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RESUMO: Há várias décadas a definição de região e as metodologias de regionalização
vêm sendo revisados em diversas áreas do conhecimento, notadamente no âmbito da
ciência geográfica. Diversas propostas de regionalização já foram elaboradas, mesmo
que fossem sujeitas de crítica e ressalvas. O presente trabalho tem como objetivo propor
uma regionalização para Minas Gerais com base no conceito de acessibilidade. Essa
proposta foi comparada aos recortes regionais derivados da própria REGIC e das Regiões
de Planejamento definidas pela Fundação João Pinheiro. Os resultados confirmam a
potencialidade da variável utilizada, embora os modelos propostos encerrem um conceito
distinto de região.
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1 - INTRODUÇÃO
As discussões sobre o conceito de região têm sido recorrente no meio acadêmico.
Suas variadas acepções e sua generalização dificultam a convergência em uma definição
consensual, que satisfaça as diversas áreas afins. Como salienta Corrêa (1987), dada a
complexidade inerente à evolução do conceito de região, cada um assume significado
próprio nas correntes do pensamento geográfico. Para Higgins (apud FERREIRA, 1989),
por exemplo, nenhum conceito de região foi ainda definido, e nunca satisfizeram,
simultaneamente, os geógrafos, os economistas, os cientistas políticos, dentre outros.
Ferreira (1989) também ressalta que o conceito de região deve ser dinâmico e de certa
forma flexível, pois as estruturas que definem uma determinada região e condicionam
suas dimensões são vulneráveis ao tempo e mudam frequentemente.
Por outro lado, as transformações socioeconômicas contemporâneas, associadas
ao processo de globalização, em especial com a crescente mobilidade do capital,
aumentam a velocidade das mudanças territoriais. O processo de globalização tende a
comprimir o espaço-tempo e reduzir a importância do espaço físico, com a desvinculação
das relações econômicas, sociais e políticas de suas condições locais e regionais prévias.
Em oposição, a herança histórica e o capital imobilizado impedem, contrariam ou
condicionam esse movimento. A rigidez da organização administrativa e dos limites
territoriais das várias formas de divisão político-territorial historicamente estabelecida é
outro elemento de contraposição à mobilidade do capital, a produção e o comércio
(HARVEY, 1982). Logo, os desequilíbrios regionais, agravados com o avanço do
processo de globalização, dificultam ainda mais as tentativas de uma regionalização
condizente com as aspirações de todas as áreas do conhecimento. Para Perroux (1935),
o crescimento não é homogêneo e se manifesta de forma inicial em pontos ou pólos, que
se constituem na área de maior crescimento econômico. É nesse núcleo onde se
concentra grande parte dos setores da economia: serviços e indústria. Klaassen (1969)
ressalta que a urbanização está ligada à atividade industrial. A partir desse pensamento,
as microrregiões mais populosas coincidem com os locais mais industrializados, que por
consequência apresentam maior atratividade.
Como o desenvolvimento econômico e social tende a ser desequilibrado, os
avanços na área de comunicação e o acesso imediato à informação condicionam uma
articulação direta do “local” com o “global”. Ao invés de provocar a homogeneização, a
globalização favorece um desenvolvimento espacialmente desigual e consequentemente
amplia as diferenças entre as regiões, de um mesmo país ou estado, ampliando
disparidades entre elas e a competição (DINIZ, 2000). A inserção das localidades no
mundo crescente integrado faz-se segundo suas potencialidades e capacidade de
competitividade, o que gera um processo simultâneo de inclusão e exclusão. Partindo
dessa premissa, torna-se explícito a ineficácia das políticas clássicas de desenvolvimento
regional para espaços deprimidos, transformando-se em problemas. Assim, destaca-se a
necessidade de uma estratégia eficaz e diversificada para cada escala territorial diferente.
Cada vez mais os espaços regionais se tornam mais fluídos e se rearticulam com maior
agilidade. De acordo com Castells (1996), os espaços de fluxos tendem cada vez mais a
superar em importância os espaços de lugares. A complexidade crescente do espaço
social e sua flexibilidade na organização e na articulação impedem que seja feita uma
definição regional rígida. A direção dos fluxos privilegiados é um ponto importante no
processo de regionalização. Os fluxos, sejam eles intra-regionais, inter-regionais ou do
comércio exterior, influenciam a integração dos territórios. Segundo Garcia (2002), a
circulação e a distribuição dos fluxos de capitais no espaço geográfico não ocorrem de
forma aleatória, elas seguem através de redes urbanas bem estruturadas e que articulam
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diversas áreas de mercado. Assim, “o centro urbano é um lócus privilegiado da
concentração e acumulação de capital”. Ainda sob o ponto de vista do autor, a
capacidade de polarizar e influenciar é proporcional ao desenvolvimento e a força do setor
de serviços.
O estudo do desenvolvimento regional deve focar nos processos, nas estruturas e
na dinâmica existente, além de identificar os agentes cruciais e as interações entre
decisões dos diversos agentes que condicionam o espaço. Esses fenômenos
transformadores ocorrem, simultaneamente, em diversas áreas (produtiva, social,
tecnológica, dentre outras) e em várias escalas. Diante desse contexto, emerge a
necessidade de um planejamento territorial que tem como principal objetivo auxiliar os
órgãos gestores na elaboração de políticas de desenvolvimento. Por sua vez, as políticas
elaboradas devem ser direcionadas para regiões deprimidas e estagnadas. Controlados
pelo Estado, os projetos referentes às políticas públicas, têm as funções de coordenar,
indicar e orientar os agentes sociais, o que requer o estabelecimento de estratégias
inovadoras que devem ser postas em ação nas mais diversas escalas. Minas Gerais
possui uma grande extensão territorial composta de 66 microrregiões, o que sugere
expressivas diferenças regionais. Nesse aspecto, esse trabalho tem como OBJETIVO
PRINCIPAL a proposição de uma metodologia de regionalização com base no conceito de
acessibilidade, considerado a partir do tempo médio de deslocamento entre as sedes
municipais. A variável acessibilidade se baseia no fato de que, muitas vezes, as
distancias ignoram as características da rota e dos meios de transportes utilizados. O
acesso, ou seja, o tempo de viagem integra múltiplas dimensões e permite avaliar o tipo
de via ao meio de transporte utilizado, caracterizando-se como um indicador de
acessibilidade que considera fatores como distância, condições das vias, custo e
manutenção dos equipamentos de transporte, pedágios, volume de tráfego, velocidades
percorridas, etc. O índice de acessibilidade utilizado nesse trabalho e no relatório do
Ministério, ainda que seja apenas parcialmente efetivo, permite que sejam avaliados
importantes elementos sobre a dimensão da rede de transportes brasileira, que é
extremamente desigual.
Ainda que apresentem propósitos diferentes, as propostas de regionalização
apresentadas pela Fundação João Pinheiro e pelo IBGE, ao propor as Regiões de
Planejamento e a Região de Influências das Cidades (REGIC 2007), demonstram
resultados bem distintos. Tais diferenças instigam a curiosidade para que cada uma delas
seja entendida ou interpretada de modos diferentes. Utilizando como referência os pólos
regionais definidos em cada uma das duas propostas, pretende-se expor outras duas
divisões regionais com base no critério da acessibilidade, para que depois seja realizada
uma análise comparativa entre os resultados deste trabalho e as propostas anteriores. As
metodologias de regionalização podem ser especialmente úteis ao planejamento e a
gestão do territorial, o que permite entender melhor a dinâmica espacial, considerados os
sistemas sub-regionais e as redes urbanas integradas. O planejamento regional, em
última escala, também pode servir de base para políticas públicas que visem reduzir as
diferenças socioeconômicas entre as regiões.
1.1 - Região e Regionalização
Para Cunha, Simões e de Paula (2005) há a necessidade de parar de se referir às
regiões como “puras paisagens naturais”, dado que elas são ao mesmo tempo espaços
sociais, econômicos, políticos, naturais e culturais. Com a evolução tecnológica e os
níveis de padronização e homogeneização dos processos relacionados ao urbano e a
economia, fica evidente a necessidade de considerar as especificidades regionais, a
paisagem cultural e seus recursos, agindo com cautela e pensando na sustentabilidade e
na biodiversidade. Nesse aspecto, o conceito de região é ao mesmo tempo complexo e
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ambíguo. O primeiro se justifica pelo fato de que a região tem sido conceituada como
multiplicidade de elementos, seja do meio físico, biótico ou social. O último está atrelado à
variedade de conceitos utilizados e aceitos pelas áreas do conhecimento, sempre de
acordo com um atributo ou variável (DUARTE, 1980). No entanto, há um relativo
consenso de que uma região caracteriza-se como uma porção da superfície terrestre
dotada de uma qualidade que a diferencia.
Outro ponto fundamental é considerar o conteúdo que está fundido com cada
região a ser analisada, sejam elementos de paisagem ou problemas sociais. Dessa forma,
os processos que ocorrem não podem ser esquecidos, eles são essenciais no
entendimento das regiões. Os estudos ou análises ligados ao entendimento das
chamadas regiões não têm um modelo definido, ou seja, a regionalização de um território
pode ser feita com base em temas variados (CORRÊA, 1987). Duarte (1980) salienta que
os conceitos de região evoluem e se diferenciam de acordo com base teórica em que foi
formulado, além disso, tudo está relacionado com a abordagem metodológica que será
utilizada.
Corroborando com Duarte (1980), Corrêa (1987) afirma que os diversos conceitos
de região, no âmbito dos estudos geográficos, dependem diretamente da matriz
epistemológica predominante quando foram propostos. A definição de Região Natural
está relacionada à difusão do paradigma denominado determinismo ambiental e pode se
entendido como parte da superfície terrestre, dimensionada segundo escalas territoriais
diversificadas e com características uniformes, resultantes da integração ou combinação
de variáveis do clima, da vegetação, do relevo, da geologia, dentre outros. Para
Herbertson, por exemplo, as regiões naturais permitiam entender as relações
homem/natureza, pois estas seriam mais evidentes. Além disso, elas permitem enxergar
mais claramente o papel determinante da natureza sobre o homem (CORRÊA, 1987).
Com a finalidade de rebater as ideias advindas do determinismo ambiental, a
corrente possibilista, derivada da Geografia Francesa no Século XIX, propõe uma nova
ideia sobre o conceito de região. A região geográfica abrange uma paisagem e sua
extensão territorial, salientando as relações harmoniosas entre os elementos humanos e
os fenômenos da natureza. Vidal de La Blache, principal representante da corrente
possibilista, defende que a região geográfica é resultado de um longo processo de
evolução, onde os equipamentos humanos se fixaram historicamente, incorporados na
natureza. Dessa forma, as ações humanas seriam determinantes sobre a natureza
(CORRÊA, 1987).
Na Nova Geografia, que emergiu em meados do século passado, a definição de
região centrava-se nos preceitos do positivismo lógico, que se opõe ao determinismo
ambiental e ao possibilismo. Neste caso, a região poderia ser definida como um conjunto
de lugares onde as diferenças internas entre esses lugares são menores que as
existentes entre elas e qualquer componente de outro conjunto de lugares. As diferenças
e semelhanças, nesse caso, podem ser mensuradas a partir da utilização de técnicas
estatísticas e análise espacial, definidas com base em classificações ou agrupamentos.
Todavia, sob a perspectiva da Geografia Crítica, amparados pelo materialismo dialético, o
conceito de região estaria atrelado às condições sociais, relacionados com modos de
produção, lutas de classes e acumulação capitalista. Para estes teóricos, o modo de
produção capitalista e a mundialização do capital acentuaram o processo de
regionalização, aprofundando as desigualdades regionais, ou seja, as desigualdades
socioeconômicas (CORRÊA, 1987).
Fora da Geografia, o conceito e a definição de região também são utilizados de
forma bastante distinta. Muitos economistas, por exemplo, já se envolveram em estudos
regionais. Para Ferreira (1989), a análise regional se preocupa com os agrupamentos ou
aglomerações das atividades econômicas, sociais, políticas e administrativas. Ainda sob a
visão da economia regional, a atenção está voltada para o estudo das diferenciações e
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das inter-relações de áreas de um universo, onde os recursos são distribuídos de maneira
desigual. Na concepção de Haddad (1993), as regiões são propostas a partir dos
movimentos de diferenciação econômica gerados pela difusão econômica do capital no
espaço. Isso pode ser observado nas trocas desproporcionais entre áreas agrícolas, que
fornecem matéria-prima (pouco valor agregado) para as porções mais desenvolvidas.
Estas, por sua vez, exportam seus produtos industrializados para as regiões desprovidas,
obtendo uma margem de lucro muito maior.
Dentre as diferenciações originadas pelos desequilíbrios regionais, Haddad (1993)
destaca a localização das instituições públicas e privadas, que tendem a manipular e
explorar os recursos das regiões menos favorecidas, e as atividades de produção que vão
determinar quais as regiões que serão exploradas e quais serão as exploradoras. Esses
desequilíbrios regionais são frutos das disparidades regionais existentes no Brasil que
foram impulsionadas nos últimos 50 anos. Até meados dos anos 70, com a implantação
do Parque tecnológico concentrado na região sudeste, ficavam nítidas as desigualdades
entre as regiões do Brasil. Ao observar a qualidade de vida da população, o PIB e
concentração industrial, nota-se as regiões mais desenvolvidas, bem como aquelas mais
deprimidas. Neste momento, o governo passou a investir no chamado Planejamento
Regional, visando reduzir as disparidades inter-regionais.
Isard (1956) destaca que o termo região pode referir-se tanto a um conceito
abstrato, quanto concreto e deve, como salienta Ferreira (1989), ser dinâmico, adaptando
as estruturas internas que são extremamente mutáveis, principalmente no contexto de
globalização. Perroux (1969) classifica o espaço de três maneiras: homogêneo,
constituído por elementos que apresentam características semelhantes; polarizado,
formado por polos de crescimento, onde se concentram as atividades econômicas,
sociais, políticas e administrativas, que impõem seu domínio sobre as áreas do entorno; e
por fim, os espaços definidos por um plano, onde se agrupam as unidades do espaço
econômico que visam o mesmo objetivo.
As regiões também são classificadas em: homogêneas, polarizadas e de
planejamento. De modo geral, a primeira compreende o critério da homogeneidade,
proposto por Boudeville, o segundo surge com base na ideia de heterogeneidade e a
última está voltada a redução de desigualdades regionais. As regiões homogêneas são
aquelas cujas partes componentes apresentam características mais parecidas entre si em
relação a um dado conjunto de atributos relevantes, o que permite distinguir os impactos
diferenciados de medidas, ações e políticas socioeconômicas e evidenciar as
disparidades e desequilíbrios entre as regiões. Por sua vez, as regiões polarizadas,
partem da heterogeneidade, onde existe cooperação ou exploração econômica, política
ou social entre áreas geográficas que possuem atributos diferentes (FERREIRA, 1989).
As regiões homogêneas são, dessa forma, fundamentadas a partir das características
semelhantes entre os subespaços que as constituem. Já as regiões polarizadas são
baseadas na diferenciação ou heterogeneidade dos subespaços constituintes, onde
existirá uma unidade geográfica dominante, seja economicamente, culturalmente,
socialmente ou politicamente. Nesse aspecto, as regiões polarizadas estão intimamente
ligadas ao conceito de polos de crescimento, como proposto por Perroux. Na sua
concepção a indústria motriz induz o aparecimento dos polos de crescimento e
impulsionam o desenvolvimento de uma aglomeração urbano-industrial dinâmica. Os
polos de crescimento se tornariam lugares centrais, onde ocorrem as decisões
empresariais, a prestação de serviços avançados, tanto de saúde como de educação,
influenciando as áreas geográficas próximas.
Na visão de Richardson (1975), o conceito de região se relaciona aos princípios de
ambiguidade e contiguidade. Em relação ao primeiro, “o tamanho da região pode variar
desde um pequeno centro populacional e seus arredores, até uma grande sub-região
dentro de um continente, dependendo da escala e do tipo de questões estudadas”.
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Quanto ao segundo, “ao dividir a economia nacional em regiões, toda a área de um país
tem que ser incluída dentro de uma ou de outra região. Se isso não ocorre, as interrelações entre a economia agregada e as partes que a compõem ficarão distorcidas”.
Como os demais autores, Richardson (1975) classifica o conceito de região de três
maneiras. Regiões uniformes ou homogêneas seriam unidades espaciais separadas que
podem ser reunidas, pois demonstram características parecidas. Um problema importante
é que certas áreas, em alguns aspectos parecem semelhantes à região, porém, segundo
outros aspectos, mostram traços que se relacionam mais com as regiões vizinhas. As
modificações no nível de atividade econômica da base de exportação podem propagar
impulsos sobre o nível de renda de toda a região, de tal forma que passa a existir um
movimento uniforme de renda para toda a área. Por sua vez, se a base de exportação se
concentra em apenas um ponto central, as mudanças se manifestam fortemente na
interação entre centro e periferia, na questão da interdependência (regiões polarizadas).
As Regiões Nodais ou polarizadas se baseiam nas diferenças regionais,
principalmente no que diz respeito aos fenômenos econômicos, que superam os aspectos
da homogeneidade. A ênfase é dada na interdependência dos diferentes componentes
dentro da região e não nas relações inter-regionais entre regiões homogêneas. A
distância é uma variável muito importante na determinação das regiões polarizadas. Logo,
“As regiões nodais se compõem de unidades heterogêneas, mas essas unidades estão
intimamente relacionadas umas as outras, funcionalmente. Os fluxos populacionais, de bens e
serviços, comunicação e tráfego, são determinantes também para a determinação de áreas de
influência. Os fluxos mais importantes tendem a concentrar-se, nas duas direções, em torno de um
ou dois centros dominantes, geralmente grandes cidades. Nesse sentido, a região nodal concentra
a atenção no lugar central que controla e polariza uma região ao invés de tratar da delimitação de
suas fronteiras”. (RICHARDSON, 1975, p. 225)

As densidades de fluxo podem ser utilizadas para definir os locais dominantes, pois
a densidade da maioria dos fluxos será maior entre o local dominante e qualquer centro
populacional dentro da região do que entre o último e qualquer outro centro da região.
Inserida na definição de região nodal está a Região Metropolitana. Esse tipo de região
apresentaria um ou mais centros de controle, caracterizados por uma área urbana
densamente povoada cercada por círculos externos em que a densidade da população e
o grau da interação caem em razão direta da distância do centro e da distância das vias
de transporte que irradiam do centro (RICHARDSON, 1975). Esse autor também definiu o
que seria uma Região de Planejamento, podendo ser definida em termos de coerência e
unidade no que se refere ao processo de tomada de decisões. Na maioria dos casos está
nas mãos do governo. As regiões precisam ser definidas como jurisdições políticas de
vários tamanhos e níveis, pois um sistema de planejamento deve ser flexível para
funcionar diante das jurisdições que se superpõem. As regiões de planejamento podem
coincidir com as regiões nodais, já que assim, as regiões que precisam de incentivos
governamentais estarão delimitadas.
Para Duarte (1976), o conjunto de espaços que mantêm ligações mais íntimas com
determinado centro urbano do que com qualquer outro, sendo que essas interações
estejam focadas nas funções dos centros urbanos, resultariam em regiões definidas com
funcionais. Chamado de ponto focal, o centro urbano é caracterizado como local de
convergência e divergência dos fluxos de pessoas, bens, capital, dentre outros. Os pontos
focais ou localidades centrais desempenham funções cruciais, ou seja, distribuem bens e
serviços especializados através do comércio varejista e dos estabelecimentos que
oferecem os serviços. Assim, os centros urbanos e suas áreas de mercado constituem
uma estrutura espacial hierarquizada, onde os primeiros possuem a maior população
total, um setor diversificado de serviços e um maior percentual de pessoas empregadas
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no setor terciário, enquanto as últimas estão voltadas para consumir o que é oferecido
pelos anteriores.
.
Segundo Becker & Egler (1991) o Brasil é um país de múltiplos tempos e múltiplos
espaços, onde a modernização e a inovação tecnológica ocorrem numa grande
velocidade, enquanto grande parte de sua população de forma sincronizada vive em
condições primitivas. Ou seja, a desigualdade social e regional é proeminente. A divisão
regional subsidia o planejamento, principalmente no que se refere à definição de uma
base institucionalizada para levantamento e divulgação de dados estatísticos. Dessa
maneira os planejadores buscam um modelo de divisão regional com unidades que
possuam coerência interna e certo grau de permanência de seus atributos (MAGNAGO,
1995).
Para Friedman (1977), o planejamento regional e a definição da regionalização
estão ligados aos problemas relacionados à integração regional.
“Portanto, parece-nos que a política nacional deve ser sempre confrontada com as
exigências específicas. Isso evidentemente implica a existência de um conjunto de dados,
informações e do conhecimento detalhado das economias regionais, conhecimento esse de que
poucos países se dispõem. É, ainda, necessária a existência de uma organização de planejamento
regional a nível nacional que possa estabelecer as linhas mestras para a política regional, para uma
abordagem mais sólida de cada região do país. (...) Até agora, a maioria dos planos tem acentuado
a integração no que toca aos setores funcionais da economia, mas o rápido crescimento econômico
para todo o país, somente ocorrerá se os planejadores acrescentarem, a esse sistema (...), um
sistema paralelo de integração regional”. (FRIEDMAN, 1977, p. 394)

Na visão de Duarte (1976), o processo de regionalização está voltado para a
identificação de áreas espacialmente contínuas, que em alguns aspectos sejam
semelhantes entre si. Seria uma classificação voltada para ordenar e dar coerência às
informações disponíveis com a finalidade de gerar ou testar hipóteses. Mais tarde, em
1980, Duarte conceituou regionalização como diferenciação de áreas, por meio da análise
de espaços através de regiões homogêneas, ou formais, ou estáticas e funcionais, nodais
ou cinéticas. A regionalização tem como objetivo classificar as áreas estudadas com um
propósito específico. Poucas vezes as propostas de regionalização são adequadas para
cumprir outra finalidade. Ou seja, o modelo de regionalização é proposto para um
determinado fim, pois ele não satisfaz todas as necessidades e serve apenas para
alcançar os objetivos almejados (DUARTE, 1976).
1.2 - Divisões regionais: os recortes definidos na REGIC e nas Regiões de
Planejamento da Fundação João Pinheiro
A REGIC retoma a concepção utilizada nos primeiros estudos realizados pelo
IBGE, que resultaram na Divisão do Brasil em regiões funcionais urbanas de 1972. Na
atual versão, foi privilegiada a função de gestão do território, como definido por Corrêa
(1995). Para esse autor, esse centro compreende
“(...) aquela cidade onde se localizam, de um lado, os diversos órgãos do Estado e, de
outro, as sedes de empresas cujas decisões afetam direta ou indiretamente um dado espaço que
passa a ficar sob o controle da cidade através das empresas nela sediadas.” (CORRÊA, 1995,
p.83).

De modo simplificado, a classificação de hierarquia na rede de cidades privilegiou
dois níveis de centralidade: a Gestão Federal, avaliada a partir da existência de órgãos do
Poder Executivo e do Judiciário Federal; e a Gestão Empresarial, que se refere à
presença de diferentes equipamentos e serviços (comércio e serviços, instituições
financeiras, ensino superior, saúde, internet, redes de televisão aberta e conexões
aéreas). Classificados em seis níveis de hierarquia, conforme sua posição no âmbito da
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gestão federal e empresarial, o conjunto final das Regiões de Influência no território
nacional compreende um total de 711 centros de gestão. A intensidade das ligações entre
as cidades permitiu estabelecer suas áreas de influência e a articulação das redes de
cidades. Para investigar a articulação dos centros de gestão, além dos eixos de gestão
pública e de gestão empresarial, também foram considerados os serviços de saúde. As
áreas de influência dos centros foram delineadas a partir da intensidade das ligações
entre as cidades, com base em dados secundários e informações obtidas por questionário
específico da pesquisa, que permitiram identificar 12 redes de primeiro nível. As cidades
foram classificadas em cinco grandes níveis de hierarquia, como descritos abaixo:
1. METRÓPOLES – são os 12 principais centros urbanos do País, que se caracterizam por seu
grande porte e por fortes relacionamentos entre si, além de, em geral, possuírem extensa área
de influência direta. O conjunto foi dividido em três subníveis, segundo a extensão territorial e a
intensidade destas relações: 1.a - Grande metrópole nacional – São Paulo, o maior conjunto
urbano do país, com 19,5 milhões de habitantes, em 2007, e alocado no primeiro nível da
gestão territorial; 1.b - Metrópole nacional – Rio de Janeiro e Brasília, com população de 11,8
milhões e 3,2 milhões em 2007, respectivamente, também estão no primeiro nível da gestão
territorial. Juntamente com São Paulo, constituem foco para centros localizados em todo o
País; e 1.c - Metrópole – Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Curitiba,
Goiânia e Porto Alegre, com população variando de 1,6 (Manaus) a 5,1 milhões (Belo
Horizonte), constituem o segundo nível da gestão territorial. Note-se que Manaus e Goiânia,
embora estejam no terceiro nível da gestão territorial, têm porte e projeção nacional que lhes
garantem a inclusão neste conjunto.
2. CAPITAL REGIONAL – integram este nível 70 centros que, como as metrópoles, também se
relacionam com o estrato superior da rede urbana. Com capacidade de gestão no nível
imediatamente inferior ao das metrópoles, têm área de influência de âmbito regional, sendo
referidas como destino, para um conjunto de atividades, por grande número de municípios.
3. CENTRO SUB-REGIONAL – integram este nível 169 centros com atividades de gestão
menos complexas, dominantemente entre os níveis 4 e 5 da gestão territorial; têm área de
atuação mais reduzida, e seus relacionamentos com centros externos à sua própria rede dãose, em geral, apenas com as três metrópoles nacionais.
4. CENTRO DE ZONA – nível formado por 556 cidades de menor porte e com atuação restrita
à sua área imediata; exercem funções de gestão elementares.
5. CENTRO LOCAL – as demais 4.473 cidades cuja centralidade e atuação não extrapolam os
limites do seu município, servindo apenas aos seus habitantes, têm população
predominantemente inferior a 10 mil habitantes (mediana de 8.133 habitantes).

A Região de Influência de Belo Horizonte (Metrópole), definida na REGIC 2007,
envolve um total de 698 municípios (conforme divisão político-administrativa em 2007),
discriminadas em oito Capitais Regionais, que são: Juiz de Fora, Uberlândia e Montes
Claros (Capitais Regionais Nível B), Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga-Coronel
Fabriciano-Timóteo, Teófilo Otoni, Uberaba e Varginha (Capitais Regionais Nível C),
como representado na Figura 1.
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Figura 1: A Região de Influência de Belo Horizonte
Fonte: Extraído e adaptado de IBGE (2008).

As Regiões de Planejamento propostas pela Fundação João Pinheiro (FJP) em
1992, como o próprio nome diz, foram criadas para fins de Planejamento Regional. Os
recortes regionais foram definidos com base nos espaços polarizados, visando uma
divisão mais adequada, respeitando a composição e os limites das microrregiões
geográficas do IBGE e explicitando as áreas de influência dos centros selecionados pela
própria FJP. Através das regiões propostas o estado descentraliza, de certa maneira, o
seu poder, e, além disso, obtém conhecimento sobre as desigualdades regionais e a
direção dos fixos e fluxos. Dessa maneira, fica mais fácil direcionar os investimentos
estatais, dependendo das necessidades e das características de cada porção.

9

Figura 2: Regiões de Planejamento - 1992
Fonte: Adaptado de Fundação João Pinheiro (1992)

2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em transporte, grosso modo, o conceito acessibilidade refere-se à facilidade de
atingir destinos. As pessoas que estão em lugares que são altamente acessíveis, podem
chegar a muitas outras atividades ou destinos de forma rápida. Em lugares mais
inacessíveis mantêm-se a possibilidade de deslocamento, embora o tempo seja maior.
Inicialmente, foram levantados, na base de informações da Maplink, disponível na
internet 4, os tempos relativos ao deslocamento entre as sedes das microrregionais e cada
uma das sedes municipais de Minas Gerais, conforme recorte da divisão político
administrativa em 2000 (utilizado como referência no Censo Demográfico de 2000). Para
os casos em que a informação de tempo não estava disponível, foram estimados os
tempo com base nas distâncias geodésicas, utilizadas como proxy do grau de
acessibilidade entre duas localidades. O tempo médio de deslocamento entre elas foi
calculado conforme as informações dispostas no Quadro 1.

4

A MapLink é uma empresa especializada em desenvolvimento e provimento de serviços de localização de
endereços e roteirização de deslocamentos urbanos e rodoviários através da internet. Fundada no início de
2000, a MapLink é líder na área de soluções corporativas de localização para empresas, com uma carteira
de mais de 2.000 clientes, incluindo mais de 150 grandes corporações e portais.
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Quadro 1: Tipos de vias e velocidades
Tipo de Via
Velocidade km/h
Pavimentada e duplicada
100 km/h
Pavimentada e em duplicação
90 km/h
Pavimentada simples
80 km/h
Sem pavimentação
40 km/h
Pavimentada em mau estado conservação
60 km/h
Pavimentada em obras
70 km/h
Fonte: Ministério do Planejamento – Regiões de Referência

Posteriormente, com os valores de acessibilidade entre as sedes das microrregiões
e as sedes municipais que as compõem, foi formulada, utilizando o SPSS (Statistical
Package for the Social Sciences), uma matriz com as distâncias geodésicas entre os 853
municípios de Minas Gerais, calculadas conforme a equação abaixo.
EQUAÇÃO (1): DISTÂNCIA GEODÉSICA
z = cos-1[(sin a x sin b) + (cos a x cos b x cos P)]*6336
sendo z = Distância Geodésica em Km; a = latitude do primeiro ponto; b = latitude do
segundo ponto; e P = diferença entre as longitudes (valor absoluto).
A distância calculada permitiu estimar o tempo de deslocamento, de acordo com
cada tipo de via e cada meio de transporte 5. Adotou-se um modelo semelhante, porém
relacionando as informações de acessibilidade com as distâncias geodésicas. O modelo
linear generalizados foi estimado conforme a equação abaixo
EQUAÇÃO (2): MODELO LINEAR GENERALIZADO DO GRAU DE ACESSIBILIDADE
Os modelos lineares generalizados foram introduzidos por Nelder e Wedderburn
em 1972 e correspondem a uma síntese de modelos, vindo assim unificar, tanto do ponto
de vista teórico como conceitual, a teoria da modelação estatística (TURKMAN & SILVA,
2000). Nesse trabalho, foi utilizada a seguinte equação:
Ln (A DO ) = B 0 + B 1 Ln(D DO ) + B 2 Lat D + B 3 Long D + B 4 Lat O + B 5 Long O
em que A DO é o grau de acessibilidade estimado entre as localidades de origem e
destino; D DO é a distância geodésica entre as localidades de origem e destino; Lat D e
Long D são as coordenadas das localidade de destino e Lat O e Long O são as
coordenadas das localidade de origem.
Uma vez calculados os graus de acessibilidade entre os municípios mineiros, duas
matrizes foram produzidas, uma de 10 x 853 (referente à REGIC) e outra de 16 x 853 (nos
moldes da proposta das Regiões de Planejamento).
Os dados da matriz foram exportados para um sistema de informação
georeferenciado (SIG) e nessa plataforma foi utilizada uma função que permitiu que os
municípios fossem associados aos polos de maior acessibilidade. Desta base, foram
elaborados dois modelos de regionalização de acessibilidade utilizando-se dos polos
definidos pela REGIC 2007 e por aqueles selecionados na proposta de regionalização

5

ABREU (1988) realizou um estudo de Minas Gerais combinando as distâncias geodésicas com as
distâncias rodoviárias gerando uma matriz dos 722 municípios mineiros da época. Contudo, como já foi
frisado, as distâncias seriam mais precisas se a malha rodoviária fosse homogênea e distribuída de forma
equilibrada.
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para Minas Gerais elaborada pela Fundação João Pinheiro de 1992, como discriminados
no Quadro 2.

Quadro 2: Polos utilizados na produção da matriz
Polos Regionais
REGIC

Regiões de Planejamento

Montes Claros

Belo Horizonte

Uberlândia

Juiz e Fora

Belo Horizonte

Poços de Caldas

Uberaba

Varginha

Divinópolis

Itajubá

Juiz de Fora

Pouso Alegre

Varginha

Uberlândia

Governador Valadares

Araxá

Ipatinga

Patos de Minas

Teófilo Otoni

Patrocínio
Divinópolis
Paracatu
Unaí
Montes Claros
Teófilo Otoni
Governador Valadares

3

– CARACTERÍSTICA E LIMITAÇÕES DAS PROPOSTAS: UMA ANÁLISE
COMPARATIVA

A partir da aplicação do modelo linear generalizado, foi possível a definição de dois
modelos de regionalização, representados nas Figuras 3 e 4. Ao comparar as Regiões de
Planejamento de 1992 (Figura 3), com a proposta utilizando o critério de acessibilidade
(Figura 3), percebem-se algumas mudanças em relação à área ao limite de cada região.
Todas, exceto a central, apresentavam-se mais extensas e agregavam um número maior
de municípios. Não obstante o fato de que Belo Horizonte continuasse sendo referência
em Minas Gerais quando se trata de serviços com alto grau de especialização, porém a
facilidade de acesso aos outros polos selecionados proporcionou a redução de sua área
de influência direta. Concomitantemente, evidencia-se o desenvolvimento dos serviços
especializados nesses outros polos, ainda que a primazia de Belo Horizonte permanece
inabalada. Há de se destacar, que algumas dessas regiões sofrem influência de centros
regionais de outros estados. Como exemplo, o Triângulo Mineiro e o Sul de Minas, que
estão, em grande parte, inseridas no raio de influência de polos localizados em São
Paulo.

12

Figura 3: Modelo de Regionalização, definidos com base nos polos das
Regiões de Planejamento

As expansões regionais mais consideráveis ocorreram principalmente nas regiões
Centro-Oeste, Alto Paranaíba e do Vale Jequitinhonha e Mucuri. A primeira envolveu
também os municípios ao norte do estado, que faziam parte da porção central. O mesmo
ocorreu com a área influenciada por Patos de Minas, Araxá e Patrocínio, porém, os
centros urbanos a nordeste, que pertenciam à Belo Horizonte, integraram-na. Por último,
Teófilo Otoni, passou a influenciar cidades que antes faziam parte da região Norte de
Minas, que antes integravam a região noroeste.
A comparação entre a REGIC (Figura 1) e a regionalização proposta nesse
trabalho (Figura 4) deve ser observada considerando as características distintas de cada
uma, justamente porque os modelos de representação são conceitualmente diferentes. A
primeira está representada através de fluxos e destaca principalmente a área de
influência da capital mineira, já a outra é representada na forma de polígonos, destacando
os limites entre as regiões. Além disso, os polos utilizados possuem níveis hierárquicos
diferenciados. Belo Horizonte é considerada uma metrópole, enquanto Juiz de Fora,
Montes Claros e Uberlândia são centros regionais do tipo B. O restante dos polos
destacados são capitais regionais do tipo C. Nessa nova proposta os níveis hierárquicos
serão desconsiderados, ou nivelados em um mesmo patamar.
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Figura 4: Modelo de Regionalização, definidos com base nos polos REGIC
Como já mencionado, a REGIC utiliza dados referentes a serviços de saúde,
articulação entre centros de gestão e eixos da gestão pública e empresarial, logo, a
atratividade dos centros urbanos é medida a partir da oferta destes serviços, os atributos
de um polo. Nessa proposta, considerou-se apenas o nível de acessibilidade aos polos
regionais. Se um determinado centro regional possuir uma quantidade de serviços
considerável e sua infra-estrutura urbana for melhor, a escolha da população, quanto à
busca de recursos, sofrerá interferência no tocante ao destino, visto que a proximidade, a
qualidade do serviço, e principalmente, a facilidade de acesso são fatores que interferem
diretamente na definição do centro urbano de destino.

4

– CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através dos resultados apresentados, percebe-se que as divisões regionais
dependem das variáveis que serão utilizadas, que podem gerar, de acordo com os
critérios utilizados, resultados distintos. Desde as primeiras regionalizações, os conceitos
de região foram definidos de acordo com a finalidade de cada proposta, seja empregando
características como vegetação e clima ou mesmo as condições socioeconômicas.
As regiões de planejamento têm como objetivo apresentar porções do território
semelhantes entre si, contudo heterogêneas quando comparadas as demais
(homogeneidade e heterogeneidade). Tais desigualdades são mapeadas para que assim,
os investimentos estatais sejam destinados com maior precisão para a realização de
políticas públicas. A proposta das regiões de influência (REGIC) foi elaborada a partir de
variáveis diferentes, propiciando um quadro distinto. Neste caso, foi considerada a
14

influência das metrópoles ou centros regionais, a partir da quantidade de serviços de
saúde oferecida e da localização dos centros de gestão pública e privada.
Nesse trabalho, utilizando os mesmos polos e uma variável diferente, foi possível
obter recortes regionais bastante distintos, ainda que determinadas regularidades fossem
preservadas. Esse trabalho reforça a necessidade da constante revisão e a elaboração de
novas propostas de regionalização, úteis não apenas ao aprimoramento metodológico
disponível a análise regional, mas a elaboração e discussão de políticas públicas,
capazes de reduzir as grandes desigualdades existentes no território nacional.
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