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RESUMO
O espaço urbano se destaca a partir de sua própria dinâmica; inúmeros agentes e modeladores espaciais 
operam e interagem organizando e lhe dando forma, assim as cidades têm como papel basilar de 
potencializar a troca de bens e serviços, cultura e conhecimento entre os seus habitantes.  Aí estão 
presentes inúmeros alocadores desse processo, tais como, problemas referentes ao transporte urbano 
e ao trânsito, altos custos da área central, hipertrofia e degradação da paisagem urbana, a segregação, 
entre outros. Nesse contexto, a mobilidade é um atributo associado à cidade e corresponde a facilidade 
de deslocamento de pessoas e bens na área urbana. Assim, este trabalho analisa o espaço inta-urbano de 
Montes Claros, a partir das áreas de ponderação definidas pelo IBGE, avaliando o tempo de deslocamento, 
o perfil econômico e a localização na malha urbana dos habitantes da cidade e a relação exercida pela 
segregação na formatação da mobilidade urbana dos citadinos.  
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ABSTRACT
Urban space stands out from its own dynamics; numerous agents and spatial modelers operate and 
interact organizing and giving it form, so cities have as a basic role enhancing the exchange of goods 
and services, culture and knowledge among its inhabitants. There are present many allocators of this 
process, such as problems related to urban transportation and transit, high costs of the central area, 
hypertrophy and degradation of the urban landscape, segregation, among others. In this context mobility 
is an attribute associated with the city and represents the ease of movement of people and goods in urban 
areas. This work analyzes the inta-urban area of   Montes Claros, from the areas of weighting defined by 
IBGE, evaluating the time shift, the economic profile and the location in the urban fabric of the city’s 
inhabitants and the relationship exerted by segregation in Formatting urban mobility of city

Keywords: mobility, urban space segregation.

Introdução 

As mudanças ocorridas no cenário econômico mundial, como a adoção do capitalismo e a Revolução 
Industrial são fatos importantes para a urbanização. Tendo em vista que tais fenômenos favoreceram a 
densidade demográfica nas cidades. Além de proporcionaram crescimento urbano e uma nova dinâmica 
econômica, que atrelada às mudanças ocorridas no campo são responsáveis pela atração da população 
para a cidade.
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O crescimento da malha urbana, de modo especial, na cidade dos países em desenvolvimento ocorreu 
concomitante a sua industrialização e com planejamento ineficaz e/ou direcionado para atender as 
necessidades do capital. Tal fato acarretou em crescimento urbano desordenado e consequentemente 
segregacionista. O que fica evidenciado nas diferentes paisagens urbanas. As cidades foram assim, 
inseridas na dinâmica e nas contradições capitalistas, o que levou a formações de espaços – especialmente 
de moradia- dicotômicos, no quais o acesso a eles acontecem mediados pela capacidade de pagar de cada 
individuo. 

No Brasil a urbanização se deu modo concentrado, ocasionando as formações de grandes aglomerações 
urbanas. Na década de 1960 as cidades médias foram “alvo” de políticas públicas que objetivam o 
crescimento econômico e dinamismo destas cidades e, consequente redirecionamento do fluxo 
migratório para estas áreas. Assim, a partir do fomento governamental, cidades como Montes Claros 
recebem investimentos e benefícios que consolidam sua dinâmica econômica. A rápida expansão urbana 
e ausência de um planejamento urbano eficiente, fez com que a paisagem desta cidade apresentasse (em 
menor escala) caráter segregacionista.

Diante do crescimento da área urbana de Montes Claros, cresce também a necessidade de deslocar-se 
por ele. Assim, o presente o trabalho tem como objetivo discutir a mobilidade urbana e a segregação 
socioespacial, tendo em vista que as relações socioespaciais urbanas são mediadas pela renda.  Este 
cenário de conflitos e contradições pelo acesso à cidade justifica este estudo. Entendendo, que as 
necessidades de cada grupo de individuo de deslocamento, moradia, dentre outros devem ser considerados 
na compreensão e planejamento do espaço urbano de Montes Claros. 

Materiais e Métodos

Para que tal objetivo fosse alcançado fez-se necessário estabelecer etapas que foram desenvolvidas em 
momentos distintos deste estudo. No primeiro momento realizou-se uma detalhada revisão bibliográfica. 
Importante destacar que esta apesar de estar na primeira etapa da pesquisa foi recorrente em todas as 
etapas, tendo em vista sua contribuição para uma melhor análise dos dados. Tendo me vista compreender 
melhor do fenômeno em questão, adota-se a regionalização do Instituo Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE – em áreas de ponderação. 

Para a elaboração dos produtos cartográficos foram utilizadas a ferramenta do Sistema de Informação 
Geográfica (SIG), por meio do software Arcgis 10.2 e os dados do IBGE. Inicialmente, exportou-se a base 
cartográfica das áreas de ponderação, em seguida os dados coletados no site do IBGE foram inseridos no 
banco de dados do Arcgis. Criaram-se camadas (layers) para cada faixa de renda e, posteriormente deram 
origem ao mapa coroplético. Em seguida, organizaram-se os gráficos com o tempo de deslocamento no 
software excel que foram exportados para o software Arcgis. 

Por fim, entende-se que as características e contradições do espaço urbano são similares e, presente 
em todas as cidades, em maior ou menor escala. Assim, a cidade de Montes Claros não ficou fora 
deste cenário, mas foi inserida e reproduziu em seu espaço as contradições, conflitos, segregações e 
dualidades. 

Montes Claros e seu contexto urbano 

O município de Montes Claros conforme expõe estabelece o núcleo urbano de maior dinamismo 
econômico do norte de Minas Gerais. Tal atributo se mantém na atualidade por meio de sua economia que 
possui como base primordial o comércio e a indústria. Dado as características da mesma, em particular 
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ao seu processo de crescimento econômico e à expansão de sua malha urbana, e respectivamente ao 
crescimento de sua urbanização, fez com que ostentasse a posição de centralidade intra e inter-urbana, 
alocando-se como o núcleo urbano mais expressivo da região em que se localiza.

Simultaneamente ao processo de centralização se deu e se manifesta ainda o processo de descentralização, 
pela expansão territorial da cidade ligado a novos padrões espaciais, que se dá por atrações em áreas 
não centrais manifestadas principalmente por fatores referentes à referida expansão do tecido urbano 
da cidade, e a necessidade de crescimento de novas estruturas comerciais nos espaços diversos. Daí 
inúmeros resultados são decorridos por este processo, além de se aumentar a necessidade de mobilidade 
da população para os mais diversos espaços da cidade, problemas referentes ao transporte urbano e ao 
trânsito.

O município de Montes Claros possui uma população estimada em 394.350 habitantes, estando 94% da 
população em área urbana (IBGE, 2015), estando localizado na mesorregião do Norte de Minas Gerais, 
entre as coordenadas geográficas 16º 04’ 57” e 17º 08’ 41” de Latitude sul e entre as Longitudes 43º 41’ 
56” e 44º 13’ 1” oeste de Greenwich,  possuindo como municípios limítrofes ao norte São João da Ponte, 
a nordeste Capitão Enéas, a leste Francisco Sá, a sudeste Juramento e Glaucilândia, ao sul Bocaiúva, 
a sudoeste Claro dos Poções, a oeste São João da Lagoa, Coração de Jesus e, a Noroeste, Mirabela e 
Patis.

Figura 1 - Mapa de Localização de Montes Claros 

Org: SOUZA JUNIOR, B. Z. 2015.

De acordo com a sua localização geográfica e o crescimento do sistema viário, as ligações se dão através 
das rodovias federais BR-135, BR-251 e BR-365, além das Estaduais que também permitem a ligação 
com outros modais rodoviários (BR-040, BR-116). Parcela considerável deste movimento é caracterizada 
pelo transporte de cargas, tendo-se no município ponto de ligação e escoamento da produção entre as 
regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. O transporte urbano de passageiros por sua vez, apresenta 
um fluxo mensal de cerca de dois milhões de pessoas. (ATCMC, 2015). 

Montes Claros se localiza entre os principais entroncamentos rodoviários do país, tendo sua localização 
geográfica e sua malha viária importantes papéis na constituição de sua centralidade, uma vez que a 
partir destas o comércio e o setor de serviços se expandiu e se tem na localização o favorecimento da 
implantação de redes de transportes, como pontua Leite (2011). A estrutura econômica do município de 
Montes Claros se destaca entre os 853 municípios mineiros, se constituindo a 10ª economia do estado 
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(FJP, 2012), embora seja o 6º maior município em população, tendo como setor mais pujante o setor de 
serviços. 
A atividade comercial localizada precipuamente na área central, ofertando uma gama de serviços e 
produtos, em alguns casos produzindo-se vias especializadas, desloca-se pelo espaço urbano, a partir da 
descentralização do setor, em especial com a emergência dos sub-centros comerciais que se manifestam 
através da expansão do tecido urbano da cidade, tratados por França (2007) e Leite (2011). É importante 
destacar a instalação dos shopping centers, no que concerne a reestruturação espacial do setor comercial, 
que datam pós 1990. São três shoppings localizados na cidade e que atendem a todas as classes sociais.

Devido à oferta dos serviços, o que evidencia seu poder centralizador no contexto da rede, Montes 
Claros é a cidade com maior dinamismo econômico da região Norte de Minas e dispõe de uma complexa 
rede de serviços, além de concentrar o maior número de indústrias da região.

Montes Claros e a mobilidade urbana

As cidades têm como papel principal potencializar a troca de bens e serviços, cultura e conhecimento 
entre os seus habitantes. Nesse sentido conforme Souza Junior (2015) a mobilidade é um atributo 
associado à cidade e corresponde a facilidade de deslocamento de pessoas e bens na área urbana. Esse 
deslocamento é influenciado por alguns fatores, tais como: dimensões do espaço urbano, complexidade 
das atividades nele presente, disponibilidade de serviços de transporte, a forma como a cidade é planejada 
e as características da população.

A mobilidade urbana é um tema que vem recebendo cada vez mais enfoque no meio acadêmico, 
principalmente porque a inviabilidade e o caos no trânsito das cidades grandes e médias apresentam 
níveis críticos e tem refletido nas escolhas individuais concernentes aos locais de trabalho, moradia e nas 
opções de lazer. O caos no trânsito em curva vertiginosa acarreta aos cidadãos maior dependência dos 
seus deslocamentos e impede a realização de atividades cotidianas, ligadas ao trabalho, estudo e lazer, 
reduzindo assim a qualidade de vida nos centros urbanos.

 Os sistemas de transportes também têm contribuído igualmente para o desenvolvimento de um extenso 
corpo de teorias que relacionam acessibilidade e mobilidade ao progresso econômico e social. Se por 
um lado são fundamentais para a manutenção de diversos setores da sociedade, por outro, têm sido 
responsáveis por uma variedade de “efeitos colaterais”, muitos deles prejudiciais ao meio ambiente 
(COSTA,2008).

Com o crescimento urbano, a área central de Montes Claros transformou-se, a ponto de deixar de ser 
o lócus de consumo exclusivo da população e de reprodução da atividade econômica, como discorre 
França (2001, p.8). Tal fator vem provocando a descentralização da área central de Montes Claros, 
espaço esse que abrigou tradicionalmente maior contingente demográfico, além de parte expressiva e 
importante do comércio e prestação de serviços que atendem à população.

O processo de descentralização se deu e se dá ainda, pela expansão territorial da cidade aliado a novos 
padrões espaciais, seguindo, é claro, a lógica capitalista, como cita Corrêa (1989, p.45):

Aparece em razão de vários fatores, de um lado, como medida de empresas visando eliminar as 
deseconomias geradas pela excessiva centralização na Área Central. De outro, resulta de uma 
menor rigidez locacional no âmbito da cidade, em razão do aparecimento de fatores de atração 
em áreas não centrais. 

Assim, a partir dos eixos de desdobramentos produzidos, constituintes das novas centralidades, ocorreu 
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a descentralização do comércio no espaço urbano de Montes Claros e, consequentemente, o impacto 
sobre o trânsito dado o aumento da utilização dos sistemas de transportes urbanos, a fim de se garantir o 
deslocamento populacional para os mais diversos pontos da cidade.

Os sistemas de transportes constituem, indubitavelmente, um dos elementos mais importantes para o 
desenvolvimento de uma cidade. Uma rede de transportes eficiente é fator precípuo para a circulação 
da economia, quanto ao deslocamento populacional. No que concerne ao último, o transporte coletivo 
urbano reveste-se de grande relevância e, muito mais do que simplesmente transportar pessoas, organiza 
o espaço urbano, viabiliza empreendimentos imobiliários, tais como residenciais, comerciais e de lazer, 
melhora a situação ambiental, reduz acidentes, torna o trânsito mais fluido, reduz atrasos e o absenteísmo 
da mão-de-obra e engendram riquezas, apropriadas, pelos mais diversos setores econômicos, inclusive 
o privado.

Bourdin (2005), citado por Sposito (2011), destaca a importância do aumento da mobilidade como 
um elemento fundamental para se compreender a tendência à individualização da sociedade, tratando 
desse tema no que se refere às escolhas habitacionais, ao consumo, ao lazer, às atividades esportivas, 
entre outras, enfim, a todos os tipos de práticas socioespaciais que constituem parte do movimento de 
reestruturação do espaço urbano. 
A segregação socioespacial se evidencia a partir dessas “escolhas”, interferindo diretamente na mobilidade 
urbana, o que é abordado por Sposito: 

Os espaços da vida econômica e social de uns não são os mesmos que de outros, se tomamos, 
por exemplo, como referência os que se utilizam de transporte automotivo individual e os que se 
deslocam por transporte coletivo ou a pé. Assim, a centralidade também se segmenta porque não 
há níveis  significativos e circunstâncias freqüentes em que haja coincidência territorial entre as 
práticas socioespaciais de segmentos de diferente poder aquisitivo. (SPOSITO, 2011, p. 140).

Villaça (2011) avança nessa discussão ao afirmar que a segregação não se manifesta apenas nas áreas 
residenciais, mas, sobretudo nas áreas de trabalho, de modo que ambas se superpõem no espaço urbano, 
facilitando assim o deslocamento cotidiano dos habitantes de alta renda entre os locais de moradia e os 
de trabalho. Em contrapartida, as famílias de baixa renda são obrigadas a realizar longos deslocamentos 
entre a residência e o trabalho dado a localização dos mesmos, evidenciando assim a relação entre os 
transportes (mobilidade urbana) e a segregação socioespacial. 
Para a compreensão de tal superposição Villaça (2011) explica que as principais áreas de trabalho das 
camadas de alta renda são as áreas de atividades terciárias e não as áreas industriais. As últimas concentram 
uma quantidade elevada de empregos de baixa renda, mas apenas uma quantidade relativamente pequena 
dos empregos de alta renda. 
Dessa forma o número de deslocamentos produzidos pelos moradores das áreas de alta renda em direção 
as áreas industriais, geralmente mais afastadas, são menores em comparação aos moradores das áreas de 
baixa renda, o que ratifica a segregação. Todavia é necessário esclarecer que a segregação tratada aqui 
não diz respeito apenas ao conceito clássico de “separação” espacial, revelando um processo muito mais 
relevante para a compreensão do espaço urbano e da dominação deste através das áreas de concentração 
das camadas de alta renda. 

Ao avançar nessa discussão Villaça (2011) apresenta como essa dominação é desencadeada e exercida 
no espaço urbano:

Uma das manifestações dessa dominação é o domínio exercido sobre o mercado (especialmente 
sobre o mercado imobiliário), de maneira a fazer com que áreas residenciais das camadas de alta 
renda e suas áreas de trabalho sejam misturadas [...] de maneira a minimizar os deslocamentos 
entre os locais de moradia e os locais de trabalho. Chegamos assim aos pontos de Origem (O) e 
Destino (D) das viagens urbanas, ou seja, de um lado, há os locais de moradia e, de outro lado, há 
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locais de trabalho (concentrações de indústrias, de comércio e de serviços). (VILLAÇA, 2011, 
p. 378)

Há de se considerar que tais pontos são produzidos e não dados, cabendo uma análise mais ampla da 
estruturação urbana e dos métodos da mesma, além da análise das relações entre fluxos de transportes 
e a estrutura urbana, isto é, a organização das áreas residenciais (segundo as classes sociais) e das áreas 
concentradoras de empregos, indústrias, comércio e serviços. Destarte, não é apenas a localização dos 
pontos “O” e “D” (moradia x trabalho) que implica sobre os deslocamentos cotidianos dos moradores de 
uma cidade, seus tempos e seus custos são determinados por dois fatores: pelos veículos utilizados – as 
pessoas que usam transporte público x as pessoas que usam transporte particular – e, pelo sistema viário 
que atende a população – o sistema viário em trilhos e o sistema viário para pneus, este último pode ser 
utilizado tanto pelo transporte privado (automóveis) como pelo transporte público (ônibus).

Adotando como escopo o exposto, tomamos as áreas de ponderação do IBGE, conforme figura 2 para 
analisar a mobilidade urbana na cidade média de Montes Claros e sua relação com a segregação. 

Figura 2 - Mapa das Áreas de Ponderação – Montes Claros (IBGE)

                   
Org: BATISTA, R. P, 2016

O IBGE divide a cidade de Montes Claros em 20 áreas de ponderação, com o fim de organizar os 
levantamentos estatísticos. Utilizando-se dos dados disponíveis por área de ponderação, no que concerne 
a renda e ao tempo de deslocamento em direção ao trabalho, propomos neste estudo estabelecer uma 
análise entre essas duas características a partir do cruzamento dos dados do censo IBGE 2010. 
Avaliando a classificação da renda por área de ponderação, pode-se estabelecer um comparativo entre a 
localização dos habitantes no espaço urbano e o nível econômico dos mesmos. É de destacar que não há 
dados disponíveis das áreas de ponderação da  Cidade Industrial e do Santa Rita, ficando os respectivos 
espaços fora dessa análise., conforme o gráfico nº 1. 
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Gráfico 1 – Faixas de Renda em Montes Claros – Áreas de Ponderação

Fonte: IBGE (2010)                                                                                                                                                   Org.: 
BATISTA, R. P; SOUZA JUNIOR, B. Z, 2015.                                                                                                                               

Percebe-se a predominância de um salário mínimo em todas as áreas de ponderação, com um peso maior 
no Jardim Primavera, Jardim Alvorada, São Judas e Delfino Magalhães, respectivamente. Também pode 
ser observada uma considerável discrepância entre aqueles que recebem entre até um salário e aqueles 
que recebem até dez salários no Cintra, Carmelo, Delfino Magalhães, Jardim Alvorada, São Judas, 
Cidade Nova, Maracanã, Major Prates, Jardim Eldorado, Jardim Primavera e Vera Cruz, com uma ligeira 
redução dessa diferença no Lourdes e São João. Já nas áreas de ponderação Ibituruna, São José, Todos 
os Santos, Centro e Jardim São Luiz visualiza-se uma congruência entre aqueles que recebem de um até 
mais de vinte salários mínimos, com destaque para a primeira, que apresenta a menor diferença entre as 
faixas de renda de todas as áreas discutidas. Há uma relação direta entre a distância das áreas periféricas 
ou daquelas que se encontram nos limites do perímetro urbano com o tempo de deslocamento no espaço 
urbano e claramente entre a qualidade da mobilidade urbana dos moradores de tais espaços. Ponderando 
os dados do IBGE (2010), em relação ao tempo médio de deslocamento dos habitantes de Montes Claros 
de acordo com cada setor censitário em direção ao trabalho, verifica-se um maior número de habitantes 
que gastam um tempo superior a 30 minutos até duas horas nas áreas mais afastadas do núcleo central 
da cidade, em relação aos habitantes de áreas mais centralizadas; isso sem delimitar o tipo de transporte 
utilizado, seja coletivo ou individual, motorizado ou não, conforme gráfico 2. 

Gráfico 2 – Tempo de Deslocamento em Montes Claros – Áreas de Ponderação

Fonte: IBGE (2010)   Org.: SOUZA JUNIOR, B.Z, 2015.
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É importante ressaltar que essas áreas apresentam dados econômicos disformes, seja com uma discrepância 
ou com uma congruência maior ou menor, sendo necessário ter uma atenção especial a essas variáveis e 
aos tipos de deslocamentos realizados, para o trabalho ou para o lazer, conforme aponta Villaça (2011).

 A partir da sobreposição dos dados destacados (renda e tempo médio de deslocamento), tem-se o 
panorama do perfil de deslocamento dos habitantes de Montes Claros, considerando-se os dados do 
IBGE que apresentam tal padrão de deslocamento em direção ao trabalho. Tais deslocamentos são 
determinados pela localização dos pontos de origem e destino das viagens, assim têm-se a figura 3, o 
resultado desse processo mapeado.

Figura 3 - Mapa do padrão de deslocamento em Montes Claros.

Org: BATISTA, R, P; SOUZA JUNIOR, B,Z, 2016
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O mapa apresenta uma variante diretamente proporcional entre a faixa de renda média e o tempo de 
deslocamento, em que quão mais alta a renda média, menor o tempo de deslocamento, independentemente 
da localização em áreas de ponderação menos centrais. Tal fato é evidenciado pelo Ibituruna, área de 
ponderação de maior média de renda entre todas em que 91% dos seus habitantes se deslocam em menos 
de 30 minutos para o trabalho, mesmo se localizando até o extremo sul e oeste da cidade.

Já os moradores do Jardim Primavera se encontram entre os que levam mais tempo para se deslocarem 
até o trabalho, com 31% gastando entre 1 e mais de 2 horas, enquanto apenas 49% se deslocam em até 
meia hora para o trabalho. Deve-se destacar que tal área de ponderação engloba o bairro Vilage do Lago 
no extremo norte da cidade.

Para se entender tais resultados é preciso reconhecer as leis do mercado, em particular do mercado 
imobiliário e das forças políticas, pois são estas que formatam a configuração territorial do espaço da 
cidade, conforme denota Vilaça (2011). São os interesses das camadas de renda mais alta  e do próprio 
domínimo que exercem sobre o mercado que levam à proximidade entre seus locais de trabalho e serviços 
e de residência. Dessa forma têm uma única concentração de empregos, como também nessas áreas 
concentram-se os locais onde essas classes fazem suas compras, como shopping centers, bem como 
onde se servem de seus serviços (escolas, restaurantes, bancos, locais de diversão, salões de beleza). 
Essas concentrações se superpõem aos bairros residenciais dos grupos de renda mais alta.

Ao contrário dessas camadas, o mesmo não se processa com os grupos de baixa renda, a começar pelo 
fato dos locais de trabalho destes são em número maior do que dos de alta renda e se encontram mais 
dispersos, em grande parte concentrados nas áreas de alta renda, afastadas de seus locais de moradia, 
constituindo assim uma estrutura urbana desigual e segregada, em que se favorecem os moradores de 
renda mais alta em prejuízo dos de menor renda. 

Dessa forma o tempo gasto em deslocamentos territoriais (em transporte) favorecem os moradores de 
renda mais alta não apenas por possuírem e se deslocarem majoritariamente por veículos particulares 
e por terem para si um melhor sistema viário, mas a própria localização de seus locais de moradia e de 
emprego (“O” e “D”) os favorece, em detrimento da população de menor renda, o que faz com que gastem 
menos tempo com deslocamento diário, mesmo não estando localizado nas áreas centrais da cidade, 
como é o caso das áreas de ponderação Ibituruna, Jardim São Luiz e Todos os Santos, evidenciando 
assim a segregação socioespacial como definidora da mobilidade urbana. 

Considerações Finais

A partir do capitalismo a urbanização torna-se um fenômeno presente em todo o espaço geográfico. 
Assim, as cidades passam a ter uma importância não somente, como centro de decisões, mas também 
politica, cultural, social e econômica. Estas reproduzem em suas paisagens as contradições e dualidades 
do sistema capitalista. Neste contexto de dualidade, percebe-se que o acesso a bens e serviços acontece 
de modo segregacionista. Assim, as necessidades básicas de moradia e deslocamento são também, 
mediadas pela renda. 

O desenvolvimento do espaço urbano se processa a partir de vários fatores, onde se incluem o trânsito e 
a mobilidade urbana e que estão diretamente relacionados à vivência do espaço urbano e a apropriação 
do espaço das cidades pelos seus moradores. A melhoria da qualidade de vida da população também está 
inserida na melhoria do trânsito e da mobilidade, que são os alocadores da integração infraestrutural das 
cidades.
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Nesse contexto a segregação não se manifesta apenas nas áreas residenciais, mas, sobretudo nas áreas de 
trabalho, de modo que ambas se sobrepõe no espaço urbano, facilitando assim o deslocamento cotidiano 
dos habitantes de alta renda entre os locais de moradia e os de trabalho. Em contrapartida, as famílias 
de baixa renda são obrigadas a realizar longos deslocamentos entre a residência e o trabalho dado a 
localização dos mesmos, evidenciando assim a relação entre os transportes (mobilidade urbana) e a 
segregação socioespacial.

Na cidade de Montes Claros este processo é evidente ao se analisar e confrontar os dados de tempo de 
deslocamento e de renda de acordo com as áreas de ponderação ou setores censitários do IBGE, em 
que os moradores das áreas de renda mais alta apresentam tempo de deslocamento majoritariamente 
inferior a trinta minutos em direção ao trabalho, enquanto os habitantes das áreas de renda mais baixo 
apresentam grande parcela que gasta até duas horas ou mais pra se locomoverem até o trabalho, já que a 
localização dos locais de moradia e de empregos favorece a população de renda mais alta em detrimento 
da de renda mais baixa. Destarte, se tem a manifestação do domínio do mercado, seja ele imobiliário ou 
propriamente econômico, que se vale da segregação para afirmar sua dominação no espaço urbano, o que 
entre outros influi na mobilidade urbana, ora a reduzindo para alguns ora o contrário para outros. 
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