de manifestações humanas 
(BORDE et al., 1980). Já os subcentros nascem com a descentralização de 
vários equipamentos urbanos, o que está relacionado com o crescimento 
demográfico e com a ampliação da distância entre o núcleo central e os 
limites da cidade. A descentralização de serviços e a formação de centros 
secundários também se devem às deseconomias de aglomeração, com a 
saturação da Zona Central e com o aparecimento de fatores de atração em 
áreas não centrais (CORRÊA, 1995).

As dimensões das centralidades intraurbanas também variam confor-
me o tamanho demográfico, o porte econômico, a posição hierárquica e a 
localização da cidade. Obviamente, cidades de porte médio dificilmente 
apresentarão uma estrutura morfológica funcional com o mesmo nível de 
complexidade de um grande centro nacional. isso não significa que é menos 
importante entender qual o leque de serviços disponíveis e como as funções 
estão distribuídas no interior dessas cidades.

Considerando as questões urbanas que envolvem os estudos sobre as 
cidades de médio porte no Brasil, existe uma lacuna na literatura nacional 
com a nítida carência de abordagens sobre aspectos básicos que impactam 
a estrutura interna, a morfologia e a dinâmica intraurbana dessas cidades. 
Apesar de esses estudos estarem disseminados internacionalmente (REGO; 
MENEGUETTE, 2011), no Brasil, este tipo de esforço se concentrou, na 
maioria das vezes, em abordagens que buscam entender a realidade dos mu-
nicípios metropolitanos e das grandes aglomerações no país. Entretanto, no 
estado de Minas Gerais, um grupo de pesquisadores, envolvidos neste tipo de 
estudo para as cidades de médio porte, trouxeram contribuições acadêmicas 
significativas, contrariando o que foi observado em outras partes do país. 

Os primeiros estudos sobre a estrutura das cidades em Minas Gerais, 
com destaque para as análises morfológicas, foram realizados na década de 
1970 por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
e, na década de 1990, da pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
(pUC-Minas). A produção de um volume significativo de informações sobre 
a morfologia das cidades mineiras contou com a documentação cartográfica e 
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fotográfica levantada em trabalhos de campo em todas as regiões geográficas 
do estado mineiro. Estes trabalhos constataram diferenças entre os padrões 
morfológico-funcionais observados nas cidades pequenas e nas cidades de 
médio porte em Minas Gerais (AMORiM FiLHO, 2007). 

Nos pequenos centros, a estrutura urbana é bastante simplificada, 
com o predomínio da função residencial. De acordo com Amorim Filho 
(2007, p.66), encontram-se também “uma ou duas praças e algumas poucas 
ruas, onde se localizam algumas edificações comerciais, uma igreja e certos 
equipamentos de serviços indispensáveis, como a prefeitura, a câmara de 
vereadores, cartórios, escola, entre outros”. O autor (2007) também destaca 
que, praticamente, “não há uma zona pericentral, tal como definida teori-
camente, tendo em vista que o espaço pericentral e o periférico formam 
uma só zona, que envolve o pequeno centro”, fazendo a transição com o 
mundo rural. Já nas cidades mineiras de médio porte, com população entre 
50.000 e 150.000 na década de 1970, o zoneamento morfológico-funcional 
ganha maior complexidade, com a presença definida de uma Zona Central, 
da Zona pericentral, da Zona periférica e da Zona periurbana (AMORiM 
FiLHO, 2007).

Nesta mesma linha, Borde et al. (1980) descrevem que na pequena cidade 
o centro se reduz a uma praça, um entroncamento ou a uma rua comercial, 
enquanto que, nas cidades de maior porte demográfico, existem um maior 
número de bairros com funções e características diferentes. Nessas cidades 
o centro de negócios geralmente difere do centro comercial, do centro his-
tórico e do centro de lazer (BORDE et al., 1980).

Com base em três décadas de estudos sobre a estrutura e a morfologia 
urbana de cidades de Minas Gerais, de outras partes da América do Sul e da 
Europa, Amorim Filho (2007, p.72) formulou um modelo de zoneamento 
morfológico-funcional para as cidades de médio porte. O modelo discerne 
os grandes conjuntos da cidade, que se aproximam por semelhança mor-
fológico-funcional, organizados da seguinte forma: Zona Central, Zona 
pericentral, Zona periférica Contínua, principais Subcentros Funcionais, 
periferia Descontínua Organizada e periferia Descontínua Desorganizada, 
e Zona periurbana (Figura 65 - ver página 231 do Caderno de figuras).
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O modelo proposto por Amorim Filho (2007) permite a identificação 
de muitas características comuns às cidades de médio porte, com o exame 
detalhado de casos específicos, sobretudo no estado de Minas Gerais. No 
entanto, não se pode esquecer que as particularidades intraurbanas e re-
gionais são essenciais nos estudos de estrutura urbana, tornando-se mais 
importantes quanto maior for o nível de detalhamento do estudo.

As cidades de médio porte demográfico nas regiões mais dinâmicas 
do país têm se destacado pelo crescimento econômico (pEREiRA; LEMOS, 
2003), dinamismo demográfico (SATHLER; MiRANDA, 2010), melhores 
condições de vida (AMORiM FiLHO; SERRA, 2001) e pelo aumento na 
capacidade de articulação regional (SpOSiTO, 2007; iBGE, 2008). Estes 
atributos, inclusive, conferiram a estas novas espacialidades o status de 
“Cidade Média”, considerando a capacidade destas centralidades na inter-
mediação de fluxos materiais e imateriais entre os grandes centros e aqueles 
de menor porte.

No entanto, a realidade urbana das cidades de médio porte, em regiões 
com menos oportunidades de investimento e distantes dos eixos mais dinâmi-
cos da economia nacional, tem trazido grandes desafios para os planejadores 
e gestores. De maneira geral, os baixos investimentos econômicos e sociais 
se misturaram com a falta de planejamento urbano e com os problemas de 
gestão municipal nessas cidades, o que têm conferido uma inserção regio-
nal diferenciada em relação às cidades de mesmo porte populacional das 
regiões mais dinâmicas do país. Se, por um lado, existe um grande número 
de cidades de médio porte dispersas pelo território brasileiro, que não se 
encaixaram no circuito dos grandes investimentos públicos ou privados, 
nos últimos dez anos, algumas cidades de médio porte têm passado por 
transformações urbanas recentes ainda pouco exploradas.

3. Características e especificidades de Diamantina

No estado de Minas Gerais, a região do Vale do Jequitinhonha exibe 
um conjunto de cidades de médio porte inseridas num contexto regional 
de carência social e, ao mesmo tempo, de grande riqueza cultural. A cidade 
de Diamantina, que recebeu a alcunha de “Empório do Norte” e “Atenas 
do Norte” no início do século XX (MARTiNS, 2000), desempenha até os 
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dias atuais um papel de destaque na rede urbana do Vale do Jequitinhonha. 
O nível de centralidade de Diamantina na rede urbana regional, com a 
nítida concentração de serviços especializados, tem tornado a cidade alvo 
de políticas públicas e investimentos privados com impactos evidentes no 
dinamismo urbano. Assim, Diamantina exerce um papel importante no Vale 
do Jequitinhonha diante de sua condição de polo regional. isso significa 
que a presença e a distribuição intraurbana das funcionalidades atendem 
não apenas às demandas internas do município, mas estão disponíveis e 
orientadas para cobrir as exigências de toda uma região.

Existem poucos estudos sistemáticos que levaram em consideração as 
características morfológicas da cidade de Diamantina. Nesse sentido, pode-
se citar o plano Diretor do município, elaborado pela primeira vez em 1999 
(pREFEiTURA MUNiCipAL DE DiAMANTiNA, 1999), com atualização 
executada em 2008 (TECHNUM CONSULTORiA, 2009). O último tra-
balho incorpora uma série de particularidades da cidade na formulação do 
ordenamento urbano e, também, estabelece regras que irão ajudar a definir o 
comportamento morfológico-funcional futuro da cidade. Sobre a formação 
urbana do núcleo histórico de Diamantina, pode-se citar os trabalhos de 
Vasconcellos (1959) e Gonçalves (2012), e a respeito da expansão do tecido 
urbano como um todo, há os trabalhos de Brasil (2004) e de Corrêa e Lustoza 
(2011). No entanto, estes poucos estudos que exploram aspectos da estrutura 
urbana de Diamantina não contaram com um grande nível de detalhamento 
e não incorporam as mais recentes transformações urbanas na cidade.

Diamantina tem sido palco de investimentos públicos significativos 
no setor da educação, ciência e tecnologia com a criação da Universidade 
Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), em 2005, e com o 
início da implantação do instituto Federal do Norte de Minas (iFNMG) e do 
parque Tecnológico da UFVJM. A partir de 2005, o número de servidores 
públicos federais e de alunos tem aumentado constantemente. Atualmente, 
a universidade oferece, em Diamantina, 27 cursos presenciais de graduação, 
com 4692 alunos matriculados, e 14 cursos de pós-graduação stricto sensu, 
com 295 alunos (UFVJM, 2014). Ainda, a UFVJM em Diamantina conta com 
433 professores, 303 servidores técnicos administrativos e 332 trabalhadores 
terceirizados (UFVJM, 2014).
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Do ponto de vista demográfico, pode-se inferir que o rápido cres-
cimento da universidade federal no município tem causado impactos na 
cidade, já que o número de pessoas atraídas por este empreendimento é 
significativo em relação ao tamanho da cidade. O município de Diamantina 
apresentou crescimento demográfico positivo entre 2000 e 2010. Conforme 
os dados dos Censos, o município tinha 44.259 pessoas em 2000, valor que 
subiu para 45.880 em 2010 (iBGE, 2000; 2010). Os dados da Contagem da 
população 2007 do iBGE indicaram que grande parte desse aumento no 
estoque populacional de Diamantina ocorreu após o ano dessa pesquisa, 
que contabilizou 44.746 pessoas no município (iBGE, 2007). De acordo com 
as projeções do iBGE, a população municipal de Diamantina em 2014 está 
estimada em 47.803 habitantes (iBGE, 2014). Cabe ressaltar que os dados do 
Censo não contabilizam os estudantes provenientes de outros municípios, 
considerados como parte de uma “população flutuante”.

Diamantina possui algumas particularidades em relação às outras ci-
dades de médio porte no estado com repercussões na morfologia urbana: a) 
trata-se de uma cidade histórica com o conjunto urbano tombado, em 1938, 
pelo instituto do patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e reconhecida, 
em 1999, como patrimônio mundial pela UNESCO (ipHAN, 2014), de modo 
que existe uma clara limitação às novas construções e à expansão vertical 
na cidade; b) o sítio de Diamantina, em diversos pontos, possui uma to-
pografia extremamente acidentada que, somada às áreas legais de proteção 
paisagística e natural do seu entorno (Conjunto paisagístico da Serra dos 
Cristais, parque Estadual do Biribiri e Área de proteção Ambiental pau de 
Fruta), restringem muito as possibilidades de expansão horizontal da cidade; 
c) Diamantina está numa região que ainda registra altos níveis de pobreza 
e abriga um grande percentual de pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, sobretudo após o arrefecimento da atividade de garimpo; d) a ex-
pansão de propriedades irregulares não foi contida pelas gestões públicas 
anteriores e o município apresenta alto percentual de domicílios sem regu-
larização fundiária; e) Diamantina polariza parte significativa dos serviços 
disponíveis na Região, o que faz da cidade um polo regional estratégico; 
f) Diamantina oferece alguns serviços de alcance Nacional (Universidade 
Federal, com cursos de pós-graduação, equipamentos turísticos, entre outros), 
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apesar da nítida deficiência na infraestrutura de transporte e comunicação 
do município; g) diante das restrições de verticalização das áreas centrais e 
pericentrais da cidade, existe uma pressão horizontal maior nas periferias 
e zonas periurbanas de Diamantina em relação às cidades do mesmo porte, 
que permitem maior verticalização na Zona Central. 

Nesse contexto, o aumento da pressão sobre a cidade de Diamantina 
não é difícil de ser percebido. A implantação dos empreendimentos públicos 
descritos neste tópico vem criando uma série de novas demandas urbanas. 
Nos próximos anos, a cidade deverá se ajustar ao aumento na circulação de 
veículos, à demanda residencial e à necessidade de serviços de todos os tipos 
e, necessariamente, o planejamento de Diamantina passará pela análise dos 
novos vetores de crescimento urbano e da evolução morfológico-funcional 
da cidade. 

3.1 Procedimentos metodológicos

O mapeamento morfológico-funcional de Diamantina foi construído 
com base no modelo proposto por Amorim Filho (1973; 1978; 2007), inspi-
rado nos estudos desenvolvidos para as cidades médias francesas na década 
de 1970 e adaptado para a realidade de Minas Gerais pelo próprio autor.  
O mapeamento contou com o levantamento sistemático de informações de 
campo e com recursos de geoprocessamento, o que garantiu elevado grau 
de precisão na definição e na delimitação do zoneamento. 

De maneira resumida, a pesquisa envolveu, primeiramente, o mapea-
mento por sensoriamento remoto das vias e edificações da sede municipal, 
seguido por uma etapa de coleta de dados cadastrais in loco e, por fim, foi 
feita a sistematização e a análise cartográfica dos dados. A discussão dos 
resultados contou com o suporte do arcabouço teórico apresentado nos 
tópicos anteriores.

A etapa de mapeamento da cidade por sensoriamento remoto justi-
fica-se devido à ausência de dados cartográficos confiáveis e atualizados. 
A prefeitura Municipal ainda se apoia em um mapa elaborado na década 
de 1990, que tampouco contém dados detalhados sobre o uso e ocupação 
do solo. Realizado apenas para a parte central da cidade, o mapeamento 
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da forma de utilização das edificações foi efetuado pela Fundação Centro 
Brasileiro de Referência e Apoio Cultural (CEBRAC), em 1998, para fun-
damentar a proposta de inscrição de Diamantina na lista de patrimônio 
mundial da UNESCO. Ribeiro (2006) atualizou tais informações apenas 
para o centro histórico. Assim, há quase nenhum dado geográfico sobre 
as áreas periféricas da cidade, de modo que foi necessária a elaboração de 
um mapa próprio para este trabalho. Nesse sentido, a partir de imagens de 
satélite de 2011 (Worldview) e 2013 (GoogleEarth) que, juntas, cobrem a área 
urbana da sede do município, foram manualmente vetorizadas todas as vias 
de circulação e edificações existentes. 

Foram utilizadas imagens de satélite obtidas em diferentes períodos, 
2011 e 2013, uma vez que a imagem mais recente não abrange toda a área de 
interesse deste estudo, sendo necessário o emprego da mais antiga em algu-
mas partes. As imagens de satélite do GoogleEarth (2013) foram capturadas 
em 49 tomadas no formato JpEG, tendo um grid (fishnet) de 2.000 X 1.000 
metros como referência, posteriormente georrefenciadas e compiladas em 
mosaico no software ArcGiS.

De posse de uma base cartográfica confiável, foi realizado um trabalho 
em campo, entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014, para o registro das 
formas de uso e ocupação das edificações presentes na cidade. A cidade foi 
dividida em 10 parcelas, adaptadas a partir dos setores censitários do iBGE 
(2010), levando em conta o número de edificações de cada área e a quan-
tidade de atividades comerciais presentes. O cadastramento das atividades 
existentes em cada edificação e o registro do nome dos estabelecimentos, 
assim como o tipo de uso (residencial, serviços ou misto) foram realizados 
por equipes constituídas por alunos bolsistas diretamente ligados ao pro-
jeto e, também, por discentes colaboradores. Nesta etapa, edifícios mais 
recentes, que não estavam presentes nas imagens de satélite, foram inseridos 
no mapa, de modo aproximado, conforme as observações efetuadas em 
campo. Assim, foram catalogadas mais de 1.300 atividades, entre serviços, 
comércios e instituições diversas na sede de Diamantina. Os trabalhos de 
campo também propiciaram a elaboração de um acervo fotográfico e um 
conjunto de observações, constituindo importantes auxílios para a posterior 
identificação das zonas morfológico-funcionais.
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A terceira etapa foi composta pela compilação e organização dos dados 
de campo em um mapa digital, por meio do software ArcGiS 10.1. Foram 
criadas subcategorias, detalhando algumas atividades específicas, a exemplo 
do mapa que identifica os equipamentos e serviços que promovem impor-
tantes relações externas (Figura 67 - ver página 233 do Caderno de figuras), 
além da representação, em mapa específico, das edificações que apresentam 
uso misto (Figura 68 - ver página 234 do Caderno de figuras). De posse de 
todas estas informações sobre a distribuição das funcionalidades e o per-
fil dos imóveis de Diamantina, juntamente com as análises realizadas em 
trabalhos de campo, foi possível delimitar as grandes zonas morfológico-
funcionais com base no modelo teórico de Amorim Filho (2007) (Figura 
66 - ver página 232 do Caderno de figuras).

3.2 Zoneamento morfológicos funcional de Diamantina

A Figura 66 apresenta o zoneamento morfológico-funcional de 
Diamantina e a tabela 15 (ver página 233 do Caderno de figuras) traz in-
formações relevantes sobre a dimensão das zonas e, também, sobre o tipo 
de uso dos imóveis urbanos. Assim, a cidade pode ser lida com base na 
identificação de áreas que apresentam certa homogeneidade, com se-
melhanças morfológicas nos padrões das vias e dos tipos de edificações,  
e com dinâmicas específicas de funcionamento, conforme a concentração 
de atividades econômicas.

Os critérios utilizados para a diferenciação das áreas, e a identificação 
dos seus limites, demandaram o mapeamento de um conjunto de aspectos 
que permitiram a construção do zoneamento. A diferenciação das zonas 
(central, pericentral e periférica), assim como a identificação dos subcentros, 
contou com o mapeamento dos serviços especializados e do tipo de uso das 
edificações de Diamantina, apresentados, respectivamente, nas figuras 70 
e 71 (ver página 235 do Caderno de figuras). A definição da Zona Central 
levou em consideração os seguintes aspectos: a) presença de equipamentos 
e de serviços especializados capazes de promover significativas relações 
externas de Diamantina com a região; b) densidade (demográfica e predial); 
c) localização estratégica; d) maior presença de atividades comerciais, insti-
tucionais, ou de prestação de serviços, em detrimento da função residencial.
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Segundo Amorim Filho (2007, p.72), a Zona Central é constituída 
pelo “centro principal bem definido funcionalmente (forte presença de 
equipamentos “raros”, de alcance regional); diferenciação funcional interna; 
(...) centro com polarização pelo menos microrregional, podendo alcançar 
o nível regional de polarização”. Conforme discutido, Diamantina possui 
diversos equipamentos e serviços que atendem pessoas oriundas de outros 
municípios, o que confere à cidade a condição de polo regional. A Figura 67, 
elaborada a partir da pesquisa de Varajão e Fernandes (2013), ilustra a distri-
buição desses serviços raros no espaço intraurbano diamantinense. Dentre 
os 40 equipamentos existentes na sede do município, 19 estão localizados 
na Zona Central, ou seja, 47,5% do total. A Zona pericentral abarca outros 
18 equipamentos (45% do total), em sua maioria, compostos por edificações 
que demandam terrenos maiores e que não têm condições de se instalar na 
Zona Central, como hospitais e instituições de ensino superior. Apenas três 
serviços (7,5% do total) que promovem importantes relações externas foram 
identificados na Zona periférica da cidade.

A Zona Central das cidades de médio porte, segundo Amorim Filho (2007, 
p.72), possui “paisagem e morfologia típicas (construções em altura, maior den-
sidade de construções, forte movimento de veículos e de pessoas, animação)”.  
De fato, o mapeamento das funcionalidades indica maior dinamismo na 
Zona Central. As visitas de campo revelaram a intensa presença de pedes-
tres e, também, a nítida incompatibilidade do elevado número de veículos 
com as limitações intrínsecas ao tecido urbano colonial da Zona Central. 
porém, devido ao tombamento do centro histórico e a preservação das suas 
principais características arquitetônicas, a Zona Central não é demasiada-
mente verticalizada, formada essencialmente por construções com dois 
pavimentos (a Zona Central definida por este estudo não é igual à área 
tombada pelo ipHAN, mas coincide com a mesma em muitas partes). Não 
obstante, trata-se de uma área densa, que soma 16,6 hectares, com pouco, ou 
nenhum espaçamento entre as edificações. Outra peculiaridade, que torna a 
morfologia de Diamantina única em relação a outras do mesmo porte, são 
os seus principais eixos de circulação que margeiam a Zona Central, nos 
espaços pericentrais e periféricos. Se, no modelo de Amorim Filho (2007), 
as principais vias de circulação convergem para o centro, em Diamantina, 
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devido ao relictual padrão das ruas do centro histórico, não há expressiva 
distinção, em termos de calibre, capaz de fazer com que essa ou aquela rua 
possa ser considerada um eixo principal. De maneira geral, o centro possui 
boa capilaridade, ainda que grande parte das vias seja sobremaneira estreita 
para uma área tão importante funcionalmente.

A Figura 68 traz o mapeamento dos imóveis urbanos, classificados de 
acordo com o tipo de uso (residencial, misto, ou comercial/institucional/
serviços). Os imóveis de uso misto conciliam o uso residencial acrescido 
de uma, ou mais atividades de caráter institucional, comercial e, ou pres-
tação de serviços. Apesar das dificuldades impostas pelo traçado orgânico 
e a pavimentação irregular das vias, não há dúvida de que a Zona Central 
pertença ao centro histórico de Diamantina, uma vez que é uma área que 
tem a função residencial superada pelas funções terciárias, conforme critério 
estabelecido por Amorim Filho (2007). De acordo com o modelo do autor 
(2007), nas cidades de médio porte, o centro principal é caracterizado pela 
menor concentração de edificações de uso misto e maior presença de imóveis 
de uso exclusivo para prestação de serviços ou comércio; ao contrário dos 
subcentros presentes na região pericentral, onde as edificações de uso misto 
claramente dividem o espaço com aquelas de uso residencial e uso exclusivo 
(institucional/serviços/comercial). Diante disso, a Figura 68 proporciona 
maior clareza na delimitação destes espaços, visando, principalmente, a di-
ferenciação da área central em relação aos demais subcentros. Dentre as 673 
edificações existentes na Zona Central, apenas 34 são de uso misto e 255 de 
uso exclusivamente residencial; as demais 384 edificações (57,06% do total) 
abrigam atividades comerciais, institucionais ou de prestação de serviços. 

O pericentro diamantinense é espacialmente extenso em relação às 
demais zonas morfológico-funcionais, com 204 hectares, e possui 3.507 
edificações com uso residencial, dentre um todo de 4.105, o que corresponde 
a 85,43% do total. Os subcentros de Diamantina, em sua maior parte, estão 
organizados na Zona pericentral, e a distribuição espacial dos mesmos, assim 
como o próprio arruamento, sugere boa articulação com a Zona Central. De 
acordo com Amorim Filho (2007, p.72), os subcentros da Zona pericentral 
geralmente possuem “equipamentos especiais como hospitais, universidades, 
casernas, estações rodoviárias e ferroviárias, etc.”, como foi confirmado por 
este estudo em Diamantina.
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A Figura 68 também permitiu a delimitação dos subcentros presentes 
na estrutura urbana de Diamantina. Os subcentros não necessariamente são 
réplicas menores da Zona Central, podendo exibir características específicas. 
para Amorim Filho (2007, p.72), os subcentros da Zona pericentral podem 
ser “especializados ou polifuncionais, ao longo dos eixos, de praças ou de 
entroncamentos”. Em Diamantina, alguns subcentros, a exemplo do Largo 
Dom João (entroncamento), são bastante diversificados com a presença de 
funções variadas, enquanto outros são bem especializados. Os subcentros 
constituem importantes espaços que, se bem articulados, podem garantir 
maior equilíbrio à estrutura urbana. 

A Zona pericentral de Diamantina é peculiar em relação a outras cidades 
do mesmo porte demográfico em Minas Gerais. Devido às limitações impostas 
pelo sítio, com topografia acidentada, e áreas de interesse paisagístico e, ou 
ambiental, a exemplo da Serra dos Cristais, o pericentro diamantinense não 
é sempre acompanhado de uma periferia contínua, muitas vezes incipiente 
ou, em alguns casos, completamente ausente. Destarte, em determinadas 
áreas, como o Sudeste da cidade, não existe uma transição gradual entre a 
Zona pericentral e o limite externo da mancha urbana.

Quando o pericentro é seguido por uma periferia contínua, ou seja, quan-
do o tecido urbano se prolonga sem interrupções depois da Zona pericentral, 
os locais precisos que demarcam as duas zonas são fluidos e difíceis de 
serem determinados. Se, conforme exposição anterior, as representações 
cartográficas das figuras 70 e 71 foram de grande auxílio para identificar 
as centralidades de Diamantina, neste caso particular, essas figuras pouco 
esclarecem o ponto de inflexão entre o pericentro e a periferia contínua. 
As observações prolongadas in loco foram, por conseguinte, fundamentais 
para distinguir as especificidades de cada zona.

De forma geral, o mercado imobiliário imprime maior valorização 
fundiária na Zona pericentral em relação à periferia Contínua, principal-
mente pela proximidade daquela zona em relação aos serviços disponíveis 
no centro. Ocorre, no caso de Diamantina, a diferenciação morfológica 
das edificações, que tendem a ser de médio/alto padrão, no pericentro, e 
de médio/baixo padrão, na periferia contínua, apesar de haver exceções. 
A Zona pericentral apresenta maior densidade imobiliária em relação à 
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periferia, com menor disponibilidade de terrenos vagos e de áreas não 
construídas no interior dos imóveis. Contudo, existem outros elementos, 
além da “diferenciação morfológica e paisagística em função das diferenças 
socioeconômicas” (AMORiM FiLHO, 2007, p.72), que devem ser levados 
em conta. Há, também, uma diferença de animação dos espaços. As obser-
vações em campo revelaram o maior número de pedestres que transitam 
diariamente entre a Zona Central e a pericentral, o que não é constatado com 
tanta frequência na periferia Contínua, tendo em vista a maior distância da 
última em relação ao centro. A análise da estrutura etária dos moradores por 
setores censitários, disponíveis pelo Censo Demográfico 2010, demonstra 
diferenças substantivas na composição e no número de pessoas residentes 
por domicílio entre a Zona Central, pericentral e periférica de Diamantina. 
Estas variações estão relacionadas com as características socioeconômicas 
da população e, também, com a evolução natural do ciclo de vida domiciliar 
na cidade. De acordo com iBGE (2010), muitos bairros periféricos contí-
nuos possuem mais de 25% da sua população formada por jovens abaixo 
de 15 anos, a exemplo de alguns setores censitários nos bairros palha, Rio 
Grande e Bela Vista, com 31,26%, 32,1% e 26,29%, respectivamente, enquanto 
parte do centro tem apenas 11,52%. As informações sobre o perfil domici-
liar também foram importantes na delimitação das zonas no mapeamento 
morfológico-funcional. 

A Zona periférica Contínua, com 241 hectares, tem larga predominân-
cia da função residencial, ainda que subcentros polifuncionais modestos 
possam ser identificados nessa zona, geralmente formados por comércios 
diversificados que atendem fundamentalmente à demanda de uma vizinhança 
próxima, como identificado no bairro palha. Segundo Amorim Filho (2007, 
p.72), a Zona periférica pode também ser “descontínua, ou polinuclear, for-
mada por loteamentos (unidades organizadas) ou ‘vilas’ (desorganizadas e, 
em certas regiões, verdadeiras favelas)”. Uma periferia dinâmica, que evolui 
mais através de “saltos” e descontinuidades espaciais, revela a importância 
da cidade. No caso de Diamantina, as restrições para a expansão urbana, 
impostas pela topografia e pela presença de áreas de conservação, favorecem 
este tipo de configuração na cidade. Quanto mais extensas, de modo geral, 
maior a posição da cidade na hierarquia urbana. Trata-se de uma nova forma 
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de crescimento, que rompeu as amarras dos limites externos da periferia 
contínua e, dessa maneira, deixou de se assemelhar a uma mancha de óleo; 
ou seja, não mais evoluindo somente lenta e homogeneamente, como um 
óleo derramado sobre uma superfície, mas com ocupações mais distantes da 
área central, “resultando numa estrutura polinuclear” (AMORiM FiLHO, 
2007, p.26). Os eixos Norte e, principalmente, Oeste de Diamantina exem-
plificam bem esse tipo de ocupação descontínua.

As Zonas periféricas Descontínuas Organizadas de Diamantina, que 
somam 102 hectares, são representadas principalmente pela Vila Arraiolo, 
formada na década de 1980, pelos loteamentos Campo Belo, parcelado na 
década de 1990, e pelo Vale dos Diamantes e Jardim imperial que, por sua vez, 
surgiram nos últimos dez anos. Embora ainda não contem com construções 
(por isso não foram representados no zoneamento morfológico-funcional), 
foram recentemente parcelados outros grandes loteamentos a oeste da cidade, 
com 53 hectares, como o Quinto do Ouro e o Taj Mahal, sendo que o último 
já está com suas vias asfaltadas. A expansão horizontal recente e o franco 
processo de crescimento de novas residências garantiram o aquecimento 
do mercado imobiliário de Diamantina, sobretudo nos últimos cinco anos. 
por outro lado, há uma cidade informal, representada principalmente pelas 
periferias descontínuas e desorganizadas, que totalizam 64,9 hectares. Estas 
irregulares zonas descontínuas de expansão possuem um padrão constru-
tivo baixo, assim como também pode ser identificado em algumas áreas da 
periferia contínua; porém, a principal diferença entre as duas zonas, além 
da descontinuidade, repousa na densidade das construções e no tamanho 
médio dos terrenos. Em 2011, enquanto a Zona periférica Contínua do Rio 
Grande tinha 1326 edificações, em uma área de 45,6 hectares (média de 29,1 
edificações por hectare), a Zona periférica Descontínua e Desorganizada do 
Maria Orminda apresentava 185 edificações, em uma área com 18,8 hectares 
(média de 9,8 edificações por hectare). 

Assim, devido a suas descontinuidades e relativa baixa densidade, o 
bairro Maria Orminda anuncia a existência de uma zona de transição ur-
bano-rural próxima. para Amorim Filho (2007, p.72), a Zona periurbana 
é uma zona de transição “mais ou menos extensa, e que se confunde, nas 
imediações da cidade, com a periferia polinuclear e descontínua”. A estrada 
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não pavimentada que interliga Diamantina a Serro, e que corta os distritos de 
Vau, São Gonçalo do Rio das pedras e Milho Verde, exemplifica a influência 
de Diamantina sobre uma área cada vez menos pautada por atividades rurais 
e, progressivamente, formada por equipamentos turísticos, como pousadas 
rurais, bares e espaços de lazer, e propriedades tidas como segunda resi-
dência. Há nesta zona, portanto, uma “diminuição das fazendas e aumento 
das pequenas propriedades com produtos para a cidade média” (AMORiM 
FiLHO, 2007, p.72). Tendo em vista que o Norte e o Leste da cidade têm sua 
expansão fortemente limitada pelas zonas de tombamento e por unidades 
de conservação, além da Zona periurbana Sudeste vale também destacar a 
expansão Oeste da cidade. Neste eixo, impulsionado pela rodovia MG367, 
existem clubes campestres, motel e aeroporto que, pontualmente, ocupam um 
espaço de descontinuidade do tecido urbano, que se prolonga até o distrito 
de Guinda, onde existe um contundente processo de parcelamento, com o 
surgimento de loteamentos residenciais voltados para atender à crescente 
demanda da sede do município. 

Considerações finais

Diamantina reúne formas e aspectos específicos de um passado mi-
nerador com a constituição de uma cidade colonial que coexiste com as 
demandas urbanas contemporâneas. A localização geográfica da planta 
urbana levou em consideração, no passado, muito mais a proximidade 
com as fontes de minerais do que, necessariamente, aspectos relacionados 
à topografia e à proximidade e comunicação com outros centros da época. 
A necessidade de preservação da cidade histórica, frente ao crescimento de 
novas formas urbanas, distantes dos padrões antigos, exige planejamento, 
sendo um desafio para a atual gestão. 

O levantamento bibliográfico revelou que a maior parte dos estudos 
sobre as cidades, numa perspectiva intraurbana, demonstra interesse na 
morfologia ou no estudo das funções urbanas, sendo cada vez mais raros os 
estudos que aglutinam ambas as categorias de análise, muito devido ao nível 
de especialização e de complexidade dos recentes trabalhos. O arcabouço 
teórico e o modelo proposto por Amorim Filho (2007) não negligenciam 
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a importância das análises conjuntas entre morfologia e funções da cidade. 
O modelo de zoneamento morfológico-funcional utilizado demonstrou-se 
flexível e pouco cristalizado, ao contrário das primeiras tentativas de Burgess 
(1925 e 1929) e Hoyt (1939). implicitamente, o modelo assume, de maneira 
correta, que funções análogas tendem a assumir morfologias semelhan-
tes. isso pôde ser constatado em Diamantina, pelo tamanho e padrão das 
construções, com distribuição espacial em conformidade com os tipos de 
atividades desenvolvidas. 

Como parte da pesquisa, as etapas de mapeamento, levantamento ca-
dastral in loco e classificação dos dados, em um Sistema de informação 
Geográfica, subsidiaram com um elevado nível de detalhamento as análises 
apresentadas neste capítulo e, destarte, permitiram a elaboração do zonea-
mento morfológico-funcional de Diamantina, de maneira muito acurada.  
O zoneamento morfológico-funcional da cidade mostrou que, num contexto 
de crescimento e de formação de novas periferias, o poder público deveria 
promover políticas de incentivo à estruturação de novos subcentros nestas 
áreas, com funções básicas de baixo nível de especialização. Os subcentros, 
em sua maioria na Zona pericentral, se destacaram por dividirem simultane-
amente o espaço com o uso residencial, apresentando uma maior quantidade 
de edificações com uso misto. Reforçar os subcentros, já existentes na Zona 
pericentral, e garantir o nascimento e a proliferação de novos subcentros 
nas periferias, são estratégias de planejamento que merecem ser discutidas 
no âmbito local. Ainda, maior articulação entre os subcentros pode trazer 
mais equilíbrio à estrutura urbana, reduzindo a dependência dos moradores 
das funções, muitas vezes, apenas disponíveis na Zona Central. 

Ao final, tendo em vista a difícil tarefa de polarização regional, num 
contexto de carências de todos os tipos, Diamantina deve estar preparada 
para absorver, de maneira positiva, as transformações urbanas impulsionadas 
pelos investimentos públicos e privados. Maior ordenamento urbano pode, 
inclusive, estimular maiores investimentos na cidade e na região. Diante 
disso, estudos que exploram a organização interna da cidade devem ser 
estimulados, como forma de subsidiar iniciativas de planejamento urbano 
nesse município. 
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Caderno de figuras

Parte I

1
A Evolução dos Estudos sobre Cidades Médias em Minas Gerais

Figura 1
Cidades de Minas Gerais- tamanho e distribuição, 1970

Fonte: Amorim Filho (1973). Adaptado por palhares (2014).
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Figura 2
Mapa da densidade de viagens de ônibus a partir de Formiga (MG), 1972

Fonte: Amorim Filho (1973). Adaptado por palhares (2014).
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Figura 4 
Equipamentos de relações externas e população envolvida em Formiga 
(MG), 1973

Fonte: Amorim Filho (1973). Adaptado por palhares (2014).
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Figura 5
Hierarquia das cidades que possuem relações regulares com Formiga 
(MG), 1973

Fonte: Amorim Filho (1973). Adaptado por palhares (2014).



186 

Figura 6
Formiga (MG): estágios de evolução da cidade

Fonte: Amorim Filho (1997). Adaptado por palhares (2014).
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Figura 7
Formiga (MG): distribuição do comércio, 1971

Fonte: Amorim Filho (1997). Adaptado por palhares (2014).
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Figura 8
Morfologia e estrutura funcional do espaço urbano de Formiga (MG), 1972

Fonte: Amorim Filho (1973). Cartografia: José Flávio Morais Castro (2005).
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Figura 9
Espaço de relações externas de patos de Minas (MG), 1976

Fonte: Amorim Filho (1976/1978). Adaptado por palhares (2014).
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Figura 10
Morfologia e estrutura funcional do espaço urbano de patos de Minas 
(MG), 1978

Fonte: Amorim Filho (1978). Cartografia: José Flávio Morais Castro (2005).
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Figura 12
Cidades selecionadas para o programa das Cidades Médias Brasileiras na 
década de 1970

Fonte: Amorim Filho (1980/1984).
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Figura 15
Superfícies de potenciais tecnopolitanos em Minas Gerais (1999)

Fonte: pUC Minas. 
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Figura 17
As grandes divisões morfológico-funcionais de uma cidade de porte 
médio (modelo)

Fonte: Amorim Filho (2005).
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Figura 23
Espaço de relações externas de Diamantina, delimitado a partir do 
número de equipamentos e serviços que atendem outros municípios

Fonte: Dados da pesquisa.
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Tabela 1
Municípios do Espaço de Relações Externas de Diamantina  
(muito intenso, intenso e regular)

Município
Pop. Pop. Pop. Densidade Área 

IDH-M
Total Rural Urban. Pop.** Mun.***

 

M
ui

to
 In

te
ns

o

Diamantina 45.880 5.816 40.064 11,5 3.981 0,72

Senador Modestino 
Gonçalves 4.574 2.771 1.803 4,8 949 0,62

Gouvêa 11.681 3.452 8.229 13,4 875 0,68

Couto de 
Magalhães de Minas 4.204 369 3.835 8,7 483 0,66

São Gonçalo do Rio 
Preto 3.056 1.102 1.954 9,8 313 0,64

Felício dos Santos 5.142 2.913 2.229 14,3 359 0,61

Datas 5.211 2.123 3.088 18,2 286 0,62

Presidente 
Kubitschek 2.959 942 2.017 15,6 190 0,60

Subtotal 82.707 19.488 63.219 12,0* 7.435 0,64

In
te

ns
o

Serro 20.835 7.940 12.895 16,8 1.240 0,66

Itamarandiba 32.175 10.187 21.988 11,8 2.736 0,65

Alvorada de Minas 3.546 2.096 1.450 9,5 375 0,57

Subtotal 56.556 20.223 36.333 12,7* 4.351 0,62*

Re
gu

la
r

Carbonita 9.148 2.410 6.738 6,3 1.460 0,64

Santo Antônio do 
Itambé 4.135 2.905 1.230 13,6 304 0,56

Congonhas do 
Norte 4.943 2.345 2.598 10,2 483 0,57

Capelinha 34.803 10.050 24.753 36,0 966 0,65

Monjolos 2.360 957 1.403 3,6 652 0,65

Serra Azul de Minas 4.220 2.510 1.710 17,6 240 0,56

Aricanduva 4.770 3.075 1.695 19,5 244 0,58

Subtotal 64.379 24.252 40.127 15,3* 4.349 0,60*
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Município
Pop. Pop. Pop. Densidade Área 

IDH-M
Total Rural Urban. Pop.** Mun.***

 

Fr
ac

o

Leme do Prado 4.804 3.043 1.761 17,1 281 0,67

Turmalina 18.055 5.129 12.926 16,0 1.130 0,68

Curvelo 74.219 6.837 67.382 22,5 3.296 0,71

Chapada do Norte 15.189 9.495 5.694 18,3 828 0,60

Minas Novas 30.794 18.210 12.584 16,8 1.829 0,63

Veredinha 5.549 1.780 3.769 8,7 635 0,63

Angelândia 8.003 3.967 4.036 14,9 536 0,60

Rio Vermelho 13.645 8.164 5.481 14,1 970 0,56

Três Marias 28.318 1.478 26.840 10,6 2.675 0,75

Conceição do Mato 
Dentro 17.908 5.639 12.269 10,7 1.671 0,63

Subtotal 216.484 63.742 152.742 15,0* 13.852 0,65*

 

Total 420.126 127.705 292.421 14,0* 29.988 0,63*

Fonte: Organização do autor a partir de iBGE (2010) e pNUD (2013).
* Média dos valores. **Km2/Hab. ***Km2.
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3
Diagnóstico Demográfico, Socioeconômico  
e Territorial de Diamantina

Gráfico 3
Estrutura etária da população do município de Diamantina (MG), 1991
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Fonte: iBGE, Censo Demográfico (1991).

Gráfico 4
Estrutura etária da população do município de Diamantina (MG), 2000
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Fonte: iBGE, Censo Demográfico (2000).
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Gráfico 5
Estrutura etária da população do município de Diamantina (MG), 2010
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Fonte: iBGE, Censo Demográfico (2010).
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Figura 27
Mapeamento da mancha urbana de Diamantina (MG), 1984, 1991, 1995, 
2001, 2006 e 2011

Fonte: Landsat 5.
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Figura 28
Mapeamento da mancha urbana de Diamantina (MG), 1991, 2001 e 2011

Fonte: Landsat 5.
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Figura 30
Vista a partir do Mirante

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 31
Vista a partir do Mirante

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 32
Vista do Rio Grande

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 33
Construção típica Rio Grande

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 34
Vista Jardim

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 35
Leque sedimentar e ocupação na margem do córrego

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 36
Edificações do bairro pedra Grande

Fonte: Acervo do autor.

Figura 37
Edificações do bairro pedra Grande 

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 38
Edificações do bairro pedra Grande

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 39
Edificações do bairro Bela Vista

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 40
Edificações do bairro Bela Vista

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 41
Bairro Cidade Nova e parque do Biribiri

Foto: Guilherme de Castro Leiva.



221

Figura 42
Edificação do bairro Cidade Nova e sistema viário 

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 43
padrão de edificação do bairro Jardim imperial i

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 44
Conjunto de edificações do bairro Jardim imperial ii

Fonte: Acervo do autor.

Figura 45
Ocupação à margem da rodovia na área rural do Distrito de Guinda

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 46
Área de preservação Ambiental – Manancial pau Fruta

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 47
Ocupação Zona Comercial

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 48
Ocupação Zona Comercial

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 49
Ocupação Zona industrial

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 50
Ocupação Bairro Cazuza

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 51
Loteamento Taj Mahal

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 52
Vista Vale dos Diamantes

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 53
Edificação Antiga Vila Arraiolo

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 54
Edificação multifamiliar Vila Arraiolo

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 55
Vista loteamento Japão

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 56
padrão edificação Vila Operária

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 57
Comércio e serviços Vila Operária

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 58
Comércio e serviços Vila Operária

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 59
Vista da Vila Operária a partir do prata

Fonte: Acervo do autor
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Figura 60
padrão de edificação do prata

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 61
padrão edificações palha

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 62
Comércio na Rua da palha

Foto: Guilherme de Castro Leiva.

Figura 63
padrão edificações Orminda

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Figura 64
padrão edificações acesso Milho Verde

Foto: Guilherme de Castro Leiva.
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Tabela 15
Área das zonas morfológico-funcionais e número de edificações que  
contêm, especificadas de acordo com o tipo de uso

Número de Edificações

Área
Total

(hectares)
Residencial Uso Misto

Serviços,
Comércio 

ou
Instituições

Total

Zona Central 17 255 34 384 673

Zona Pericentral 204 3.507 193 405 4.105

Zona Periférica Contínua 241 4.611 160 153 4.924

Periferia Descontínua 
Organizada

102 289 11 67 367

Periferia Descontínua 
Desorganizada

65 879 14 12 905

Total 629 9.541 412 1.021 10.974

Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 67
Serviços e equipamentos que promovem relações externas

Fonte: Elaborado pelos autores.
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