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RESUMO: A rede urbana constitui-se um “conjunto funcionalmente articulado de centros urbanos e 
suas hinterlândias, envolvendo uma complexa diferenciação entre cidades”. (CORRÊA, 2006, p.7). A 
estruturação da rede urbana no Norte de Minas Gerais é comandada pela cidade média de Montes Claros, 
como o núcleo urbano de maior nível hierárquico na região, e também por Pirapora, Janaúba e Januária. 
As interações espaciais entre esses centros urbanos são densas, dinâmicas e complexas e geram uma 
complementaridade funcional onde Montes Claros, exercendo funções especializadas e diversificadas. 
Montes Claros estabelece interações espaciais com diversas cidades do norte de Minas Gerais e sul 
da Bahia. Entretanto, as interações estabelecidas com Janaúba, Januária e Piraporase destacam-se 
como as de maior relevância. Esses núcleos urbanos, por sua vez, exercem importante centralidade nas 
microrregiões em que se inserem. Este artigo tem por objetivo analisar as interações espaciais na rede 
urbana norte-mineira a partir dos fluxos rodoviários entre Montes Claros e Janaúba, Januária e Pirapora. 
Corrêa (2006) apresenta duas formas para se estudar as interações espaciais. A primeira constitui uma 
pesquisa com diversas variáveis em um amplo espaço amostral, por exemplo, os estudos realizados 
pelo IBGE. A segunda consiste em definir um recorte de uma variável, que seja capaz de expressar as 
interações espaciais, por exemplo, a análise dos fluxos intermunicipais por meio de ligações telefônicas 
interurbanas.  A metodologia do estudo aqui apresentado baseia-se nessas duas perspectivas.  Os fluxos 
no setor de transportes entre os municípios foram coletados em órgãos do setor como empresas privadas, 
Departamentos de Estradas de Rodagens/DER e Secretária de Estado de Transporte e Obras públicas/ 
SETOP (anos de 2013 e 2014). Esses dados sobre as principais ligações de transporte foram cruzados 
com os fluxos que se dirigem ao Centro de Gestão e o destino da população dos municípios de Janaúba, 
Januária e Pirapora para obter produtos e serviços (compras em geral, educação superior e serviços de 
saúde por meio do REGIC/IBGE 2007). A análise dessas interações foi subsidiada pelos eixos teóricos: 
redes urbanas, cidades médias, interações espaciais e fluxos, destacando-se a Teoria das Localidades 
Centrais de Walter Christaller (1933) e o processo de Produção do Espaço Urbano Regional, por meio 
da ação dos agentes urbanos, notadamente Estado e das elites econômicas e políticas. Elaborou-se um 
Banco de Dados a partir da publicação Região de Influência das Cidades/REGIC IBGE (2007) e da 
pesquisa documental. Seguiu-se com o tratamento das informações, sistematização por meio de mapas 
de fluxos, gráficos e tabelas e análise das interações espaciais. Verificou-se que a partir das interações 
espaciais estabelecidas a rede urbana norte mineira originou-se e consolidou-se tendo na cidade média de 
Montes Claros o seu principal nó articulador. Essa rede urbana hoje consolidada se materializa a partir de 
fluxos vinculados aos deslocamentos demográficos, setores econômicos, notadamente, o terciário, além 
das infraestruturas de transportes. O transporte rodoviário exerce um papel fundamentalnesse processo, 
sendo um dos principais elementos que integram os sistemas de fluxos atuantes, configurando assim um 
importante indicador da dinâmica regional. 
PALAVRAS-CHAVE: Cidade Média;Fluxos; Interações Espaciais; Rede Urbana; Transporte 
Rodoviário.

Introdução

As pesquisas sobre a temática redes urbanasabrangem as interações espaciais entre tipos de 
cidades diferentes, os elementos fixos e fluxos no espaço. As redes urbanas que envolvem as cidades 
médias são analisadas a partir de elementos espaciais, econômicos, sociais e políticos denotando asua 
dinâmica regional. 

As cidades médias se configuram como novas centralidades desempenhando um papel polarizador 
na rede urbana regional em que se insere. Consequentemente,estabelecemfluxos materiais e imateriais 
com as cidades circunvizinhas. Essas relaçõesentre as cidades configuramas interações espaciaisque se 
materializam no espaço através de redes urbanas regionais. 
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Nesse sentido, esse estudoanalisa as interações espaciais na rede urbana norte-mineira a partir 
dos fluxos rodoviários entre Montes Claros, Janaúba, Januária e Pirapora que se inserem entre os 89 
municípios localizados na mesorregião Norte de Minas1, na bacia do Alto Médio São Francisco. (Mapa1). 
Conforme estimativa do IBGE em 2015 a população de Montes Claros era de 394.350 , Janaúba  70.886, 
Januária 68.247  e Pirapora 56.229. Isso significa 34% da população total do Norte de Minas.  A economia 
destesquatro municípios, medida pelo Produto Interno Bruto a preços correntes, representou 50,5% total 
da mesorregião em 2013.

Mapa 1 – Localização da Área de Estudo

Montes Claros consagrou-se como o núcleo urbano de maior aparato infra estrutural na região 
Norte de Minas desde o final do século XIX, consolidando-se no período atual. O crescimento industrial 
após a década de 1960, atrelado ao êxodo rural dinamizou as atividades terciárias impondo novos padrões 
de consumo. Assistiu-se a uma maior complexidade na divisão social, técnica e territorial no nível intra-
urbano, notadamente.

Neste momento, Montes Claros atingiu um nível de urbanização quantitativo e qualitativamente que 

a configura como uma cidade média em tamanho e função, e destaca-se como aquela de maior ex-

pressão no contexto regional inserido. Deste modo, Montes Claros polariza as cidades de sua região, 

orientando as interações espaciais e socioeconômicas realizadas no Norte de Minas Gerais.

As elites econômicas locais foram importantes para a projeção de Montes Claros como centro regio-

nal. Corrêa (2007) as destaca como agentes empreendedores a serem considerados na análise dos es-

paços urbanos, especificamente, nas cidades médias. São locais de concepção, de tomada de decisões 
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e de acumulação de capital que dispõem de uma elite empreendedora e ativa.  O autor acrescenta que 

para a construção de um quadro teórico sobre o tema cidade média, admite-se, preliminarmente, a 

necessidade de se considerar três elementos essenciais: a elite empreendedora, a localização relativa 

e as interações espaciais.
Nesse sentido, para Corrêa (2007, p.29) é a elite empreendedora

[...] que marca a diferença com outras cidades com a mesma dimensão demográfica, porque é 
ela que estabelece uma relativa autonomia econômica e política numa cidade, criando interesses 
locais e regionais, competindo em alguns setores de atividades com as grandes cidades e centros 
metropolitanos.(CORRÊA, 2007, p.29).

No caso de Montes Claros, a elite empreendedora tem a sua origem vinculada às atividades 
mercantis que desenvolviam o comércio local e regional, juntamente com os proprietários fundiários, 
senhores de terras e escravos em meados do século XVII.  O que se configurou a partir dessas ações 
foi a diversificação das atividades econômicas, inclusive aquelas de natureza urbana. Essas atividades 
econômicas constituíam a base econômica e, consequentemente, os elementos definidores para as 
relações regionais. 

Montes Claros estabelece interações espaciais com diversas cidades do Norte de Minas Gerais e 
Sul da Bahia. Entretanto, as relações estabelecidas com Janaúba, Januária e Pirapora se destacam como 
as de maior relevância. Deste modo, a rede urbana norte mineira se faz a partir das interações espaciais 
de Montes Claros com essas cidades.

As interações espaciais desenvolvidas entre estes centros urbanos se dinamizam quantitativa e 
qualitativamente em diversos setores, por exemplo, por meio dos transportes coletivos, configurando 
desta forma, a rede urbana norte-mineira.

A rede urbana norte-mineira é comandada por estes núcleos urbanos que exercem influência 
na região Norte de Minas Gerais, atraindo investimentos públicos e privados, movimentando pessoas, 
capitais, bens, serviços e informações. 

Rede urbana e interações espaciais: uma abordagem teórica

A Teoria das Localidades Centrais(1933) desenvolvida no século XX pelo geógrafo alemão Walter 
Christaller foi fundamental para os seus estudos sobre as redes urbanas, pois possibilitou compreender 
a organização das cidades no espaço, revelando que esta organização era hierárquica e produto do papel 
desempenhado pelas cidades.(BRAGA, 1999).

As redes urbanas da atualidadeapresentam maior complexidade em função das sociedades em 
que se inserem, sendo articuladas e moldadas de acordo com as práticas dos agentes urbanos nelas 
inseridas.

As redes são formadas por troços, instalados em diversos momentos, diferentemente datados, 
muitos dos quais já não estão presentes na configuração atual e cuja substituição no território 
também se deu em momentos diversos. (SANTOS, 1996, p. 209).

Nas últimas décadas a sociedade experimentou inúmeros avanços tecnológicos nos sistemas de 
transportes e comunicações que contribuem para a crescente intensidade e dinamismo das relações e, 
consequentemente, colaboram para a criação/articulação de novas redes urbanas e fortalecimento das já 
existentes. (CATÃO, REOLON, MIYAZAKI, 2010, p.235).
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O sistema capitalista transformou as relações entre pessoas e cidades que cresceram em quantidade 
e particularidades, de forma que as cidades estabelecem cada vez mais vínculos com outras cidades e 
estes vínculospossuemdiferentes características.(MORAES, 2008, p.798). Nessa direção, por exemplo, 
as relações estabelecidas entre uma cidade médiae uma metrópole não são as mesmas relaçõesexistentes 
entre uma cidade média e uma cidade pequena num determinado tempo e espaço. 

As redes urbanas têm sua concepção na ideia da não autossuficiência das cidades. Por isso, as 
cidades articulam relações com outras cidades com o objetivo de completar-se, buscar na outra cidade o 
que lhe falta. (HERMANO; LESSA, 2008, p.04). Sobre isso, Singer (2002, p. 144) atesta que

A rede urbana obtém os produtos da agricultura e da indústria extrativa, trocando-os pelos 
produtos da economia urbana: bens industrializados e serviços. Uma grande parte dos produtos 
é, por sua vez, fornecida às cidades pequenas pelas médias, e estas obtém das grandes. Desta 
maneira, os alimentos e as matérias-primas vão penetrando na rede urbana e se distribuindo ao 
longo do percurso até alcançar o seu lugar de consumo.

Com isso, as redes urbanas possuem uma organização hierárquica entre as cidades que as 
constituem onde aquelas de maior atração e concentração de pessoas, produtos e serviços exercem maior 
influência na configuração das redes. Devido a este caráter polarizador, estas cidades apresentam maiores 
concentrações de fixos e fluxos, sendo assim denominadas de nós urbanos. (MORAES, 2008, p.799). 

A abrangência atual das redes urbanas é bem diferente do cenário de sua origem. Inicialmente as 
redes abarcavam, sobretudo, as escalas locais e regionais, todavia, hoje, graças aos inúmeros avanços 
tecnológicos, não estão mais limitadas e estão presentes em escalas tanto globais quanto regionais. 
(CATÃO, REOLON, MIYAZAKI, 2010, p.235).

O surgimento e crescimento de mercados entre cidades são evidentes, com efeito, algumas 
apresentam melhores níveis de desenvolvimento e dinamismo,a partir dessa lógica,destacam-se na rede 
urbanaaquelas que dotadas de funções específicas apresentam diferenças em sua configuração no passado 
e na atualidade. No contexto atual as cidades estabelecem interações não somente devido à necessidade 
de consumo, mas por que buscam o desenvolvimento que as trocas podemocasionar daí os fluxos serem 
simultaneamente de natureza vertical e horizontal. 

As redes urbanas são formações espaciais provenientes das relações predominantemente espaciais 
e socioeconômicas entre cidades. Por isso, estãocondicionadas a existência de interações espaciais. Elas 
são a materializaçãodas interações espaciais estabelecidas entre os diversos núcleos urbanos.

Corrêa (1997, p. 279) aponta as interações espaciais nos estudos sobre rede urbana 
destacandoque

[...] as interações espaciais constituem um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de 
pessoas, mercadorias, capital e informação sobre o espaço geográfico. Podem apresentar maior 
ou menor intensidade, variar segundo a freqüência de ocorrência e, conforme a distância e direção 
caracterizarem-se por diversos propósitos e se realizar através de diversos meios e velocidade.

As interações espaciais estão ligadas não somente aos fluxos materiais como pessoas, bens, 
serviços, capitais e mercadorias, mas também associam-seaos fluxos imateriais como ideias, valores, 
dados e informações. 

Dessa forma, as interações espaciais são as trocas, os fluxos entre as cidades, tanto materiais 
quanto imateriais e a criação e articulação das redes urbanas é uma dos processos que essas relações 
produzem. 

Isso denota a importância dos fixos e fluxos no espaço onde para Santos (1999, p.23)
[...] a Geografia poderia ser construída a partir da consideração do espaço como um conjunto de 
fixos e fluxos. Os elementos fixos, fixados em cada lugar, permitem ações que modificam o próprio 
lugar, fluxos novos ou renovados que recriam as condições ambientais e as condições sociais, e 
redefinem cada lugar. Os fluxos são um resultado direto ou indireto das ações e atravessam ou 
se instalam nos fixos, modificando a sua significação e o seu valor, ao mesmo tempo em que, 
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também, se modificam. [...] fixos e fluxos, interagindo, expressam a realidade geográfica, e é 
desse modo que conjuntamente aparecem como objeto possível para a Geografia.

A capacidade centralizadora de uma cidade determina a influência que a mesma exercerá sobre 
sua regiãoonde as interações espaciais com o entorno serão orientadas pela cidade polo. Deste modo, 
as interações espaciais constituem um considerável fator no processo de desenvolvimento urbano. As 
grandes cidades se firmamcomo centros de grande complexidade funcional no âmbito nacional e global, 
mas as cidades médias se destacamcomo novas centralidades, sobretudo,regionais.

Redes urbanas orientadas por cidades médias:a rede urbana norte-mineira e os fluxos 
rodoviários

Os estudos brasileiros acerca das redes urbanas tiverem sua origem na década de 1960 e eram 
direcionados principalmente para São Paulo. O precursor e aquele que trouxe grandes contribuições na 
análise das redes urbanas é o geógrafo Roberto Lobato Corrêa. (HERMANO; LESSA, 2008).

Nas últimas décadas as cidades médias têm desempenhado importante papel no âmbito nacional 
direcionando os fluxos migratórios, ocorrendo assim à desconcentração populacional das metrópoles 
brasileiras.

O dinamismo apresentado por essas cidades no Brasil se deve a políticas públicas e investimentos 
privados o que denota a interiorização do país e uma nova fase da urbanização e, ainda,há que se registrar 
o impacto dessas transformações nas pesquisas urbanas sobre essa temática nas universidades. Para o 
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) uma cidade deve apresentar população entre 100 mil 
e 500 mil habitantes para ser considerada como média. Em 1940 existiam 18 cidades com população 
superior a 100 mil habitantes, no ano de 2000 eram 193. O Censo do IBGE de 2010 revelou um número 
total de 245 cidades médias. Os dados mostram que elas continuam a crescer e ratificam sua importância 
econômica e demográfica no país. 

Mas, a análise de uma cidade como média deve contemplar mais que a dimensão populacional, 
daí considerar as funções por ela exercidas tanto no espaço intra como no interurbano, dentre outros 
elementos. No âmbito das redes urbanas regionais as cidades médias possuem uma notável capacidade 
de auto sustentação, articulação e atração de população, investimentos, capitais, bens e serviços. 

As cidades médias destacam-se por oferecerem serviços até então exclusivos das grandes cidades, 
por exemplo, saúde e educação superior e técnicas especializadas. O desenvolvimento das cidades 
médias também está ligado aos avanços tecnológicos no cenário da globalização, podendo-se ilustrar as 
facilidade e integralidades nos sistemas de comunicação e transporte. 

O desenvolvimento e crescimento urbano, populacional e econômico das cidades médias brasileiras 
permitem especificá-las como centralidades regionais. Deste modo, estas passaram a exercer um efeito 
polarizador sobre asmenores cidades de sua região. Com efeito, as interações espaciais processadas entre 
essas cidades estãocada vez maiores e mais intensas materializando as redes urbanas regionais.

O setor secundárioconcentra-se predominantemente nas cidades polos e corresponde a uma 
importante parcela na economia, ocasionando impacto direto no desenvolvimento urbano regional. O 
terciário expressivo constituiprincipal base econômica dessas redes urbanas a partir das áreas de saúde e 
educação, notadamente, as maiores responsáveis pelas interações espaciais estabelecidas entre a cidade 
principal e os demais municípios. 

Redes urbanas orientadas por cidades médias crescem e se dinamizam com o tempo e possuem 
grande influência no desenvolvimento social e econômico de suas cidades. Da mesma forma, a influência 
das redes urbanas regionais no contexto nacional aumenta, por isso, torna-se importante estudá-las.

Os estudos de Muller, Ramos, Kovalczuk, Pontarolo(2013) sobre Guarapuava/PR e de Souza 
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(2009) sobre Arapiraca/AL constituem exemplos de redes urbanas orientadas por cidades médias.A 
rede urbana centro sul paranaense articula relações predominantemente terciárias com 08 municípios 
através do transporte rodoviário. Já a rede urbana do agreste alagoano integra 13 municípios com base 
econômica na produção de fumo que nos últimos anos tem experimentado uma transição para o setor 
terciário. Ambas cidades médiaspolarizam os municípios do entorno e articulam redes urbanas regionais. 
Com efeito, possuem grande influência na configuração e dinâmica regional.
 O estudo do IBGE denominado Região de Influência das Cidades/REGIC (2007) apresenta uma 
análise da rede urbana no território nacional, estabelece uma classificação dos centros urbanos e delimita 
suas áreas de atuação no Brasil. As áreas de influência dos centros foram delineadasa partir da intensidade 
das ligações entre as cidadesconsiderando variáveis diversas, com base em dados secundários e dados 
obtidos por questionário específico da pesquisa. Após a aplicação do questionário e o tratamentodado às 
informações dele derivadas, obteve-se uma visão geral dos fluxos.

Foram identificadas 12 Regiões de Influência no Brasil comandadas pelas principais capitais 
estaduais. Montes Claros, Janaúba, Januária e Pirapora se inseremno referido estudo na Região de 
Influência de Belo Horizonte (Figuras 1 e 3). Montes Claros foi classificadacomo Capital Regional Bque 
exerce forte polarização na região em que se localiza, influenciando as pequenas e as médiascidades, 
bem como as áreas rurais ao seu entorno. Além disso, Montes Claros se destaca como centro de gestão 
território. (Figura 2). 

Janaúba foi classificada como Centro Sub-regional B e Januária e Pirapora como Centros de 
Zona A. O Centro Sub-regional Bé um centrocom atividades de gestão menos complexas e possui uma 
área de atuação mais reduzida. E ainda, seusrelacionamentos com centros externos à sua própriarede 
dão-se, em geral, apenas com as três metrópolesnacionais. (IBGE, 2007, p.94).

Figura 1: Rede Urbana, Brasil, 2007. Figura 2: Centros de Gestão do Território, Brasil, 2007

   

Figura 3: Região de influência – BH, 2007.
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Os resultados do REGIC (IBGE, 2007) permitem algumas indagações tendo a Rede Urbana 
Norte-Mineira como objeto de análise:Qual a natureza das relações processadas entre os principais 
centros urbanos que integram rede de cidades no Norte de Minas? Horizontais, não hierárquicas, 
de complementaridade ou de cooperação? Astrocas entre os centros mantêm o padrão hierárquico 
característico das estruturas de localidades centrais ou em que medida e onde, tendem a fortalecer as 
ligações horizontais entre centros de mesmo ou distinto nível? Quais os principais segmentos onde as 
interações espaciais são materializadas?

Verifica-se que grande parte dos fluxos advindos de Janaúba, Januária e Pirapora estão direcionados 
para Montes Claros. A localização dos centros urbanos e as distâncias entre eles ocasionam interações 
espaciais mais ou menos densas. Ademais, o estudo comparava que os fluxos que materializam essa rede 
urbana regional se alicerçam nos setores de comércios e serviços, ensino superior e saúde, notadamente. 
(Figuras 4, 5 e 6).

Figura 4: Deslocamento para Compras, Brasil, 2007.   Figura 5: Deslocamentos para Cursos Superiores,
Brasil, 2007.
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Figura 6: Deslocamentos para Serviços de Saúde, Brasil, 2007.

Há que se considerar nesse sentido o papel do setor de transporte para a formação e dinamismo 
das redes urbanas. Os meios de transportes atuam como um dos principais elementos articuladores 
dos sistemas de fluxos de pessoas, capitais, bens, mercadorias e produtos na rede urbana. (Figura 7). 
Considerando a área de influência das regiões urbanas do REGIC (IBGE, 2007) segundo o tema específico 
“Transportes Coletivos2” a metodologia utilizada consistiu num

[...] questionário aplicado pela Rede de Agências doIBGE para os 4 625 municípios que não foram 
classificados como centros de gestão investiga (1) as principaisligações de transportes coletivos, em 
particular as quese dirigem aos centros de gestão; e (2) os principais destinosdos moradores dos municípios 
pesquisados paraobter produtos e serviços (tais como compras em geral,educação superior, aeroportos, 
serviços de saúde, bemcomo os fluxos de insumos e produtos agropecuários). (REGIC, IBGE, 2007, 
p.161).

2  O uso do transporte público foi investigado por meio das principais ligações regulares com outros municípios. 
No questionário, foram indicados até quatro municípios – a capital estadual e os três centros de gestão mais próximos – 
fornecendo-se dois campos extras para livre preenchimento, caso faltasse algum município no rol disponibilizado. Deveriam 
ser considerados os transportes de tipo rodoviário, aéreo e fluvial e a freqüência das viagens (diária, semanal, quinzenal ou 
mensal). No caso das ligações regulares por ônibus foi solicitado que, além das que tinham início no município, fossem regis-
tradas as que possuíam seções com paradas ali, considerando-se, portanto, todas as possibilidades de, por esse meio, sair-se 
ou chegar-se àquele município. Nos casos de uso de mais de um tipo de transporte (ex.: um trecho de ônibus e outro de balsa), 
foi pedido o registro do tipo de percurso de maior extensão. Chegou-se, então, a uma rede que conjuga fluxos de extensões 
curtas, médias e longas Estes últimos são os que mais sobressaem no mapa, por sua direção estar voltada principalmente para 
as capitais, e isso tanto nos casos de primeira opção de destino, quanto nos de segunda (e tendem a aumentar nos casos de 
terceira e quarta opções, no mapa representadas de modo agregado. (REGIC/IBGE, 2007, p.161-163). 
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Figura 7: Destino dos Transportes Coletivos, Brasil 2007.

Os dados demonstram que as interações espaciais materializadas por meio dos fluxos 
intermunicipais têm no transporte um dos principais sistemas de locomoção na rede urbana norte 
mineira. 

Quando comparados aos demais modais, o transporte rodoviário possui um menor custo financeiro, 
sofre pouca interferência das condições climáticas e é adaptável às condições naturais do terreno. 

O transporte coletivo é uma das principais formas de locomoção intermunicipal, sendo este 
operado nas maiores cidades do Norte de Minas por duas empresas privadas, Transnorte S/A e Expresso 
União. No ano de 2013,57.619 pessoas se deslocaram na região por meio de transporte coletivo rodoviário 
e em 2014,esse número aumentou para 93.940 pessoas, um crescimento de 63%.

O gráfico 1mostra os fluxos rodoviários entre  os municípios em análise nos anos de 2013 e 
2014.

Gráfico 1 - Fluxos Rodoviários entre Montes Claros-MG e os centros emergentes da rede urbana norte mineira: 2013 e 
2014

Fonte: Secretária de Transporte Rodoviário e Obras Públicas. 2015.
Org.: RIBEIRO, F. G; 2015.
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A Figura 7 Destino dos Transportes Coletivos no Brasil, ano 2007, já demonstrava a intensidade 
dos fluxos coletivos para Montes Claros naquele ano. Os dados do Gráfico 1 revelam uma ampliação 
continuada e expressiva desse fluxo. O Mapa 1 Deslocamento de Transporte Coletivo no ano de 2014 
demonstra a espacialidade desse fluxo.

Mapa 2 - Deslocamento de Transporte Coletivo, 2014.

Janaúba destaca-se por apresentaro maior incremento nos fluxos,foram 21.549 novos fluxos entre 
os anos de 2013 e 2014 para Montes Claros, um aumento de 104%. Januária, mesmo apresentando um 
crescimento nominal menor do que Pirapora (6.655 e 8.117 novos fluxos, respectivamente) mostrou um 
aumento percentual maior (46,44% e 35,75%, respectivamente).

Ao analisar o ano de 2014, por exemplo, cerca de 260 passageiros transitam pelas estradas rodoviárias 
todos os dias, um número expressivo visto que apenas o transporte coletivo foi considerado. 

A maior parte desses fluxos se destina ao consumo nos setores comércio, saúde e educação, 
conforme já mencionado, mas esse não é o único motivo. O lazer e o entretenimento também se destacam, 
Montes Claros é a única cidade do norte de Minas que possui complexos de cinema e shoppings centers, 
por exemplo.  Também as atividades vinculadas a marketing e publicidade têm apresentado um forte 
crescimento na cidade nos últimos anos, despertando investimentos e negócios de novos empresários, 
movimentando pessoas e recursos de diversas naturezas.

O setor quaternárioonde se inclui as áreas de ciência e tecnologia, ainda que proeminente, 
demonstra forte tendência de crescimento em Montes Claros, sendo o principal representante deste 
setor na região. Desse modo, os pesquisadores e investidoressão atraídos para a cidade em busca de 
mercados.

A rede urbana norte mineira pode ser contextualizada numa fase de crescente desenvolvimento 
a partir de seus principais centros urbanos Montes Claros, Janaúba, Januária e Pirapora, denotando a 
sua natureza predominante regional.  A dinâmica do cidade principal, Montes Claros, e dos municípios 
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analisados, os transforma em centros urbanos que ofertam comércios, serviços e empregos. Montes 
Claros polariza a mesorregião, sendo que Pirapora, Janaúba e Januária as microrregiões nas quais se 
inserem, por sua vez se conectando ao nó principal da rede urbana regional.

Considerações finais

A expansão urbana, o dinamismo demográfico, econômico e infraestrutural e a difusão tecnológica 
das últimas décadas permitiram as cidades médias desempenhar uma função de centralidade em relação 
aos municípios vizinhos e também a própria região em que se insere. 

Esse caráter centralizador exercido pelas cidades médias possibilitou que estas articulassem 
interações espaciais entre as cidades de sua região, com efeito, redes urbanas se configuram nesses 
espaços. Essas redes urbanas se diferenciam e possuem particularidades por serem polarizadas por 
cidades médias e se materializam predominantemente em contextos regionais, por isso, são também 
chamadas de redes urbanas regionais. 

Desse modo, opresente estudo analisou a rede urbana norte mineira e os fluxos nos transportes 
por meio do setor terciário da economia realizados entre os municípios de Janaúba, Januária e Pirapora 
com Montes Claros no Norte de Minas Gerais. 

A rede urbana norte mineira aqui analisada é comandada pela cidade média de Montes Claros 
que apresenta um consolidado mercado comercial varejista e atacadista, diversificada e especializada 
prestação de serviços, além de uma notável industrialização com a presença de empresas nacionais e 
internacionais. Com efeito, esta polariza e realiza fortes interações espaciais com as cidades de seu 
entorno, destacando Janaúba, Januária e Pirapora. 

A partir dos fluxos entre essas cidades originou-se a rede urbana norte mineira que tem na cidade 
média de Montes Claros o seu principal nó articulador. Essa rede urbana se materializa a partir de fluxos 
vinculados aos deslocamentosde população para o consumo nos setores econômicos, notadamente, o 
terciário (comércios e prestação de serviços), além das infraestruturas de transportes aqui demonstrados 
pelos resultados do REGIC (IBGE, 2007).O transporte rodoviário exerce um papel fundamental nesse 
processo, sendo um dos principais elementos que integram os sistemas de fluxos atuantes, configurando 
assim um importante indicador da dinâmica regional. 

O transporte coletivo rodoviário no Norte de Minas é operado por apenas 02 empresas privadas 
no Norte de Minas, a Transnorte S/A atende Janaúba e Januáriae Pirapora recebe esse serviço pela 
Expresso União.Os fluxos decorrentes desse tipo de transporte foram coletados nesse estudo por meio de 
pesquisa documental nas empresas. Em 2013aproximadamente 60.000 pessoas transitaram nas cidades 
norte mineiras pelo transporte coletivo, já em 2014 esse número aumentou para quase 95.000.

Tal fato confirmaa dinamização da rede urbana norte mineiras a partir de seus principais centros 
urbanos nos últimos anos, Montes Claros, Janaúba, Januária e Pirapora. 

Estes últimossão polos das microrregiões nas quais se inserem, sendo de fundamental importância 
para o desenvolvimento dos pequenos municípios e distritos que os cercam. Dessa maneira, Janaúba, 
Pirapora e Januária exercem um papel notável de equilíbrio de uma rede urbana regional por concentrar 
fluxos e adensar fixos, amenizando a demanda dos grandes setores e infraestrutura da cidade média 
de Montes Claros, da metrópole estadual Belo Horizontes e outras grandes cidades. (QUEIROZ et al, 
2013). 

Essa grande quantidade de fluxos entre as cidades atrai investimentos do Estado e do setor privado, 
possibilitando maior desenvolvimento para as mesmas e interações de diversas naturezas, notadamente 
espaciais, socioeconômicas e políticas.Portanto, a rede urbana norte mineira possui grande relevância 
regional e o que acarreta também a sua importância no cenário nacional e mundial. 

Dessa forma, assinala-se a importância das pesquisas que articulam as escalas espaciais 
intra e interurbanas, pois a partir disso é possívelcompreender a dinâmica regional em sua origem, 
desenvolvimento e consolidação podendo auxiliar no desenvolvimento regional.
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