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RESUMO 
 

A presente pesquisa propõe, a partir de uma abordagem teórica e um estudo 
empírico, compreender as relações inseridas no processo de expansão urbana, 
levando em consideração os diferentes agentes estruturadores do espaço urbano 
que conduzem este processo e segmentam as políticas públicas na esfera local e 
regional. Para tanto, selecionamos a cidade de Monte Sião, localizada no sul do 
Estado de Minas Gerais, Microrregião Geográfica de Pouso Alegre, município 
limítrofe com o Estado de São Paulo, considerada a “Capital Nacional do Tricô”. A 
hipótese, ora abordada, é que, com o declínio da atividade rural no município de 
Monte Sião e a consolidação de uma nova atividade econômica com a 
especialização na produção de malhas e a diversificação do setor têxtil impulsionado 
pelo turismo, o foco de investimentos da população passou a ser o mercado de 
terras, promovendo uma expansão acelerada do perímetro urbano a partir da 
década 1970, atraindo grande contingente populacional de outros estados do Brasil. 
O desenvolvimento desta nova economia no município propiciou uma rápida 
expansão do perímetro urbano e grande valorização da terra urbana, promovendo 
assim, uma nova estruturação do espaço urbano local. Espera-se com este estudo, 
quantificar a expansão urbana da cidade de Monte Sião-MG, bem como investigar 
os eixos de expansão urbana do município e a relação com os aspectos 
socioeconômicos e político-institucionais no período de 1962 e 2012. 
 

 
Palavras-chave: Planejamento Urbano, Políticas Públicas, Expansão urbana, Eixos 
de Crescimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESS ANALYSIS OF URBAN EXPANSION IN THE CITY OF MONTE SIÃO, 
MG, BETWEEN 1962 AND 2012 

 
This research proposes, from a theoretical and an empirical study to understand the 
relationships presented in the process of urban expansion, taking into account the 
different agents structuring of urban space leading this process and targeting public 
policies at the local and regional . We selected the city of Monte Sião, located in the 
southern state of Minas Gerais,  geographical microregion of Pouso Alegre, a city 
bordering the state of São Paulo, considered the "National Capital of Knitting." The 
hypothesis, now addressed, is that with the decline of rural activity in the village of 
Monte Sião and the consolidation of a new economic activity to the specialization in 
the production of knitwear and textile sector diversification driven by tourism, the 
investment focus of the population has to the land market, promoting an accelerated 
expansion of the urban area from the late 1970's, attracting large populations of other 
states of Brazil. The development of this new economy in the city led to a rapid 
expansion of the urban area and a great appreciation of urban land, thus promoting a 
new structuring of local urban space. It is hoped that this study quantify the urban 
expansion of the city of Monte Sião-MG, as well as investigating the axes of urban 
expansion of the city and the relationship with the socioeconomic and political 
institutions between 1962 and 2012. 
 
Key-Words: Urban Planning, Public Policies, Urban expansion, Axes of urban 
expansion. 
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INTRODUÇÃO 

 

A consolidação do atual estágio da urbanização brasileira, a qual, segundo os 

dados do censo 2010, apresenta uma taxa de urbanização de 84,4%, tem como 

causas o incremento do crescimento vegetativo nas áreas urbanas, além das 

migrações com destino urbano. Este processo está inserido em um contexto 

histórico, marcado pela atuação do Estado nos diferentes momentos políticos e 

socioeconômicos do país, garantindo assim, as condições estruturais para sua 

expansão. 

     No Brasil, a articulação entre a globalização da economia e a expansão urbana 

tem configurado espaços regionais cada vez mais integrados, voltados para uma 

especialização competitiva por meio da reprodução de uma urbanização rápida e 

intensa, especificamente no caso da Região Sudeste que apresenta uma taxa de 

urbanização de 92,9%. Este processo conjuntural tem desafiado a eficiência e a 

capacidade do Estado, tanto na elaboração e execução de políticas que fomentem 

as estruturas econômicas e administrativas dos entes federativos, fortalecendo as 

políticas econômicas regionais, como no planejamento e ordenamento do 

crescimento urbano. Este é um crescimento urbano originado por este 

desenvolvimento econômico estrutural e irreversível do ponto de vista da produção, 

do consumo e da produção do espaço urbano, inclusive nas cidades de pequeno 

porte.  

Segundo o Professor Milton Santos (2005, p. 9), mediante um intenso processo 

de urbanização social e territorialidade seletiva, alcançamos a urbanização da 

sociedade e a urbanização do território, sendo que “depois de ser litorânea (antes e 

mesmo depois da mecanização do território), a urbanização brasileira tornou-se 

praticamente generalizada a partir do terceiro terço do século XX”. 

O estado de Minas Gerais, com uma população de 19.597.330 (IBGE, 2010), 

apresentava, em 1970, uma taxa de urbanização de 52,9%; em 1980, o valor 

correspondente à taxa de urbanização era de 67,2%; em 1991, a população urbana 

era de 11.776.538 e a taxa de urbanização chegou a 74,8%. No ano de 2000, o 

estado de Minas Gerais atingiu uma taxa de urbanização de 82%, e em 2010 

acompanhando a tendência nacional apresentou uma taxa de urbanização de 

85,2%. 
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Neste sentido, o município de Monte Sião, MG é um excelente exemplo dessas 

transformações urbanas. Por conter traços e implicações sociais, políticas e 

econômicas, que evidenciam a necessidade de um planejamento urbano local 

eficiente em face da sua expansão urbana nas últimas quatro décadas, o município 

apresenta-se como um estudo de caso pertinente. 

A cidade de Monte Sião é considerada pólo especialista na produção de malhas, 

sendo um dos maiores centros de concentração de máquinas retilíneas do Brasil. O 

município integra o “Circuito Turístico das Malhas do Sul de Minas Gerais” e tem 

destaque no cenário nacional por sua vocação econômica, fator este que tem 

impulsionado as transformações urbanas locais, desde a década de 1970. Tem 

como atrativo sua localização privilegiada em relação aos principais eixos 

econômicos e centros urbanos do Brasil (Campinas 110 km; São Paulo 170 km; Vale 

do Paraíba 200 km).  

Segundo dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 

1970, Monte Sião possuía uma população urbana de 2.632 habitantes, 

representando uma taxa de urbanização de 30,5%, e uma população rural de 5.993 

habitantes, evidenciando ainda o vínculo do município com as atividades agrícolas, 

principalmente relacionadas à economia cafeeira. Em 1980, o município apresentou 

uma taxa de urbanização de 45,5%, atingindo 52,5%, em 1991. Ao longo desses dez 

anos, quando se atinge a menor taxa de crescimento (7%), vivencia-se uma 

conjuntura desfavorável no cenário nacional, de recessão econômica, aumento dos 

problemas sociais e intensificação das desigualdades, além das transformações 

políticas do país, por meio de uma lenta transição entre o período ditatorial e a 

democracia.  

Em 2000, o município de Monte Sião registrou uma taxa de urbanização de 70%, 

com uma população urbana de 12.729 habitantes, significando um acréscimo de 

17,5%, comparada a 1991, maior crescimento entre os períodos apresentados. Os 

dados do censo de 2010 consolidam a forte tendência de expansão da área urbana 

do município, com uma taxa de urbanização de 76,8% e uma população urbana de 

16.268 habitantes, somando à população rural 4.935 habitantes.  

     Dentro desta perspectiva, compreender o processo de expansão urbana de 

Monte Sião nos diferentes períodos exige uma análise ampla e um olhar crítico, 
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sendo necessário considerar os aspectos socioeconômicos e político-institucionais 

inseridos neste processo.  

    Considerando esses aspectos, o objetivo geral deste projeto de pesquisa é 

analisar a expansão urbana do município de Monte Sião-MG, no período entre 1962 

e 2012, bem como identificar as transformações ocorridas no seu espaço intra-

urbano, por meio das relações socioeconômicas e politico-institucionais.  

Esta pesquisa coloca como problema a questão: como as atividades econômicas 

implantadas no município, depois de 1970, interferiram no processo de crescimento 

urbano? A hipótese central deste estudo é de que, com o declínio da atividade rural 

no município de Monte Sião, em 1970, e a consolidação de uma nova atividade 

econômica local com a produção de malhas e a diversificação do setor têxtil na 

esfera local e regional, o foco de investimentos da população passou a ser o 

mercado de terras. Esse processo promoveu a expansão do perímetro urbano nas 

últimas décadas, com destaque para as décadas de 1990 e 2000, período estes 

marcados pela transição tecnológica do setor têxtil no município com a chegada e 

massificação do uso de máquinas retilíneas importadas (tecnologia japonesa e 

alemã), dotadas de um aparato tecnológico que intensificou a produção local. A 

modernização da produção local promoveu por meio das novas tecnologias o 

fortalecimento da especialização da confecção de malhas, sendo um fator 

preponderante para atrair um contingente populacional de outros estados do Brasil 

em busca deste segmento econômico em ascensão.  

Com o desenvolvimento desta nova economia no município, afirmando-se como 

Capital Nacional do Tricô, a expansão e valorização do espaço urbano ocorreram de 

forma dinâmica e em ritmo acelerado, sem um controle rigoroso do Poder Público 

local. 
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1 Objetivos Específicos 

 

     No sentido de atingir o objetivo máximo dessa pesquisa, que é analisar a 

expansão urbana do município de Monte Sião-MG, no período entre 1962 e 2012, 

foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

 

a. Quantificar o crescimento da mancha urbana do município de Monte Sião 

entre 1962 e 2012. 

b. Identificar os principais eixos de crescimento do perímetro urbano. 

c. Analisar as causas do crescimento urbano ao longo desse período. 

d. Estudar o perfil sócio-econômico da população urbana. 

 

Dessa forma, pretende-se, com essa pesquisa, contribuir com a elaboração de 

Políticas Públicas que norteiem o crescimento urbano do município de Monte Sião e 

seu planejamento. 
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2 JUSTIFICATIVA 

  

Levando em consideração a área de estudo selecionada e o seu processo 

acelerado de expansão urbana, esse estudo justifica-se pela necessidade de 

promover um Planejamento Urbano e Regional que seja articulado e eficiente, tendo 

como premissa as cidades de pequeno porte, desprovidas de um aparato técnico 

estrutural para o planejamento do espaço urbano local. Pretende-se a partir desta 

pesquisa contribuir com a elaboração de políticas públicas eficazes para o 

planejamento urbano das cidades de pequeno porte, como o caso de Monte Sião, 

oferecendo possíveis alternativas para um controle e planejamento mais ordenado 

de suas áreas urbanas. 

Este estudo, por ser o primeiro a ser realizado na área do planejamento urbano no 

município, torna-se de fundamental importância para compreensão e análise da 

dinâmica social, econômica, cultural e política de Monte Sião que contribuíram e 

contribuem para estruturação de um espaço socialmente articulado por interesses 

mediados, ora pelo Poder Público, ora pela iniciativa privada, mas ambos sempre 

interligados. Esta articulação de “interesses” e “privilégios” revelam traços de uma 

cidade dotada de oportunidades, mas que nem sempre teve aos olhos daqueles que 

sempre há administraram, seja pelo poder político ou pelo poder econômico a 

sensibilidade de promover a organização do território a partir de uma construção 

social coletiva, com politicas públicas que atendam os interesses e demandas de 

todas as classes sociais.  

As características do processo de expansão urbana do município de Monte Sião, 

na verdade, revelam os traços de uma sociedade patrimonialista totalmente inserida 

no proposito capitalista, promovendo uma fragmentação de forças sociais que 

fortalecem os problemas sociais e urbanos típicos da sociedade contemporânea. 

Neste sentido, vale ressaltar a abordagem teórica apresentada por Davis (1972, 

p.15) quando define-se que “o processo de urbanização - a passagem de uma 

fórmula diluída de população para uma concentração em centros urbanos - é uma 

mudança  que tem um início e um término, mas o crescimento das cidades não tem 

limite”. A partir desta discussão e o objeto de estudo proposto, pautado pelo 

referencial teórico deste estudo com foco no fenômeno da urbanização ao longo da 

história, espera-se articular os resultados desta pesquisa com os diferentes autores 
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que abordam o processo de expansão urbana e os desafios para o planejamento 

urbano. 
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CAPÍTULO I 

REVISANDO CONCEITOS 

 

O presente capítulo objetiva embasar conceitualmente o estudo proposto, tendo 

como abordagem central a discussão sobre o espaço urbano, a urbanização da 

sociedade, o processo de urbanização do Brasil, as cidades e a estrutura econômica 

mundial e a cidade contemporânea e sua industrialização, processos estes 

essenciais para compreensão do fenômeno da urbanização, suas causas e 

consequências, sob a ótica do contexto econômico e conjuntura político-social nos 

diferentes períodos da humanidade. Para isso, procuramos, neste estudo, recorrer 

aos autores que discutem temas que direta, ou indiretamente, contribuem para a 

análise do processo de expansão urbana, entre eles: Professor Milton Santos, 

Kingsley Davis, Saskia Sassen, Paul Singer, Flávio Villaça, Mark Gottdiener, Manuel 

Castells e Peter Hall, Csaba Deák, Nestor Goulart Reis, Henri Lefebvre, Ana Fani 

Alessandri Carlos, Gideon Sjoberg, Maria Encarnação Beltrão Sposito, David 

Harvey, Ermínia Maricato e Luiz Cezar Queiroz Ribeiro. 

A análise proposta é uma tentativa de se compreender o processo de 

urbanização decorrente da evolução do sistema capitalista. Neste sentido, 

buscaremos associar as diversas correntes teóricas abordadas pelos autores, ora 

citados, com relação ao tema proposto. Para isso, é importante considerar que a 

condução da lógica capitalista, representada neste trabalho pelos agentes 

estruturadores do espaço, produz, a todo instante, um espaço socialmente 

fragmentando, capaz de alterar a conjuntura do espaço urbano e as características 

de uma sociedade cada vez mais urbanizada. Apresentamos ainda, um paralelo 

entre a evolução urbana e as transformações decorrentes do desenvolvimento da 

economia e da técnica. 

 

1.1 Cidade, Urbanização e a Lógica da Sociedade Contemporânea 

 

Em a “Origem e Evolução das Cidades”, de 1972, Gideon Sjoberg define as 

cidades a partir da seguinte concepção: 
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A cidade, desde o seu início como residência de especialistas, tem sido 
contínua fonte de inovação. De fato, o próprio aparecimento das cidades 
acelerou fortemente a transformação social e cultural; usando um termo do 
arqueólogo inglês V.Gordon Childe, podemos dizer que a “revolução 
urbana” foi tão importante como a revolução agrícola que a precedeu e a 
revolução industrial que a seguiu. A cidade, de diversas maneiras, 
funcionava como um incentivo ao progresso. Muitas das principais cidades 
surgiram em estradas importantes; novas idéias e invenções, naturalmente, 
convergiam para elas. O simples fato de um grande número de 
especialistas encontrar-se concentrado em uma pequena área incentivava a 
inovação, não apenas técnica, mas também as idéias religiosas, filosóficas 
e científicas. Ao mesmo tempo, as cidades serviam como baluarte da 
tradição. (p.43). 
 

Para compreensão dos fenômenos inseridos no processo de expansão urbana é 

necessário uma construção conceitual que reforce a discussão em torno dos 

diferentes agentes e fatores que contribuem para afirmação de uma estrutura 

complexa, dinâmica e funcional, representada pelas cidades.  

Neste sentido, Sjoberg (1972) apoiado nas constatações de Kingsley Davis (1972) 

define que: 

Foi à revolução industrial que realmente provocou mudanças substanciais 
na vida da cidade. Atualmente, em algumas nações – como notou Kingsley 
Davis – a vasta maioria da população é urbana; aproximadamente 80% dos 
habitantes do Reino Unido vivem em cidades, assim como 70% da 
população dos Estados Unidos. Comparem-se esses dados com o mundo 
civilizado pré-industrial, no qual apenas uma pequena minoria socialmente 
dominante vivia em cidades. A revolução industrial ocasionou também 
transformações fundamentais na geografia social da cidade e em sua 
organização social; a cidade industrial é caracterizada por maior fluidez no 
sistema de classes, pelo aparecimento da educação e comunicação em 
massa e pelo afastamento de parte da elite do centro para os subúrbios. 
(1972, 49).  

 

Outro fator importante a ser considerado, é a compreensão de que o espaço 

urbano é fragmentado, não apenas pela lógica de mercado, mas fragmentado pelos 

conflitos de interesses inseridos na sociedade entre os diferentes atores e agentes, 

sendo este espaço, lócus de disputa e embate de contrários. Todo processo de 

urbanização decorreu da evolução da sociedade em seus respectivos momentos 

históricos, sendo este processo, conduzido por interesses exclusivos dos agentes 

estruturadores inseridos na sociedade.  

Sob esta perspectiva, Maria Encarnação Beltrão Sposito, em “Capitalismo e 

urbanização”, de 2005, afirma o seguinte: 

 

A cidade de hoje é o resultado cumulativo de todas as outras cidades de 
antes, é fruto das transformações sociais ocorridas no processo de 
construção das diferentes sociedades históricas. É preciso conhecer as 
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diversas estruturas e funções urbanas da cidade ao longo desse processo. 
(p. 11). 

 

Em relação à constituição das cidades, é importante considerarmos o papel 

primordial das diferentes sociedades, que na busca pelo aprimoramento de normas 

que garantissem o bem-estar social, foram aos poucos consolidando a estrutura da 

cidade, e o auge desse processo ocorreu sob o capitalismo.  

Para tanto, Sposito (2005, p.30) reafirma o papel central das cidades, e afirma 

que, “a cidade nunca fora um espaço tão importante, e nem a urbanização um 

processo tão expressivo e extenso a nível mundial (sic), como a partir do 

capitalismo”. 

A partir desta discussão, Ribeiro (1997), diz que: 

 
A cidade, considerada como valor de uso complexo, torna-se, assim, uma 
força produtiva social espacial, diferente daquela nascida no interior de cada 
processo produtivo. A sua utilização permite aumentar a produtividade do 
trabalho e diminuir o tempo de rotação do capital, o que se traduz em maior 
rentabilidade dos investimentos realizados. (p. 45). 
 

Em relação à dinâmica da produção do espaço, Flávio Villaça (2001) considera 

que o espaço urbano se estrutura pelo fato de ser produzido pelo trabalho social 

despendido na produção de algo socialmente útil. Logo, esse trabalho produz um 

valor. O autor considera ser de extrema importância a compreensão da relação 

existente entre a produção do espaço e aquilo que se produz por meio do trabalho 

socialmente articulado, no entanto, Villaça reitera ser fundamental a reflexão a 

respeito do seguinte questionamento: qual é o produto desse trabalho? Há aí dois 

valores a considerar. O primeiro é o dos produtores em si - os edifícios, as ruas, as 

praças, as infraestruturas. O outro é o valor produzido pela aglomeração. Esse valor 

é dado pela localização que os insere na aglomeração. A localização se apresenta 

assim como um valor de uso da terra - dos lotes, das ruas, das praças, das praias - 

valor que, no mercado, se traduz em preço da terra.  

Para esta afirmação, Villaça (2001, p. 72) descreve que a dinâmica inserida nos 

interesses intermediados pelos diferentes atores sociais, passa de maneira 

consistente pela interpretação das funções conferidas ao espaço socialmente 

produzido, tendo como foco a reprodução permanente das forças de trabalho e as 

diferentes concepções sobre o uso deste espaço. “Tal como qualquer valor, o da 

localização também é dado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para 

produzi-la, ou seja, para produzir a cidade inteira da qual a localização é parte.”  
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Sendo assim, Carlos (2008 p. 83) aborda conceitualmente esta discussão 

considerando o fato de que a reprodução do espaço urbano recria constantemente 

as condições gerais a partir das quais se realiza o processo de reprodução do 

capital. A autora descreve ainda que, se de um lado aproxima a indústria, as 

matérias-primas (e auxiliares), os meios de circulação (distribuição e troca de 

mercadorias produzidas), a força de trabalho e o exército industrial de reserva, de 

outro lado ‘aproxima’ pessoas consideradas como consumidoras. 

Ao apontar a relação existente entre força de trabalho e o exército industrial de 

reserva, Carlos (2008) nos remete ao fato de que a interação entre essas forças, faz 

com que o espaço urbano seja o cenário ideal para consolidação do sistema 

econômico vigente, e também, fortalece e promove às bases para a estruturação de 

um contingente populacional cada vez mais voltado para o consumo e para 

adaptação do lugar, representado pelas cidades, em função das necessidades 

impostas à sociedade contemporânea. 

Carlos (2008) ressalta ainda que: 

 
A cidade é, essencialmente o lócus da concentração de meios de produção 
e de concentração de pessoas. É o lugar da divisão econômica do trabalho; 
é o lugar da divisão social do trabalho dentro do processo produtivo e na 
sociedade e é também uma conexão ‘na divisão espacial do trabalho na 
totalidade do espaço, tanto no nível local, regional, nacional, como no 
internacional. (p. 83). 

 

David Harvey em “A Produção Capitalista do Espaço”, de 2006, aborda questões 

centrais que reforçam a presente discussão em torno da produção do espaço. O 

autor afirma que para tal inquirição, há problemas conceituais que merecem um 

esclarecimento inicial. Em primeiro lugar, a reificação das cidades em combinação 

com a linguagem que considera o processo urbano aspecto ativo em vez de passivo 

do desenvolvimento político-econômico impõe grandes riscos. Faz parecer como se 

as ‘cidades’ pudessem ser agentes ativos quando são simples coisas. De modo 

mais apropriado, dever-se-ia considerar a urbanização um processo social 

espacialmente fundamentado, no qual um amplo leque de atores, com objetivos e 

compromissos diversos, interagem por meio de uma configuração específica de 

práticas espaciais entrelaçadas. Para Harvey (2006, p.169) torna-se necessário a 

compreensão de que “em uma sociedade vinculada por classes, como a sociedade 

capitalista, essas práticas espaciais adquirem um conteúdo de classe definido, o que 

não quer dizer que todas as práticas espaciais possam ser assim interpretadas”. 
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É sobre este espaço, dotado de articulações, coalizões e pactos de interesses 

mediados pelos diferentes agentes, que a sociedade se organiza, tendo como 

objetivo principal, integrar o ciclo de reprodução de acumulação do capital por meio 

de um espaço socialmente produzido. Este objetivo central tem dado forma à cidade 

contemporânea, intensificando as disparidades sociais, econômicas e políticas 

conduzidas pelo Estado, principal mediador deste processo.  

Para tanto, Campos Filho (1992, p. 47-48) afirma que é preciso considerar que no 

caso específico do Brasil, especialmente no que se refere ao capitalismo periférico 

brasileiro, o quadro especulativo com a terra, analisado como fenômeno do 

capitalismo em geral, agrava-se mais ainda diante de um fator novo: o papel do 

Estado como mentor e motor da economia, privilegiando setores e grupos 

econômicos, para gerar o capitalismo da grande empresa. O autor considera que ao 

agir dessa maneira, o Estado retira a confiança do poupador privado no investimento 

produtivo, pois este, sendo controlado nos setores estratégicos da economia por um 

estado que age sem controle efetivo da sociedade civil, ora beneficiando um, ora 

beneficiando outro setor ou grupo econômico, faz com que o ganho econômico seja 

não o resultado do trabalho e risco do investidor, mas o de uma escolha privilegiada 

governamental, onde os riscos foram eliminados ou limitados a alguns casos de 

flagrante má gerência e incúria na condução dos negócios. 

Sob esta ótica, o Professor Milton Santos (1994) afirma que para compreender a 

economia de um país, é necessário, pois, dar uma enorme atenção aos estudos 

urbanos e buscar a metodologia mais adequada para captar a real significação da 

cidade, da rede de cidades, do território e da nação. Como a história é, também, a 

história da sucessão de divisões do trabalho, cabe reconhecer os níveis da divisão 

atual do trabalho e os restos das divisões do trabalho anteriores. No entanto, Milton 

Santos relata que “por outro lado, a análise de uma cidade, do ponto de vista da 

economia política, supõe, também, que os fatores estratégicos sejam levados em 

conta, o que permite identificar melhor o lugar real que tem cada agente ou grupo de 

agentes, cada ação ou grupo de ações, no processo de desenvolvimento urbano, a 

cada momento da história.” (SANTOS, 1994, p. 119). 

Mark Gottdiener (1993, p. 200) reforça nossa discussão sobre a produção do 

espaço urbano sob a égide da economia e o desenvolvimento das forças que 

conduzem as transformações sobre o território, apresentado o seguinte 

posicionamento: “Forças políticas e ideológicas são igualmente importantes na 



24 

 

produção do espaço.” A partir desta afirmação podemos definir que, o espaço é 

socialmente produzido, isso garante a modificação permanente da paisagem, das 

relações sociais e culturais, das forças políticas e econômicas, dos interesses das 

classes sociais e do estilo de vida da população que se adapta constantemente para 

não ficar a margem da produção social do espaço. 

Henri Lefebvre, em “O direito à cidade” (LEFEBVRE, 1969), descreve os 

fenômenos socioespaciais que configuram o espaço urbano a partir da análise do 

tecido urbano.  

Para o autor: 

 
O tecido urbano pode ser descrito utilizando o conceito de ecossistema, 
unidade coerente constituída ao redor de uma ou de várias cidades, antigas 
ou recentes. Semelhante descrição corre o risco de deixar escapar o 
essencial. Com efeito, o interesse do ‘tecido urbano’ não se limita à sua 
morfologia. Ele é o suporte de um ‘modo de viver’ mais ou menos intenso ou 
degradado: a sociedade urbana. Na base econômica do ‘tecido urbano’ 
aparecem fenômenos de uma outra ordem, num outro nível, o da vida social 
e ‘cultural’. Trazidas pelo tecido urbano, a sociedade e a vida urbana 
penetram nos campos. (LEFEBVRE, 1969, p. 19). 

 

Para Lefebvre (1969, p. 19) é importante que se compreenda que entre as malhas 

do tecido urbano persistem ilhotas e ilhas de ruralidade ‘pura’, torrões natais 

frequentemente pobres (nem sempre), povoados por camponeses envelhecidos, mal 

‘adaptados’, despojados daquilo que constitui a nobreza da vida camponesa nos 

tempos de maior miséria e da opressão. Lefebvre afirma ainda que a relação 

‘urbanidade-ruralidade’, portanto, não desaparece; pelo contrário, intensifica-se, e 

isto mesmo nos países mais industrializados. Interfere com outras representações e 

com outras relações reais: cidade e campo, natureza e facticidade etc. Para 

Lefebvre, “aqui ou ali, as tensões tornam-se conflitos, os conflitos latentes se 

exasperam; aparece então em plena luz do dia aquilo que se escondia sob o ‘tecido 

urbano”. 

Dentro dessa perspectiva, Csaba Deák (1999) menciona ainda que: 

 
As aglomerações urbanas são o local precípuo da reprodução social. A elas 
cabe o papel de assegurar as condições de reprodução da força de 
trabalho, nos níveis requeridos pelo estágio de desenvolvimento da 
sociedade. (p. 36). 

 

Para Ana Fani Alessandri Carlos, em “A (re) produção do espaço urbano”, de 

2008, pode-se definir o seguinte: “a reprodução do espaço urbano recria 
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constantemente as condições gerais a partir das quais se realiza o processo de 

reprodução do capital.” (CARLOS, 2008, p.83). 

Neste sentido, considerando a lógica pela qual o capital instaura constantemente 

novos significados ao espaço urbano, Flávio Villaça (2001), em seus estudos sobre 

o espaço intra-urbano, aborda de forma clara e objetiva as especificidades que estão 

inseridas na complexa estrutura urbana.  

Para isso, o autor considera que: 

 
Para explicar as formas urbanas - os bairros, as direções de crescimento, a 
forma da mancha urbana, a verticalização, densidades, etc. -, é 
indispensável considerar as relações de determinado ponto, ou conjunto de 
pontos, com todos os demais pontos do espaço urbano. (VILLAÇA, 2001, p. 
24). 

 

Para o Professor Milton Santos (1994), o espaço, campo de conflitos e ao mesmo 

tempo de mediações que envolve interesses de diferentes agentes sociais, pode ser 

definido a partir da seguinte concepção: 

 
O espaço pode ser definido como o resultado de uma interação permanente 
entre, de um lado, o trabalho acumulado, na forma de infraestruturas e 
máquinas que se superpõem à natureza e, de outro lado, o trabalho 
presente, distribuído sobre essas formas provenientes do passado. 

(SANTOS, 1994, p. 115). 

 

É importante ressaltar que o processo de expansão urbana está inserido em um 

contexto histórico, marcado pela atuação do Estado e as articulações das forças de 

comando da sociedade nos diferentes momentos políticos e socioeconômicos do 

país, garantindo, assim, as condições estruturais para sua expansão. 

É fato que a cidade é produzida socialmente. Um conjunto de forças e mediações 

comandam a produção social do espaço. Existem lógicas que presidem a maneira 

como a cidade será produzida. Compreender este fenômeno implica no seu controle, 

a técnica surge como dominação e racionalização do espaço, sendo instrumento 

exclusivo do capital e dos processos de produção. 

Neste sentido Mark Gottdiener, 1993, em “A Produção Social do Espaço Urbano” 

afirma que: 

A verdade essencial da perspectiva critica diz respeito a sua insistência em 
que as formas do espaço de assentamento são produzidas pelas forças 
sócio-estruturais dominantes que controlam a sociedade. (GOTTDIENER, 
1993, p. 195). 
 

Saskia Sassen em, “As Cidades na Economia Mundial”, de 1998, afirma que à 

medida que se aproxima o fim do século XX, o enorme desenvolvimento das 
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telecomunicações e a ascendência das indústrias da informação levaram analistas e 

políticos a proclamar o fim das cidades. Estas, dizem-nos eles, devem tornar-se 

obsoletas enquanto entidades econômicas. Em seus estudos, Sassen (1998), 

considera que com a realocação, em grande escala, dos escritórios e fábricas em 

áreas menos congestionadas e de custo mais baixo do que o das grandes 

metrópoles, o local de trabalho, computadorizado, poderá situar-se em qualquer 

lugar: em um “escritório fábrica” nas Bahamas ou em uma residência em um bairro 

elegante. O crescimento das indústrias da informação possibilitou que muitos dados 

sejam transmitidos instantaneamente a todo o planeta. Para autora é fato que “a 

globalização da atividade econômica sugere que o lugar – sobretudo o tipo de lugar 

representado pelas cidades – já não tem mais importância.” (SASSEN, 1998b, p. 

13). 

Para Sassen (1998), a estrutura econômica contemporânea imposta às cidades 

tem como agravante as novas desigualdades geradas pela ausência de um aparato 

técnico necessário para acompanhar o desenvolvimento e evolução das forças 

produtivas e o avanço do fenômeno representado pela rápida urbanização. 

Esse diagnóstico, apresentado por Sassen, é melhor compreendido quando a 

autora afirma que: 

 
A nova economia urbana é, sob vários aspectos, altamente problemática. 
Isso talvez seja particularmente evidente nas cidades globais e em suas 
contrapartidas regionais. Os setores de serviços especializados e de 
finanças, que cresceram recentemente, contêm potencialidades para a 
realização de lucros infinitamente superiores aqueles obtidos por setores 
econômicos mais tradicionais. Estes últimos são essenciais para a operação 
da economia urbana e para as necessidades cotidianas de seus moradores, 
mas sua sobrevivência é ameaçada em uma situação em que as finanças e 
os serviços especializados podem obter enormes lucros. (SASSEN, 1998, 
p.18). 

 

Sobre a globalização da economia, Sassen (1998) reitera que esse fenômeno tem 

exercido inúmeros impactos sobre as cidades e sistemas urbanos da América Latina 

e do Caribe.  

No entanto, a autora deixa claro o seguinte: 

 
As zonas de produção, os centros de turismo e os grandes centros 
comerciais e financeiros constituem três tipos de locais para a implantação 
dos processos globais. Além desses locais encontra-se um vasto território 
que contém cidades de pequeno e grande portes, juntamente com aldeias, 
cada vez mais desligadas dessa nova dinâmica de crescimento 
internacional. Repito que essa dissociação não é simplesmente uma 
questão em que se pese o porte das cidades, pois há compridas cadeias de 
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subcontratação que ligam os trabalhadores das pequenas localidades aos 
mercados mundiais. É antes uma questão de perceber como esses 
sistemas econômicos transnacionais emergentes se articulam, como 
estabelecem a conexão entre localidades específicas, de países menos 
desenvolvidos, com os mercados e as localidades de países altamente 

desenvolvidos. (SASSEN, 1998, p. 56). 

 

Sassen, a respeito da dinâmica do processo de urbanização em face ao 

desenvolvimento econômico argumenta ainda que: 

 
Essa dinâmica do crescimento urbano baseia-se, sobretudo nas 
necessidades de locação ou nas preferências das empresas, ao passo que 
o crescimento urbano, em países menos desenvolvidos, resulta 
principalmente do crescimento da população, especialmente da imigração. 
(SASSEN, 1998, p. 72). 

 

1.2 Processo de Urbanização Brasileira 

 

Em a “Urbanização da Humanidade”, de 1972, Kingsley Davis por meio de um 

resgate do processo histórico da urbanização sob a égide das cidades medievais 

afirma que: 

 
Embora as cidades medievais tivessem permanecido pequenas e nunca 
tenham incorporado mais do que uma pequena fração da população 
regional, a estreita relação entre a indústria e o comércio por elas 
provocada, paralelamente a uma maior ênfase na tecnologia, preparou as 
condições para a urbanização que se seguiria. Esse novo estágio adveio 
com o enorme aumento da produtividade decorrente da difusão do uso da 
máquina. (DAVIS, 1972, p. 18). 

 

 
Davis (1972, p.19) faz uma análise sobre a urbanização levando em consideração 

a relação entre desenvolvimento econômico, industrialização e o rápido acréscimo 

populacional, para tanto, o autor apresenta a seguinte conclusão: 

A urbanização moderna é melhor compreendida em termos de sua relação 
com o crescimento  econômico, e suas implicações são mais claramente 
percebidas nas últimas  manifestações dos países desenvolvidos. Torna-se 
aparente com o exame das tendências nesses países que a urbanização é 
um processo limitado, um ciclo pelo qual seguem as nações em sua 
transformação de uma sociedade agrária para outra industrial. A 
urbanização intensiva da maior parte dos países subdesenvolvidos, ela 
começou mais recentemente. Em alguns dos países desenvolvidos pode-se 
já perceber o seu término. O fato dela terminar, entretanto, não significa que 
o desenvolvimento econômico ou o crescimento das cidades terá 
necessariamente um fim. (DAVIS, 1972, p. 19). 
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Neste sentido, é pertinente que nesta abordagem apresentada seja analisado que 

o ritmo do processo de urbanização da humanidade seguiu as transformações da 

lógica imposta pelo sistema capitalista, a partir do momento em que se insere no 

âmbito das relações humanas e na relação rural/urbano a necessidade de ampliar o 

campo de atuação da indústria associado ao desenvolvimento econômico. 

Para Davis (1972), esse processo é explicado a partir da conjuntura consolidada 

com as transformações advindas da migração rural, sendo que a incapacidade da 

população urbana de manter-se constante pela reprodução reforçou as 

transformações ocorridas com o fenômeno da urbanização. 

O autor ainda reafirma sua posição com a seguinte constatação: 

 
Percebendo que a urbanização é transitória e definida, chega-se a outro 
aspecto do problema – um fato que esclarece as circunstâncias nas quais a 
urbanização chega a um término. Uma característica básica da transição é 
o acentuado deslocamento das oportunidades de emprego da agricultura 
para a indústria. Essa mudança é associada à urbanização, mas não é 
idêntica a ela. A diferença surge particularmente em estágios posteriores. 
Nesses estágios, a disponibilidade de automóveis, rádios e eletricidade, 
como também a redução das horas de trabalho, mitigam as desvantagens 
do campo. E por outro lado, as dimensões cada vez maiores das cidades as 
transformam em locais mais difíceis para se viver. A população classificada 
como ‘rural’ é, também, aumentada, aumento esse que provém tanto das 
cidades como dos núcleos agrícolas. (DAVIS, 1972, p. 24). 
 

Pelo exposto, é importante que seja considerado que a complexidade inserida no 

processo de urbanização da humanidade é pressuposto importante para 

compreensão desse processo que ocorre de maneira diferenciada entre os países 

desenvolvidos e os subdesenvolvidos. Essa reflexão está inserida na abordagem 

proposta por Davis (1972, p.31) quando ele afirma que o rápido crescimento das 

cidades nos países desenvolvidos, problemático como tem sido, tinha o efeito de 

resolver um problema - o problema das populações rurais. O crescimento das 

cidades proporcionava, antigamente, uma estabilidade econômica ao campo. Agora, 

os países subdesenvolvidos experimentam um crescimento urbano ainda mais 

rápido, sofrem com ele e, ainda assim, têm a situação rural em deterioração. 

Para o autor, o problema central relacionado aos problemas urbanos tanto nos 

países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos passa pela importância a ser 

dada a constatação recorrente de que os urbanistas continuam a tratar o 

crescimento da população como algo planejável e não algo a ser planejado.  

No que se refere ao processo de urbanização do Brasil, Milton Santos (1993, p. 

27) ao analisar os fatores condicionantes deste processo, considera que a 
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urbanização brasileira conhece, nitidamente, dois grandes regimes, ao longo das 

diferentes periodizações. Após os anos 1940-1950, os nexos econômicos ganham 

enorme relevo, e impõem-se as dinâmicas urbanas na totalidade do território, 

conforme veremos depois com mais detalhe; e, antes desse momento, o papel das 

funções administrativas tem, na maior parte dos estados, uma significação 

preponderante. 

Milton Santos (1993) descreve que a urbanização brasileira, a partir da análise dos 

regimes abordados, especificamente nos últimos decênios do século XIX e nos 

primeiros do século XX, a evolução demográfica das capitais, estava, em muitos 

casos, sujeita a oscilações (ou conhecia crescimento relativamente lento) em 

determinados períodos intercensais, ao passo que, a partir do fim da Segunda 

Guerra Mundial, dá-se um crescimento consistente em todas elas. 

Para Santos (1993, p.27), pode-se grosseiramente admitir que a base econômica 

da maioria das capitais de estado brasileiras era, até o fim da Segunda Guerra 

Mundial, fundada na agricultura que se realizava em sua zona de influência e nas 

funções administrativas públicas e privadas, mas, sobretudo, públicas. É o que 

explica as oscilações acima indicadas ou uma relativa estagnação do crescimento 

populacional, mediante influências diretas ou indiretas do que passava nas áreas 

não-urbanas. O crescimento (e, depois, o decrescimento) de Manaus e Belém é o 

exemplo mais clássico desses impactos diretos, a partir da decadência da extração 

e do comércio de borracha. Já o caso de Salvador, cuja população praticamente não 

cresce entre 1920 e 1940, deve-se à abertura de uma frente pioneira interna, com o 

desbravamento e a conquista da zona do cacau, que atrai grande número de 

pessoas deslocadas pelas secas e por uma estrutura agrária extremamente não 

igualitária, deixando, por conseguinte, de engrossar as correntes do êxodo rural para 

capital baiana. 

De acordo com Santos (1993, p. 28), até a Segunda Guerra Mundial, o peso das 

capitais no processo urbano e na população urbana sobreleva, tanto do ponto de 

vista quantitativo como qualitativo. É nos estados em que a atividade extrativa é 

predominante que a parcela da população vivendo nas capitais é maior. É um 

fenômeno típico das regiões norte e Centro-Oeste, o caso de Goiás sendo atípico. 

Segundo Milton Santos pode-se afirmar o seguinte: 

 
O Brasil foi, durante muitos séculos, um grande arquipélago, formado por 
subespaços que evoluíam segundo lógicas próprias, ditadas em grande 
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parte por suas relações com o mundo exterior. Havia, sem dúvida, para 
cada um desses subespaços, pólos dinâmicos internos. Estes, porém, 

tinham entre si escassa relação, não sendo interdependentes. (SANTOS, 
1993, p. 29). 

 

Para Santos (1993, p. 29) o quadro descrito até então, no que se refere às 

transformações urbanas, é relativamente quebrado a partir da segunda metade do 

século XIX, quando, a partir da produção de café, o estado de São Paulo se torna o 

pólo dinâmico de vasta área que abrange os estados mais ao sul e vai incluir, ainda 

que de modo incompleto, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Ainda aqui, a explicação 

pode ser buscada nas mudanças ocorridas tanto nos sistemas de engenharia 

(materialidade), quanto no sistema social. De um lado, a implantação de estradas de 

ferro, a melhoria dos portos, a criação de meios de comunicação atribuem uma nova 

fluidez potencial a essa parte do território brasileiro. 

Milton Santos (1993) analisa todo o processo de desenvolvimento da urbanização 

no Brasil. Para isso, considera que, a partir dos anos 1940-1950, é a lógica da 

industrialização que prevalece: o termo industrialização não pode ser tomado, aqui, 

em seu sentido estrito, isto é, como criação de atividades industriais nos lugares, 

mas em sua mais ampla significação, como processo social complexo, que tanto 

inclui a formação de um mercado nacional, quanto os esforços de equipamento do 

território para torná-lo integrado, como a expansão do consumo em formas diversas, 

o que impulsiona a vida de relações (leia-se terciarização) e ativa o próprio processo 

de urbanização. Sendo assim, Santos (1993) afirma que “essa nova base econômica 

ultrapassa o nível regional, para situar-se na escala do país; por isso, a partir daí, 

uma urbanização cada vez mais envolvente e mais presente no território dá-se com 

o crescimento demográfico sustentado das cidades médias e maiores, incluídas, 

naturalmente, as capitais de estado.” (SANTOS, 1993, p.30).  

Neste contexto, Santos (2005, p. 9) define que a urbanização brasileira é reflexo 

das mudanças ocorridas no cenário econômico mundial, para ele, a urbanização se 

avoluma e a residência dos trabalhadores agrícolas é cada vez mais urbana. Mais 

que a separação tradicional entre um Brasil urbano e um Brasil rural, há, hoje, no 

país, uma verdadeira distinção entre um Brasil urbano (incluindo áreas agrícolas) e 

um Brasil Agrícola (incluindo áreas urbanas). No primeiro, os nexos essenciais 

devem-se, sobretudo, a atividades de relação complexas e, no segundo, a 

atividades mais diretamente produtivas.”  
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Milton Santos conclui ainda que: 
 
O campo brasileiro moderno repele os pobres, e os trabalhadores da 
agricultura capitalizada vivem cada vez mais nos espaços urbanos. A 
indústria se desenvolve com a criação de pequenos números de empregos, 
e o terciário associa formas modernas a formas primitivas que remuneram 
mal e garantem ocupação. (SANTOS, 2005, p. 11). 

 
Quando analisada a realidade brasileira perante as transformações ocorridas por 

meio do acelerado processo de urbanização, não só no nosso território, mas em 

todo o mundo, e por meio de significativas mudanças na sua estrutura político e 

social decorrentes de uma globalização avassaladora, cada vez mais o urbano 

assume as características do local de concentração da população, do trabalho, da 

renda, da articulação do mercado e da lógica do consumo que fazem do lugar 

representando pelo espaço urbano, campo de disputa e interlocução de interesses 

que fragmentam as relações humanas e tornam o espaço urbano cada vez mais 

técnico e racional.  

Pelo exposto é válido ressaltar que a urbanização, como fenômeno irreversível, 

promove, permanentemente, uma mudança de comportamento da sociedade, 

principalmente quando inserimos o papel central exercido pelo consumo e pelo 

lucro, características marcantes da sociedade urbana contemporânea. 

Com isso, vale destacar que a consolidação do atual estágio da urbanização 

brasileira nos remete a uma reflexão sob os diferentes fatores e agentes envolvidos 

nesse processo, sendo que, a cidade contemporânea, torna-se o espaço de 

múltiplas velocidades, da superposição de redes materiais e imateriais norteadas 

pela dimensão espacial da vida em sociedade.  

No que se refere à urbanização brasileira, Csaba Deák (1999, p.13) afirma que 

esse processo se iniciou após a nação-Estado se consolidar. Para autor, naquele 

momento, tais movimentos foram denominados de “separatistas e/ou republicanos, e 

suas ações disseminavam pelo território nacional, nos idos do século XIX, de norte a 

sul do país, com intensidade maior em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do 

Sul e Pará.  

Deák (1999, p. 16) aponta ainda que:  

 
O Estado do Brasil era um Estado nacional, mas embargado por instâncias 
subnacionais e entraves funcionais institucionalizados que o fragilizavam e 
dele fizeram o ‘gigante com pés de barro’. A produção de uma 
compreensão/interpretação desse processo em sua especificidade só pode 
ser realizada endogenamente (O assunto de Colombo devia ser tratado por 
um Americano - enunciava já Machado de Assis), vale dizer, sem recurso à 



32 

 

importação de ideias que inevitavelmente se referem a processos sociais 
diversos do nosso. O que define uma agenda não-desprezível, pois 
descrever, entender ou interpretar o processo de urbanização do Brasil 
implica, na verdade, descrever, entender, interpretar a natureza de sua 
própria sociedade.      

 

Para Nestor Goulart Reis, em “Notas sobre Urbanização Dispersa e Novas Formas 

de Tecido Urbano”, (REIS, 2006, p.21), é importante que se considere que, após 

1950, os índices de urbanização se acentuaram em todos os continentes e, como 

resultado define-se que: 

 
a) surgiram os sistemas urbanos com formas mais complexas e as áreas 
metropolitanas, mesmo em países com nível médio de industrialização, 
como é o caso das regiões metropolitanas de alguns dos países pobres; b) 
nos países e regiões que já apresentavam índices elevados de urbanização, 
ocorreu um adensamento maior, atingindo níveis próximos de 100%. Esse 
adensamento pode ser constatado em metrópoles tão distintas entre si 
como Nova York e Buenos Aires. Nessas regiões, onde as taxas de 
natalidade já eram baixas e as de urbanização elevadas, ocorreu uma nova 
onda de migração rural-urbana, com fluxos direcionados para as cidades 
médias e metrópoles, as quais, em alguns casos, tiveram sua população 
dobrada, forçando significativas mudanças internas em sua estrutura.  
 

 

Sobre a organização do território brasileiro, Milton Santos (2001) identifica três 

grandes momentos que devem ser destacados nesta abordagem. O primeiro 

período é marcado pelos tempos lentos da natureza comandando as ações 

humanas de diversos grupos indígenas e pela instalação dos europeus, 

empenhados todos, cada qual a seu modo, em amansar esses ritmos. A unidade, 

então, era dada pela natureza, e a presença humana buscava adaptar-se aos 

sistemas naturais. Num período pré-técnico, a escassez era a dos instrumentos 

artificiais necessários ao domínio desse mundo natural. 

Outra etapa deste processo de organização do território, conforme descreve 

Santos (2001), é marcada pela segunda grande fase, a fase dos meios técnicos, que 

gradualmente buscam acentuar o império da natureza. A mecanização seletiva 

desse verdadeiro conjunto de “ilhas” que era o território exige que se identifiquem 

subperíodos. As técnicas pré-máquina e, depois, as técnicas da máquina – mas 

apenas na produção - definem o Brasil como um arquipélago da mecanização 

incompleta. Mais tarde, com a incorporação das máquinas ao território (ferrovias, 

postos, telégrafo), estaríamos autorizados a apontar um meio técnico da circulação 

mecanizada e da industrialização balbuciante, caracterizado também pelos 

primórdios da urbanização interior e pela formação da Região Concentrada. No pós-
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guerra sobrevém a integração nacional, graças à construção de estradas de 

rodagem, à continuação do estabelecimento das ferrovias e a uma nova 

industrialização. Dá-se uma integração do território e do mercado, com uma 

significativa hegemonia paulista. 

O terceiro grande período, apontado por Milton Santos, refere-se ao período da 

construção e difusão do meio técnico-científico que, no Brasil dos anos 1970, 

caracterizou-se, entre outros aspectos, por uma revolução das telecomunicações. É 

sobretudo nesse momento que, ultrapassando o seu estágio de pontos e manchas, 

o meio técnico realmente se difunde. Mas o novo meio geográfico (técnico-científico-

informacional) permanece circunscrito a algumas áreas. Já com a globalização, 

informação e finanças passam a configurar a nova geografia, distinguindo os lugares 

segundo a presença ou a escassez das novas variáveis-chave. Com o meio técnico-

científico-informacional, agravam-se as diferenças regionais e aumenta a 

importância da Região Concentrada com a hegemonia paulista, mas também a partir 

da ocupação de áreas periféricas com produções modernas. 

Bertha Becker e Cláudio Egler, em “Brasil, Uma Nova Potência na Economia-

Mundo”, de 1998, afirmam que a urbanização do Brasil adquiriu um novo significado 

perante um acelerado processo de transformações sociais, econômicas, políticas 

com impacto direto no cenário de formação da estrutura urbana. 

Becker e Egler (1998, p. 182) afirmam que o Brasil se transformou em país 

urbano, em poucas décadas, comprimindo no tempo um processo que alhures se 

fez muita mais lentamente. As áreas urbanas passaram a concentrar 80 milhões de 

indivíduos. Ao contrário dos países latino-americanos como os do Cone Sul, que têm 

urbanização mais estabilizada, o Brasil manifesta um processo extremamente 

dinâmico devido, em grande parte, ao próprio crescimento urbano - que não se 

reduz à mera “inchação” das cidades - à mobilidade da população e à fronteira 

móvel. 

Os autores apontam que entre 1950-80, dobrou o número total das cidades, mas o 

crescimento mais significativo ocorreu nas cidades médias e grandes. As cidades de 

mais de 100.000 habitantes passaram de 11 para 95, representando em 1980, 

48,7% da população urbana do país. Dois movimentos complementares 

caracterizam a urbanização: a acentuação da concentração e a tendência á 

dispersão espacial (DAVIDOVICH; FRIENDRICH, 1988). 
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Em termos de concentração, Becker e Egler (1998, p. 182) define que as regiões 

metropolitanas aumentaram sua participação relativa, nos anos 70, de 25,5% para 

29,0% do total da população urbana. A indústria teve papel central no crescimento 

das metrópoles e das aglomerações urbanas imediatamente abaixo deste nível. 

Segundo os autores, somente as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de 

Janeiro - com 12 milhões e 9 milhões de habitantes, respectivamente – juntas 

respondiam, em 1980 por 75,4% do pessoal ocupado e quase 65% do valor da 

transformação na industria em todo país. 

 

1.3 Espaço Técnico e as Transformações da Sociedade Urbana 

 

Em “Tecnópolis Del mundo: La formácion de los complejos industriales Del siglo 

XXI”, de 2001, Manuel Castells e Peter Hall apontam um cenário complexo em torno 

das cidades, norteadas pela lógica de uma nova estrutura econômica, para isso 

estes autores afirmam: 

 
La estructura de ciudades y regiones está siendo profundamente modificada 
y condicionada en su dinãmica del crecimiento por la interacción de tres 
grandes processos históricos: la revolución tecnolófica, la formación de una 
economía global y el surgimiento de uma forma informacional de produción 
económica y gestión. (CASTELLS; HALL, 2001, p. 17). 

 
 

Castells e Hall (2001, p. 17) apresentam um diagnóstico objetivo, 

substancialmente, pautado em analisar os impactos da evolução da técnica e o 

desenvolvimento dos complexos industriais, considerando-os, principais 

articuladores do novo significado imposto às cidades e a evolução do espaço urbano 

como cenário das múltiplas relações e interesses. Os autores consideram que as 

tecnópolis, centros planejados para promoção da indústria de alta tecnologia, são na 

realidade as transformações fundamentais, que redefinem as condições e os 

processos de desenvolvimento local e regional. Ao gerar os materiais básicos para 

economia informacional, as tecnópolis constituídas de minas e fundições da era 

informacional, receberam menos atenção que seus equivalentes da economia 

industrial.  

Pelo exposto Castells e Hall (2001) descrevem ainda que cenas como essa 

relacionada ao espaço das cidades enquanto tecnópolis, tornaram-se frequente na 
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periferia de praticamente toda a área urbana e dinâmica do mundo. Sua aparência 

física é tão semelhante - que em Cambridge, Ingraterra ou Cambridge, 

Massachusetts, em Moutain View, Califórnia, e Munique, Alemanha - o viajante 

desamparado, que caiu de pára-quedas, só podia adivinhar a identidade do país, e 

muito menos a da cidade. Os espaços assim formados correspondem a uma gama 

confusa de nomes que invariavelmente, trocam alguns elementos-chave, tais como 

técnico, ciência, século XXI, parque, praça, cidade e utopia. 

Para Castells e Hall (2001, p. 21-22) as tecnópolis passam por uma nova 

realidade, realidade esta que está explicita nas modificações que as cidades e 

regiões estão passando, modificando profundamente suas estruturas, que estão 

condicionadas a sua dinâmica de crescimento, sendo que para eles, este fenômeno 

passa por três importantes processos históricos interrelacionados, sendo eles:  

Primeiro, uma revolução tecnológica, com base principalmente na tecnologia da 

informação (incluindo a engenharia genética), como transcendentais, pelo menos, tal 

como as duas revoluções industriais basearam-se na descoberta de novas fontes de 

energia.  

O segundo processo apontado por Castells e Hall (2001) refere-se a formação de 

uma economia global, que representa a estrutura de todos os processos de 

produção a nível global econômico, e as fronteiras nacionais e governos nacionais 

permanecem sendo elementos essenciais e os principais articuladores das 

estratégias que são postas perante a competição internacional. Neste sentido, por 

economia global compreende-se que ela funcione em tempo real, como uma 

unidade em um espaço global de capital e gestão, trabalho, tecnologia, informação 

ou mercados. Mesmo campanhias estagnadas, dirigidos aos mercados domésticos, 

dependem da dinâmica e da lógica da economia global, por intermédio de seus 

clientes, fornecedores e concorrentes. O desempenho relacionado ao acelerado 

processo de integração europeia e a criação do novo Espaço Econômico Europeu 

intensificam essas tendências para a globalização e interdependência da economia 

mundial. 

Por fim, o terceiro processo descrito por Castells e Hall, fortalece a importância 

do surgimento das novas formas de produção e gestão econômica, denominados 

pelos sociólogos e economistas como informacional. Suas características essenciais 

são definidas pela competitividade e produtividade. 
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Castells e Hall (2001, p.23) reiteram ainda que estes três processos estão 

interligados. A economia informacional é a economia global, porque a capacidade 

gerada pelas novas forças produtivas precisam de uma constante expansão em um 

mercado global dominado por uma nova hierarquia do poder econômico, que 

depende fundamentalmente da informação e da tecnologia, e que cada vez mais o 

tempo é menos condicionado - se descartarmos temporariamente as fontes de 

energia não-renováveis - para o custo de mão de obra e matérias-primas. A 

revolução tecnológica oferece a infraestrutura necessária para o processo de 

formação de uma economia global de informação e é incentivado pelas exigências 

funcionais gerados por essa economia. 

Com o surgimento de um novo espaço industrial, Castells e Hall (2001) definem 

que esse novo espaço industrial é globalmente interdependente, isso leva a uma 

reestruturação da dimensão desempenhada pelas cidades e pelas regiões. 

Para tal afirmação, os autores indicam que, certamente, o paradoxo mais 

fascinante reside no fato de que em uma economia global, que é composta por 

fluxos de infraestrutura produtiva, cidades e regiões estão se tornando cada vez 

mais importantes agentes do desenvolvimento econômico. 

Castells e Hall (2001), a respeito dos impactos da inovação e do desenvolvimento 

tecnológico nas cidades e regiões, indicam que, no entanto, o fim do século XX 

testemunhou uma inegável redistribuição de grande magnitude em termos de 

inovação tecnológica e empresarial e as iniciativas do campo da geografia 

econômica mundial industrial mudou fundamentalmente. O fato de que os governos 

locais e regionais têm sido rápidos em adotar o novo modelo de desenvolvimento 

não demonstram sua percepção de que estamos realmente no meio de uma 

transição para uma nova forma de gestão produtiva e esse processo requer 

iniciativas institucionais que atuem por meio do mercado. 

 

Em a “Natureza do Espaço - Técnica e Tempo. Razão e Emoção”, de 2006, 

Milton Santos relata que as características da sociedade e do espaço geográfico, em 

um dado momento de sua evolução, estão em relação com um determinado estado 

das técnicas. Desse modo, o conhecimento dos sistemas técnicos sucessivos é 

essencial para o entendimento das diversas formas históricas de estruturação, 

funcionamento e articulação dos territórios, desde os albores da historia até a época 

atual. Santos considera que “cada período é portador de um sentido, partilhado pelo 
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espaço e pela sociedade, representativo da forma como a história realiza as 

promessas da técnica.” (p.137). 

Para Milton Santos (2006, p. 138) é importante que se considere o seguinte: 

 
O papel que as técnicas alcançaram, através da máquina, na produção da 
história mundial, a partir da revolução industrial, faz desse momento um 
marco definitivo. É, também, um momento de grande aceleração, ponto de 
partida para transformações consideráveis.  

 

Milton Santos define que a evolução interna dos sistemas técnicos é 

caracterizada por uma busca de coerência entre suas peças, isto é, seus elementos 

materiais e sociais.  

Em relação ao sistema técnico atual, cabe aqui ressaltar, conforme diz Milton 

Santos (2006, p.143) que uma das características marcantes do sistema atual, 

comparado com os anteriores, é a rapidez de sua difusão. As inovações técnicas 

introduzidas nos vinte anos após a segunda guerra mundial se espalharam duas 

vezes mais rapidamente do que aquelas introduzidas depois da primeira guerra 

mundial e três vezes mais do que as introduzidas entre 1890 e 1919. Essa rapidez 

na adoção das novas tecnologias também pode ser medida com outros parâmetros, 

por exemplo, o respectivo período de desenvolvimento, constituído pela soma de 

dois momentos, isto é, o período de incubação e o período de desenvolvimento 

comercial, ou, em outras palavras, o tempo que dura entre o encontro de uma nova 

tecnologia, sua aceitação como válida para fins industriais e sua afirmação histórica, 

com o seu uso generalizado.  

Santos (2006) reforça essa discussão dizendo que no começo do século XX, o 

período de desenvolvimento de uma tecnologia era, em media, de 37 anos, prazo 

que baixa para 24 anos no período entre as duas guerras mundiais, para reduzir-se 

a 14 anos após a Segunda Grande Guerra. A velocidade de adoção neste último 

período é duas vezes maior que no segundo e três vezes maior que no primeiro. 

Será temerário indicar qual é, hoje, o período de desenvolvimento. 

Dentro da perspectiva da análise do espaço que é cada vez mais técnico e sob a 

ótica das empresas globais, Milton Santos define o seguinte: 

 
Assim, o novo espaço das empresas é o mundo (SAVY; VELTZ, 1993, p.5). 
As maiores empresas não são, apenas, multinacionais, são empresas 
globais. Sua organização é bem diferente se as compararmos com  as 
transnacionais que funcionam em um âmbito geográfico mais restrito 
(DULONG, 1993, p.167; 2006, p.163). 
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1.4 Planejamento Urbano e a Política Urbana no Brasil 

 
Para Maricato (2011, p.15) a ditadura promoveu, com o Golpe Militar de 1964, o 

fim de um ciclo de luta pela reforma urbana, patrocinado especialmente por 

arquitetos progressistas. Maricato (2011) afirma que, de forma bem diferente, sem a 

repressão direta, mas ao contrário, ampliando a participação social, o Governo Lula 

(e especialmente o capitalismo global) marca o fim de um outro ciclo sobre o mesmo 

tema, que foi patrocinado, durante duas décadas, por um  amplo arco de forças 

sociais - lideranças populares, lideranças sindicais, lideranças profissionais, 

religiosos, intelectuais, parlamentares, pesquisadores acadêmicos, ONGs etc. em 

ambos os períodos, o capitalismo brasileiro passou por mudanças marcantes. (p.15). 

Neste contexto, Maricato (2011, p. 15) define que, após os anos de dominação 

neoliberal, especialmente após o final dos anos de 1980, quando qualquer utopia 

situada fora do controle ou incentivo do mercado parece absurda, deve ser difícil 

para os jovens do novo século entenderem a importância dessa experiência. 

Segundo Maricato (2011) apesar do sentimento de temor diante da tarefa, quando 

Luiza Erundina venceu, inesperadamente, a eleição para a Prefeitura de São Paulo, 

em outubro de 1988, entregamo-nos totalmente à chance de colocar em prática tudo 

que vínhamos discutindo. Segundo a autora, outras cidades já estavam mais 

avançadas na venturosa experiência, como era o caso de porto Alegre e Diadema. 

Maricato (2011) afirma ainda que: 

 

Para arquitetos e urbanistas, a experiência prática é fundamental. A 
ausência dela dá lugar a uma inevitável frustração. Para aqueles que são 
engajados politicamente com a construção de um espaço mais saudável e 
mais justo, a venda alienada da força de trabalho é insuportável. Algumas 
obras pontuais nas periferias urbanas nos ocuparam nos anos de 1970, no 
contexto das Comunidades Eclesiais de Base e dos movimentos sociais que 
renasciam. Depois surgiram as primeiras experiências de prefeituras 
municipais democráticas – quando a esquerda começou a ganhar eleições 
fora das capitais, já que nessas cidades os prefeitos eram nomeados pela 
ditadura militar até 1985. Mas governar São Paulo, a maior cidade do país, 
era algo antes impensável. (MARICATO, 2011, p.18). 

 

Maricato (2011) relata sua experiência na Secretaria de Habitação e 

Desenvolvimento Urbano (Sehab - Município de São Paulo) a qual dirigiu no período 

entre 1989 e 1992, afirmando que a mesma estava organizada para tratar da cidade 

formal e seus 1.500 funcionários se ocupavam dos locais de moradia pobres apenas 

marginalmente. O aumento da cidade informal exigiu crescentemente da máquina 
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pública - não só em São Paulo, mas em todas as grandes cidades - uma atenção 

que ela não pretendia nem estava preparada para dar. Segundo a autora, afinal, 

jogar para os ombros dos trabalhadores o custo de sua própria reprodução na 

cidade por meio da autoconstrução das casas e ocupações irregulares do solo é 

parte intrínseca da condição capitalista periférica de barateamento da força de 

trabalho, de um lado, e manutenção de um mercado residencial restrito ao “produto 

do luxo”, de outro.  

A autora diz que, rotineiramente, a atenção do governo municipal aos “informais” 

surgia apenas em determinados momentos, quando alguma tragédia (enchentes, 

desmoronamentos, incêndios em favelas) fazia vítimas e a cidade informal teimava 

em aparecer pelas costuras do tecido que pretendia ocultá-la. Estamos nos referindo 

à representação ideológica da cidade ou da cidade onde mora a elite, como nota em 

inúmeros livros, Flávio Villaça. Além das ocorrências “inesperadas”, apenas a 

transferência de população - quase que invariavelmente pobre - que morava no 

trajeto de alguma grande obra de expansão da cidade também exigia que a máquina 

administrativa, chamada de pública, encarasse a cidade informal. (MARICATO, 

2011, p. 20). 

Maricato (2011, p. 20) relata que, a palavra de ordem de “inverter prioridades”, 

daquela gestão, implicou uma pequena e traumática guerra, onde não faltaram 

processos jurídicos que atingiram a quase totalidade dos secretários de primeiro 

escalão. Luiza Erundina foi ré de várias dezenas de processos. Essa forma das 

forças conservadoras oferecerem resistência às mudanças incluiu até mesmo a 

iniciativa de um ex-delegado do antigo Departamento de Ordem Política e Social 

(Dops), extinto após o final da ditadura, de indiciar a prefeita, a mim, o Nabil Bonduki 

(Superintendente de Habitação Popular) e as lideranças das Associações de 

Construção por Mutirões por crime previsto na lei 6.766/79. Ou seja, fomos 

indiciados como loteadores clandestinos.  

Inverter prioridades significava transformar o orçamento e todos os 
procedimentos - incluindo corações, mentes e “especializações” dos 
servidores da máquina “pública” - em realmente públicos. Alguns 
paradigmas foram quebrados: projetos de habitação social mostraram boa 
arquitetura, alta qualidade de construção, adequada inserção na malha 
urbanizada, participação social; métodos de intervenção em áreas de risco 
geotécnico foram desenvolvidos; novo arranjo de fiscalização integrada dos 
mananciais foi colocado em prática (operação denominada SOS Mananciais 
que mais tarde foi desmontado pelo governo de Mário Covas); novas leis 
permitiram abrir novas possibilidades para as edificações. Esta lista seria 
muito longa se lembrássemos das inovações de todo o governo nas áreas 
de saúde, cultura, educação, drenagem, coleta de lixo. Vale lembrar que 
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essas inovações não se davam apenas em São Paulo, mas em muitas 
prefeituras de todo o país, nos anos de 1980 e 1990. (MARICATO, 2011, 
p.22). 
 
 

Para Maricato (2011, p.23) apesar das dificuldades vividas na Prefeitura de São 

Paulo, a mesma não hesitou quando foi convidada para uma nova experiência de 

administração pública em 2002. Para uma profissional, acadêmica e militante política 

como eu, ter a oportunidade de propor um organismo estatal nacional no Governo 

Lula, que resgatasse a social e institucionalmente ignorada questão urbana e 

naquela ocasião, diferentemente do que ocorreu no período ditatorial, de forma 

democrática, foi um convite irresistível. Além do mais, é preciso lembrar que isso se 

deu em uma conjuntura dominada pelo declínio do Estado provedor e até mesmo as 

políticas setoriais de habitação, saneamento e transporte haviam sido abandonadas 

de um modo geral. 

Segundo Maricato (2011, p. 25) Olívio Dutra, escolhido para primeiro Ministro das 

Cidades (MCidades), vinha da reconhecida experiência de governar Porto Alegre, 

onde muitas iniciativas inovadoras de política municipal tinham se desenvolvido. 

Para autora, algumas características raras e semelhantes aproximam Olívio Dutra de 

Luiza Erundina. Ambos são pessoalmente dedicados à construção de políticas de 

Estado com caráter público e democrático. Honestos, éticos, companheiros leais. 

Nutrem um profundo respeito pelo conhecimento técnico engajado socialmente. 

A nova conjuntura proposta pelo Governo Lula com a criação do Ministério das 

Cidades trouxe à tona a possibilidade de se prever uma estruturação a longo prazo 

das políticas voltadas para articulação e planejamento urbano. Tendo como base a 

construção de programas específicos para sanar os problemas de moradia, 

saneamento ambiental - água, esgoto, drenagem e coleta e destinação de resíduos 

sólidos, além de mobilidade urbana e trânsito, a nova estrutura proposta (MCidades) 

avançou os debates e discussões a respeito das políticas urbanas, sendo que para 

Maricato (2011) pode-se constatar o seguinte: 

 

Após 8 anos de criado o MCidades entretanto, o destino das cidades 
brasileiras está longe de mudar de rumo. Podemos dizer que os 
movimentos ligados à Reforma Urbana “bateram no teto”, isto é, estão 
fragmentados e muitos desmobilizados e têm poucas possibilidades de 
avanço real na linha preconizada pelas agendas tão debatidas em um sem 
número de encontros, reuniões, congressos, seminários etc. As originais 
experiências de gestão municipais democráticas e populares que marcaram 
os anos de 1980 e 1990 parecem ter se esgotado. A evidência insofismável 
é de que as cidades continuam piorando e a questão fundiária, que ocupa a 
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centralidade das propostas de Reforma Urbana e do Direito à Cidade há 
mais de meio século, não avançou de forma significativa. O MCidades 
constitui uma central pródiga em anunciar obras, gerenciadas pela Caixa, 
que entretanto guardam pouca coerência entre si ou com uma orientação 
que defina um adequado e sustentável desenvolvimento urbano ou 
metropolitano, em que pese o esforço de muitos técnicos ou militantes 
profissionais e políticos que fazem parte dos quadros da máquina federal. 
(p.27-28). 
 

Em relação à mudança ocorrida no capitalismo brasileiro, Maricato (2011, p. 29), 

afirma que, o Brasil passou, em poucos anos, entre o final do século XX e início do 

atual, de um país tido como inviável e sem futuro, motivo de piada sempre lembrada 

como a declaração atribuída (sem provas) a Charles de Gaule (“O Brasil é um país 

que não deve ser levado a sério”) a um player internacional e país de oportunidades. 

A reorganização do capitalismo brasileiro acarretou mudanças sociais, 

demográficas, regionais e culturais ainda pouco assimiladas até mesmo no universo 

acadêmico (cf.IHU/CEPAT, 2009). Parte dessas mudanças foi orientada pelo lugar 

que o Brasil passou a ocupar na fase de expansão internacional do capitalismo 

conhecida por globalização. Parte se deveu à forma como as forças políticas 

internas, especialmente as políticas de Estado, conduziram o país nesse contexto. 

Neste contexto, Maricato afirma que, durante os 8 anos de seu governo, FHC, 

voluntária ou involuntariamente, liderou um movimento neoliberal em perfeita 

consonância com as orientações emanadas pelo chamado Consenso de 

Washington (ver BATISTA, 1994). Rompeu com a herança varguista substituindo o 

modelo de Estado forte e de fortalecimento das empresas estatais para um Estado 

baseado no trinômio liberalização, privatização de desregulação. Essa mudança 

permitiu uma gigantesca transferência de ativos do Estado para o mercado abrindo 

setores estratégicos para o capital internacional: finanças, telefonia, mineração e 

energia. (2011, p. 30). 

Para elucidar as mudanças socioeconômicas e políticas ocorridas no Brasil a partir 

da década de 1990, Maricato faz um comparativo entre a era FHC com o primeiro e 

segundo governo Lula, descrevendo os passos fundamentais de ambos que 

nortearam a inserção do país no cenário político e econômico mundial. 

Para Maricato (2011) o primeiro governo de Lula não rompeu com essa 

orientação, ao contrário, aumentou a taxa de juros que chegou a 26,5%, aumentou o 

superávit primário de 3,5% para 3,75% e depois para 4,2% e fez cortes de R$ 14 

bilhões no orçamento comprometendo o gasto de todas as áreas do governo, com 

exceção das políticas sociais focadas. Conceitos utilizados pelo Fundo Monetário 
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Internacional (FMI) continuaram sendo utilizados mesmo após o Brasil pagar sua 

dívida e desligar-se do monitoramento que o Fundo fazia sobre as contas nacionais. 

As limitações eram tão radicais que 50% dos recursos liberados para despesa eram 

contingenciados durante o ano todo sendo liberados para emprenho na última 

semana do ano para serem gastos no ano seguinte. Nessas condições, eram letras 

mortas o PPA (Plano Plurianual), elaborado em meio a muita discussão no interior 

do governo, a LOA (Lei Orçamentária Anual), aprovada no Congresso Nacional em 

meio a muitas negociações, os Planos de Metas de cada ministério ou órgão federal. 

Enfim, o Ministério da Fazenda exercia uma verdadeira ditadura sobre o que era 

chamado “gasto” (o que pelo conceito do FMI poderia significar toda despesa que 

não podia ser privatizada, como por exemplo, água e esgoto em favelas). (p. 31). 

O segundo governo Lula trouxe uma grande mudança na orientação da política 

econômica. Depois de Palocci ter sido afastado (ainda no final do primeiro governo), 

com Dilma Rousseff na Casa Civil, teve início no governo uma orientação 

desenvolvimentista. Em Estado forte que investe na construção de infraestrutura 

econômica e social e ainda na ampliação de conglomerados brasileiros privados, 

para torná-los competitivos no mercado internacional. (MARICATO, 2011, p. 31). 

Maricato (2011) diz que: 

 

A estratégia de fortalecimento de gigantescas empresas nacionais se 
combina às exigências e oportunidades oferecidas pela expansão capitalista 
mundial. Dentre as empresas brasileiras mais internacionalizadas estão a 
Gerdau, a Norberto Odebrecht, a Vale, a Petrobras, a Marco Polo, Sabó, 
Embraer, Natura e Andrade Gutierrez. (p.32). 

 

Em relação às políticas urbanas, Maricato (2011, p. 42-43) reforça que, no 

contexto de tantas mudanças, como vimos, alguns aspectos das políticas sociais 

avançaram e alguns aspectos ligados ao “poder do atraso” ficaram intocados. O 

MCidades foi dos que foram sacrificados em nome da ampliação do apoio ao 

governo no Congresso Nacional. Não permaneceu, portanto, com as forças 

progressistas, em que pese à manutenção de uma parte da equipe original que 

permaneceu no ministério ou na vice-presidência do governo da Caixa. A Casa Civil 

concentrou o desenho da grande política (Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV)), diminuindo o poder do 

MCidades. Perdeu-se a possibilidade da mudança que deveria instituir um novo 

paradigma sobre o universo urbano na sociedade brasileira. Perdeu-se a 
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possibilidade de uma proposta original (sinônimo de peculiar, singular, diferente, 

incomum, extraordinária), que dialogasse com a experiência vivida pela grande 

maioria dos moradores das cidades. 

Cabe aqui ressaltar, conforme nos diz Maricato (2011) que a competência 

governamental sobre as cidades obedece a um desenho complexo proveniente das 

atribuições previstas na Constituição Federal (CF) de 1988, marcadamente 

descentralizadora. Saneamento, coleta e destinação do lixo, transporte urbano, 

controle sobre o uso e ocupação do solo (quando não há implicação ambiental) são 

competências municipais no Brasil. (p.43). 

 Sobre a falta de definição clara das competências dos entes federativos em 

relação às cidades, Maricato (2011, p. 44) define que, quando se trata de matéria 

relacionada ao meio ambiente, pois todos os níveis da federação têm direito de 

intervir obedecendo a alguma hierarquia. O poder legal do executivo federal sobre o 

desenvolvimento urbano, em especial sobre seu aspecto central, que é o controle 

sobre uso e ocupação do solo, é muito pequeno. Como grande investidor em obras 

urbanas, o executivo federal tem a chance de impor alguma regulação, como são os 

casos da exigência de planos municipais - urbanísticos, de saneamento, de 

habitação, de transporte - e também preconizam algumas leis federais ou alguns 

programas de investimento. Mas, nunca é demais repetir, não é por falta de planos e 

leis que as cidades no Brasil estão como estão. 

Pelo exposto, segundo Maricato (2011) construir um novo paradigma sobre as 

cidades, ainda que no contexto da periferia do capitalismo (ou seja, repetindo, não 

estamos no campo revolucionário) exigiria uma mudança cultural, e uma costura 

federativa, possível apenas a médio ou longo prazo. Combater o analfabetismo 

urbanístico significa elucidar a estratégia das forças selvagens que fazem do solo 

urbano e dos orçamentos públicos pasto para seus interesses. Listar as forças que 

têm poder sobre a produção das cidades já seria um tema fundamental desse 

aprendizado. Uma campanha pedagógica dirigida a funcionários públicos 

interessados (que não constituem a maioria), lideranças sociais, profissionais, 

sindicais e acadêmicas, estudantes, jornalistas, intelectuais, deveria colocar em 

oposição a essas forças as mesmas metas definidas durante décadas de militância 

dos movimentos sociais urbanos. Conhecer a realidade do conjunto das cidades 

brasileiras e a realidade específica de cada cidade exigiria ainda a incorporação do 

tema como matéria escolar do Ensino Fundamental, algo a ser definido juntamente 
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com o Ministério da Educação. A ignorância generalizada sobre o espaço geográfico 

e urbano no Brasil é imensa. Não é pouco frequente que shopping centers sejam 

tomados como pontos de referência nas cidades e rios, córregos, edifícios históricos, 

parques, sejam ignorados. O nome do próprio bairro pode ser esquecido como 

constatamos muitas vezes na periferia de São Paulo. O que não dizer da 

desinformação sobre a história da cidade e sobre o orçamento municipal. Essa 

ignorância contrasta com o conhecimento que se verifica, especialmente na 

população masculina, sobre detalhes da seleção brasileira de futebol ao longo de 

décadas. Seria viável, se não erradicar, ao menos minimizar, o analfabetismo 

urbanístico, a alienação em relação ao espaço urbano e as forças que o dominam, e 

criar uma nova cultura e um novo patamar de conhecimento sobre as cidades no 

Brasil e disseminar as propostas construídas pelo Movimento de Reforma Urbana? 

Como tarefa de governo, de um Estado forte, parece-me que é. Essa era uma das 

intenções da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, coordenadora técnica 

da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. (p.45-46). 

 
Mesmo no interior das forças de esquerda e reformista não havia clareza 
sobre como conduzir a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 
(PNDU) no Governo Lula. Para alguns a PNDU estaria resolvida quando se 
desse a integração entre as políticas setoriais e as instâncias federativas. 
Estes propunham um projeto de Lei – a criação do Sistema Nacional de 
Cidades – inspirado no SUS (Sistema Único de Saúde). O Sistema Nacional 
de Cidades resolveria o problema do arranjo federativo e intersetorial. 
(MARICATO, 2011, p. 46-47). 

 

Em relação à proposta de formulação de uma Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (PNDU), Maricato afirma que para muitos, a unidade e 

centralidade desta política era dada pelo Planejamento Urbano sob a forma de Plano 

Diretor ou algo equivalente que, fornecendo um cenário holístico, orientaria as 

políticas setoriais. (MARICATO,2011, p.47). 

Maricato (2011) afirma que o Plano Diretor (PD) tornou-se obrigatório para a 

parcela mais urbanizada dos municípios brasileiros, pelo Estatuto da Cidade, Lei 

Federal 10.257, promulgada em 2001. Sua inclusão na Constituição de 1988 e no 

Estatuto da Cidade se deu sem o apoio das forças sociais que compunham o 

movimento de Reforma Urbana. Durante o Regime Militar, uma produção numerosa 

e ineficaz de PDS, orientada e financiada pelo governo federal, conduziu à sua 

desmoralização até mesmo entre urbanistas. (p.47). 
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Segundo Maricato (2011) o Plano Diretor Participativo (PDP) foi objeto de 

campanha nacional no MCidades em 2006. Buscava-se tirar partido dessa 

compulsoriedade prevista no Estatuto da Cidade para disseminar o debate sobre “a 

cidade que temos e a cidade que queremos”. Mas como a proposta anterior - 

Sistema Nacional de Cidades -, o PDP também apostou no avanço institucional 

legal. (p.47). 

1.5 Crise Urbana nas Cidades Brasileiras 

 

Ermínia Maricato em “Brasil, cidades, alternativas para a crise urbana” apresenta 

um enfoque crítico sobre o quadro urbano brasileiro, tendo como proposta a 

construção de uma ponte entre o pensamento crítico a respeito do processo de 

desigualdade e segregação territorial da urbanização no Brasil e as propostas 

urbanísticas, que visam superar essa desigualdade e segregação. 

Para Maricato (2001) o Brasil, como os demais países da América Latina, 

apresentou intenso processo de urbanização, especialmente na segunda metade do 

século XX. Em 1940, a população urbana era de 26,3% do total. Em 2000 ela é de 

81,2%. Esse crescimento se mostra mais impressionante ainda se lembrarmos os 

números absolutos: em 1940 a população que residia nas cidades era de 18,8 

milhões de habitantes e em 2000 ela é de aproximadamente 138 milhões. 

Constatamos, portanto, que em sessenta anos os assentamentos urbanos foram 

ampliados de forma a abrigar mais de 125 milhões de pessoas. Considerando 

apenas a última década do século XX, as cidades brasileiras aumentaram em 

22.718.968 pessoas. Isso equivale a mais da metade da população do Canadá ou a 

um terço da população da França. (p.16). 

Em relação ao crescimento urbano acelerado do Brasil, Maricato (2011) faz a 

seguinte afirmação: 

Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidade, necessário 
para o assentamento residencial dessa população bem como de suas 
necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água 
etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha 
respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi 
ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. Bem 
ou mal, de algum modo, improvisado ou não, todos os 138 milhões de 
habitantes moram em cidades. (p. 16). 

 

Segundo Maricato (2011, p. 17) as reformas urbanas, realizadas em diversas 

cidades brasileiras entre o final do século XIX e início do século XX, lançaram as 
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bases de um urbanismo moderno “à moda” da periferia. Realizavam-se obras de 

saneamento básico para eliminação das epidemias, ao mesmo tempo em que se 

promovia o embelezamento paisagístico e eram implantadas as bases legais para 

um mercado imobiliário de corte capitalista. A população excluída desse processo 

era expulsa para os morros e franjas da cidade. Manaus, Belém, Porto Alegre, 

Curitiba, Santos, Recife, São Paulo e especialmente o Rio de Janeiro são cidades 

que passaram por mudanças que conjugaram saneamento ambiental, 

embelezamento e segregação territorial, nesse período. 

No que se refere à economia, Maricato (2011) descreve que, a economia manteve 

seu epicentro no setor agrário exportador até 1930, quando ocorre o que Florestan 

Fernandes denomina a revolução burguesa no Brasil. O Estado passa então a 

investir decididamente em infraestrutura para o desenvolvimento industrial visando a 

substituição de importações. A burguesia industrial assume a hegemonia política na 

sociedade sem que se verificasse uma ruptura com os interesses hegemônicos 

estabelecidos. Essa ambigüidade entre ruptura e continuidade, verificada em todos 

os principais momentos de mudança na sociedade brasileira, marcará o processo de 

urbanização com as raízes da sociedade colonial, embora ele ocorra em pleno 

século XX, quando formalmente o Brasil é uma República independente. A questão 

fundiária, que ocupou um lugar central nos conflitos vividos pelo país, no século XIX, 

se referia fundamentalmente ao campo. A crescente generalização da propriedade 

privada da terra, a partir de 1850, com a confirmação do poder político dos grandes 

proprietários nas décadas seguintes, e a emergência do trabalho livre, a partir de 

1888 (acontecimentos que estão interligados como já foi demonstrado por muitos 

autores), se deram antes da urbanização da sociedade. No entanto, a urbanização 

foi fortemente influenciada por esses fatores: a importância do trabalho escravo 

(inclusive para a construção e manutenção dos edifícios e das cidades), a pouca 

importância dada à reprodução da força de trabalho mesmo com a emergência do 

trabalhador livre, e o poder político relacionado ao patrimônio pessoal. (p.18). 

Ainda sobre o processo de industrialização, Ermínia Maricato diz que, mesmo 

assim, não há como não reconhecer que a industrialização que se afirma a partir de 

1930 e vai até o fim da Segunda Guerra Mundial constituiu um caminho de avanço 

relativo de iniciativas endógenas e de fortalecimento do mercado interno, com 

grande desenvolvimento das forças produtivas, diversificação, assalariamento 

crescente e modernização da sociedade, como nota Caio Prado. (2011, p. 18). 
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Maricato (2011) afirma que em 1950, o processo de industrialização entra em 

nova etapa. O país passa a produzir bens duráveis e até mesmo bens de produção. 

No entanto, segundo Celso Furtado, com essa “nova dependência” o centro das 

decisões é cada vez mais externo ao país e seu epicentro se distancia cada vez 

mais das necessidades internas. A dependência se aprofunda em relação à fase 

anterior, e se amplia a inserção subalterna do país na divisão internacional do 

trabalho. (p.19). 

De 1940 a 1980, o PIB brasileiro cresceu a índices superiores a 7% ao ano, 
um dos maiores do mundo no período. A riqueza gerada nesse processo 
permaneceu bastante concentrada, como veremos, embora, mesmo com a 
concentração da renda, o alto grau do crescimento econômico tenha influído 
na melhoria de vida de toda a população, especialmente aquela que 
abandonou o campo buscando melhores oportunidades nas cidades. 
(MARICATO, 2011, p. 20). 

 

Para Maricato (2011, p.21-22) a recessão que se seguiu nos anos 80 e 90, 

quando as taxas de crescimento demográfico superaram as do crescimento do PIB, 

fazendo com que a evolução do PIB per capita fosse negativa na década de 1980, 

trouxe um forte impacto social e ambiental, ampliando o universo de desigualdade 

social. 

Nessas décadas, conhecidas como “décadas perdidas”, a concentração da 

pobreza é urbana. Pela primeira vez em sua história, o Brasil tem multidões, que 

assumem números inéditos, concentradas em vastas regiões – morros, alagados, 

várzeas ou mesmo planícies - marcadas pela pobreza homogênea. Segundo estudo 

do IPEA, 33% dos pobres brasileiros se concentram no Sudeste, 

predominantemente nas metrópoles. Nos anos 80 a sociedade brasileira conheceu 

também, pela primeira vez, um fenômeno que ficaria conhecido como violência 

urbana: o início de uma escalada de crescimento do número de homicídios, sem 

precedentes na história do país. 

 
As décadas perdidas não são as únicas a registrarem as origens do que 
podemos chamar de tragédia urbana brasileira – enchentes, 
desmoronamentos, poluição dos recursos hídricos, poluição do ar, 
impermeabilização da superfície do solo, desmatamento, congestionamento 
habitacional, reincidência de epidemias, violência etc. O crescimento urbano 
sempre se deu com exclusão social, desde a emergência do trabalhador 
livre na sociedade brasileira, que é quando as cidades tendem a ganhar 
nova dimensão e tem início o problema da habitação. (MARICATO, 2011, p. 
22). 

 

Neste contexto, é válido destacar conforme cita Maricato (2011, p. 23) que o modo 

de vida da maior parte da população urbana, ao evidenciar a convivência dos bens 
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modernos e até mesmo do automóvel particular (de segunda ou terceira mão) com o 

ambiente de um casebre cuja construção parece remontar a uma era pré-moderna, 

nos leva á conclusão de que não dá para dissociar esse urbano e essa moradia 

dessa sociedade, desse modelo de industrialização e desenvolvimento. 

Para Ermínia Maricato (2011, p. 23), a tragédia urbana brasileira não é produto 

das décadas perdidas, portanto. Tem suas raízes muito firmes em cinco séculos de 

formação da sociedade brasileira, em especial a partir da privatização da terra 

(1850) e da emergência do trabalho livre (1888). 

Ainda sobre o padrão de urbanização do Brasil nos anos 80, Maricato (2011, p. 

25) descreve que o padrão de urbanização brasileiro apresenta mudanças, a partir 

dos anos 80, que merecem algum destaque. Embora as metrópoles apresentem 

crescimento maior do que o do país como um todo, seu ritmo diminuiu. As cidades 

de porte médio, com população entre 100 mil e 500 mil habitantes, crescem a taxas 

maiores do que as das metrópoles, nos anos 80 e 90 (4,8% contra 1,3%). 

Pelo exposto, Maricato (2011, p.26) diz que: 

 

É preciso considerar ainda que as periferias das metrópoles cresceram mais 
do que os núcleos centrais o que implica em um aumento relativo das 
regiões pobres. Das 12 regiões metropolitanas, os municípios periféricos 
cresceram 14,7%. Dessas metrópoles, as periferias que mais se 
expandiram, no período, foram: Belém (157,9%), Curitiba (28,2%), Belo 
Horizonte (20,9%), Salvador (18,1%) e São Paulo (16,3%) (IPEA, 1999). Em 
algumas metrópoles a diminuição do crescimento dos centros transformou-
se em crescimento negativo dos bairros centrais. Há estudos que 
evidenciam essa dinâmica em São Paulo e Rio de Janeiro (Silva, 1998). Em 
Belém, é o município central que apresenta crescimento negativo em 
contraposição ao gigantesco crescimento dos municípios periféricos.  
 

Segundo Maricato (2011, p.39) o processo de urbanização se apresenta como 

uma máquina de produzir favelas e agredir o meio ambiente. O número de imóveis 

ilegais na maior parte das grandes cidades é tão grande que, inspirados na 

interpretação de Arantes e Schwarz sobre Brecht, podemos repetir que “a regra se 

tornou exceção e a exceção regra”. A cidade legal (cuja produção é hegemônica e 

capitalista) caminha para ser, cada vez mais, espaço da minoria. 

Ermínia Maricato, diz que a industrialização baseada em baixos salários 

determinou muito do ambiente a ser construído. Ao lado do grande contingente de 

trabalhadores que permaneceu na informalidade, os operários empregados do setor 

industrial não tiveram seus salários regulados pelas necessidades de sua 

reprodução, com a inclusão dos gastos com moradia, por exemplo. A cidade ilegal e 
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precária é um subproduto dessa complexidade verificada no mercado de trabalho e 

da forma como se processou a industrialização. Até mesmo parte dos trabalhadores 

empregados na indústria automobilística, que ingressa no Brasil nos anos 50, mora 

em favelas. (2011, p. 41). 

Para Maricato (2011, p. 45) apesar de o processo de urbanização da população 

brasileira ter se dado, praticamente, no século XX, ele conserva, como vimos muitas 

das raízes da sociedade patrimonialista e clientelista próprias do Brasil pré-

republicano. As resistências que, durante décadas, buscaram contrariar a abolição 

do trabalho escravo marcaram o surgimento do trabalho livre. A cidade é, em grande 

parte, reprodução da força de trabalho. Desde sempre, essa reprodução, entre nós, 

não se deu totalmente pelas vias formais e sim pelos expedientes de subsistência. 

Essa característica marca decisivamente a produção das cidades.  

 

1.6 Desenvolvimento Econômico: Marcas da Evolução Urbana em Minas Gerais 

 

Scavazza (2003) em seus estudos sobre as diferenças socioeconômicas das 

regiões de Minas Gerais aponta que, Minas Gerais, possuindo uma área de 588.384 

km², ocupa 6,9% do território brasileiro e 63,5% da Região Sudeste. É o Estado que 

tem o maior número de municípios do País: 853. Conta com numerosa variedade de 

tipos de clima, relevo e vegetação, além de possuir grande diversidade cultural. 

Sacavazza reforça que, por esses e outros fatores, é inegável que Minas é um 

estado desigual. 

Para Scavazza (2003), metade das regiões de planejamento de Minas Gerais 

cresceu a uma taxa maior que a do Estado. A região que mais cresceu foi a Central 

(19,34%), seguida pelas regiões do Triângulo (18,31%), Centro-Oeste (14,93%), Alto 

Paranaíba (14,82%) e Sul (14,55%). Três regiões apresentaram crescimento em 

torno de 10% (Zona da Mata, Norte e Noroeste). As que menos cresceram foram às 

regiões do Rio Doce (4,99%) e Jequitinhonha/Mucuri (0,62%), sugerindo um saldo 

migratório negativo. A região que mais cresceu é também a região de maior 

densidade demográfica (Central), bem acima da média do Estado. A região da Mata 

ocupa a 2ª posição, seguida pelo Sul de Minas. A região Noroeste chama a atenção 

pela baixa densidade populacional. 

Com relação ao grau de urbanização, Scavazza (2003) identifica que as regiões 

Central e do Triângulo são as que apresentam os maiores percentuais, 92,35% e 
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91,47%, respectivamente. As regiões com o menor grau de urbanização são a do 

Jequitinhonha/Mucuri (58,49%) e a Norte (64,53%). As demais variam entre 74,66% 

a 85,60%, aproximando-se do grau de urbanização do Estado como um todo, que é 

de 82,00%. A autora ressalta em seu estudo que, em todas as regiões, o grau de 

urbanização cresceu em 2000, quando comparado com 1991. 

Matos (2000) analisando a rede de cidades com os dados da década de 1970,  

postulara a tese da desconcentração das principais áreas metropolitanas brasileiras 

a favor de áreas urbanas imediatamente próximas e cidades médias. Para o autor, o 

crescimento das áreas metropolitanas declinava, enquanto as cidades com 

população entre 100 e 500 mil habitante lideravam o processo de urbanização. 

Minas Gerais, por exemplo, histórico fornecedor de população para São Paulo, 

acumulou um expressivo fluxo de imigração ao longo da década de 1980, exibindo 

saldos migratórios favoráveis ao estado e uma alta migração de retorno. Aliás, 

desde a década de 1970, a área metropolitana de Belo Horizonte também registrava 

a diminuição da participação relativa do município central enquanto se expandia a 

periferia metropolitana. 

Em o “Desenvolvimento Econômico e Evolução Urbana”, de 1968, Paul Israel 

Singer faz a seguinte afirmação: 

 
Na economia colonial, a economia de mercado é representada, sobretudo, 
pelo Setor de Mercado Externo, o que significa que as unidades produtivas 
locais se ligam a um mercado que se encontra além-fronteiras e (no caso do 
Brasil) além-mar. Era natural, portanto, que os portos marítimos, sobretudo, 
viessem a desempenhar o papel de centros econômicos das áreas 
produtoras de artigos coloniais. Foram estes os casos de Recife, Salvador e 
outras cidades portuárias. Como Minas, no entanto, não tem saída para o 
mar, tornou-se inevitável que estas funções acabassem por ser exercidas 

situadas fora do seu território. (SINGER, 1968, p.199) 

 

Considerando que a ocupação do solo mineiro se liga diretamente aos 

descobrimentos auríferos do fim do século XVII e início do século XVIII, Singer diz 

que: 

A produção mineira está geograficamente condicionada à localização dos 
depósitos e os núcleos urbanos, que surgem em função desta atividade, 
adquirem geralmente caráter “especializado” de lugar de moradia dos 
mineradores e da comercialização do seu produto. (SINGER,1968, p.200). 

 

Singer (1968, p.200) defende sua abordagem afirmando que em comum com 

todas as cidades vinculadas puramente à mineração, mostram-se desligadas 

daquelas qualidades de posição e situação que são de tamanha importância na 
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localização de cidades comerciais. A mina é o núcleo funcional de tais cidades; uma 

localização centralizada com franca acessibilidade ao território circundante ou 

mesmo um terreno favorável em que colocar as ruas e edifícios, são questões de 

somenos. O terreno mais favorável nas imediações do núcleo funcional é a posição 

escolhida. O acesso à cidade é ganho pela estrada disponível, por mais dificultosa 

que seja.”  

Singer (1968), sobre as transformações econômicas do território, e sobre a 

produção do espaço urbano, bem como suas funções, especificamente o modo 

como se deu este processo em Minas Gerais, destaca que 

 
A importância das cidades mineiras, como Mariana, Ouro Preto ou Sabará, 
restringia-se à quantidade de ouro que podia ser extraída em suas 
proximidades. Como as lavras se limitavam às minas de aluvião, esta 
quantidade não podia ser muito grande e o desenvolvimento urbano se 
achava limitado pelo caráter predatório da exploração, que muito 
rapidamente esgotava as reservas de superfície. Deste modo, nenhuma 
destas cidades desempenhava nem podia desempenhar um papel de centro 
econômico regional. A escolha de uma destas cidades para sede da 
administração regional acabou tendo, portanto, um certo caráter arbitrário. 
(SINGER, 1968, p. 201). 

 
 

Do ponto de vista da organização do território e da articulação das forças 

produtivas, ainda que em estágio inicial, colabora intensamente para formação de 

uma estrutura social, econômica e político-administrativa em Minas Gerais, sendo 

que pela perspectiva de Singer (1968, p. 206), este processo ocorreu sob as 

seguintes condições: O centro de Minas Gerais, formado pela atual Zona 

Metalúrgica e adjacências, é uma região montanhosa que funciona como dispersor 

de águas que vão formar diferentes bacias, cujos vales se irradiam a partir daquele 

centro. Desta maneira, contam-se os vales do São Francisco e do Paraopeba a 

oeste; do Rio das Velhas e do Jequitinhonha ao norte, do Rio Doce ao leste, do Rio 

Grande ao sul, para só citar os principais. O povoamento, a partir de atividades de 

subsistências, foi avançando ao longo destes vales sem manter qualquer ligação 

funcional com seu ponto comum de origem. Nos vales do oeste e do norte 

desenvolveu-se a criação extensiva, como continuação orgânica da pecuária 

nordestina, que tinha subido o São Francisco nos séculos anteriores. No sul se 

desenvolveu mais a criação leiteira, provavelmente tendo em vista uma pequena 

exportação de queijos para o Rio e mesmo para Portugal; no oeste expandiu-se a 

suinocultura. 
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Singer (1968, p. 213) reforça ainda o seguinte, o desenvolvimento da cafeicultura 

no sul e no Triângulo se dá em função de São Paulo, do mesmo modo que o da 

Zona da Mata se deu em função do Rio de Janeiro. Na medida, portanto, em que no 

fim do século passado crescia a produção de café no sul e no Triângulo, este se 

escoava para Santos, através do sistema ferroviário paulista, e toda esta área se 

ligava, de modo cada vez mais estreito, à economia de São Paulo.  

Paul Singer (1968, p.213) continua sua abordagem afirmando que é lícito concluir, 

pois, que as transformações na economia mineira, decorrentes do ressurgimento, no 

século XIX, de um forte setor de Mercado Externo, em seu território, acentuam as 

forças centrífugas e reforçam o dilaceramento da província, que se divide cada vez 

mais profundamente em regiões autônomas, estanques entre si, e que se entrosam 

com economias circunvizinhas, agrupadas ao redor de pólos de crescimento 

exteriores a Minas Gerais. 

Para Singer, compreender o modo como os diferentes fatores econômicos em 

paralelo às políticas de desenvolvimento, é questão fundamental para 

compreendermos o contexto pela qual foi inserido as diversas regiões econômicas 

do Brasil e neste caso Minas Gerais, para isso, o autor considera ser importante 

analisar o seguinte, a integração da economia mineira no grande mercado urbano 

formado pelo eixo Rio – São Paulo acarretou o desenvolvimento de certas zonas 

que até então tinham parcialmente excluídas da economia de mercado. Para Singer, 

“isto aconteceu sobretudo no sudoeste do Estado - Triângulo, e Alto Paranaíba - 

cuja economia se ligou ao mercado de São Paulo. Também o sul, em que a 

produção de laticínios deslocou em parte a do café, ligou-se mais à economia 

paulista.” (1968, p. 232). 

Sobre esta discussão, Singer (1968, p. 266) conclui que não se pode, pois, dizer 

que a integração da economia de Minas se tenha dado pela ação livre das forças de 

mercado. A intervenção consciente e deliberada do Estado conduziu a este 

resultado. Apenas a primeira tentativa - a mudança da Capital - sofria do erro básico 

de confundir causa e efeito: os grandes centros econômicos são, às vezes, Capitais 

políticas, devido à sua pujança econômica e não vice-versa. Porém os esforços no 

sentido de dotar o Estado de economias externas - energia, transporte rodoviário, 

grande siderurgia, etc. - permitiram a industrialização de Minas, cuja economia se 

acabará integrando como conseqüência do surgimento de um pólo industrial forte 

em seu território. 
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Wilson Cano (1989, p.68) afirma que com a crise da mineração, em fins do século 

XVIII, persistiu a antiga estrutura produtiva: agricultura e pecuária de subsistência, 

atrasadas, escassamente mercantilizadas, e com estrutura fundiária regressiva. Sua 

complexa e diferente estrutura regional impediu – até muito recente maior integração 

econômica de suas distintas regiões interiores. Isto, sem dúvida, originou-lhe 

urbanização também dispersa, sem maior poder de concentração. Sua urbanização 

só se altera significativamente com o planejamento e criação de sua nova capital - 

Belo Horizonte -, na passagem para este século. 

Para Wilson Cano (1989, p.68), a inserção no processo de integração do Estado 

de Minas Gerais em relação ao mercado nacional se deu via expansão do café e 

expansão da mineração e siderurgia, completando o centro industrial dominante de 

São Paulo. A partir, daí sua urbanização adensou, convivendo, contudo, com o 

atraso agrícola e fundiário, sofrendo enorme emigração que, nos últimos 40 anos , 

representou uma saída líquida de 25% de sua população, que se dirigiu 

principalmente para São Paulo.  

Diante do exposto, o autor afirma que: 

 
A recente e grande expansão industrial por que passou na última década 
acelerou sua urbanização, metropolizando Belo Horizonte e expandindo a 
rede urbana estadual, com o adensamento de várias cidades médias. 
Contudo, essa urbanização mostra, igualmente, a dura herança social, a 
miséria, e a marginalidade explicitada por esse processo. (CANO, 1989, 
p.68). 

 
 

Outra questão importante a ser considerada no que se refere ao desenvolvimento 

econômico e expansão urbana no Estado de Minas Gerais é a afirmação de Wilson 

Cano (1989) sobre a expansão industrial. Para o autor, a expansão industrial 

comandada a partir do centro dominante de São Paulo exerceu, na década de 1960, 

efeitos regionais diferenciados. O Rio de Janeiro e o Estado de Minas Gerais 

receberam maiores incentivos de avanço industrial do que outras regiões. Por isso, o 

avanço da urbanização se fez notar com maior ímpeto no Rio e em Belo Horizonte, 

que também se metropolizaram. No Rio, a urbanização aumentou ainda mais, pois 

também para ali se dirigiram grandes levas de migrantes nacionais. 

O importante na nossa construção teórica é o fato de se buscarmos uma 

associação conceitual sobre as transformações socioeconômicos em relação ao 

desenvolvimento e evolução do espaço urbano, isso é válido tanto para a análise 
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dos processos inseridos na realidade do Brasil em geral, assim como a realidade 

existente nas regiões específicas do país com suas particularidades.  

O grande desafio deste estudo, a partir do referencial teórico apresentado, é 

promover a articulação dos dados específicos levantados com um recorte regional e 

local, visando estabelecer uma análise em conjunto com o contexto regional do 

ponto de vista econômico e social, sem perder o foco principal deste estudo que é 

analisar o processo de expansão urbana do município de Monte Sião, Sul de Minas 

Gerais, bem como estabelecer as causas e conseqüências deste processo 

avassalador do ponto de vista do planejamento e organização do território. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada para quantificar a expansão 

urbana do município de Monte Sião e definir os eixos de crescimento de sua área 

urbana no período de 1962 e 2012, bem como a metodologia utilizada para 

elaboração do mapeamento proposto. O presente capítulo apresenta também as 

fontes de consulta e os dados coletados para análise socioeconômica e politico-

institucional referente ao processo de evolução urbana e econômica de Monte Sião. 

É válido ressaltar que o estudo de municípios de pequeno porte desafiam os estudos 

e a análise dos dados principalmente em relação à falta de organização, estrutura e 

informatização dos dados por parte das Prefeituras e órgãos representativos locais.  

Para alcançar os objetivos estabelecidos, o desenvolvimento deste estudo segue 

as etapas descritas a seguir.  

 

2.1 Coleta de Dados 

 

Além de todo referencial teórico abordado, tendo como premissa a análise do 

espaço urbano, bem como os processos inseridos na sua produção e os fenômenos 

contemporâneos, foram coletados dados referentes à base de informações do 

Censo Demográfico 2010, tais como: Resultados do Universo, por setor censitário 

referentes à cidade de Monte Sião, com dados sobre número de habitantes, número 

de domicílios, infraestrutura disponível (acesso à rede de água, esgoto, eletricidade), 

faixa salarial, entre outras informações.  

Foram coletados mapas topográficos, na escala 1:50.000, no Departamento de 

Cartografia do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que abrangem a 

área do município de Monte Sião, os quais foram ma utilizados para georreferenciar 

as fotografias aéreas. O processo de georreferenciamento pressupõe associar as 

coordenadas de uma imagem de satélite/fotografia aérea a um sistema de referência 

geográfica. 

 No Laboratório de Geoprocessamento do IAC - Instituto Agronômico de 

Campinas, foram adquiridos fotografias aéreas, obtidas nos anos de 1962 e 1972, 

do Município de Monte Sião; para os anos de 1978 e 2000 foram adquiridos material 
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aerofotográfico da empresa Base Aerofotogrametria e Projetos S/A, na escala 

1:35.000, para fotografia aérea obtida em  1978 (faixa 10B - foto 2600), e na escala 

1:30.000, para fotografia aérea obtida em 2000 (faixa 41 - foto 130). Imagens obtidas 

pelo sensor multiespectral, do satélite Quick Bird, disponíveis no Google Earth 

(2012), foram coletadas, referentes a 2012, da cidade de Monte Sião. O material 

aerofotogramétrico coletado foi utilizado como a base para o mapeamento e 

quantificação do crescimento da mancha urbana e dos eixos de crescimento da área 

urbana, no período de 1960 a 2012, especificado no objetivo geral e nos objetivos 

específicos desta pesquisa.  

Para identificação dos loteamentos existentes na área urbana do município de 

Monte Sião, foram coletados dados sobre o nome do loteamento, ano de aprovação 

e implantação, na Diretoria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de 

Monte Sião. Em relação à legislação, foram analisadas as seguintes leis: Lei 

Complementar Nº 96/2007, que “Institui o Plano Diretor do Município de Monte Sião”, 

e Lei Complementar Nº 07/2011, que “Institui o Código de Obras do Município de 

Monte Sião”. Por fim, foram coletados dados na Diretoria de Finanças e Tributos do 

município de Monte Sião, a fim de quantificar o número de estabelecimentos 

comerciais existentes que estão inseridos no Arranjo Produtivo Local do setor têxtil. 

 

2.1.1 Base de informações do Censo Demográfico 2010: Resultados do 
Universo por setor censitário referentes à Monte Sião 

 

Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012), o Censo 

Demográfico é a mais complexa operação estatística realizada por um país, quando 

são investigadas as características de toda a população e dos domicílios do 

Território Nacional. 

Os Censos Demográficos, por pesquisarem os domicílios do País, constituem a 

única fonte de referência, fidedigna, para o conhecimento das condições de vida da 

população em todos os municípios e em seus recortes territoriais internos - distritos, 

subdistritos, bairros e classificação de acordo com a localização dos domicílios em 

áreas urbanas ou rurais. 

Os dados por setor censitário compreendem características dos domicílios 

particulares e das pessoas que foram investigadas para a totalidade da população e 

são denominados, por convenção, resultados do universo. Estes dados foram 
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obtidos reunindo informações captadas por meio da investigação das características 

dos domicílios e das pessoas, que são comuns aos dois tipos de questionários, 

utilizados para o levantamento do Censo Demográfico 2010 e que são segundo o 

IBGE: 1º) Questionário Básico - aplicado em todas as unidades domiciliares, 

exceto aquelas selecionadas para a amostra, e que contém a investigação das 

características do domicílio e dos moradores; 2º) Questionário da Amostra - 

aplicado em todas as unidades domiciliares selecionadas para a amostra. Além da 

investigação contida no Questionário Básico, abrangem outras características do 

domicílio e pesquisa importantes informações sociais, econômicas e demográficas 

dos seus moradores. 

O setor censitário é a menor unidade territorial, formada por área contínua, 

integralmente contida em área urbana ou rural, com dimensão adequada à operação 

de pesquisas e cujo conjunto esgota a totalidade do Território Nacional, o que 

permite assegurar a plena cobertura do País. Por esta razão, os arquivos com dados 

agregados por setor censitário foram originalmente concebidos como cadastros 

básicos de áreas para a seleção de amostras para as pesquisas domiciliares.  

No caso específico de Monte Sião, são 21 os setores censitários (Figura 1) 

relativos à área urbana do município, sendo eles identificados pelo código censitário 

314340105000001 ao 314340105000019, e pelos códigos censitários 

314340105000032 e 314340105000033, conforme o Censo Demográfico de 2010 

(figura 1). Para fins de consulta, o município de Monte Sião-MG possui o código 

3143401 para acesso aos dados censitários do IBGE. 

 Um dos objetivos específicos desta pesquisa é o de fazer um estudo do perfil 

socioeconômico da população urbana do município de Monte Sião, tendo como base 

as características gerais das variáveis existentes no censo demográfico de 2010.  
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(a)                                                                             
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 (b) 

 

(c) 

Figura 1 - (a) Mapa do Setor Censitário 001, conforme Base de Informações por Setor 
Censitário do Censo 2010; (b) Ponto inicial, ponto final e descrição do perímetro de 
abrangência do setor censitário 001; (c) Imagem Google Earth 2012 da área urbana do 
município de Monte Sião com a identificação do setor censitário 001. 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e Google Earth 2012. 

Setor 
Censitário 

001 
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2.1.2 Mapas Cartográficos na escala 1:50.000 que abrangem à área total do 
município de Monte Sião 

 

Como base do georreferenciamento proposto, foram coletados mapas 

topográficos disponíveis no acervo digital do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística na escala de 1:50.000, Folha SF-23-Y-A-III-4, 1º edição, 1972 e Folha 

SF-23-Y-B-I-3, 1º edição, 1972,  sendo que ambas se complementam e cobrem a 

área total do município de Monte Sião (Figura 2). 

             
(a)                                                       (b) 

 
Figura 2 -Cartas Topográficas; (a) Folha SF-23-Y-A-III-4; (b) Folha SF-23-Y-B-I-3. 
Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 

2.1.3 Material Aerofotogramétrico dos anos de 1962 e 1972 do Município de 
Monte Sião 

 

Para análise multitemporal do processo de expansão urbana do município de 

Monte Sião, foram coletadas fotografias aéreas dos anos de 1962 e 1972 no 

Laboratório de Geoprocessamento do IAC - Instituto Agronômico de Campinas, o 

qual detém o acervo do antigo IBC - Instituto Brasileiro do Café (extinto em 1989). 

Na década de 1960 e 1970, foram realizados vôos para mapeamento das áreas 

produtoras de café no Leste Paulista e parte do Sul de Minas Gerais, sob a 

responsabilidade desse Instituto.  

Na etapa de coleta de dados desta pesquisa, foram realizadas consultas no 

acervo aerofotográfico do IAC, sendo possível identificar fotografias aéreas para os 

Monte Sião-MG 
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anos de 1962 e 1972 com abrangência da área urbana do município de Monte Sião, 

referente a  esse período. 

O Laboratório de Geoprocessamento do IAC - Instituto Agronômico de Campinas 

possui dados cartográficos e de sensoriamento remoto, com acervo aerofotográfico 

de 1962 e 1972 (ambas com escala aproximada 1:25.000) e 1965 (escala 

aproximada 1:60.000), para todo o Estado de São Paulo. Como o município de 

Monte Sião localiza-se na divisa do Estado de Minas Gerais com o Estado de São 

Paulo, em consulta ao acervo do IAC, foi possível encontrar duas fotografias aéreas 

que abrangiam a área de estudo (Figuras 3 e 4). 

 

 

 
Figura 3 - Fotografia aérea de 1962 do município de Monte Sião com destaque à mancha 
urbana do município no canto superior esquerdo. 
Fonte: IAC - Instituto Agronômico de Campinas. 
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Figura 4 - Foto aérea de 1972 do município de Monte Sião com destaque à mancha urbana do 
município no canto superior esquerdo. 
Fonte: IAC - Instituto Agronômico de Campinas. 

 

2.1.4 Material Aerofotogramétrico, dos anos de 1978 e 2000, do Município de 
Monte Sião 

 
Para os anos de 1978 e 2000 foram adquiridas fotografias aéreas do acervo da 

empresa Base Aerofotogrametria e Projetos S/A (Figuras 5 e 6). A empresa Base 

aerofotogrametria e Projetos S/A é uma empresa especializada na tomada de 

imagens aerofogramétricas, topografia e geodésia, na produção de mapas, cartas e 
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plantas destinadas ao planejamento territorial e ambiental e à gestão de território e 

de projetos de engenharia. 

Neste sentido, foram adquiridas uma fotografia aérea do ano de 1978 na escala de 

1:35.000 (faixa 10B) e uma fotografia aérea do ano de 2000 na escala 1:30.000 

(faixa 41). As duas fotografias aéreas contribuirão para o processo de análise da 

expansão da mancha urbana do município de Monte Sião de 1960 a 2012, sendo 

possível qualificar e quantificar este processo de acordo com os objetivos dessa 

pesquisa. 

 

 
Figura 5 - Fotografia aérea de 1978 do município de Monte Sião com destaque à mancha 
urbana do município no canto inferior esquerdo. 
Fonte: Base Aerofotogrametria e Projetos S/A. 
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Figura 6 - Fotografia aérea do ano de 2000 do município de Monte Sião. 
Fonte: Base Aerofotogrametria e Projetos S/A. 
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2.1.5 Imagem Landsat do ano de 1984 do Município de Monte Sião 

 
Para o ano de 1984 foi utilizada a imagem do satélite Landsat (30 metros) 

disponível na base de dados do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(Figura 7). 

 

 
 
Figura 7 - Imagem Landsat do ano de 1984 do município de Monte Sião. 
Fonte: INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 
 

2.1.6 Imagem Quick Bird do ano de 2012 da área urbana do município de Monte 
Sião 

 

Para o ano de 2012 foi coletado imagem Quick Bird (Figura 8) de alta resolução da 

mancha urbana do município de Monte Sião, disponível no Google Earth (2012). 

 



66 

 

 

Figura 8 - Imagem Quick Bird do ano de 2012 da área urbana do município de Monte Sião. 
Fonte: Google Earth 2012. 

 

2.1.7 Loteamentos da Área Urbana do Município de Monte Sião   

 
Para realização do mapeamento dos loteamentos aprovados pela Prefeitura 

Municipal de Monte Sião, no período entre 1962 e 2012, foram coletados e 

consultados os dados cadastrais dos arquivos da Prefeitura Municipal sobre os 

loteamentos, o que contém um mapa com as coordenadas geográficas da 

localização preterida dos loteamentos localizados na área urbana. Para tal 

identificação, foram coletados dados na Diretoria de Obras e Serviços Urbanos da 

Prefeitura Municipal de Monte Sião, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 1 - Loteamentos aprovados por década.                                                             (continua) 

N° Bairros Urbanos Ano de Aprovação 

1 Alto da Serra 2004 

2 Alves (Perímetro Urbano) ------ 

3 Ana Victória 2001 

4 Centro ------ 

5 Chácara do Matadouro (Alves) 1992 

6 Chácara São José (Otacílio) 1994 

7 Colinas de Monte Sião 2000 

8 Condomínio das Águas 2003 

9 Condomínio Jardim Mirante 2003 

10 Condomínio Simonete ------- 
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Tabela 1. Loteamentos aprovados por década.                                                        (Continuação) 

N° Bairros Urbanos Ano de Aprovação 

11 Conj. Hab. Major Antônio Bernardes de Souza ------- 

12 Desmembramento Alecrim 2010 

13 Jardim América I 2002 

14 Jardim América II 2012 

15 Jardim Bela Vista ------- 

16 Jardim Bela Vista II 2003 

17 Jardim das Palmeiras 2000 

18 Jardim dos Ipês 2000 

19 Jardim Flamboyant 1999 

20 Jardim Massa 2000 

21 Jardim Mathias I ------ 

22 Jardim Mathias II 1999 

23 Jardim Mathias III 2005 

24 Jardim Novo Horizonte 1978 

25 Jardim Planetário 1984 

26 Jardim São Pellegrino 1999 

27 Jardim Vale Verde 2000 

28 Jardim Zanchetta 2000 

29 Loteamento Artuso (Alves) 2000 

30 Loteamento Irmãos Ribeiro 2000 

31 Loteamento Rio das Pedras 2001 

32 Loteamento Shimoda 2000 

33 Magiole  1925* 

34 Morada Nova Monte Sião 1997 

35 Parco Del' Sole I 2002 

36 Parco Del' Sole II 2002 

37 Parco Del' Sole III 2004 

38 Parque das Fontes 2001 

39 Parque do Generoso 1999 

40 Parque Dona Antonieta 1982 

41 Parque Fortunato Zucato 2001 

42 Parque Industrial Monte Sião 2000 

43 Parque Madalena 2001 

44 Parque Pôr do Sol 2003 

45 Portal de Minas 2000 

46 Residencial Villa Bella 1990 

47 São Rafael 2005 

48 São José (Magioli) 2000 

49 Tijuco Preto 1992 

50 Valle Dei Fiore 2000 

51 Vila São Simão 1992 
* Dados históricos, relato de moradores (ano relativo à chegada das primeiras famílias de Imigrantes Italianos no local). 

Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Sião. 

 

2.1.8 Estabelecimentos Comerciais do Setor Têxtil existentes no Arranjo 
Produtivo Local do Município de Monte Sião 

 
A fim de quantificar e analisar o número de estabelecimentos comerciais 

existentes no município de Monte Sião, que estão inseridos no Arranjo Produtivo 

Local do setor têxtil, foram coletados dados na Diretoria de Finanças e Tributos do 

município de Monte Sião, a qual contém o arquivo cadastral das categorias de 



68 

 

estabelecimentos existentes (Figura 9). Espera-se, com estes dados, quantificar o 

número de lojas, malharias e empresas relacionadas diretamente à produção e 

comercialização de vestuários, especificamente, o tricô, segmento este que 

consolida a vocação da economia local e a marca da cidade de Monte Sião como “A 

Capital Nacional do Tricô”. 

 

Figura 9 - Página do Relatório do Rol Cadastral Simplificado dos Estabelecimentos 
Comerciais do Município de Monte Sião-MG. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Sião. 

 

2.1.9 Análise da Legislação Vigente 

 

Em relação à legislação vigente, foram analisadas as seguintes leis:  

 

a) Lei Complementar Nº 96/2007 que “Institui o Plano Diretor do Município de Monte 

Sião-MG”. 

b) Lei Complementar Nº 07/2011 que “Institui o Código de Obras do Município de 

Monte Sião-MG”. 

c) Lei 1330/1997 que “Institui o Código de Posturas do Município de Monte Sião-

MG”. 
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d) Lei Nº 105/2008 que “Dispõe sobre o código de uso e ocupação do solo do 

Município de Monte Sião-MG”. 

e) Lei Complementar Nº 96/2007 que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 

de Desenvolvimento Urbano de Monte Sião-MG”. 

Espera-se com a análise das referidas leis, complementar objetivamente a 

discussão final proposta por esta pesquisa, relacionando os dados socioeconômicos 

dos setores censitários, o processo de expansão urbana e as características do 

Arranjo Produtivo Local referente ao setor têxtil.  

 

2.2 Mapeamento do Crescimento da Mancha Urbana do Município de Monte 

Sião entre 1962 e 2012, Utilização do Software ArcGis 

 

Segundo Renato Prado dos Santos, em “Introdução ao ArcGis - Conceitos e 

Comandos” (2009), o ArcGIS é um pacote de softwares da ESRI (Environmental 

Systems Research Institute) de elaboração e manipulação de informações vetoriais 

e matriciais para o uso e gerenciamento de bases temáticas. O ArcGIS disponibiliza 

em um ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG) ferramentas de 

geoprocessamento de forma integrada e de fácil utilização.  

Dentro do ArcGIS está o ArcMap, este é o desktop SIG (sistema de informação 

geográfica) do pacote, um software de interface gráfica, que permite a sobreposição 

de planos de informação de dados vetoriais e matriciais, além de objetos gráficos, 

fontes (letras) e figuras, com a finalidade de mapeamento temático. Também permite 

pesquisas e análises espaciais, criação e edição de dados, padronização e 

impressão de mapas. O ArcCatalog, que disponibiliza ferramentas para a 

exploração, armazenamento, pesquisa e gerenciamento de dados, criação e 

preenchimento de metadados e por fim, o ArcTollBox, que agiliza a busca das 

ferramentas de geoprocessamento (geoprocessing) e rotinas (scripts), fornecendo 

num único ambiente a busca e a execução de comandos. As ferramentas de 

geoprocessamento estão organizadas em toolboxes (caixas de ferramentas) e 

toolsets (série de ferramentas) dentro de ArcToolbox e podem ser usadas 

individualmente ou em combinação de ferramentas e scripts. 
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2.2.1 Georreferenciamento 

 

Georreferenciar uma imagem ou mapa é tornar suas coordenadas conhecidas 

num dado sistema cartográfico de referência. Este processo inicia-se com a 

obtenção das coordenadas (pertencentes ao sistema no qual se planeja 

georreferenciar) de pontos da imagem ou do mapa a serem georreferenciados, 

conhecidos como Pontos de Controle.  

Os Pontos de Controle são locais que oferecem uma feição física perfeitamente 

identificável, tais como intersecções de estradas e de rios, represas, pistas de 

aeroportos, edifícios proeminentes, topos de montanha, dentre outros. A obtenção 

das coordenadas dos Pontos de Controle pode ser realizada em campo a partir de 

levantamentos topográficos, GPS - Global Positioning System (EPUSP, 2006). 

Nesse sentido, foi realizado o georreferenciamento de todas as fotografias aéreas e 

imagens de satélite adquiridas, além da correção das cartas topográficas, para 

possibilitar o mapeamento do crescimento urbano. 

 

2.2.2 Mapeamento da Mancha Urbana 

 

Os mapas da área urbana da cidade de Monte Sião-MG foram gerados a partir de 

fotografias aéreas dos anos de 1962, 1972 e 1978, para os anos de 2000 e 2012 

foram utilizados dados de satélite, com sensores de alta resolução espacial (Quick 

Bird). Para o processo de elaboração dos mapas utilizou-se os softwares inseridos 

no pacote ArcGis seguindo as seguintes etapas: 

 

a) A primeira etapa do mapeamento deu-se pelo processo de 

georreferenciamento de todas as imagens (1962, 1972, 1978, 2000 e 2012). 

A primeira imagem georreferenciada foi do ano de 2012, sendo coletados 60 

pontos de controles (pontos visíveis na imagem e que podem ser facilmente 

identificados) no Google Earth (2012), sendo todos importados para o 

Arcmap em forma de Shapfile. A imagem de 2012, georreferenciada, serviu 

de base para ajustar de acordo com o Sistema de Coordenadas Geográficas 

as demais imagens, sendo definido a projeção e datum para 

GCS_WGS_1984 para todas as imagens.  
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b) Para a imagem de 2012, foi definida a projeção e o datum para 

GCS_WGS_1984, mesma projeção dos pontos de controle. Após essa 

etapa, iniciou-se o processo de cruzamento da imagem com os pontos de 

controle, sendo identificado o ponto da imagem com o ponto de controle 

selecionado. Após o gerreferenciamento, o arquivo foi exportado para o 

formato GeoTiff, contendo todas as informações espaciais. A imagem Quick 

Bird, de 2012, georreferenciada, serviu de base para o georreferenciamento 

das fotografias aéreas de 1962, 1972 e 1978 e da imagem Quick Bird, do ano 

2000. 

 

c) Na segunda etapa do processo de mapeamento foi criado um shapefile 

(formato de um arquivo vetorial do ArcGis) com a feição de polígono para a 

delimitação da área urbana do município de Monte Sião, entre o período de 

1962 e 2012.  

 

d) O primeiro mapa elaborado foi à coleção de mapas temporal do 

crescimento urbano do município de Monte Sião-MG entre 1962 e 2012. Em 

um único layout foram inseridos os cinco mapas (1962, 1972, 1978, 2000 e 

2012) para visualização do crescimento urbano do município no período. 

 

e) O segundo mapa elaborado foi o de áreas de crescimento urbano de Monte 

Sião. Neste mapa pode-se visualizar as regiões que cresceram ao longo dos 

anos por meio da paleta de cores diferenciada. 

 

f) O terceiro mapa elaborado refere-se aos eixos de crescimento da mancha 

urbana de Monte Sião-MG. Este mapa possibilitará a análise da direção em 

que a mancha urbana se expandiu no período de 1962 e 2012, sendo 

possível identificá-los por meio das linhas e a intensidade de cores, sendo as 

regiões com menor intensidade de crescimento com cores mais claras e as 

regiões com maior intensidade de crescimento e expansão da área urbana 

com cores mais escuras. 
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g) O quarto mapa elaborado refere-se à proposta desta pesquisa em definir as 

Macrozonas geográficas do perímetro urbano da cidade de Monte Sião, 

tendo como finalidade a organização dos dados elencados, levando em 

consideração a não definição das mesmas pelo Plano Diretor ou legislação 

pertinente. Para tal definição, utilizou-se o perímetro urbano proposto pelo 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bem como as principais 

vias de acesso que cortam o perímetro urbano da cidade. 

 

O macrozoneamento geográfico do perímetro urbano do município de Monte Sião 

foi proposto por esta pesquisa, levando em consideração que o município de Monte 

Sião não possui uma definição de suas Macrozonas Geográficas, sendo este 

importante instrumento para articular os resultados finais deste estudo a partir da 

análise dos dados obtidos, subsidiando o planejamento urbano local e as políticas 

públicas que promovam o desenvolvimento das diferentes regiões da cidade em 

suas diferentes demandas e possibilidades de organização social, econômica e 

política.  

A fim de propor uma organização geográfica com o macrozoneamento do 

perímetro urbano de Monte Sião, esta pesquisa definiu como marco zero para 

definição das Macrozonas - Centro, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste, a 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa localizada na área central da 

área urbana. Além de ser um marco geográfico, pois dele são marcadas todas as 

distâncias de Monte Sião em relação a outras cidades, ele também é um marco 

histórico, pois a partir desta região, originou-se o desenvolvimento do município de 

Monte Sião. 

2.2.3 Tabulação de Dados 

 

Os dados coletados (informações cadastrais, censitárias e o mapeamento da área 

urbana) foram tabulados, de forma a permitir sua visualização, em gráficos e 

tabelas, para melhor análise dos resultados. 
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CAPÍTULO III 

PROCESSO DE EXPANSÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE MONTE 

SIÃO, MG, ENTRE 1962 E 2012 

 

3.1 A Cidade de Monte Sião e o seu Contexto Histórico 

 

A cidade de Monte Sião, localizada no extremo Sul do Estado de Minas Gerais 

(figura 10), é considerada pólo especialista na produção de tricô, sendo um dos 

maiores centros de concentração de máquinas retilíneas do Brasil. Segundo a 

Associação Comercial e Industrial de Monte Sião - ACIMS existem cerca de 1600 

estabelecimentos voltados para indústria têxtil, sendo malharias (fábricas) de 

pequeno, médio e grande porte. O município integra o “Circuito Turístico das Malhas 

do Sul de Minas Gerais” e tem destaque no cenário nacional por sua vocação 

econômica, fator este que tem impulsionado as transformações urbanas locais, 

desde a década de 1970. 

 

Figura 10 - Localização do Município de Monte Sião-MG. 
Fonte: Autor. 
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Pelos dados do censo de 2010, Monte Sião possui uma população de 21.628 

habitantes, tendo um crescimento populacional no período entre 2000 e 2010 de 

1,54%. Seu IDH - Índice de Desenvolvimento Humano registrou no ano de 2000 o 

montante de 0, 811. O município possuí uma área total de 292 km² e densidade 

demográfica de 72,71 hab/km².  

Segundo os indicadores municipais existentes no portal ODM - Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, de 1991 a 2010, a proporção de pessoas com renda 

domiciliar per capita de até meio salário mínimo reduziu em 73,1%. Com isso a 

participação dos 20% mais pobres da população na renda passou de 4,0%, em 

1991, para 3,9%, em 2000, aumentando ainda mais os níveis de desigualdade. Para 

efeitos de comparação, em 2000, a participação dos 20% mais ricos era de 58,0%, 

ou 15 vezes superior à dos 20% mais pobres. 

Pelos objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o município de Monte Sião, em 

2010, apresentava um índice de 24,5% de crianças que de 7 a 14 anos não estavam 

cursando o ensino fundamental. A taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, 

era de 64,9%. O percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 

anos, em 2010, era de 98,9%. Segundo a ODM, a distorção idade-série eleva-se à 

medida que se avança nos níveis de ensino. Entre alunos do ensino fundamental, 

15,1% estão com idade superior à recomendada chegando a 24,0% de defasagem 

entre os que alcançam o ensino médio no município. 

Com relação à inserção no mercado de trabalho, pelos dados apontados e metas 

de desenvolvimento do milênio, há maior representação das mulheres na conjuntura 

econômica local. A participação da mulher no mercado de trabalho formal era de 

50,6% em 2011. O percentual do rendimento feminino em relação ao masculino era 

de 87,5% em 2011, independentemente da escolaridade. Entre os de nível superior 

o percentual passa para 56,9%. 

O portal da ODM, ainda apresenta o seguinte dado, em 2010, 70,1% dos 

moradores tinham acesso à rede de água geral com canalização em pelo menos um 

cômodo e 85,7% possuíam formas de esgotamento sanitário consideradas 

adequadas. 

Como instrumento de planejamento territorial Monte Sião dispõe de Plano Diretor, 

aprovado no ano de 2007, sendo a Lei Complementar Nº 96/2007 que “Institui o 

Plano Diretor do Município de Monte Sião-MG”. Pelos dados do portal dos Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio, o município declarou, em 2008, existirem 
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loteamentos irregulares, mas não existirem favelas, mocambos, palafitas ou 

assemelhados. Os dados apontam ainda que, em Monte Sião, não existe processo 

de regularização fundiária. Também não existe legislação municipal específica que 

dispõe sobre regularização fundiária, plano ou programa específico de 

regularização. Neste Município, em 2010, não haviam moradores urbanos vivendo 

em aglomerados subnormais (favelas e similares). 

Em 2010, 99,5% dos moradores urbanos contavam com o serviço de coleta de 

resíduos e 92,4% tinham energia elétrica distribuída pela companhia responsável 

(CEMIG - Companhia Energética do Estado de Minas gerais)) sendo de uso 

exclusivo. A proporção de moradores, em 2010, com acesso ao direito de 

propriedade (própria ou alugada) atingem 87,7%.  

Sua localização privilegiada em relação aos principais eixos econômicos e centros 

urbanos do Brasil (Campinas 110 km; São Paulo 170 km; Vale do Paraíba Paulista 

200 km), tem condicionado diretamente o desenvolvimento da economia local ao 

longo das últimas duas décadas, impactando diretamente na evolução da mancha 

urbana do município, bem como na estruturação de uma nova lógica relacionada ao 

mercado imobiliário e ao preço da terra local (Figura 11).  

 

Figura 11 - Localização do Município de Monte Sião em Relação aos Principais Eixos 
Econômicos do Brasil. 
Fonte: Autor. 
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O mercado consumidor regional, liderado pela cidade de São Paulo e sua Região 

Metropolitana, além do Leste Paulista, tem acelerado as transformações de ordem 

social e econômica na esfera local, isso tem configurado um novo desenho da área 

urbana do município e suas características, principalmente no que se refere à 

produção local representada pelo setor têxtil, são cada vez mais norteados pelas 

tendências impostas por estes centros econômicos, detentores da técnica e da 

inovação. 

Segundo dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1970, 

Monte Sião possuía uma população urbana de 2.632 habitantes, representando uma 

taxa de urbanização de 30,5%, e uma população rural de 5.993 habitantes, 

evidenciando ainda o vínculo do município com as atividades agrícolas, 

principalmente relacionadas à economia cafeeira. Em 1980, o município apresentou 

uma taxa de urbanização de 45,5%, atingindo 52,5%, em 1991. Ao longo desses dez 

anos, quando se atinge a menor taxa de urbanização (7%), vivencia-se uma 

conjuntura desfavorável no cenário nacional, de recessão econômica, aumento dos 

problemas sociais e intensificação das desigualdades, além das transformações 

políticas do país, por meio de uma lenta transição entre o período ditatorial e a 

democracia.  

Em 2000, o município de Monte Sião registrou uma taxa de urbanização de 70%, 

com uma população urbana de 12.729 habitantes, significando um acréscimo de 

17,5%, comparada a 1991, maior crescimento entre os períodos apresentados. Os 

dados do censo de 2010 consolidam a forte tendência de expansão da área urbana 

do município, com uma taxa de urbanização de 76,8% e uma população urbana de 

16.268 habitantes, somando à população rural 4.935 habitantes (Figuras 12 e 13). 

População Urbana do Município de Monte Sião - 1970 a 2010
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Figura 12 - Gráfico da Evolução da População Urbana do Município de Monte Sião no período 
entre 1970 e 2010. Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010. 
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População Rural do Município de Monte Sião - 1970 a 2010
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Figura 13 - Gráfico da Evolução da População Rural do Município de Monte Sião no período 
entre 1970 e 2010. 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980, 1991, 2000, 2010. 
 

O município de Monte Sião tem sua origem relacionada ao período da mineração, 

quando surgiram os primeiros registros sobre essa localidade. Em 1854, já 

conhecida como Monte Sião, a localidade passa a categoria de distrito, inicialmente 

de Pouso Alegre e, em 1880, se integra ao município de Ouro Fino. Em 1888, 

chegam à cidade os primeiros imigrantes italianos (cerca de 320 famílias), que 

passariam a influenciar diretamente a vida econômica e cultural local, trabalhando 

inicialmente nas plantações de café e que, após a crise cafeeira, passariam a 

difundir a cultura do tricô com agulhas trazidas da Itália. Fundado em 1849, apenas 

em 1936, Monte Sião se eleva à condição de município e, em 1957, recebe a 

outorga de Estância Hidromineral. 

Segundo Fuini (2007) “a indústria de malhas de Monte Sião - que tem como 

matérias-primas uma variedade de fios nacionais e internacionais - tem sua origem 

vinculada a um período de estagnação econômica e decréscimo da produção rural 

cafeeira no final dos anos 1960. Essa atividade produtiva ganha impulso com a 

descoberta de um mercado consumidor de artigos artesanais, vinculado à atividade 

turística consolidada na região do “Circuito das Águas do Leste Paulista” e se 

expande com o progressivo investimento em maquinário têxtil - inicialmente manual 

e posteriormente elétrico e eletrônico - que permitiu um exponencial aumento da 

produtividade local. Tais fatores, aliados à realização de feiras de produtores 

periódicas, a partir dos anos 1970, e à formação da Associação Comercial e 

Industrial, nos anos 1980, fizeram a produção de malhas local se tornar a mais 
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conhecida regionalmente e nacionalmente, propiciando um crescimento das fábricas 

e estabelecimentos comerciais locais dedicados à produção e ao comércio de 

malhas, sendo considerada como a “Capital Nacional do Tricô”. (p. 80-83). 

 

3.1.1 O Crescimento Urbano e a Industrialização 

 

Entre 1962 e 2012, a cidade de Monte Sião cresceu, em área, mais de 632%, o 

que significou um aumento de 3,32 km2 ao longo desse período. Muito desse 

crescimento ocorre após 1990 (mais de 300%).  Esse crescimento reflete a dinâmica 

econômica, vinculada à estruturação de um setor produtivo voltado para indústria 

têxtil. 

Ao longo das últimas décadas, especificamente entre as décadas de 1990 e 2000, 

Monte Sião foi se inserindo, por meio de sua vocação econômica local, no contexto 

da conjuntura econômica mundial, adaptando-se às novas forças de comando que 

se articularam e organizaram o espaço sob a perspectiva dos diferentes agentes 

estruturadores, com suas funções e interesses específicos, típico do sistema 

capitalista vigente. 

Neste contexto, é importante ressaltar que o capital acumulado por meio da 

indústria têxtil na esfera local e regional, impulsionou o mercado de terras no 

município de Monte Sião, promovendo uma expansão de sua área urbana, seguido 

do acréscimo de novas unidades empresariais do setor têxtil nos últimos anos. 

No que se refere ao número de estabelecimentos empresariais existentes no 

município, segundo dados do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

em 2006, Monte Sião possuía 1491 unidades empresariais locais, sendo que em 

2007 as unidades locais passaram para 1459, ocorrendo uma diminuição de 2,14% 

em relação ao ano anterior. Em 2008, segundo o cadastro central de unidades 

empresariais o número de estabelecimentos no município era de 1402, 3,9% menor 

que o número de estabelecimentos registrados em 2007. 

No ano de 2009, as empresas locais somaram 1516, obtendo um acréscimo de 

8,13% em relação a 2008. Em 2010, registrou-se no município o montante de 1664 

unidades empresariais o que representou um aumento de 9,76% em relação ao ano 

anterior. Sendo assim observamos que, de 2006 a 2010, o número de unidades 

empresariais no município aumentou em 11,6%, totalizando um aumento real de 173 

unidades no período. 
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Segundo dados da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais, em 2003, 

Monte Sião apresentava 500 estabelecimentos voltados para produção têxtil-

vestuários, representando 26,15% das 1912 unidades deste segmento, existente no 

Estado de Minas Gerais. 

Fuini (2007, p. 106) aponta que, entre os anos de 1996 a 2004, o número de 

pessoas inseridas na produção têxtil no município de Monte Sião teve um acréscimo 

de 83,8%, saltando de 300 para 1852 pessoas. 

Em relação à trajetória evolutiva dos estabelecimentos de produção têxtil no 

município de Monte Sião, Fuini (2007, p. 106) afirma que em 1996 existiam 126 

estabelecimentos, passando para 504 em 2004, significando um crescimento de 

46,2%. 

Para Fuini (2007, p. 87), a expansão da produção de malhas em Monte Sião deu 

impulso para que municípios vizinhos também passassem a explorar suas vocações 

específicas nessa atividade, como é o caso de Jacutinga - MG, Socorro - SP, Ouro 

Fino - MG, Águas de Lindóia - SP. 

 

O ramo de produção de artigos de malhas, em fios de fibra sintética, 
algodão e linho-lã (especialidade da região do Circuito das Malhas) se 
insere na cadeia da indústria têxtil e de vestuário, abarcando uma complexa 
série de operações e segmentos que envolvem o preparo da matéria-prima, 
a produção de fios naturais e artificiais, a fabricação de tecidos semi-
acabados, confecção de artigos de vestuários acabados, até chegar à 
distribuição e comercialização do produto. (FUINI, 2007, p. 88). 

 

A partir da década de 1990, o município passou por um processo dinâmico de 

modernização da produção têxtil local, exigência esta da abertura econômica do 

país, intensificando a concorrência comercial do referido setor com produtos de 

países como a China.   

Neste sentido, Mark Gottdiener (1993, p. 204) ressalta que: 

 
A inovação tecnológica condensada como um valor em bens de capital 
sempre foi considerada em modo firme de qualquer negócio extrair da 
mesma parcela de capital e força de trabalho um nível maior de produção.  
 
 

É importante considerarmos que esta aglomeração de unidades empresariais do 

setor têxtil (cerca de 1500 unidades) no município de Monte Sião, além da 

concentração do mesmo segmento nas outras cidades, tanto do Estado de São 

Paulo como de Minas Gerais, mesmo que em número inferior, caracteriza um 
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verdadeiro APL - Arranjo Produtivo Local em consolidação, sendo estes arranjos 

definido pelo SEBRAE (2003) - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas como: 

 
Aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território, que 
apresentam especialização produtiva e mantém algum vinculo de 
articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com os outros 
atores locais tais como governo, associações empresariais, instituições de 
crédito, ensino e pesquisa. (p.15). 

 

Neste contexto, o município de Monte Sião pode ser considerado lócus da 

produção socioespacial, por conter traços da atuação de agentes e atores sociais 

que se articulam e mediam as relações de conflitos existentes neste espaço 

socialmente produzido. 

 

3.2 Montes Sião e a Conjuntura Socioeconômica Regional: A Dinâmica 

Econômica do Sul de Minas 

 

David Clark (1991) propõe, a partir da perspectiva da Geografia Urbana, 

aprofundar a discussão a respeito das atividades e os padrões de uso do solo, tendo 

como prerrogativa as decisões tomadas por indivíduos e organizações particulares e 

públicas. 

Para Clark (1991, p. 32) é importante que seja analisado o fato de que analisando 

os processos urbanos é possível reconhecer que as decisões são, em sua maioria, 

tomadas em condições que estão longe do ideal. Os indivíduos raramente têm 

informação completa e integral acerca das circunstâncias que afetam as suas vidas 

diárias, de modo que muitos dos julgamentos a que eles chegam são subótimos. 

Isso é especialmente verdadeiro no caso dos habitantes da cidade, que necessitam 

organizar as suas atividades dentro do meio ambiente urbano complexo e variado. 

David Clark (1991, p.32) afirma que, embora as cidades existam como objeto 

físico, como coleções de edifícios, avenidas e espaços abertos, não há evidência 

real de que sejam percebidos pelos seus habitantes da maneira exata em que eles 

estão objetivamente estruturados. Para os comportamentalistas, a cidade tem ao 

mesmo tempo uma estrutura física e uma estrutura psicológica ou cognitiva, e é a 

última que determina como os indivíduos responderão e interagirão com os lugares 

urbanos e as instituições. Em contraste com os modelos de localização da variedade 
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do lugar central, que estão baseados sobre premissas simples acerca do 

comportamento humano a nível agregado, as abordagens comportamentalistas 

exploram as maneiras pelas quais as pessoas estruturam as suas imagens, de 

modo a criar mapas mentais da cidade. 

Considerando esses aspectos, a respeito do processo de expansão da mancha 

urbana do município de Monte Sião no recorte temporal proposto por este estudo - 

1962 a 2012 - pelos dados levantados, pode-se analisar que uma série de fatores de 

ordem econômica, político, social, seja nas esferas local, regional e nacional, 

contribuíram para organização e estruturação do território local e principalmente 

para a evolução e o rápido crescimento da área urbana do município nas últimas 

décadas. 

Para aprofundarmos a análise dos resultados obtidos, é importante que se 

compreenda a conjuntura regional na qual o município de Monte Sião esta inserido.  

O Sul de Minas Gerais é atualmente, um dos maiores eixos de investimento e 

concentração de força de trabalho e potencial produtivo existente no Brasil.  

Ângelo Marcos Queiróz Prates, em seu estudo sobre “A Dinâmica da Estrutura 

Produtiva da Região Sul/Sudoeste de Minas Gerais nos anos Recentes: 

Apontamentos de sua Inserção na Economia Mineira, de 2010, afirma que do ponto 

de vista de sua atividade econômica, as atividades de maior relevância nesta região 

seriam: processamento de café, embalagens, fármacos, produtos alimentares, 

confecções e turismo.  

A Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais, segundo Prates (2010, p.3) 

apresentou entre os anos de 2002 e 2006 uma participação relativamente constante 

no Produto Interno Bruto (PIB) estadual. O autor analisa que, apenas as 

mesorregiões da região metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira e Oeste de 

Minas apresentaram variação positiva. O que podemos constatar a partir desses 

dados é que embora o estado de Minas Gerais tenha ampliado sua participação no 

PIB nacional em aproximadamente 3,5%, no que tange às participações das 

mesorregiões elas praticamente se mantiveram inalteradas nos anos entre 2002 e 

2006, o que demonstra um crescimento relativamente homogêneo do estado, muito 

embora a concentração na região metropolitana de Belo Horizonte seja mais de 40% 

do PIB.  

Scavazza (2003) apresenta um diagnóstico sócioeconômico importante para 

Região Sul de Minas Gerais, afirmando, quanto à região Sul, que os setores 
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industrial e de serviços encontram-se praticamente empatados em suas 

participações no PIB total, apresentando os percentuais de 41,81% e 40,90%, 

respectivamente. Os ramos industriais de maior importância são extrativa mineral; 

metalurgia; química; material de transporte; minerais não-metálicos; material elétrico, 

eletrônico e de comunicações; produtos alimentares; têxtil; vestuário (grifo nosso), 

calçados e artefatos de tecidos; couros e peles; farmacêutica; matérias plásticas; 

borracha.  

No setor de serviços, Scavazza (2003), cita que as principais áreas são comercial, 

de ensino superior, hotelaria e lazer. Não obstante sua importância para o total do 

Estado, conforme já citado, o PIB agropecuário da região corresponde a 17,29% do 

seu PIB total. Os destaques da agricultura são batata-inglesa (72,5% da produção 

de todo o Estado, em 1º lugar), café (1ª posição no Estado, com 47,6%), batata-doce 

(28,9%), feijão (13,5%), cana-de-açúcar (12,6%), pêra (97,0%), caqui (83,9%), 

pêssego (64,8%) e laranja. Na pecuária, os principais produtos são lã (65,9% do 

total do Estado), ovos - galinha (33,7%) e codorna (61,7%), leite (18,6%) e mel de 

abelha (14,7%); e os efetivos dos rebanhos bovino (11,2% e 2º maior rebanho do 

Estado), muar (12,4%), suíno (13,2% e 3º do Estado), bubalino (17,0%) e avícola (2º 

maior do Estado, com 20,4%). 

Quando analisado o Produto Interno Bruto - PIB por habitante, especificamente no 

caso da Região Sul de Minas gerais, o Sul de Minas, com um PIB por habitante de 

R$ 4.744,63, ocupa a 5ª posição do Estado. Os municípios com maiores PIB’s por 

habitante são: Fortaleza de Minas (R$25.636,34, o 4º do Estado), Extrema 

(R$11.384,26), Pouso Alegre (R$10.440,02), Itaú de Minas (R$9.800,14), Caldas 

(R$9.666,65), Monte Belo (R$9.257,59), Poços de Caldas (R$7.875,94), Alfenas 

(R$7.755,81), Santa Rita do Sapucaí (R$7.581,00), Itajubá (R$5.782,93). Já os 

municípios de menores PIB’s por habitante são: São Sebastião do Rio Verde 

(R$1.965,06), Córrego do Bom Jesus (R$1.909,86), Munhoz (R$1.885,00), 

Gonçalves (R$1.880,87), Toledo (R$1.468,95). 

Segundo os dados do censo 2010, Monte Sião apresentou um Produto Interno 

Bruto - PIB por habitante de R$ 10.870,51, integrando o grupo de municípios com 

maiores PIB’s por habitantes no Estado de Minas Gerais. 

Outro dado importante a ser analisado é o fato do município de Monte Sião estar 

geograficamente bem localizado no que se refere à rede de municípios da Região 

Sul de Minas Gerais com grande potencial de desenvolvimento econômico e em 
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pleno processo de consolidação de seus parques industriais seguidos pela 

estruturação do setor de prestação de serviços. Destacam-se nesta análise os 

municípios de Pouso Alegre, Extrema e Itajubá. 

No que se refere à arrecadação tributária, Scavazza (2003) apresenta alguns 

dados, especificamente, para o caso do Sul de Minas Gerais: A segunda região em 

participação na receita tributária do Estado foi a do Triângulo mineiro (9,80%), 

seguida de perto pelo Sul de Minas (8,07%) - (grifo nosso). Aqui é válido ressaltar 

que 66,19% foram arrecadados na região Central do Estado. Com relação ao ICMS 

(Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação), essas 

regiões (Triângulo Mineiro e Sul de Minas) contribuíram com 9,90% e 7,27%, 

respectivamente. Na arrecadação das demais receitas, essas regiões 

representaram, respectivamente, 9,25% e 12,51% do total do Estado. O VAF (Valor 

Adicionado Fiscal) destinado ao Triângulo foi de 13,53% do total, enquanto o 

destinado ao Sul foi de 11,79%. 

Para Prates (2010, p. 8) do ponto de vista da dinâmica econômica de uma região, 

o VAF (Valor Adicionado Fiscal) pode nos mostrar a real capacidade da estrutura 

produtiva local no que tange à geração de riquezas, o que está implícita a criação de 

empregos, inovações produtivas e investimentos realizados. Entretanto é preciso 

ressaltar que essa variável não revela o tamanho da economia informal, o que 

dependendo do caso pode subestimar a real capacidade econômica de uma região. 

Fazendo um contraponto aos dados apresentados, Prates (2010) analisando o 

contexto socioeconômico em geral diz que “ainda dentro dessa temática, já no ano 

de 2003 a participação dos municípios brasileiros que não àqueles localizados nas 

regiões metropolitanas no PIB brasileiro atingiu mais de 50%, segundo estudo do 

IBGE (2003), o que evidencia a crescente desconcentração produtiva nacional.” 

(p.4). 

Scavazza (2003) em seu estudo sobre as diferenças socioeconômicas das regiões 

do Estado de Minas Gerais descreve detalhadamente a situação dos municípios em 

relação ao IDH-M (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). A autora explica 

que o IDH-M de cada município é calculado pela média aritmética simples dos sub-

índices resultantes dessas três dimensões. O índice varia de 0 (nenhum 

desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Classifica-se como 
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baixo desenvolvimento humano IDH até 0,499; como médio IDH entre 0,500 e 0,799 

e alto IDH maior que 0,800.  

No estudo apresentado por Scavazza (2003), optou-se por desagregar a faixa 

referente a médio desenvolvimento humano, buscando qualificar mais 

apropriadamente a faixa em que se encontra a maioria dos municípios mineiros.  

Assim, conforme descreve a autora, a faixa de IDH-M entre 0,500 a 0,649 foi 

considerada desenvolvimento humano médio baixo e a seguinte, entre 0,650 a 

0,799, classificou-se como médio alto. Entre 1991 e 2000, Minas Gerais passou de 

um IDH de 0, 698 para 0, 766, mantendo-se na faixa de desenvolvimento médio alto 

e na mesma posição no ranking dos estados da Federação (11ª).  

Segundo Scavazza (2003), analisando a evolução do IDH-M entre 1991 e 2000, é 

nítida a melhora dos números dos índices dos municípios mineiros em 2000, 

comparados com os de 1991. Em 1991, 33 municípios (3,87% do total de municípios 

no Estado) possuíam IDH-M considerado baixo, ou seja, menor que 0,499. Isso 

correspondia a 1,69% da população total do Estado. Não havia, no mesmo ano, 

nenhum município mineiro com IDH-M alto (maior que 0,800). Em 2000, por sua vez, 

39 municípios apresentavam IDH-M alto, o que representava 32,45% da população 

do Estado. Por outro lado, já não havia mais nenhum município com IDH-M baixo. 

Monte Sião, neste contexto, registrou, no ano de 1991, um IDH-M no montante de 

0, 436, para o ano de 2000 este índice chegou a 0, 627 e em 2010 segundo os 

dados do PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o IDH-M 

de Monte Sião passou a 0,724.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Monte Sião sendo 

0,724 (2010) faz com que o município esteja situado na faixa de Desenvolvimento 

Humano muito Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). Segundo os dados do PNUD, entre 

2000 e 2010, a dimensão que mais cresceu em termos absolutos foi a educação 

(com crescimento de 0,192), seguida por Longevidade e por Renda. 

Pelos dados analisados até então, Scavazza (2003) afirma que as regiões Centro-

Oeste, Sul, Alto Paranaíba e Noroeste também se sobressaem no desenvolvimento 

humano, com todos os seus habitantes vivendo em municípios com IDH-M médio 

alto e alto. Verifica-se também, à exceção da região Sul, o descompasso entre PIB e 

IDH-M, ou seja, entre renda e desenvolvimento humano. 

É sobre esta perspectiva, com foco na conjuntura econômica da região do Sul de 

Minas Gerais, na qual Monte Sião esta inserido, que pretendemos aprofundar a 
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análise sobre o processo histórico de expansão urbana do município de Monte Sião 

nos últimos cinqüenta anos, sem deixar de considerar a conjuntura social e política 

envolvida neste cenário, pujante do ponto de vista econômico, mas carente de um 

planejamento urbano e regional capaz de promover um desenvolvimento urbano do 

ponto de vista socioespacial e também no que se refere à formulação de políticas 

públicas voltadas ao controle e estruturação do uso e ocupação do solo. 

A ausência de ações do Poder Público nas esferas municipal, estadual e federal 

na aplicação e fortalecimento de políticas públicas, fez com que o domínio 

econômico de agentes locais limitasse o acesso de uma parcela significativa da 

população especificamente do Sul do Estado de Minas Gerais aos avanços e 

progressos gerados de acordo com a vocação econômica local. 

Neste contexto, Monte Sião e sua estrutura político-econômica acompanhou esta 

forte tendência, a de concentrar o desenvolvimento social e humano nas mãos de 

poucos, configurando em muitas cidades do Sul de Minas uma caraterística evidente 

em Monte Sião onde os municípios, especificamente no caso do Poder Executivo, 

possuem pouca força de investimentos, quando comparado com o poder econômico 

de determinados grupos e segmentos da sociedade, isso define a fragilidade do 

poder público que neste contexto é facilmente manipulado e têm suas ações 

conduzidas e orientadas pelos grupos detentores do capital econômico. 

 

3.3 O Processo de Expansão Urbana do Município de Monte Sião entre 1962 e 

2012 

 
A proposta central deste estudo é analisar a expansão urbana do município de 

Monte Sião, no período entre 1962 e 2012, bem como quantificar o crescimento da 

mancha urbana do município no respectivo período, identificando os principais eixos 

de crescimento do perímetro urbano e as causas do crescimento urbano acelerado 

nas últimas décadas a partir do estudo socioeconômico da população urbana.  

Objetivamos, também, contribuir com o planejamento urbano de Monte Sião, bem 

como oferecer ao Poder Público local, subsídios consistentes para articulação e 

promoção de um crescimento urbano atrelado à qualidade de vida. O que 

observamos, atualmente, é que esse crescimento ocorre de maneira desordenada 
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comprometendo a qualidade de vida da população, impossibilitando a promoção de 

um planejamento organizacional do espaço urbano do município de Monte Sião. 

Cabe aqui ressaltar que, para Ermínia Maricato (2001, p.50) são inúmeras as 

fontes de limitações à elaboração de propostas alternativas (democráticas e 

igualitárias) para as cidades brasileiras. A primeira e mais óbvia está na 

impossibilidade de tomar o ambiente construído independentemente da sociedade 

que o constrói e ocupa. Para Maricato, de fato, ele (o ambiente construído) reflete as 

relações sociais além de participar ativamente de sua reprodução. Nesse sentido, é 

objeto e agente de permanências e de mudanças sociais. É influenciado pelas 

relações sociais tanto quanto as influencia. É impossível esperar que uma sociedade 

como a nossa, radicalmente desigual e autoritária, baseada em relações de 

privilégio e arbitrariedade, possa produzir cidades que não tenham essas 

características. Esse reconhecimento não impede de ver a cidade, sua produção, 

sua manutenção, seu funcionamento e sua fruição como um campo de lutas e de 

conquistas. 

O caso específico de Monte Sião é exemplo pertinente a ser discutido levando em 

consideração as cidades de pequeno porte que não possuem uma estrutura 

administrativa e nem um corpo técnico especializado que execute a legislação 

urbana vigente e promova um ordenamento eficaz do uso e ocupação do solo 

urbano. 

Segundo Maricato (2001) outra grande dificuldade em dar alternativas ao rumo 

atual das cidades no Brasil está na dificuldade em lidar com a máquina pública 

administrativa. (p. 51). 

Para tanto, mediante os dados obtidos, constatou-se que a área urbana do 

município de Monte Sião passou por um crescimento acelerado nas últimas cinco 

décadas, com destaque para as décadas de 1990 e 2000, período este marcado por 

um aumento considerável da mancha urbana do município em face ao grande 

número de loteamentos urbanos aprovados neste período (31 loteamentos ao todo) 

e seu adensamento. 

Pelo exposto, em relação às causas do crescimento acelerado da mancha urbana 

do município de Monte Sião nos últimos vinte anos é importante que se estabeleça a 

seguinte constatação. A década de 1980 considerada “a década perdida” do ponto 

de vista econômico e social, período este marcado por crises econômicas, 

instabilidade política, caos social, desemprego e miséria, fez com que os municípios 
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de pequeno porte, a exemplo de Monte Sião, atrelados consideravelmente a 

economia rural e a uma industrialização ainda crescente, tornasse na década de 

1990 o foco de investimentos e busca de alternativas associadas a consolidação da 

vocação econômica local com o dinamismo da economia têxtil. 

De acordo com Souza (2008, p.99) se o desenvolvimento econômico, por si só, é 

insuficiente, ou pode até mesmo estar sendo conduzido de modo social e 

ecologicamente inadequado, que tipo de desenvolvimento, então, interessa ao 

individuo comum, não pertencente às elites econômicas do planeta? Falar de 

desenvolvimento social parece, à primeira vista, razoável, desde que se explicite que 

o adjetivo, aqui, está abrangendo a totalidade social em suas várias dimensões: 

economia, política (no sentido amplo de relações de poder) e cultura. Contudo, falta 

algo: aquilo que se pode chamar de a dimensão espacial da sociedade. 

Souza (2008) reforça nossa análise quando afirma que o espaço social não é um 

simples “dado” sem a maior importância para a vida social. O espaço social é, ao 

mesmo tempo, um produto das relações sociais, e um condicionador dessas 

mesmas relações. A organização espacial e as formas espaciais refletem o tipo de 

sociedade que as produziu, mas a organização espacial e as formas espaciais, uma 

vez produzidas, influenciam os processos sociais subsequentes. (p.99). 

Neste sentido, é importante que o desenvolvimento e compreensão de toda 

análise dos dados referentes ao desenvolvimento socioeconômico e a evolução do 

processo de expansão urbana de Monte Sião estejam vinculados aos aspectos 

socioculturais e históricos inseridos na formação da sociedade local. 

Para Camargo e Oliveira (2009, p.4) em seu estudo sobre “O Café, o Leite e o 

Tricô na Reprodução da Agricultura Familiar em Monte Sião-MG”, no caso específico 

de Monte Sião a combinação de atividade agrícolas com atividades relacionadas à 

indústria de malharias pode efetivamente ser denominada de pluriatividade uma vez 

que é fruto do desenvolvimento recente de um mercado de trabalho que, atua 

diretamente sobre a produção agrícola e a relação campo-cidade. Para os autores, 

da forma como se desenvolveu ao longo das ultimas décadas, o tricô em Monte Sião 

permitiu e ainda permite diferentes formas de inserção econômica da população 

rural, que vão desde o emprego permanente de um ou mais membros da família em 

uma das malharias da cidade até a produção caseira de pequenas peças ou de 

partes de um processo industrial fortemente terceirizado. 
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Segundo Camargo e Oliveira (2009, p.5) como a demanda de mão-de-obra na 

cultura do café e na indústria de malhas varia sazonalmente e ambas atividades 

permitem mais de uma forma de inserção, existe um certo espaço de mobilidade 

entre as duas. O que já não é o caso com a atividade leiteira que exige a presença 

diária do tratador. Os autores apontam ainda que no município de Monte Sião a 

riqueza produzida pelas malharias aumentou significativamente a demanda por 

sítios e chácaras de lazer nos bairros rurais circunvizinhos, inflacionando o preço da 

terra. 

É evidente, a partir dos dados obtidos e por meio da discussão proposta, que a 

expansão urbana do município de Monte Sião esta atrelado a sua conjuntura 

econômica com a consolidação da economia têxtil. Quando analisado a evolução da 

população urbana em face da população rural, pode-se afirmar que a dinâmica 

imposta pela economia têxtil ao mesmo tempo em que possibilitou a adaptação da 

mão-de-obra rural para produção de malhas em determinados períodos do ano, 

intercalando sua renda com as atividades rurais, favoreceu a manutenção de uma 

parcela da população no campo e por outro lado fez com que ocorresse uma 

migração rural-urbano de parte da mão-de-obra rural que optou exclusivamente pela 

produção têxtil abandonando as atividades rurais, intensificando o adensamento da 

área urbana. 

No período de 1962 a 2012 pode-se identificar com este estudo que a área urbana 

do município de Monte Sião cresceu cerca de 632,09%, isto é, obteve um ganho de 

10,17 km² de área urbana em um período de cinqüenta anos. 

Para que se possa analisar quantitativamente o crescimento urbano constatado 

por esta pesquisa, é importante que seja considerado que no ano de 1962, a área 

urbana do município de Monte Sião representava cerca de 0,53 km² em relação aos 

291,5 km² da área total do município (menos de 1% da área total).  

Para Reis (2006, p. 23) no final do século XX, estava claro que a industrialização 

nos conduzia à formação de sociedades plenamente urbanizadas e que essa 

urbanização já não apresentava as mesmas características do período anterior. O 

mundo urbano havia mudado de modo amplo e em ritmo mais acelerado do que 

poderíamos prever algumas décadas antes. As bases do planejamento urbano e dos 

projetos urbanísticos teriam, portanto que ser revistas. 

Outro dado importante a ser analisado é o fato de que na medida em que às 

atividades rurais perdem força na economia interna do município, cada vez mais a 
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população torna-se urbana. Um exemplo do contexto exposto pode ser observado 

em relação ao total da população rural de Monte Sião, que na década de 1970 

representava 6005 habitantes e a população urbana 2625 habitantes, e no ano de 

2012, segundo os dados do Censo 2010, Monte Sião passa a ter uma população 

rural de 4934 habitantes e a área urbana de 16269 habitantes, representando um 

aumento de quase 520% em 40 anos, maior do que o aumento da população urbana 

do Estado de Minas Gerais e do Brasil (175% e 210%, respectivamente).  

Na figura 14 podemos visualizar o processo de crescimento urbano de Monte Sião 

de 1962 a 2012. 
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Figura 14 - Mapeamento do crescimento urbano do município de Monte Sião no período de 1962 a 2012. 
Fonte: Autor.
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Esse rápido processo de expansão da população urbana reflete de maneira 

objetiva a nova tendência contemporânea em torno do espaço urbano, foco 

central de um grande contingente populacional que por fatores de ordem 

socioeconômica deixaram o campo. No caso específico de Monte Sião, a partir 

de 1990 com a mecanização e aceleração da produção têxtil local, instaurou-se 

um cenário propício para consolidação de uma população cada vez mais 

urbana e em plena consonância com a conjuntura econômica e política regional 

e nacional. 

Reis (2006, p. 24) afirma que tais estruturas econômicas regionais são 

caracterizadas por intensas interações que vão ocorrendo entre redes de 

empresas, produção e pesquisa, indústria e universidade, localização e acesso 

aos meios de comunicação física ou de informação, tendo ainda um impacto 

quanto às altas qualificações e qualidade dos espaços de trabalho e meio de 

vida. 

Entre 1962 e 1972, Monte Sião obteve um crescimento de 32,13% de sua 

área urbana, representando um ganho de área urbanizada de 0,16 km² no 

respectivo período. Já entre 1972 e 1978 o crescimento da área urbana de 

Monte Sião foi de 34,87% com acréscimo de 0,25 km² de área. No período de 

1978 a 1984 o município de Monte Sião obteve um crescimento de 60,91% de 

área urbanizada, que equivale há um aumento de 0,57 km² na área urbana do 

município. De 1984 a 2000 Monte Sião obteve um aumento de 75,57% em sua 

área urbana. Isso representa um ganho de 1,14 km² de área urbana. 

No período entre 2000 e 2012 a área urbana de Monte Sião apresentou uma 

taxa de crescimento de 45,42%, somando a área urbana, neste período, 1,2 

km².  

Pelos dados levantados, é importante considerar que no montante dos anos 

analisados pelo recorte multitemporal proposto por este estudo, de 1962 a 

2012, apenas as últimas três décadas representam cerca de 310,84% de todo 

crescimento da área urbana do município de Monte Sião, quando comparado à 

taxa total de crescimento, identificado nos últimos cinqüenta anos, que é de 

632,09%. 

Atualmente, a área urbana do município de Monte Sião ocupa 1,32% da área 

total do perímetro urbano vigente, o qual corresponde a 3,13% da área total do 

município. 
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Esses dados podem ser melhor visualizados nas figuras 15 e 16 e nas 

tabelas 2, 3 e 4.  
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Figura 15 - Evolução da área urbana de Monte Sião, no período de 1962 - 2012. 
Fonte: Autor. 
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Figura 16 - Expansão da Área Urbana de Monte Sião por Período. 
Fonte: Autor. 
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Tabela 2 - Taxa de Crescimento da Área Urbana de Monte Sião. 

Taxa de Crescimento da Área Urbana de Monte Sião - 1962 a 2012 

Período % 
1962/2012 632,09% (50 anos) 

1962/1972 32,13% 
1972/1978 34,87% 

1978/1984 60,91% 
1984/2000 75,57% 

2000/2012 45,42% 

Últimos 30 Anos 310,84% 

Fonte: Autor. 
 
Tabela 3 - Evolução da Área Urbana 

Evolução da Área Urbana em km² - 1962 a 2012 

Ano Km² 

1962 0,53 

1972 0,69 
1978 0,94 

1984 1,51 

2000 2,65 

2012 3,85 

Total (1962/2012) 10,17 

Fonte. Autor. 
 
 
Tabela 4 -Perímetro Urbano e Área Urbana 

Tabela 4 - Perímetro Urbano e Área Urbana de Monte Sião 

Perímetro Urbano Área Urbana 

3,13% 1,32% 

Fonte: Autor. 

 

3.4 A Expansão dos Loteamentos Urbanos em Monte Sião 

 

Uma das causas deste crescimento acelerado da área urbana de Monte Sião 

refere-se ao dinamismo do setor têxtil local. Ao longo das últimas duas décadas 

(1990/2000), a população passou a investir a renda obtida por meio da 

indústria têxtil, que é responsável por 90% da economia local (dados estimados 

pela ACIMS - Associação Comercial e Industrial de Monte Sião), na 

propriedade e no comércio de terras, consolidando também um forte setor 

imobiliário voltado para locação de imóveis por toda área urbana do município. 

Neste sentido, para Ribeiro (1997, p. 40) a terra urbana somente adquire um 

preço porque o seu valor de uso permite aos agentes econômicos obterem 

ganhos extraordinários nos investimentos que realizam na cidade. O preço da 

terra é somente um reflexo da disputa entre os diversos capitalistas pelo 
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controle das condições que permitem o surgimento dos sobre-lucros de 

localização.  

Dos 51 loteamentos e bairros estudados por esta pesquisa, 46 encontram-se 

com sua documentação e projeto de aprovação arquivados na Diretoria de 

Obras do município. A falta de estrutura organizacional e a ausência de um 

sistema operacional que organize os dados disponíveis e os arquivos públicos 

dos municípios de pequeno porte, a exemplo de Monte Sião, dificulta o acesso 

aos dados, sendo necessária uma pesquisa minuciosa a partir das informações 

existentes e dados disponíveis.  

Desses 46 loteamentos aprovados, apenas 1 loteamento é anterior à década 

de 1970, representando 2,17% dos loteamentos aprovados. O bairro Magiole 

(figuras 17 e 18), com fundação datada no ano de 1925 (dados históricos), foi 

um dos primeiros bairros criados pelos imigrantes italianos que chegaram ao 

município, localizado na Macrozona Noroeste, conforme define o 

macrozoneamento proposto para fins de localização e articulação dos dados 

propostos por este estudo. 
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Figura 17 - Bairro Magiole. 
Fonte: Google Earth 2012.  
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Figura 18 - Fotografia aérea do Bairro Magiole. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Sião. 

 

Na década de 1970, apenas um loteamento foi aprovado, o bairro Jardim 

Novo Horizonte, localizado na Macrozona Sudoeste, representando 2,17% dos 

46 loteamentos aprovados até o ano de 2012 (figuras 19 e 20).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 19 - Bairro Jardim Novo Horizonte. 
Fonte:Google Earth 2012. 



96 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20 - Fotografia aérea do Bairro Jardim Novo Horizonte. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Sião. 

 
Dos 46 loteamentos analisados, 2 foram aprovados na década de 1980, 

sendo os bairros Parque Dona Antonieta (1982) e Jardim Planetário (1984), 

sendo 4,34% do total de loteamentos aprovados. O bairro Parque Dona 

Antonieta esta localizado na Macrozona Noroeste e o Jardim Planetário da 

Macrozona Sudeste (Figuras 21, 22 e 23). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 21 - Bairro Parque Dona Antonieta. 
Fonte:Google Earth 2012. 
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Figura 22 - Fotografia aérea do Parque das Fontes. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Sião. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23 - Bairro Jardim Planetário. 
Fonte: Google Earth 2012. 

 

Na década de 1990, período este identificado por este estudo como marco 

do início da rápida evolução do crescimento da mancha urbana do município, 

foram aprovados 10 dos 46 loteamentos analisados por este estudo, 
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representando 21,73% do total aprovado ao longo das últimas cinco décadas. 

Sendo eles: Residencial Vila Bela, Chácara do Matadouro (Alves), Bairro Tijuco 

Preto, Vila São Simão, Jardim Mathias II, Chácara São José (Otacílio), Morada 

Nova Monte Sião, Jardim Flamboyant, Jardim São Pelegrino e Parque 

Generoso. (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Área dos bairros Morada Nova Monte Sião, Jardim Flamboyant, Jardim 
São Pelegrino e Parque Generoso.  
Fonte: Google Earth 2012. 

 

A década de 1990 indica uma tendência de expansão da área urbana do 

município para áreas mais distantes da região central. Isso deve-se ao 

esgotamento de áreas a serem urbanizadas próximas a região central da área 

urba. O bairro São Simão (Figura 25), localizado a 2 km da Macrozona Central 

exemplifica esta tendência, a qual obrigou o Poder Público local a realizar 

investimentos nesta região da cidade, criando e ampliando a oferta de serviços 

e equipamentos públicos na área da saúde, educação e promoção social. 
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Figura 25 - Localização do Bairro São Simão.  
Fonte: Google Earth 2012. 

 

De todos os períodos analisados, 1962 e 2012, no que se refere tanto ao 

número de loteamentos aprovados, quanto ao avanço da mancha urbana, a 

década de 2000 representa a consolidação de um processo irreversível na 

estruturação do espaço urbano de Monte Sião. 

Dos 46 loteamentos aprovados, identificados por esta pesquisa, 30 foram 

aprovados na década de 2000, ou seja, 65,21% de todos os loteamentos 

aprovados.  

Os loteamentos e bairros que compõem este período são: Jardim das 

Palmeiras, Jardim dos Ipês, Jardim Massa, Jardim Vale Verde, Jardim 

Zanchetta, Loteamento Artuso (Alves), Loteamento Irmãos Ribeiro, Loteamento 

Shimoda, Parque Industrial Monte Sião, Portal de Minas, São José (Magioli), 

Valle Dei Fiore, Ana Victória, Loteamento Rio das Pedras, Parque das Fontes, 

Parque Fortunato Zucato, Parque Madalena, Jardim América I, Parco Del' Sole 

I, Parco Del' Sole II, Parco Del' Sole III, Condomínio das Águas, Condomínio 

Jardim Mirante, Jardim Bela Vista II, Parque Pôr do Sol, Alto da Serra 

(existente desde 1992), Jardim Mathias III, Loteamento São Rafael, 

Desmembramento Alecrim e Jardim América II. (Figuras 26 e 27). 
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Figura 26 - Expansão da Área Urbana na década de 2000. 
Fonte: Google Earth 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 - Fotografia aérea da região central. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Monte Sião. 

 

O rápido crescimento da área urbana do município na década de 1990 e 

especialmente na década de 2000 evidencia o despreparo do Poder Público no 

ordenamento e planejamento do território em relação a realidades distintas com 

a liberação de empreendimentos para atender as demandas das classes baixa 

e média alta do município. 
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O bairro Alto da Serra (Figura 28) geograficamente localizado na Macrozona 

Noroeste, existente desde 1992, mas regularizado apenas em 2004, devido a 

desapropriação irregular executada pela Prefeitura na década de 1990, é um 

dos exemplos a ser considerados no que se refere a falta de planejamento e 

estruturação do espaço urbano local.  

Criado para tender à população de baixa renda, distante cerca de 3 km do 

centro da cidade, o bairro Alto da Serra teve seus lotes distribuídos pelo Poder 

Público sem oferecer a infraestrutura necessária para população, sendo a área 

ocupada, sem ao menos o local possuir rede de energia elétrica, rede de 

abastecimento de água e saneamento básico. Neste bairro, o Poder Público 

não planejou a reserva de área institucional, sendo a área ocupada 100% por 

residências, não existindo nenhum espaço para oferta de equipamentos 

públicos, tais como, Unidades de Saúde, centros de convivência, praças 

públicas, entre outros.  

Apenas no inicio da década de 2000 o bairro recebeu melhorias, recebendo 

pavimentação asfáltica, rede de captação de água, ampliação da rede de 

energia elétrica, e recentemente desapropriou uma área próxima do bairro para 

construção de uma quadra poliesportiva que atendem os moradores do bairro 

Alto da Serra e Generoso. 

 

Figura 28 - Bairro Alto da Serra. 
Fonte: Google Earth 2012. 
 

A rápida evolução do perímetro urbano do município de Monte Sião, 

especialmente na década de 2000, pode ser visualizada nas figuras 29 e 30, 
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por meio do número de loteamentos aprovados no período e por meio do 

mapeamento que apresenta o crescimento da área urbana entre 1962 e 2012. 
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Figura 29 - Loteamentos aprovados em Monte Sião no período de 1962 e 2012. 
Fonte: Autor. 

 
 



103 

 

 
 

Figura 30 - Mapa do Crescimento Urbano de Monte Sião entre 1962 e 2012. 
Fonte: Autor. 
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No período de 1962 a 2012 destaca-se um crescimento considerável da 

região central da área urbana do município, obtendo uma expansão de 1,41%. 

Isso deve-se a concentração de inúmeros estabelecimentos comerciais de 

prestação de serviços, tais como, farmácias, mercearias, agências bancárias, 

alfaiatarias, além de concentrar também os prédios públicos - Prefeitura, 

Câmara Municipal e Fórum. Tradicionalmente, nas áreas centrais dos 

municípios de pequeno porte, concentraram-se inicialmente diversos 

equipamentos públicos e privados, praças, Clubes Sociais, além dos eventos e 

festividades de caráter social e religioso, principalmente quando se trata de 

municípios interioranos como o caso de Monte Sião. Toda a infraestrutura e 

condições sociais e econômicas proporcionadas pela área central do núcleo 

urbano favoreceu ao longo dos anos a concentração populacional e a partir 

disso, a expansão da mancha urbana do município para as regiões periféricas 

da cidade. 

Entre 1972 e 1978 o Jardim Novo Horizonte localizado na Macrozona 

Sudoeste obteve um crescimento de 80,74% em sua área urbana, 

evidenciando o avanço e deslocamento da mancha urbana do município para 

regiões fora da área central que neste período obteve um acréscimo de 10, 

90% de área urbana. O Jardim Novo Horizonte está localizado a 1 km da 

região central da cidade (Figuras 31 e 32 ).  

 

Figura 31 - Jd.Novo Horizonte. 
Fonte: J.C Faraco (Junho/1980). 
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Figura 32 - Jardim Novo Horizonte. 
Fonte: Google Earth 2012.  

 

No período de 1972 e 1978 o bairro Magiole, primeiro bairro urbano do 

município apresentou um crescimento de 2,34% e o bairro dos Alves distante 

1,1 km da região central cresceu 99, 93%. Esse crescimento de praticamente 

100% do bairro dos Alves acompanha a expansão das demais áreas existentes 

no entorno do centro da cidade e reforça o dado levantando por estudo quando 

identificado que na década de 1970 a área urbana do município de Monte Sião 

apresentou um crescimento de 34,87% com mais de 30% (cerca de 3000 

pessoas) da população do município vivendo na área urbana (Figura 33). 

 
 

Figura 33 - Bairro dos Alves. 
Fonte: Google Earth 2012.  
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De 1978 a 1984 os bairros Jardim Novo Horizonte, Magiole, Alves, a região 

central, e com destaque o Bairro Tijuco Preto, apresentaram respectivamente o 

seguinte crescimento: Jd.Novo Horizonte 1,78%, bairro Magiole 18,41%,  bairro 

dos Alves 187, 75%, o Centro 5,37% e bairro Tijuco Preto (Figura 34) obteve 

um aumento em sua área urbana de 297,13%. 

 
 

Figura 34 - Bairro do Tijuco Preto. 
Fonte: Google Earth 2012.  

 

Entre 1984 e 2000 o bairro Tijuco Preto com expansão permanente de sua 

área recebeu um incremento de 40,24% de área urbana. Neste mesmo período 

o bairro Parque Madalena (Macrozona Noroeste) obteve um crescimento 

89,03%, o bairro Magiole 8,17%, o Centro 3,49% e o bairro Jd.Novo Horizonte 

1,12%. 

No período entre 2000 e 2012 analisado por este estudo nota-se uma 

expansão da área de todos os bairros urbanos do município de Monte Sião, 

representando um crescimento de mais de 2000% da mancha urbana do 

município neste período. Esse dado expressa, conforme já apontado por este 

estudo, que a década de 2000 é responsável pelo crescimento acelerado da 

área urbana de Monte Sião, período este marcado pela aprovação de 30 novos 

loteamentos residenciais e pela ausência do Poder Público no controle e 

planejamento deste crescimento.  
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Ao longo das últimas duas décadas, pouco avançou as políticas relacionadas 

ao planejamento e organização do espaço urbano no município de Monte Sião. 

Apenas em 2007 com pouca participação e interesse da população foi criada e 

aprovada a Lei Complementar nº 96/2007 que instituiu o Plano Diretor do 

Município de Monte Sião e no ano de 2008 foi criada e aprovada a Lei 

Complementar nº 105/2008 que dispõe sobre o Código de Parcelamento do 

Solo. No ano de 2011 foi criada a Lei Complementar nº 7/2011 que dispõe 

sobre o Código de Obras do Município de Monte Sião. 

Na prática todo este arcabouço de leis criadas para promover o planejamento 

o controle e o ordenamento da expansão urbana do município de Monte Sião 

teve como finalidade apenas cumprir exigências legais, seja do Estado ou da 

União, para pleitear recursos ou programas para o município.  

Ao longo dos últimos anos, tanto as legislações criadas como o Poder 

Público local cumpriram sua efetiva função, distanciando ainda mais as 

possibilidades de consolidar um planejamento articulado que contribua com o 

desenvolvimento urbano do município e consequentemente contribua com 

melhorias estruturais na infraestrutura e na qualidade dos serviços públicos 

existentes no município e na própria qualidade de vida da população. 

3.5 O Significado do Crescimento da Área Urbana 

 

A rápida expansão urbana do município de Monte Sião tem ocasionado 

problemas estruturais em sua infraestrutura urbana, comprometendo 

consideravelmente o desenvolvimento socioeconômico local devido à ausência 

de equipamentos públicos, tais como, unidades básicas de saúde, creches, 

escolas de ensino médio e fundamental, transporte coletivo, áreas de lazer, 

entre outros, além da urgência na elaboração de um Plano Diretor de 

Mobilidade Urbana.  

O problema específico relacionado à mobilidade urbana tem contribuído para 

o atraso no desenvolvimento econômico e social de algumas regiões da 

cidade, além de causar grande transtorno à população local e aos turistas, 

principalmente na alta temporada de inverno (meses de maio/junho/julho) onde 

um grande contingente de turistas e veículos esgotam todas as possibilidades 



108 

 

de acesso para o centro comercial da cidade onde estão instaladas cerca de 

900 lojas (Figura 35 e 36). 

A área urbana do município é cortada pela Rodovia Estadual MG-459, e o 

processo acelerado de expansão de sua mancha urbana fez com que a 

estrutura viária do município não acompanhasse essa evolução, tornando o 

município refém de uma única via de acesso que faz a ligação da região central 

da cidade com as demais áreas periféricas em plena expansão urbana e 

populacional intensificado com o surgimento de novos loteamentos residenciais 

impulsionados pelo aumento da disponibilidade de linhas de créditos 

imobiliários e pela execução desde 2009 no município do Programa 

Habitacional do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”.  

 

 

Figura 35 - Em azul - MG 459 que corta toda área urbana do município; em vermelho - 
Rua JK, principal acesso para os bairros do lado esquerdo da MG-459. 
Fonte: Google Earth 2012. 
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(a) 

  

(b) 

Figura 36 - Fotografias (a e b) centro comercial de Monte Sião. 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/951794-populacao-de-monte-siao-mg-dobra-
com-visitantes-em-busca-de-malhas.shtml. 

 

A ausência do poder público em relação ao planejamento territorial do 

município de Monte Sião, especificamente no ordenamento de sua área urbana 

nas últimas décadas é evidente, e isso reforça a necessidade deste estudo que 

tem como propósito oferecer subsídios para elaboração de instrumentos 

conceituais e técnicos por meio de um Planejamento Urbano eficaz, que 

promova um desenvolvimento equilibrado em consonância com os aspectos 

econômicos e sociais, a partir da execução de políticas públicas voltadas para 

o ordenamento do território local. 

Souza (2008, p.95-96) afirma que para algumas pessoas, uma cidade 

desenvolve-se ao crescer, ao se expandir, ao conhecer uma modernização do 

seu espaço e dos transportes, ao ter algumas áreas embelezadas e 

remodeladas. Esquecem-se, com muita facilidade, duas coisas: os custos, 
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sociais e ambientais, de tais progressos, via de regra muito seletivos, social e 

espacialmente; e o contexto mais amplo (regional, nacional, internacional) de 

tais melhoramentos, os quais, normalmente, significam que está em curso, 

dependendo do país, uma extração de – mais valia e uma drenagem de renda 

fundiária de outras áreas, dentro ou até fora do país, as quais alimentam os 

projetos de embelezamento, “revitalização” etc. que conferem prestígio a certas 

partes de certas grandes cidades. O desenvolvimento estritamente econômico 

(isto é, crescimento + modernização tecnológica) em uma cidade capitalista 

costuma cobrar um alto preço. O brilho desse “progresso” é, contudo, tamanho, 

ou também tão intensificado com a ajuda do marketing e da propaganda, que 

cega a maioria das pessoas. Cabe, no entanto, parar e perguntar: que 

“desenvolvimento urbano” é esse, que vem no bojo de tantas e de tamanhas 

contradições? 

No que se refere a legislação vigente, a Lei Complementar nº 96 que institui 

o Plano Diretor do Município de Monte Sião, aprovada no ano de 2007, trás no 

seu Capítulo II os seguintes objetivos, definidos pelo Art. 3º: A política urbana 

do Município de Monte Sião tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: I - garantia do direito a uma cidade sustentável, entendido 

como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-

estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, 

para as presentes e futuras gerações; II - gestão democrática por meio da 

participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de 

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; III - cooperação 

entre o governo municipal, a iniciativa privada e os demais setores da 

sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; IV 

- planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas e do território do Município, de modo a 

evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos 

sobre o meio ambiente; V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 

transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 

população e às características locais;  
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Dentre os objetivos citados na referida lei, destaca-se o sexto objetivo que 

trata da ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) - a 

utilização inadequada dos imóveis urbanos; b) - a proximidade de usos 

incompatíveis ou inconvenientes; c) - o parcelamento do solo, a 

edificação ou o uso excessivo ou inadequado em relação à infraestrutura 

urbana; d) - a instalação de empreendimentos ou atividades que possam 

funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da 

infraestrutura correspondente; e) - a retenção especulativa de imóvel 

urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; f) - a 

deterioração das áreas urbanizadas; g) - a poluição e a degradação 

ambiental. (Grifo nosso). 

Nos objetivos seguintes do Plano Diretor de Monte Sião, defini-se ainda que, 

este plano visa: VII - a integração e complementaridade entre as atividades 

urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do 

Município; VIII - adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços 

e de expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade 

ambiental, social e econômica do Município; IX - justa distribuição dos 

benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; X - adequação dos 

instrumentos de política econômica, tributária, financeira e dos gastos públicos 

aos objetivos do desenvolvimento territorial, urbano e rural, de modo a 

privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens 

pelos diferentes segmentos sociais; XI - recuperação dos investimentos do 

Poder Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos; XII - 

proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, 

do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico; XIII - 

audiência do Poder Público Municipal e da população interessada nos 

processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos 

potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o 

conforto ou a segurança da população; XIV - isonomia de condições para os 

agentes públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades 

relativos ao processo de urbanização, atendendo o interesse social. 

O Plano Diretor define ainda o Macrozoneamento do município para fins de 

ordenamento do uso e ocupação do solo. O Art. 4º do Plano Diretor define que 

o macrozoneamento é constituído pelas Zonas: Rural, Urbana, de Expansão 
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Urbana, de Urbanização de Interesse Turístico e Especial de Interesse 

Social. 

Na seção I da referida lei, Zona Rural é definido pelo Art. 5º como aquela 

constituída pelas áreas do Município que não compõem a Zona Urbana, de 

Expansão Urbana e de Urbanização de Interesse Turístico. O § 1º define ainda 

que os usos predominantes para a Zona Rural são os destinados à exploração 

agropecuária, agro-industrial, extrativa, de reflorestamento, de preservação 

ambiental e reserva legal, instalações ligadas ao turismo rural ou outro definido 

em lei. 

Por Zona Urbana, o Art. 8º define que a Zona Urbana é aquela compreendida 

pelos seguintes perímetros: Perímetro I e Perímetro II que compreende todas 

as propriedades públicas e privadas contidas nos seguintes loteamentos 

regulares: I - Recanto São Marcos; II - Campo Belo; III - Santo Antônio; IV - 

São Sebastião. 

Na Seção III define-se como Zona de Expansão Urbana as seguintes áreas: 

ZEU 1 – área compreendida entre o Córrego da Pimenta ou Volpini, o 

Perímetro Urbano e uma linha imaginária de prolongamento do perímetro 

urbano no final do “PORTAL DE MINAS” Jardim Novo Horizonte; 

ZEU 2 – área compreendida entre o Perímetro Urbano, a Estrada Vicinal do 

Bairro Batinga, a estrada Vicinal que interliga a Estrada Vicinal da Batinga e a 

Rodovia MG-459; 

ZEU 3 – faixa de 500,00 (quinhentos) metros de largura que contorna o 

perímetro urbano a partir de uma linha imaginária que é o prolongamento da 

Rua João Pires do Couto, do Parque Industrial de Monte Sião e segue em 

direção ao centro da cidade até atingir o perímetro urbano localizado na Rua 

Celso Sebastião Simoneti;  

ZEU 4 – área compreendida entre o perímetro urbano a Rua Celso Sebastião 

Simonete e estrada vicinal que leva as propriedades rurais no prolongamento 

da Rua Ângelo Artuso.  

Em relação à Zona Urbana de Interesse Turístico o Art.10 da Seção IV do 

Plano Diretor de Monte Sião define que esta Zona Urbana é um trecho 

contínuo do território municipal, inclusive suas águas territoriais, a ser 

valorizado no sentido cultural e natural e destinado à realização de planos e 

projetos de desenvolvimento turístico com características rurais. 
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Por fim, define-se na Seção V, Art.15 que a Zona Urbana de Interesse Social 

são próprios públicos ou propriedades particulares localizados no Município, 

que necessitam de regularização fundiária e de infraestrutura básica e que 

atenda aos seguintes objetivos: I - estejam inclusas parcelas dos munícipes, 

não contempladas por possibilidades de ocupação do solo dentro das regras 

legais; II -permitir a introdução de serviços e infraestrutura urbanas. 

O Art. 16 define que compreendem a Zona de Interesse Social às áreas dos 

seguintes empreendimentos de parcelamento não conformes, localizados nos 

seguintes núcleos: I - Sebastião Geraldo Serafim e outros; II - Luiz Nelzio 

Franco; III – Cinézio Simonetti e outros; IV - Benedito Lacir Taveira e Outros; V 

- João Batista de Oliveira Maciel; VI - Simone Simões Cardoso Dias; VII - João 

Mariano Dias; VIII - José Enilson Bueno; IX - Antonio Serafim de Souza e 

outros; X - Família Jorge Bibiano - Bairro Furrier; XI - Vilarejo dos Almeidas; XII 

- Vilarejo Perobal.  

Considerando o conteúdo da legislação exposta na Lei Complementar nº 

96/2007 que institui o Plano Diretor de Monte Sião, fica evidente as 

disparidades existentes entre a essência e finalidade da lei, com a realidade e 

o cenário urbano existente no município de Monte Sião. 

O próprio Poder Público tem agido em dissonância com a legislação urbana 

vigente, intensificando a ausência de um planejamento urbano que realmente 

seja executado e posto em prática no município. 

 

3.6 Uma Proposta de Divisão Urbana 

 

Para fins de organização e apresentação dos dados levantados por este 

estudo, conforme apresentado na metodologia, esta pesquisa definiu e propôs 

um mapeamento das Macrozonas Geográficas do perímetro urbano da cidade 

de Monte Sião, levando em consideração a não definição das mesmas pelo 

Plano Diretor ou legislação pertinente. Para tal definição, utilizou-se o perímetro 

urbano proposto pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, bem 

como as principais vias de acesso que cortam o perímetro urbano da cidade. 

O macrozoneamento geográfico do perímetro urbano do município de Monte 

Sião foi proposto por esta pesquisa, levando em consideração que o município 

de Monte Sião não possui uma definição de suas macrozonas geográficas, 
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sendo este, importante instrumento para articular a análise e compreensão dos 

dados referentes à expansão urbana do município e os seus eixos de 

crescimento, facilitando a orientação para apresentação dos dados e 

posteriormente a efetivação do planejamento de políticas públicas que 

promovam o desenvolvimento das diferentes regiões da cidade em suas 

diferentes demandas e possibilidades de organização territorial.  

A fim de propor uma organização geográfica com o macrozoneamento do 

perímetro urbano de Monte Sião, esta pesquisa definiu como marco zero para 

definição das Macrozonas - Centro, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste, a 

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa localizada na área 

central da área urbana (Figuras 37 e 38). 
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Figura 37 - Macrozoneamento do Perímetro Urbano de Monte Sião para fins de apresentação dos dados. 
Fonte: Autor. 
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Figura 38 - Marco Zero. Ponto inicial para definição das Macrozonas Geográficas da área 
urbana de Monte Sião. 
Fonte: Google Earth 2012. 
 

3.7 Estudo dos Eixos de Crescimento da Área Urbana de Monte Sião  

 

Um dos objetivos específicos proposto por este estudo foi à identificação dos 

eixos do crescimento da área urbana de Monte Sião. Para isso levou-se em 

consideração a densidade de ocupação existente nas diferentes Macrozonas 

Geográficas definidas por esta pesquisa.  

Neste sentido, definiu-se como critério para análise dos eixos de crescimento 

da mancha urbana de Monte Sião no período de 1962 e 2012 as seguintes 

categorias: 1 - Área de Baixa Densidade; 2 - Área de Média Baixa 

Densidade; 3 - Área de Média Alta Densidade e 4 - Área de Alta Densidade 

(Figura 39).  
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Figura 39 - Mapa dos eixos de crescimento da área urbana de Monte Sião entre 1962 e 2012. 

Fonte: Autor. 
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No período de 1972 e 1978 a mancha urbana do município de Monte Sião 

avançou significativamente sentido Macrozona Noroeste (Categoria 4 - Área de 

Alta Densidade), região esta que torna-se o principal eixo de expansão da área 

urbana na década de 1970, estando localizado nesta parte da área urbana do 

município o bairro Magiole, principal atrativo para consolidação do eixo de 

expansão da área urbana fora da região central.  

Entre 1972 e 1978, a categoria 3 - Área de Média Alta Densidade é 

representada pela Macrozona Nordeste, região está impulsionada pelo 

crescimento do bairro dos Alves. A categoria 2 - Área de Média Baixa 

Densidade referente ao período de 1972 e 1978 refere-se a Macrozona 

Sudeste, região esta onde estão localizados os bairros mais próximos do 

centro da cidade, a exemplo do Jd.Novo Horizonte. 

O eixo de crescimento que representa a categoria 1 - Área de Baixa 

Densidade no período de 1972 e 1978 esta geograficamente identificado pela 

Macrozona Sudoeste, região esta que ainda não apresentava no período 

tendência significativa de ocupação e avanço da área urbana. 

Em relação a análise dos eixos de crescimento urbano do período de 1978 e 

1984 este estudo identificou a Macrozona Sudeste como categoria 4, isto é, 

Área de Alta Densidade de Ocupação, evidenciado o avanço da mancha 

urbano do município na década de 1980 para região limítrofe com o Estado de 

São Paulo. O bairro Jd.Planetário é exemplo a ser considerado quando 

identificado a expansão da área urbana de Monte Sião sentido Macrozona 

Sudeste. 

A categoria 3 - Área de Média Alta Densidade para o período de 1978 a 1984 

é representado pelo eixo de crescimento que consolida-se na direção da 

Macrozona Nordeste. Já a categoria 2 - Área de Média Baixa Densidade é 

identificada como sendo a região geográfica localizada pela Macrozona 

Sudoeste, foco de expansão urbana das áreas do entorno da região central 

próximos a Rodovia Estadual MG-459 que têm seu traçado às margens da 

área urbana central do município. 

A criação do bairro Parque Antonieta no ano de 1982, define a Macrozona 

Noroeste como sendo o eixo inserido na categoria 1 - Área de Baixa 

Densidade. Isso deve-se ao processo inicial de ocupação desta região da 

cidade, a exemplo do bairro Pq.Antonieta analisado por este estudo. 
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Os eixos de crescimento relacionados ao período de 1984 a 2000 são 

identificados na seguinte ordem conforme as Macrozonas Geográficas: 

categoria 4 - Área de Alta Densidade, Macrozona Nordeste; categoria 3 - Área 

de Média Alta Densidade, Macrozona Noroeste; categoria 2 - Área de Média 

Baixa Densidade, Macrozona Sudeste e categoria 1 - Área de Baixa 

Densidade, Macrozona Sudoeste. 

Entre 2000 e 2012 o eixo que representa a Àrea de Alta Densidade 

(categoria 4) passa a ser a Macrozona Nordeste, região esta que concentra 

áreas com maior capacidade de expansão urbana, sendo também foco de 

investimentos do setor imobiliário voltado para atender às demandas de 

programas habitacionais como o Programa Habitacional Minha Casa, Minha 

Vida, como é o caso do bairro Jardim América I aprovado no ano de 2002 e o 

recém aprovado Jardim América II (aprovado no ano de 2012).  

O bairro Jardim América I, absorve grande parte dos 528 contratos 

celebrados pela Caixa Econômica Federal com os beneficiários do Programa 

Habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, vigente no município desde o ano de 

2009, que somam um montante de investimentos de cerca de R$ 42.240,00 

(quarenta e dois milhões, duzentas e quarenta mil reais) em financiamentos 

imobiliários (Figura 40).  

 

Figura 40 - Jardim América I e Jardim América II - Macrozona Nordeste. 
Fonte: Google Earth 2012. 

Jd.América I 

Jd.América II 
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Entre 2000 e 2012 a Macrozona Sudoeste passa a ser o foco de 

investimentos do setor imobiliário, sendo esta região identificada como 

pertencente a categoria 3 - Área de Média Alta Densidade.  

Na década de 2000 conforme identificado por este estudo, 65,21% (30 

loteamentos) de todos os loteamentos analisados por esta pesquisa foram 

aprovados. Os loteamentos e bairros que compõem a Macrozona Sudoeste e 

que representam o avanço deste eixo de crescimento no período são: Jardim 

dos Ipês, Jardim Massa, Jardim Zanchetta e Loteamento São Rafael (Figura 

41). 

 

Figura 41 - Expansão da área urbana (década de 2000) - Macrozona Sudoeste. 
Fonte: Google Earth 2012. 

 

Ao analisarmos as mudanças e evolução dos eixos de crescimento da área 

urbana do município de Monte Sião nas últimas décadas é importante 

considerarmos que tanto a Macrozona Sudoeste como a Macrozona Sudeste 

tem como fator limitador da expansão da mancha urbana o fato desta região 

fazer limite com o estado de São Paulo, portanto, privando o adensamento da 

área urbana do município de Monte Sião para esta região. 

Esse dado torna ainda mais evidente à importância das Macrozonas 

Nordeste e Noroeste, no planejamento futuro do ordenamento do território 

destas regiões, sendo de extrema importância que o Poder Público local seja 

por meio de legislações específicas ou por meio de um planejamento técnico 
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destas áreas, visando um desenvolvimento urbano articulado com o 

desenvolvimento da infraestrutura necessária para garantir a qualidade de vida 

da população destas áreas. 

O rápido crescimento populacional é apontado por Sposito (2005, p. 56), 

como sendo um fator agravante para as cidades. O crescimento populacional 

passa a não ser acompanhado pelo crescimento territorial, com isso o 

crescimento urbano das cidades tornou centro à área antes compreendida por 

todo o núcleo urbano, formando-se ao seu redor uma faixa nova, considerada a 

periferia. 

O fato das cidades não darem conta do crescimento populacional evidencia 

uma desarticulação de forças entre aqueles que promovem a produção social 

do espaço e a parcela crescente representada por uma sociedade cada vez 

mais consumista e inserida em uma lógica capitalista que desencadeia 

permanentemente o caos social e urbano existente nas cidades. Essa 

complexidade é vivenciada quando a população cada vez mais crescente não 

encontra no espaço onde vive a garantia dos seus direitos, e tão pouco tem 

suas demandas atendidas na área da saúde, da educação, do lazer e da 

cultura, revelando espaços sociais cada vez mais segregados sem perpectivas 

de melhorias em sua qualidade de vida. 

Outro dado importante em relação à Macrozona Nordeste é o foco de 

investimentos que o Poder Público tem dirigido a esta região. Esta prevista a 

construção de um hospital e o novo fórum da cidade em uma área de mais de 

11.000,00 m² próximo ao bairro Jardim América I e II e bairro dos Alves à 

margem da Rodovia Estadual MG-459 (Figura 42). 
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Figura 42 -Área do Novo Fórum e Novo Hospital. 
Fonte: Google Earth 2012. 

 

Para Carlos (2008, p.85) o uso do solo ligado a momentos particulares do 

processo de produção das relações capitalistas é o modo de ocupação de 

determinado lugar da cidade, a partir da necessidade de realização de 

determinada ação, seja a de produzir, consumir, habitar ou viver. O ser humano 

necessita, para viver, ocupar um determinado lugar no espaço. Só que o ato 

em si não é meramente o de ocupar uma parcela do espaço; ele envolve o ato 

de produzir o lugar. 

 

3.8 Análise do Perfil Socioeconômico da População de Monte Sião  

 

Considerando a proposta deste estudo de compreender o processo de 

expansão urbana do município de Monte Sião de 1962 a 2012, a partir da 

análise da evolução econômica do município com foco no Arranjo Produtivo 

Local voltado para o setor têxtil, baseado nos dados do PNUD - Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, do IPEA - Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, da FJP - Fundação João Pinheiro e nos dados por setor 

censitário do Censo 2010 do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, é de extrema importância que se compreenda o perfil 

socioeconômico da população residente no município de Monte Sião. 

Área do Novo Hospital e do 
Novo Fórum com construção 

prevista para 2014. 



123 

 

Entre 2000 e 2010, segundo os dados do PNUD - Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento a população de Monte Sião teve uma taxa 

média de crescimento anual de 1,54%. Na década anterior, de 1991 a 2000, a 

taxa média de crescimento anual foi de 0,54%. No Estado, estas taxas foram 

de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 1991 e 2000. No país, foram de 

1,01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas 

décadas, a taxa de urbanização cresceu 45,92%. 

De acordo com o PNUD, entre 2000 e 2010, a razão de dependência de 

Monte Sião passou de 48,41% para 39,40% e a taxa de envelhecimento 

evoluiu de 6,30% para 7,65%. Entre 1991 e 2000, a razão de dependência foi 

de 51,13% para 48,41%, enquanto a taxa de envelhecimento evoluiu de 4,54% 

para 6,30%. 

Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a Razão de 

Dependência refere-se ao peso da população considerada inativa (0 a 14 anos 

e 65 anos e mais de idade) sobre a população potencialmente ativa (15 a 64 

anos de idade). O IBGE aponta ainda que o índice de envelhecimento no Brasil 

- relação entre o número de idosos com 60 anos ou mais e de crianças com até 

15 anos - cresceu de 31,7, em 2001, para 51,8, em 2011, aproximando-se do 

indicador mundial, de 48,2. 

Em relação a estrutura etária da população de Monte Sião de acordo com os 

dados do PNUD, em 1991 a população com menos de 15 anos era de 5075 

pessoas, cerca de 29,29% da população total. No ano de 2000 a população 

com menos de 15 era de 26,31%, ou seja, uma população de 4788 pessoas e 

em 2010 os que representavam a parcela da população com menos de 15 

anos somou 4372 pessoas ou 20, 62% dos 21.203 habitantes segundo o 

Censo 2010. Nota-se que no período entre 1991 e 2010 ocorreu um declínio da 

população com menos de 15 de 8, 67% evidenciando o envelhecimento da 

população local 

Pelos dados do PNUD, a faixa etária de 15 a 64 anos representou em 1991 o 

montante de 11.466 pessoas, 66,17% da população total. Em 2000 os que se 

enquadravam nessa faixa etária eram 66,17%, somando 12.260 pessoas. No 

ano de 2010 a faixa etária de 15 a 64 anos somou 15.210 pessoas, ou seja, 

71,74% da população total. Neste período, 1991 e 2010, ocorreu um acréscimo 

de 5,57% na faixa etária de 15 a 64 anos. 
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Os que somavam 65 anos ou mais em 1991, conforme dados do PNUD, 

equivaliam a 4,54% da população total, sendo 787 pessoas. Já em 2000, os 

que pertenciam a faixa etária de 65 anos ou mais representavam 1.147 

pessoas, sendo 6,30% na população total. No ano de 2010 7,65% da 

população total, a qual somavam 1.621 pessoas faziam parte da faixa etária 

com 65 anos ou mais, obtendo o período de 1991 a 2010 um crescimento de 

3,11%. 

No que se refere a mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos 

de um ano) o PNUD aponta que em Monte Sião ocorreu uma redução de 21%, 

passando de 14,6 por mil nascidos vivos em 2000 para 11,5 por mil nascidos 

vivos em 2010. Segundo os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das 

Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 

óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade infantil do Estado e 

do país eram 15,1 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente. 

Em Monte Sião, pelos dados do PNUD, a esperança de vida ao nascer 

aumentou 7,9 anos nas últimas duas décadas, passando de 69,8 anos em 

1991 para 75,4 anos em 2000, e para 77,7 anos em 2010. Segundo o estudo, 

em 2010, a esperança de vida ao nascer média para o estado de Minas Gerais 

é 75,3 anos e, para o país, de 73,9 anos. De acordo com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento a esperança de vida ao nascer é o 

indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola 

em Monte Sião cresceu 67,51% e no de período 1991 e 2000, 230,01%, 

conforme análise apontada pelo PNUD. A proporção de crianças de 11 a 13 

anos frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 7,59% entre 

2000 e 2010 e 143,01% entre 1991 e 2000. A proporção de jovens entre 15 e 

17 anos com ensino fundamental completo cresceu 56,91% no período de 

2000 a 2010 e 172,83% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens 

entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 178,62% entre 2000 e 

2010 e 65,61% entre 1991 e 2000.  

Segundo o PNUD, em 2010, 60,18% dos alunos entre 6 e 14 anos de Monte 

Sião estavam cursando o ensino fundamental regular na série correta para a 

idade. Em 2000 eram 60,61% e, em 1991, 27,06%. Entre os jovens de 15 a 17 
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anos, 40,14% estavam cursando o ensino médio regular sem atraso. Em 2000 

eram 21,08% e, em 1991, 5,42%. Nota-se que, em 2010, 4,08% das crianças 

de 6 a 14 anos não frequentavam a escola, percentual que, entre os jovens de 

15 a 17 anos atingia 23,29%. Para o PNUD, a proporção de crianças e jovens 

frequentando ou tendo completado determinados ciclos indica a situação da 

educação entre a população em idade escolar do município e compõe o IDHM 

(Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) da Educação.   

Um dado importante a ser analisado em Monte Sião, conforme estudo do 

PNUD, é a evolução referente ao acesso ao Ensino Superior. Entre os alunos 

de 18 a 24 anos, 11,97% estavam cursando o ensino superior em 2010, 

3,09% em 2000 e 1,53% em 1991 (grifo nosso). 

Esse dado reflete a conjuntura econômica local e a nova realidade imposta 

pelas crises permanentes do setor têxtil, principalmente na década de 2000. 

Devido a alta lucratividade obtida por meio dos negócios oriundos do setor têxtil 

nas malharias locais, por mais de duas décadas a produção foi organizada por 

meio da divisão de funções em ambiente familiar, não sendo necessário, pela 

realidade posta na época, uma formação profissional que não fosse única e 

exclusivamente voltada para o setor de confecções e comércio de malhas local. 

Do ponto de vista social, isso promoveu uma grande concentração de mão-de-

obra no mesmo segmento econômico, gerando uma exaustão do modelo 

produtivo local com enfoque na organização familiar. 

Ao mesmo tempo em que os dados comprovam o envelhecimento da 

população local, cada vez mais aumenta o número de pessoas que tem optado 

pela formação superior ou técnica nas mais diferentes áreas do conhecimento. 

Essa informação é reforçada com a atuação do Poder Público local que desde 

2006 por meio da Diretoria de Educação subsidia com ajuda de custo de 

transporte aqueles que comprovarem sua residência no município e o vínculo 

com instituição de ensino de nível superior e técnico. Até 2012 o valor investido 

pelo Poder Executivo na ajuda de custo de transporte aos universitários era de 

35% em relação ao valor total pago pelo aluno. Em 2013 essa ajuda de custo 

passou para 70%, com a aprovação da Lei nº 2082/2013. É importante 

ressaltar que o município de Monte Sião não possui nenhuma instituição de 

ensino de nível superior e técnico, sendo ofertado cursos na modalidade EAD - 

Ensino à Distância, tanto pelo Poder Público como por escolas particulares, e 
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mais recentemente a Prefeitura tem ampliado a oferta de cursos técnicos por 

meio do programa do Governo Federal PRONATEC - Programa Nacional do 

Ensino Técnico, com cursos de Inglês, Programador de Máquinas Retilíneas, 

Estilista, Modelista, Técnico em Enfermagem, entre outros. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento afirma que a 

escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso ao 

conhecimento e também compõe o IDHM - Educação. Em 2010, 40,76% da 

população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental e 23,58% o ensino médio. Em Minas Gerais, 51,43% e 35,04% 

respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do 

peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade. A taxa de 

analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 13,07% nas últimas 

duas décadas. 

Para o PNUD, os anos esperados de estudo indicam o número de anos que 

a criança que inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar. Em 

2010, Monte Sião tinha 8,69 anos esperados de estudo, em 2000 tinha 8,78 

anos e em 1991 7,75 anos. Enquanto que Minas Gerais tinha 9,38 anos 

esperados de estudo em 2010, 9,16 anos em 2000 e 8,36 anos em 1991. 

No que se refere a renda per capita média, os dados do PNUD apontam que 

Monte Sião cresceu 103,37% nas últimas duas décadas, passando de R$ 

374,05 em 1991, ou seja, US$ 164,09 para R$ 779,50 em 2000 (US$ 341,96) e 

R$ 760,69 em 2010, ou US$ 333,71. A taxa média anual de crescimento foi de 

108,39% no primeiro período e -2,41% no segundo. A extrema pobreza 

(medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) ou US$ 30,71 passou de 7,68% em 

1991 para 1,01% em 2000 e para 0,67% em 2010. Os dados apontam que a 

desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,55 em 1991 para 0,53 em 

2000 e para 0,44 em 2010. Os valores convertidos em dólares referem-se a 

cotação do mês de Novembro de 2013. 

De acordo com o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o 

Índice de Gini é a medida do grau de concentração de uma distribuição, cujo 

valor varia de zero (perfeita igualdade) até um (a desigualdade máxima). 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou 

seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 
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79,44% em 2000 para 82,43% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de 

desocupação (ou seja, o percentual da população economicamente ativa que 

estava desocupada) passou de 3,46% em 2000 para 1,38% em 2010. 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 15,21% 

trabalhavam no setor agropecuário, 0,17% na indústria extrativa, 39,56% na 

indústria de transformação, 4,71% no setor de construção, 1,67% nos setores 

de utilidade pública, 11,31% no comércio e 20,75% no setor de serviços. 

Segundo os dados do Censo 2010 dos 5366 domicílios particulares 

permanentes analisados 90,75% são domicílios particulares permanentes do 

tipo casa, 8,70% são domicílios particulares do tipo apartamento e 0,55% são 

domicílios particulares do tipo casa de vila ou condomínio. Dos domicílios 

particulares permanentes existentes 96,94% contam com o abastecimento de 

água da rede geral e 3,6% utilizam poços artesianos, cisternas, outros meios 

de acesso ao abastecimento de água. Dos 5366 domicílios particulares 

permanentes 100% contam com energia elétrica. Os domicílios particulares 

permanentes com lixo coletado representam 100%. Dos domicílios particulares 

permanentes existentes 100% possuem banheiro de uso exclusivo dos 

moradores ou sanitário. 

Os domicílios particulares permanentes do tipo casa própria e quitada 

somam 2622, ou seja, 54,02% dos domicílios particulares permanentes 

existentes. Segundo os dados do Censo 2010, os domicílios particulares 

permanentes do tipo casa própria ou em aquisição somam 394 domicílios, 

representando 8,12% dos 5366 domicílios particulares permanentes. Os 

domicílios particulares permanentes do tipo casa alugados somam 1484, isso 

equivale a 30,56% do total de domicílios particulares permanentes. Pela 

análise dos dados, os domicílios particulares permanentes do tipo casa cedidos 

por empregador representam 66 domicílios ou 1,36% do total analisado. Os 

domicílios particulares permanentes do tipo casa cedidos de outra forma 

somam 282, ou seja, 5, 9%. Já os domicílios particulares permanentes do tipo 

casa em outras condições são 6, isso equivale a 0,13% dos 5366 domicílios 

particulares permanentes analisados. 

Os dados relativos a habitação evidenciam uma demanda significativa da 

população local que buscam o cesso a casa própria. Recentemente a 

Prefeitura por meio da Diretoria de Promoção Social realizou um pré-cadastro 
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para identificar os possíveis beneficiários por programas habitacionais, sendo 

cadastrados cerca de 1500 famílias que serão triadas de acordo com critérios 

sociais. Para fins de atender esta demanda, a atual gestão celebrou convênio 

com a Caixa Econômica Federal para execução e construção de 455 casas 

pelo FAR - Fundo de Arrendamento Residencial, sendo a primeira política de 

habitação do município em mais de 10 anos. 

 

3.9 Conjuntura Contemporânea do Setor Têxtil em Monte Sião, no Brasil e 

no Mundo  

 

Em estudo realizado pelo SEBRAE-MG (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas) no ano de 2012 sobre a atratividade de Arranjos 

Produtivos Locais em relação ao setor de confecção em Monte Sião, pode-se 

analisar o dinamismo existente no setor têxtil do Brasil e ao mesmo tempo a 

necessidade de ampliar sua competitividade em relação ao mercado 

internacional. 

Conforme estudo do SEBRAE-MG (2012) o setor de confecções dividido em 

coleções e estações tem sua tendência influenciada pelo mercado da moda no 

exterior propagado amplamente por todos os meios de comunicação, 

abrangendo desde produtos básicos que atendem as demandas da classe 

média e classe média baixa, até produtos de luxo que atraem a parcela da 

população brasileira de classe alta. 

Segundo o SEBRAE-MG analisando os dados obtidos em 2012, constatou-

se que o setor de confecções apresenta os seguintes impactos: O setor é 

dinâmico e perecível: existe a renovação de grande parte dos produtos cada 

vez que a estação muda; vai do básico ao luxo: é um mercado amplo e 

estratificado, podendo atingir diferentes estilos e classes sociais; O Brasil ainda 

não é expressivo como trendsetter (referência para ditar tendências da moda): 

as tendências de moda são inspiradas no exterior; Ainda assim, o mercado 

nacional sofre influência do modismo de novelas, celebridades e tendências 

ditadas pelos principais eventos do setor como a SPFW - São Paulo Fashion 

Week. 

Para o SEBRAE-MG (2012) entre as principais conclusões deste estudo, 

destaca-se o fato de que, o setor de confecção de Monte Sião e nacional em 
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geral precisa aumentar sua competitividade para fazer frente aos produtos 

estrangeiros. A estrutura hoteleira e turística da cidade de Monte Sião é 

precária, podendo se configurar como um dos gargalos para o desenvolvimento 

da indústria local. A falta de coesão entre o empresariado aliado às práticas de 

competição predatórias prejudicam a lucratividade do polo. O grande número 

de malharias, focadas no mesmo nicho e em espaços geográficos 

concentrados acirram a competição no setor. 

Sobre o panorama da cadeia produtiva têxtil e de confecções e a questão da 

inovação a partir dos dados do BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento 

Social o SEBRAE-MG (2012) aponta que a cadeia de confecção se divide entre 

aquela de tecidos e a de malharia: a primeira se inicia com a compra dos 

tecidos já prontos enquanto a segunda se inicia na compra dos fios para a 

tecelagem. A confecção de peças de malharia retilínea segue as seguintes 

etapas, tecelagem, acabamento e costura, malharias e tricotagens. A 

confecção de peças de tecidos planos e de malha resulta na produção de 

vestuário, roupas íntimas, roupas profissionais, meias e acessórios. 

No caso específico de Monte Sião, as confecções estão em sua maioria, 

voltadas para produção de malhas (vestuários) com foco no público feminino, 

seguido pela produção e confecção de peças masculina e infanto-juvenil. A 

produção gerada nas malharias é comercializada por pequenos, médios e 

grandes lojistas, sacoleiros e magazines, tendo como objetivo o pronto 

atendimento do consumidor final em suas diferentes localidades e demandas 

locais. Conforme destacado no decorrer deste estudo sobre a expansão urbana 

do município de Monte Sião, sua localização geográfica em relação aos 

principais centros consumidores do Brasil (Região Metropolitana de São Paulo, 

Região Metropolitana de Campinas e Região Metropolitana do Vale do Paraíba 

e Litoral Norte) favoreceu e tem favorecido ao longo dos anos a atração e 

logística de um grande mercado consumidor seja no atacado ou no varejo para 

o comércio local, garantindo a dinâmica da economia local em face aos 

diferentes períodos do ano, tendo o setor têxtil local, no período de inverno 

(maio, junho, julho) o momento de concentração de esforços e empenho para a 

comercialização de toda produção de malhas, praticamente tecido e estocado 

nas malharias durante todo o período do verão e no decorrer do inverno.  
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Com a sua produção focada exclusivamente no período do inverno, o pólo 

têxtil de Monte Sião é caracterizado por uma economia sazonal, sendo que 

toda produção das malharias dependem assim como dos fatores 

socioeconômicos da conjuntura nacional e internacional, mas especialmente do 

fator climático, sendo necessário para vitalidade e pujança econômica do 

município um inverno rigoroso e prolongado para que toda produção local seja 

escoada para o potencial mercado consumidor. 

Em 2011, segundo estudo do SEBRAE-MG (2012) foram exportados 

U$411,3 bilhões de peças confeccionadas sendo a China o principal 

exportador, com 40,5% do total das exportações mundiais.  Neste sentido, 

cabe aqui ressaltar que os países asiáticos estão conquistando o mercado de 

confecção, enquanto os europeus, apesar do maior valor por produto, estão 

perdendo espaço. A China é o grande player deste mercado, apresentando um 

share in value quase 8 vezes maior que o do 2º colocado. Países como a Itália 

destacam-se no comércio internacional pelo valor que agregam a seus 

produtos, sendo referências mundiais em moda.  O Brasil não figura entre os 

principais exportadores. Apesar de ser o 4º maior produtor de artigos 

confeccionados no mundo (IEMI - Instituto de Estudos e Marketing Industrial), a 

84ª colocação do Brasil em valor de exportações se deve ao baixo valor 

agregado dos produtos. 

De acordo com o SEBRAE-MG (2012) a produção brasileira está voltada 

principalmente para o consumo interno. A atividade com maior volume de 

estabelecimentos é a de peças de vestuário, sendo que, 99% referente à 

produção brasileira é voltada para o consumo interno e apenas 1% para 

exportação.  

Analisando a distribuição deste segmento no mercado brasileiro a partir de 

dados da RAIS - Relação Anual de Informações Sociais do ano de 2010 o 

SEBRAE-MG (2012) constatou que 76,4% da produção concentra-se em peças 

de vestuário, 11,9% em roupas íntimas, 4,7% roupas profissionais, 3,8% no 

segmento de malharias e tricotagem, 3% refere-se aos acessórios de vestuário 

e 0,2% na produção de meias. 

Sobre estes dados, o estudo sobre a atratividade de Arranjos Produtivos 

Locais em relação ao setor de confecção realizado pelo SEBRAE-MG no ano 

de 2012, aponta que o setor de confecções brasileiro não é expressivo no 
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mercado mundial. A produção nacional em quase sua totalidade está voltada 

para o mercado interno. Esta característica nacional esteve refletida nos 

discursos dos entrevistados locais, para os quais o mercado internacional é 

algo distante, que não está no horizonte estratégico de suas empresas.  

Pelo exposto, pode-se afirmar que as confecções exportadoras são vistas 

como exemplos isolados, de um nicho de atuação muito específico. Os tipos de 

produtos mais exportados são toalhas de rosto, de mão, de banho e de praia, 

roupa de cama e camisetas “T-shirts” de malha de algodão. Em relação às 

atividades de confecção, o de maior expressividade é o de peças de vestuário. 

No caso específico de Monte Sião a ausência de articulação por parte do 

empresariado e dos órgãos representativos do segmento reforça este dado. 

Entre os mais de 1500 estabelecimentos existentes no município voltados para 

o setor têxtil, nenhuma produz ou mantém relações com o mercado externo. 

Para o SEBRAE-MG (2012) um dos pontos de atenção para o setor está 

relacionado com o aumento das importações nos últimos anos. O aumento 

contínuo das importações é o principal fator na composição dos déficits da 

Balança Comercial. Além disso, o Brasil vem perdendo posições como 

exportador mundial e os produtos asiáticos já respondem por 76,4% do total de 

importados em 2011.  Entre os produtos importados, 51% referem-se ao 

(vestuário e acessórios, exceto malha) e cerca de 20% são calças e camisas 

masculinas vindas da China, Bangladesh e Hong Kong. 

A urgência da indústria de confecção brasileira em ganhar competitividade a 

nível internacional é reforçado pelos dados apresentados em todo o estudo 

abordado pelo SEBRAE-MG (2012). Isso fica evidente quando analisado os 

dados de 2010 e 2011 em relação às movimentações na indústria de vestuário. 

Segundo a ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil ocorreu um 

aumento de 4,12% das vendas no varejo e 58% nas importações, 

acompanhado de uma queda de 1,6% da produção física. 

Nesta perspectiva, o SEBRAE-MG (2012) faz um comparativo relativo à 

evolução do consumo de vestuário em relação às peças produzidas no Brasil e 

as importadas no período de 2007 a 2011. Em 2007 o consumo de peças 

produzidas no Brasil era de 96,5% e o consumo de peças importadas 

representava 3,8%. No ano de 2008, 95,2% das peças consumidas eram 

produzidas no Brasil e 4,2% importadas. Já em 2009, o consumo de peças 
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importadas somaram 4,9% e as peças consumidas e produzidas no Brasil 

representavam 95,2%. No ano de 2010 o consumo de peças produzidas no 

país representou 94,1% e as importações 6%. Em 2011, acentuando esse 

processo de aumento das importações, as peças importadas consumidas no 

Brasil somaram 9,3%, um aumento de 3,3% em relação a 2010, sendo que o 

montante de peças consumidas produzidas no Brasil neste ano foi de 91,3%. 

Pelos dados apresentados, define-se que o consumo de importados está 

crescendo num ritmo mais acelerado que o mercado como um todo. A 

competição com produtores internacionais já acontece dentro do mercado 

nacional. A competição neste setor não é regional, mas acontece tanto a nível 

nacional quanto em relação a competidores internacionais. Portanto, conforme 

estudo do SEBRAE-MG (2012) é necessário que o setor ganhe competitividade 

a nível internacional e, dessa forma, fortaleça a posição dos produtores 

nacionais tanto no Brasil quanto em outros mercados e, com isso, estimule via 

mercado o aumento das exportações e a redução das importações. 

Os dados apresentados pelo SEBRAE-MG (2012) em relação ao aumento 

das importações e o comportamento do mercado consumidor interno nos 

últimos anos, reflete a realidade vivenciada pelo setor têxtil em Monte Sião. O 

parque industrial do setor têxtil local passa por uma crise que têm sido cíclica, 

aumentando a instabilidade econômica do setor e, por conseguinte do 

município. Devido ao grande número de estabelecimentos comerciais voltados 

para o mesmo segmento econômico, acompanhado de um acumulo excessivo 

de peças na produção local, nos últimos anos, as malharias passam por um 

processo árduo de corte de gastos, diminuindo a mão-de-obra empregada no 

setor, reduzindo e cortando salários, adotando alternativas como férias 

coletivas, redução do número de máquinas na produção, aumento de 

demissões e fechamento de empresas. 

Este cenário de crise no setor têxtil é melhor compreendido quando 

analisado os dados apresentados pelo SEBRAE-MG (2012) quando aponta 

que após o período de euforia vivido até 2010, a indústria de confecção deve 

estar atenta para o cenário futuro.  

Para o SEBRAE-MG (2012) até 2010 a expectativa para a demanda de 

produtos têxteis era otimista, pois, segundo demonstra a figura 43, há uma 

relação entre renda e consumo dos produtos têxteis e confeccionados. 
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.  Era o efeito da migração entre classes sociais que provoca um aumento 

dos gastos em todas as categorias de consumo, principalmente naquelas 

relacionadas à aparência.  A ascensão da “nova classe C” e o aumento da 

renda das outras classes explicam a euforia do mercado no período. 

 

Figura 43 - Renda Habitante/Consumo por Habitante.   
Fonte: ABIT - Associação Brasileira da Indústria Têxtil. 

 

De acordo com o SEBRAE-MG (2012) na prática, os resultados para 2011 e 

2012 não foram animadores. Diversas previsões foram revistas para baixo, 

sendo que para os próximos anos existem dois possíveis cenários: Primeiro o 

de uma breve recuperação da economia através de estímulos, segundo, a 

possibilidade dos efeitos da crise seguirem por um período prolongado. 

Tendo como base os dados da RAIS e da ABIT, o estudo do SEBRAE-MG 

(2012) sobre a atratividade do Arranjo Produtivo Local em relação ao setor de 

confecções, afirma que o setor de confecções nacional é essencialmente 

constituído por MPEs (Micro e Pequenas Empresas) e Minas Gerais é o 2º 

Estado em concentração desses estabelecimentos. Pelos dados, 99,30% das 

confecções do Brasil são formados por Micro e Pequenas Empresas e 0,70% 

por Empresas de Grande Porte. No total, o Brasil possui 107.979 

estabelecimentos voltados para o setor de confecções. No Estado de São 

Paulo concentra-se 29% das MEPs, em Minas Gerais as MEPs somam 13%, 

seguido do Estado de Santa Catarina com 12%, Paraná 9%, Rio Grande do Sul 

12,8 
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7% e demais Estados somam 31% do total de Micro e Pequenas Empresas do 

segmento de confecções.  

Segundo o SEBRAE-MG (2012) o setor de confecções é um mercado que 

possui baixos custos de entrada o que facilita a pulverização da produção.  Em 

pequenas cidades, a maioria das MPEs nasce de empreendedores que iniciam 

sua produção no fundo do quintal com poucas máquinas e vão crescendo, até 

certo limite. Este fato acaba dificultando a fiscalização dos estabelecimentos e 

favorece uma prática bastante comum: a informalidade (grifo nosso).  

A informalidade e a sonegação de impostos são marcas evidentes do 

processo de consolidação de Monte Sião como “Capital Nacional do Tricô”. 

Essa constatação revela o desafio posto para as administrações públicas locais 

que ao longo dos anos fecharam os olhos para esta realidade, sendo um sério 

problema de ordem social e econômica que assola não só a arrecadação, o 

planejamento e articulação de Políticas Públicas para o setor no município, 

mas revela o grande problema social instaurado para aqueles que não são 

cobertos por direitos trabalhistas e que necessitam dos serviços públicos na 

área da saúde, educação, trabalho e renda, além da infraestrutura necessária 

para o desenvolvimento das potencialidades turísticas e econômicas de Monte 

Sião que acabam sendo prejudicadas.  

Diante do exposto, a atual administração (Gestão 2013/2016) assumiu em 

2013 o desafio de diminuir a informalidade no município, considerando que 

conforme os dados da ACIMS - Associação Comercial e Industrial de Monte 

Sião, cerca de 90% da arrecadação e economia do município é oriunda das 

malharias do setor têxtil. Desde fevereiro deste ano, fiscais do Setor de 

Tributos e Finanças da Prefeitura Municipal têm realizado visitas em loco aos 

estabelecimentos, conferindo sua situação cadastral e a formalidade da 

empresa. Inúmeras reuniões estão sendo realizadas sob a coordenação da 

Diretoria de Indústria e Comércio do município com escritórios de 

contabilidade, Agências Bancárias, Associação Comercial e Pólo de 

Empresários na tentativa de diminuir e coibir a informalidade e a sonegação de 

impostos, demonstrando as vantagens e possibilidades de planejamento e 

acesso a linhas de créditos para aqueles que encontram-se formalmente 

organizados dentro do nicho de empresas locais, especialmente do setor têxtil, 
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contribuindo inclusive com a melhoria da arrecadação do município em face 

das demandas locais. 

Na figura 44 pode-se analisar a evolução da arrecadação orçamentária do 

município de Monte Sião no período de 2003 a 2012 sem contabilizar os 

recursos oriundos de convênios com o Governo Federal e Estadual, 

evidenciando comparativamente uma evolução de R$11.371.731, 53 do 

orçamento arrecadado em 2003 para os R$ 35.167.633,80 arrecadados no ano 

de 2012, obtendo este período um crescimento de R$ 23.795.902,07 na 

arrecadação orçamentária do município. 

Esse dado possibilita a seguinte análise. Se houvesse uma fiscalização e um 

rigor do Poder Público local em relação a informalidade e a sonegação de 

impostos, a evolução da arrecadação orçamentária do município apresentaria 

um dinamismo ainda maior, se comparado ao crescimento identificado no 

período de 2003 a 2012. 

 

 

Figura 44 - Evolução da Arrecadação Orçamentária de Monte Sião. 
Fonte. Prefeitura Municipal de Monte Sião. 

 

Um dado importante a ser considerado, é o fato de existir exclusivamente em 

Monte Sião uma legislação especifica que criou uma taxa sobre todas as 

máquinas industriais e passadeiras da indústria de malharias retilíneas.  

No ano de 2000 foi criada a Lei Complementar nº 07 de 30 de dezembro de 

2000, que dispõe sobre o cálculo das Taxas de Fiscalização, Localização e 
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Funcionamento, constando na Tabela IV do Anexo I da referida lei os seguintes 

requisitos (MONTE SIÃO. PREFEITURA, 2000): 

Quadro 1 - Taxa de Fiscalização de Localização 

Indústria 
de 

Malharia 

 
Localização 
e abertura 

 
Quantidade de 

VRM por 
máquina para 
fiscalização, 
localização e 

funcionamento 

 
Por quantidade de 
máquinas que uma 
única indústria de 
malharia retilínea 

possui 

 
Fator de 

incentivo Fiscal 
para o ano - 

2006 
(%) 

Quantidad
e de VRM 
a ser pago 
em 2006 
por tipo 

de 
máquina 

a-
Máquina 
manual 

 
 

 
3,00 

 
2,50 

 
01 máquina ou 

mais 

 
10,00 % 

 
2,25 

b - 
Máquina 
motoriza

da 
Simples 

 
3,00 

 

 
5,00 

 
01 máquina 
02 ou mais 
máquina. 

 
10,00% 
15,00% 

 
4,50 
4,25 

 

c - 
Máquina 
programa

da 
mecânica 

 
 

3,00 

 
 

12,00 

 
01 máquina 

de 02 à 05 máq. 
de 06 ou mais 

máq. 

 
20,00% 
22,50% 
25,00% 

 
9,60 
9,00 
8,40 

 

d – 
Máquina 
programa

da 
eletrônica 

 
 

3,00 

 
 

25,00 

 
01 máquina 

de 02 a 04 máq. 
de 05 a 09 máq. 
de 10 máq. ou 

mais 

 
20,00% 
25,00% 
27,50% 
30,00% 

 
18,75 
17,50 
16,25 
15,00 

e – 
Máquina 

de 
passar 

industrial 

 
 

3,00 

 
 

15,00 

 
 

01 máquina ou 
mais 

 
 

10,00% 

 
 

13,50 

 

A aprovação e execução da Lei Complementar nº 07/2000 gerou inúmeros 

questionamentos por parte dos proprietários de malharias e pela Associação 

Comercial e Industrial de Monte Sião, culminando em diversas apelações 

judiciais na área do Direito Tributário, tendo como objetivo a anulação do débito 

fiscal referente à Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e 

Funcionamento e o questionamento sobre a constitucionalidade e legalidade da 

mesma, sendo o mesmo, julgado como constitucional e legal, considerado 

procedente a criação da Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e 

Funcionamento, pelo Município de Monte Sião, de acordo com as 

características industriais e quantidade de máquinas retilíneas existentes em 

cada estabelecimento. 
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Apesar do setor de tributos da Prefeitura de Monte Sião não possuir dados 

específicos para o montante arrecadado especificamente com o “Alvará de 

Máquinas Retilíneas” sendo os recursos provenientes desta taxa contabilizados 

com as demais taxas existentes no município, a figura 45 demonstra a 

evolução da arrecadação da Taxa de Licença e Funcionamento dos 

Estabelecimentos Comerciais do período de 2003 a 2012. 

Comparativamente quando analisado os dados relativos a arrecadação da 

Taxa de Licença e Funcionamento, destaca-se um declínio da arrecadação nos 

anos de crise econômica especificamente para o setor têxtil, os dados 

referentes aos anos de 2004, 2005 e 2006 evidenciam a queda da arrecadação 

em face a decadência da produção e consumo no setor de confecções 

refletidos diretamente na economia local. Nota-se que no ano de 2005 o 

município de Monte Sião obteve uma arrecadação de R$ 610.717, 58, em 2006 

a arrecadação foi de R$ 567.392, 41 e em 2007 R$ 621.542, 59.  

No período de 2009 a 2012 houve um aumento considerável da arrecadação 

oriunda da Taxa de Licença e Funcionamento, na qual estão inseridos os 

recursos arrecadados com o “Alvará de Máquinas Retilíneas”. No ano de 2009 

o montante arrecadado foi de R$ 696.221, 72, no ano de 2010 R$ 1.004.185, 

22 e em 2011 R$ 1.076.660, 96.  

Para fins de comparação e análise da consolidação da postura adotada pela 

Prefeitura a partir de 2013 para melhorar a arrecadação do município, por meio 

de ações de fiscalização para coibir a informalidade e a sonegação de 

impostos, torna-se evidente sua efetividade. No ano de 2012 a Prefeitura 

Municipal de Monte Sião arrecadou R$ 1.132.912, 98 com a Taxa de Licença e 

Funcionamento, sendo que até o mês de outubro de 2013 a Diretoria de 

Tributos e Finanças do município já havia contabilizado a arrecadação do 

montante de R$ 1.415.999, 78, R$ 15.999, 78 a mais que o valor orçado para o 

ano de 2013, restando ainda os meses de Novembro e Dezembro para fechar 

a arrecadação anual (Figura 45). 
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Figura 45 -. Evolução da Arrecadação da Taxa de Licença e Funcionamento dos 
Estabelecimentos Comerciais. 
Fonte. Prefeitura Municipal de Monte Sião. 

 
 

Neste sentido, é importante considerar que, conforme dados do SEBRAE -

MG (2012) Minas Gerais é o segundo maior Estado em número de vínculos 

formais em malharia retilínea, respondendo, sozinho, por 20% do total. Pela 

análise, o Estado de Santa Catarina representa 33% do total de vínculos 

formais em malharia retilínea, Rio Grande do Sul 15%, o Estado de São Paulo 

9% e demais Estados somam 22% do total de 35.017 vínculos formais 

contabilizados por este estudo conforme dados da RAIS. Os quatro maiores 

Estados somam quase 80% da mão de obra nacional. Se considerado o 

Circuito das Malhas como os municípios de Monte Sião, Jacutinga, Ouro Fino, 

Borda da Mata e Inconfidentes, a região responde por mais de 85% da mão de 

obra em malharia retílinea do Estado de Minas Gerais. 

De acordo com o SEBRAE-MG (2012) Monte Sião e Jacutinga representam 

mais da metade da mão de obra formalizada no Estado, sendo Monte Sião o 

município que concentra a maior parte dos trabalhadores de malharia retilínea 

representando 40% dos vínculos formais existentes, seguido pelo município 

Jacutinga com 38% e os demais municípios somam 22%. Em muitas outras 

cidades, observa-se alto nível de informalidade no segmento de malharia. Isso, 

portanto, confere uma limitação à análise da RAIS - Relação Anual de 

Informações Sociais. 
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O Circuito das Malhas (Figura 46) é definido pelo SEBRAE-MG (2012) como 

um conglomerado de cidades mineiras que são referências nacionais na 

produção de tricô e malhas. A produção de malharia retilínea é a atividade 

responsável por movimentar as economias locais. Em algumas delas, mais de 

80% dos trabalhadores estão ligados direta ou indiretamente à malharia, como 

o caso do município de Monte Sião, considerado “Capital Nacional do Tricô”. O 

Circuito das Malhas é formado majoritariamente por MPEs (Micro e Pequenas 

Empresas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Circuito das Malhas. 
Fonte: IBGE-Cidades; SEBRAE-MG. 

 

A partir dos dados da RAIS o estudo do SEBRAE-MG (2012) apontou que 

Monte Sião apresentou uma evolução de sua massa salarial (em milhões) de 

0,97 em 2008, 1,19 em 2009 e 2,01 em 2010. É importante destacar que a 

massa salarial refere-se à soma de todos os salários pagos aos trabalhadores 

durante o ano, sendo importante analisar também sua relação com o PIB 

(Produto Interno Bruto) referente à produção local, representada 

especificamente no caso do setor têxtil pelas 1500 malharias, 900 lojas e 9 mil 

empregos gerados direta e indiretamente pelo setor em Monte Sião. 

Para Fuini (2007, p.171) em seu estudo sobre “A Relação entre 

Competitividade e Território no Circuito das Malhas do Sul de Minas” as atuais 

relações competitivas nos âmbitos nacional e internacional se refletem 

fortemente na região do “Circuito das Malhas do Sul de Minas”, através dos 

desafios colocados aos produtores locais em decorrência da inserção de 

produtos têxteis chineses no mercado brasileiro. Para o autor, o progresso em 

aspectos relacionados à inovação tecnológica, através da aquisição e 
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adaptação de equipamentos modernos aos procedimentos e usos produtivos 

locais, propiciou à região obter posição de destaque na indústria de malhas 

brasileira, auferindo ganhos sucessivos em sua produtividade. O contexto 

econômico atual exige, no entanto, que o Arranjo dê um salto qualitativo: deixe 

de ser apenas um aglomerado com alta especialização produtiva e se 

transforme em um arranjo produtivo consolidado por instituições que promovam 

a “cooperação” entre atores locais e façam emergir as especificidades 

competitivas locais. Essas especificidades locais podem ser visualizadas em 

termos de melhorias quanto à capacitação da mão-de-obra, à qualidade e 

diversificação do produto local e exploração de novos mercados consumidores, 

internos e externos (exportação). 

Fuini (2007, p. 171-172) diz que, para tanto, faz-se necessário que as ações 

individuais dos atores locais - as malharias, as Associações comerciais e 

industriais, os Bancos, o Sindicato de trabalhadores e as Prefeituras - sejam 

canalizadas para determinadas iniciativas e projetos comuns voltadas à 

exploração de alguns recursos específicos que a região ainda não oferece ou 

que estejam sendo mobilizados de forma ainda precária.  

Sobre a coesão, o associativismo e cooperativismo existentes entre os 

diferentes segmentos da economia local, e no caso específico do setor têxtil, é 

evidente a falta de articulação existente entre a iniciativa privada, sendo que 

apenas 240, dos mais de 3000 mil estabelecimentos comerciais cadastrados 

na Diretoria de Tributos e Finanças da Prefeitura de Monte Sião estão 

associados a ACIMS - Associação Comercial e Industrial de Monte Sião ou por 

meio de outros grupos empresariais organizados. Isso significa que apenas 8% 

do comércio em geral estão associados e organizados por entidades 

representativas de classe. Quando analisado especificamente os 

estabelecimentos do setor têxtil, cerca de 1500 segundo a Diretoria de Tributos 

e Finanças e a ACIMS, pode-se afirmar que apenas 16% do setor esta 

organizado por meio de associações e grupos empresariais. 

A fim de impulsionar e oferecer subsídios para o setor têxtil na esfera local, a 

Prefeitura de Monte Sião por meio da Diretoria de Indústria, Comércio e 

Turismo enviou para Câmara Municipal e foi aprovado o Projeto de Lei 58/2013 

que institui o Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

“Pró Monte Sião.  
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A elaboração do referido Programa de Desenvolvimento Econômico é fruto 

do diálogo promovido pelo Poder Público com os diferentes segmentos 

econômicos do município durante o ano de 2013, estando em consonância 

com as demandas apontadas pelos atores envolvidos no desenvolvimento da 

economia local.  

Logo em seu artigo 1º, a Lei 58/2013 define que o Programa de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável “Pró Monte Sião”, coordenado pela 

Chefia de Governo, Planejamento e Gestão, tem por finalidade fortalecer a 

população economicamente ativa, ampliar as atividades existentes e novos 

empreendimentos. 

O “Pró Monte Sião” tem como objetivos os seguintes tópicos elencados em 

seu Art.2º: 

 
Art. 2º - Constituem objetivos a serem atingidos pelo Programa 
Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável “Pró Monte 
Sião”: I - Diversificar a economia; II - Propiciar um Marketing sólido e 
abrangente a todo o potencial do Município; III - Criar mecanismos 
para que Monte Sião se torne polo de negócios da região; IV - Investir 
em atividades turísticas, culturais e ambientais; V - Desenvolver de 
forma adequada a zona urbana (infraestrutura); VI - Desenvolver a 
zona rural e, por conseguinte, o turismo rural; VII - Incentivar a 
criação da APL e da Agência Municipal de Desenvolvimento; VIII - 
Editar o Calendário Anual de Eventos do Município; IX - Criar 
mecanismos que viabilizem o cooperativismo, o associativismo entre 
as diversas classes sociais; X - Proporcionar o crescimento da 
Receita Pública do Município; XI - Fomentar o crescimento do Índice 
de Desenvolvimento Humano no Município-IDH-M. 

 
Para viabilizar a execução do Programa de Desenvolvimento “Pró Monte 

Sião” o Poder Executivo local estabeleceu como ações facilitadoras para o 

cumprimento dos objetivos propostos as seguintes linhas de planejamento, 

conforme Art.3º da Lei 58/2013: I - Capacitação dos empreendedores; II - 

Qualificação de mão de obras diversificadas; III - Incentivo fiscal e financeiro 

para o fortalecimento da economia local; IV - Reabilitação de créditos com 

mercados financeiros e fornecedores; V - Ações conjuntas do Poder Público e 

da Iniciativa Privada na gestão de Políticas Públicas voltadas para a economia 

local; VI - Estabelecimento de parcerias com instituições financeiras visando 

maior oferta de operações de crédito com reduzida taxa de juros e maiores 

prazos para criar novos empreendimentos e implementar os já existentes. 

Cabe aqui analisar o fato de que pela conjuntura apresentada por meio dos 

dados relativos ao setor têxtil nas esferas – local, nacional e internacional, 
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torna-se evidente a constatação de que ao longo dos anos o setor têxtil foi 

conduzido pelos altos e baixos da realidade econômica do país e do cenário 

macroeconômico internacional, sem nenhuma ação objetiva ou um 

planejamento efetivo por parte do Poder Público (Governo Federal, Estadual e 

Municipal) e das entidades representativas na tentativa de proteger e garantir o 

desenvolvimento da cadeia produtiva representada pelo setor de confecções, 

especialmente o setor têxtil e sua estrutura produtiva que é de suma 

importância para a economia do Brasil e das regiões inseridas e consideradas 

polos especialistas na produção têxtil. 

As crises permanentes do setor têxtil, com declínio da produção e altos 

índices de informalidade e demissões, a forte concorrência internacional, 

especificamente com o aumento das importações de peças prontas da China, a 

pouca representatividade e organização do segmento frente ao avanço e 

exigência de inovação e capacitação da mão-de-obra do setor, tem despertado 

recentemente e ao longo dos últimos anos maior interesse dos órgãos 

representativos (Associação Brasileira da Indústria Têxtil, Associações 

Comerciais, Sindicatos Trabalhistas, entre outros) aumentando inclusive as 

iniciativas por parte dos Poder Público, mais fortemente por meio do Ministério 

de Relações Exteriores e da iniciativa privada na tentativa de garantir a 

estabilidade do setor e as condições necessárias para que toda cadeia 

produtiva em torno da economia têxtil tenha condições de disputar o mercado 

consumidor de maneira justa e com igualdade em relação ao aos demais 

países, principalmente da Ásia. 

Pelo exposto, considerando o caso específico de Monte Sião e da região do 

Circuito das Malhas, é valido ressaltar que apesar do atraso organizacional do 

setor, seja por parte dos malharistas, das entidades representativas locais e da 

ausência de Poder Público ao longo dos anos, Monte Sião tem liderado as 

recentes discussões e debates na defesa do setor, executando ações e 

liderando iniciativas para fomentar o segmento e, por conseguinte garantir o 

crescimento econômico, a vitalidade e dinamismo não só da Capital Nacional 

do Tricô mas de toda região do Circuito das Malhas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar o processo de expansão urbana do município de Monte Sião tem 

sido um grande desafio. É válido ressaltar que este estudo é o primeiro 

realizado no município especificamente para analisar o processo de expansão 

urbana, aumentando ainda mais a complexidade dos objetivos propostos por 

esta pesquisa, especialmente no que se refere à obtenção e coleta de dados, 

seja em relação ao material aerofotográfico utilizado no mapeamento, ou em 

relação aos dados cadastrais, tais como, o número de estabelecimentos 

comerciais específicos do setor têxtil e documentação relativo aos loteamentos 

aprovados na área urbana do município ao longo das décadas. 

Apesar das dificuldades encontradas em relação a obtenção dos dados, a 

qual exigiu uma dedicação maior no trabalho de campo para coleta de dados, 

tais como, a aquisição das fotografias aéreas e imagens Quick Bird e Landsat 

de alta resolução dos diferentes períodos que cobrem a mancha urbana do 

município, este estudo tem por finalidade respaldar o poder público local na 

análise, acompanhamento e planejamento deste processo irreversível 

representado pela crescente expansão urbana do município nas últimas 

décadas, conforme dados apresentados. 

É importante destacar que, por meio do trabalho de coleta de dados, 

especialmente com a aquisição de material aerofotográfico e imagens Quick 

Bird e Landsat de alta resolução, foi possível a ampliação multitemporal do 

estudo proposto, ampliando a análise da expansão urbana do município de 

Monte Sião, antes proposto para o período de 1970 e 2010, para o período de 

1962 e 2012. 

O estudo das cidades nas últimas décadas tem auxiliado os diferentes 

segmentos da sociedade na compreensão das dinâmicas que permeiam o seu 

desenvolvimento, sendo eles de ordem econômica, político e social.  

Neste sentido, é importante ressaltar que a cidade contemporânea é o centro 

de decisões e aceleração dos processos que norteiam as transformações 

socioeconômicas da sociedade. Para Lefebvre (1969, p. 51) “a cidade sempre 

teve relações com a sociedade no seu conjunto, com sua composição e seu 
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funcionamento, com seus elementos constituintes (campo e agricultura, poder 

ofensivo e defensivo, poderes políticos, Estados etc.), com sua história”. 

Os diferentes processos contemporâneos de estruturação das cidades nos 

remetem ao fato de a cidade ser um entrave para o capital, ao mesmo tempo 

em que ela é considerada base para sua atuação. As cidades são constituídas 

de interações complexas, e a sociedade é estimulada a garantir o domínio da 

lógica, da razão, do poder político e do capital.        

Lefebvre (1969, p. 98-99) no que se refere ao controle da cidade diz que “o 

Estado e a Empresa, se esforçam por absorver a cidade, por suprimi-la, como 

tal. O Estado age, sobretudo por cima e a Empresa por baixo (assegurando a 

habitação e a função de habitar nas cidades operárias e os conjuntos que 

dependem de uma ‘sociedade’, assegurando também os lazeres, e mesmo a 

cultura e a ‘promoção social’). O Estado e a Empresa, apesar de suas 

diferenças e às vezes de seus conflitos, convergem para segregação”. 

Cabe aqui ressaltar também que a cidade contemporânea é definida por 

Milton Santos (1994), como uma “cidade corporativa”, para isso ele faz a 

seguinte afirmação “o processo histórico conduziu a uma crescente 

centralização de decisões públicas, enfeixadas cada vez mais em mãos do 

poder federal, e a uma centralização das decisões privadas, enfeixadas cada 

vez mais em mãos dos grandes monopólios.” (p.124). 

As relações de poder impõem obstáculos à perspectiva da sociedade urbana, 

o poder político e o poder econômico controlam a cidade e todas as formas de 

promoção da cidadania e participação social.  As condições impostas pelas 

forças de comando da cidade consolidam uma estrutura fragmentada e 

articulada ao mesmo tempo.  

Sendo assim, a cidade contemporânea, enquanto configuração espacial 

produtiva apresenta de forma dinâmica funções distintas que caracterizam sua 

atividade e complexidade, cabendo a ela funções de produção, distribuição da 

população, industrial, comercial, turística, entre outras, revelando suas 

potencialidades por meio de sua estrutura espacial.  

No caso específico de Monte Sião, no que se refere à produção social do 

espaço e seu processo de expansão urbana, destacamos a postura do Poder 

Público local frente às diferentes demandas das classes sociais que se 

articulam no município. Nas últimas décadas, as administrações priorizaram o 
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atendimento das demandas dos agentes que detém o domínio sobre o 

mercado de terras e o mercado imobiliário. O Poder Público além de não 

investir em moradia social, atua garantindo a infraestrutura necessária para o 

domínio dos agentes detentores do capital. 

Outro dado importante a ser analisado é o impacto do programa habitacional 

do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida” no município. Este programa 

elevou o preço da terra local, fortaleceu as articulações mediadas pelos 

proprietários da terra, limitou o acesso a moradia das classes sociais de baixa 

renda, promovendo um aumento considerável do perímetro urbano sem um 

controle rígido do Poder Público, intensificando o déficit de equipamentos 

públicos nas áreas em expansão. Essa lógica tem modificado a paisagem 

urbana do município, intensificando a segregação socioespacial e o processo 

de produção social do espaço por meio das articulações entre o Estado e os 

interesses do capital privado. 

O grande déficit habitacional existente no município ganhou notoriedade com 

a grande procura da população pelos programas e linhas de créditos para 

realização do sonho da casa própria, intensificado pelos altos custos do valor 

do aluguel na região central da cidade e nos bairros periféricos. O mercado 

promissor de aluguel de imóveis têm sido ao longo das ultimas duas décadas 

foco de investimento e forma de renda a partir do lucro obtido por muitos 

malharistas e prestadores de serviços ligados diretamente ao setor têxtil, tais 

como, proprietários de casas de fiação (principal matéria prima do setor têxtil), 

lojistas de médio e grande porte. 

A análise dos resultados deste estudo propiciou substancialmente a 

compreensão do processo de expansão urbana no município de Monte Sião, 

Sul do Estado de Minas Gerais, a partir das interações e articulações dos 

agentes estruturadores do espaço urbano que consolidaram o atual estágio 

socioeconômico da cidade considerada a “Capital Nacional do Tricô” no 

período entre 1962 e 2012.  

O dinamismo do parque industrial têxtil consolidado ao longo das últimas 

quatro décadas em monte Sião não foi acompanhado pelas ações do Poder 

Público local. A área urbana possui “gargalos” em sua infraestrutura que tem 

sido fator preponderante para a limitação de um desenvolvimento urbano que 
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seja ordenado e um desenvolvimento econômico que seja equilibrado e 

garanta o desenvolvimento social do município. 

O conteúdo ministrado nas disciplinas “Processo Histórico de Urbanização no 

Brasil”, “A Produção Social do Espaço”, “Tendências da Urbanização 

Contemporânea” e “Teoria do Planejamento Urbano e Regional” e “Cidade 

Contemporânea e Tendência de Estruturação do Espaço Urbano” contribuiu 

para compreensão da dimensão espacial da vida em sociedade, reforçando a 

discussão sobre a cidade como configuração socioespacial e a dinâmica de 

desenvolvimento da cidade contemporânea capitalista, fundamentado por meio 

das diferentes abordagens teóricas, identificando de forma minuciosa o modo 

de atuação dos diversos agentes na configuração do espaço urbano, bem 

como o processo histórico e a crise sócio urbana ambiental instaurada ao longo 

das décadas.  

Com este estudo, pode-se analisar que o conjunto de forças da sociedade 

(agentes e atores) produz a sociedade, estes agentes se articulam e refletem 

no espaço urbano as forças e interesses medidos sob a perspectiva do capital, 

sendo muitas vezes de ordem física (infraestrutura, mercado imobiliário, etc.) e 

de ordem social (o modo como a sociedade se articula). 

Neste contexto, é importante destacar que, conforme descreve Lefebvre 

(1969, p. 117) que “o direito à cidade não pode ser concebido como um simples 

direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode ser formulado 

como direito à vida urbana, transformada, renovada”. 

Para tal afirmação, é importante que o planejamento da cidade 

contemporânea incorpore os aspectos da vida em sociedade, da urbanidade, 

amenizando os impactos socioespaciais de viés racional e de ordem técnica e 

economicista imposto ao planejamento urbano e regional contemporâneo.   

Os resultados obtidos por este estudo evidenciam que o rápido crescimento 

da área urbana do município de Monte Sião ocorreu de maneira desordenada 

sem o acompanhamento do Poder Público local em todas as suas esferas.  

Nota-se também que quando analisado a realidade inserida na zona rural do 

município em relação as atividades agrícolas em face do desenvolvimento e 

consolidação da vocação econômica local voltada para indústria têxtil, ocorre 

uma complementação de atividades econômicas que evidencia uma adaptação 



147 

 

cultural da mão-de-obra rural que assume também a produção manual de 

malhas também no meio rural como alternativa de renda.  

A hipótese abordada inicialmente por este estudo era de que, com o declínio 

da atividade rural no município de Monte Sião e a consolidação de uma nova 

atividade econômica com a especialização na produção de malhas e a 

diversificação do setor têxtil, o foco de investimentos da população passou a 

ser o mercado de terras, promovendo uma expansão acelerada do perímetro 

urbano a partir da década 1970. 

Na verdade o que ocorre, é o fato de que com a sazonalidade econômica 

tanto das atividades rurais como do ramo da confecção, ao mesmo tempo em 

que ocorre uma estagnação das atividades rurais e ciclos de produção 

acelerada e outros de instabilidade no setor têxtil devido a questões de ordem 

econômica, social e até mesmo relacionada ao clima, fez com que a população 

buscasse por meio do novo segmento econômico em consolidação nas 

décadas de 1970 e 1980 uma alternativa para investir os lucros obtidos tanto 

da produção das malhas como das atividades rurais na posse e propriedade da 

terra. 

Hoje, a realidade é outra. Com a consolidação da indústria têxtil a partir da 

década de 1990 com a mecanização da produção e diminuição cada vez mais 

da produção manual, acompanhado de um intenso processo de urbanização e 

consolidação do deslocamento da população para área urbana, nunca esteve 

tão difícil a manutenção da população no campo. Cada vez mais a população 

torna-se urbana, os produtores rurais vivenciam o declínio econômico de sua 

atividades no campo, melhor exemplificado pela crise que o setor cafeeiro 

passa neste momento. 

Pode-se concluir que além da urgência de um planejamento urbano para fins 

de organização da expansão da mancha urbana do município de Monte Sião, é 

necessária uma diversificação das atividades econômicas no município, 

garantindo alternativas para população que não encontra meios para sua 

manutenção no meio rural e ampliando possibilidades para aqueles que não 

encontram mais no setor têxtil a possibilidade de crescimento e lucratividade. 

Na verdade, diversificar a economia local é uma ação crucial por parte do 

Poder Público. Essa ação garantirá a manutenção daqueles estabelecimentos 

comerciais que já encontram-se consolidados na indústria têxtil, proporcionará 



148 

 

novas opções de renda para aqueles que encontram-se endividados devido a 

crise do setor têxtil nos últimos anos, e até mesmo revitalizando o campo de 

possibilidades para aqueles que querem permanecer ou retornar as atividades 

rurais.  

Diante do estudo proposto e da complexidade da análise dos dados obtidos, 

é importante que seja aprofundado e ampliado a discussão especifica sobre o 

mercado de trabalho local e as características da mão-de-obra empregada 

exclusivamente na indústria têxtil. 

Para fins de organização e planejamento, visando o desenvolvimento 

socioeconômico do município, é de extrema importância que o Poder Público e 

as entidades representativas, principalmente a Associação Comercial 

modifiquem sua estrutura administrativa, tanto no que se refere a 

disponibilização e articulação de dados mais precisos sobre o setor têxtil local, 

diminuindo o planejamento apenas em cima de dados estimados, tais como, 

produção anual de malhas, número de máquinas retilíneas, e no que compete 

ao Poder Público, melhor controle e organização sobre documentos referentes 

aos loteamentos aprovados, dados técnicos e criação de diretorias que 

atendam as demandas locais principalmente em sua infraestrutura urbana. 

Por fim, a partir dos resultados obtidos com este estudo, é de extrema 

importância que o Poder Público local, tendo em vista o atraso em seu 

planejamento estratégico no que se refere ao crescimento urbano e ao 

desenvolvimento econômico local, promova ações que tenham como finalidade 

a articulação de mecanismos que contribuam objetivamente com o 

ordenamento e organização do território, com a elaboração de programas e 

ações fundamentadas por meio de Políticas Públicas eficientes que promovam 

o desenvolvimento econômico, social e humano, a partir de uma nova realidade 

na estruturação socioespacial de Monte Sião. 
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Anexo A - Lei nº 58/2013 

 

 

“Institui o Programa Municipal de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável 
“Pró Monte Sião”, como especifica e dá 
outras providências”. 
 

 

O POVO DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO, ESTADO DE 
MINAS GERAIS, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU, E EU, 
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI: 

 
 

Art. 1º – Fica instituído no âmbito do município de Monte Sião, 
o Programa de Desenvolvimento Econômico Sustentável “Pró Monte Sião”, 
coordenado pela Chefia de Governo, Planejamento e Gestão, que tem por 
finalidade fortalecer a população economicamente ativa, ampliar as atividades 
existentes e novos empreendimentos. 

 
Art. 2º – Constituem objetivos a serem atingidos pelo Programa 

Municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável “Pró Monte Sião”: 
 
I – Diversificar a economia; 
 
II – Propiciar um Marketing sólido e abrangente a todo o 

potencial do Município; 
 
III – Criar mecanismos para que Monte Sião se torne polo de 

negócios da região; 
 
IV – Investir em atividades turísticas, culturais e ambientais; 
 
V – Desenvolver de forma adequada a zona urbana 

(infraestrutura); 
 
VI – Desenvolver a zona rural e, por conseguinte, o turismo 

rural; 
 
VII – Incentivar a criação da APL e da Agência Municipal de 

Desenvolvimento; 
 
VIII – Editar o Calendário Anual de Eventos do Município; 
 
IX – Criar mecanismos que viabilizem o cooperativismo, o 

associativismo entre as diversas classes sociais; 
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X – Proporcionar o crescimento da Receita Pública do 
Município; 

 
XI – Fomentar o crescimento do Índice de Desenvolvimento 

Humano no Município-IDH-M; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Art. 3º – A concretização dos objetivos constantes no artigo 2º 

precede da execução das seguintes ações: 
 
I – Capacitação dos empreendedores; 
 
II – Qualificação de mão de obras diversificadas; 
 
III – Incentivo fiscal e financeiro para o fortalecimento da 

economia local; 
 
IV – Reabilitação de créditos com mercados financeiros e 

fornecedores; 
 
V – Ações conjuntas do Poder Público e da Iniciativa Privada 

na gestão de Políticas Públicas voltadas para a economia local; 
 
VI – Estabelecimentos de parcerias com instituições financeiras 

visando maior oferta de operações de crédito com reduzida taxa de juros e 
maiores prazos para criar novos empreendimentos e implementar os já 
existentes. 

 
Art. 4º – A Comissão administradora do Programa de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável “Pró Monte Sião” será composta por: 
 
a) – 02 (dois) representantes do Gabinete do Prefeito; 
 
b) – 02(dois) representantes do Departamento Municipal de 

Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Lazer; 
 
c) – 02(dois) representantes do Departamento Municipal de 

Administração; 
 
d) – 01 (um) representante do Departamento Municipal de 

Finanças e Tesouraria; 
 
e) – 01(um) representante do Departamento Municipal de 

Obras Urbanas e Rurais; 
 
f) – 01 (um) representante do Departamento de Serviços 

Urbanos; 
 
g) – 01 (um) representante do Departamento Municipal de 

Educação e Esportes; 
 



155 

 

h) – 01 (um) representante do Departamento Municipal de 
Saúde. 

 
i) –01 (um) representante do Departamento Municipal de 

Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. 
 
j) –01 (um) representante do Departamento Municipal de 

Promoção e Assistência Social. 
 
 
Art. 5º – Os membros da referida Comissão serão nomeados 

por Decreto do Executivo municipal mediante indicação dos órgãos 
representativos. 

 
Art. 6º – A Comissão administradora do Programa de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável “Pró Monte Sião”, sob a coordenação 
da Chefia de Governo, Planejamento e Gestão, será responsável pela edição e 
divulgação de uma Cartilha contendo a definição detalhada de todo o Programa 
bem como dos instrumentos necessários ao seu efetivo funcionamento. 

 
Parágrafo único- A Comissão terá o prazo máximo de 60 

(sessenta) dias após a devida nomeação para edição e divulgação desta 
Cartilha. 

 
Art. 7º – As ações e despesas decorrentes da execução da 

presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no 
orçamento vigente. 

 
Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Monte Sião, em 28 de outubro de 2013. 
 
 
 

JOÃO PAULO RIBEIRO 
Prefeito Municipal 
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Anexo B - Tabela IV da Lei complementar 07/2000 

 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO, LOCALIZAÇÃO E  FUNCIONAMENTO. 

 
Todos os modelos de máquinas industriais e  passadeiras da  Indústria de 

Malharia Retilínea. 
 
 

Indústria 
de 

Malharia 

Localização 
e abertura 

Quantidade de 
VRM   por 

máquina para 
fiscalização, loc. 
e funcionamento 

Por quantidade 
de máquinas 

que uma única 
indústria de 

malharia 
retilínea possui 

Fator de 
incentivo 

Fiscal 
para o 
ano - 
2006 
(%) 

Quantida
de de 
VRM a 
ser pago 
em 2006 
por tipo 
de 
máquina 

a- Máquina 
manual  
 
 

3,00 2,50 01 máquina ou 
mais 

10,00 % 2,25 

b- Máquina 
motorizada 
Simples 

3,00 
 

5,00 01 máquina 
02 ou mais 
máquina.  

10,00% 
15,00% 

4,50 
4,25 
 

C - 
Máquina 
programad
a 
mecânica  

3,00 12,00 01 máquina  
de 02 à 05 
máq. 
de 06 ou mais 
máq. 

20,00% 
22,50% 
25,00% 

9,60 
9,00 
8,40 
 

D – 
Máquina 
programad
a 
eletrônica  

3,00 25,00 01 máquina 
de 02 a 04 
máq. 
de 05 a 09 
máq. 
de 10 máq. ou 
mais 

20,00% 
25,00% 
27,50% 
30,00% 

18,75 
17,50 
16,25 
15,00 

E – 
Máquina 
de passar 
industrial 

3,00 15,00 01 máquina ou 
mais 

10,00% 13,50 
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Anexo C - Lei Complementar nº96 de 25 de Outubro de 2007 

 

 

“Institui o Plano Diretor do 
Município de Monte Sião”. 

 
 

O POVO DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO, POR SEUS 
REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, 
SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI: 
 
 

TÍTULO I 
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

CAPÍTULO I 
DOS FUNDAMENTOS 

 
Art. 1º.  Esta lei atende aos dispositivos das 

Constituições Federal e Estadual, da Lei 10.257 de 10 de julho de 2001 
(Estatuto da Cidade), bem como da Lei Orgânica do Município de Monte Sião. 

 
Art. 2º.  O Plano Diretor estabelece normas de 

ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade em prol do 
bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 
equilíbrio ambiental. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 
 

Art. 3º.  A política urbana do Município de Monte 
Sião tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

 
I - garantia do direito a uma cidade sustentável, 

entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 
à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer, para as presentes e futuras gerações; 

II - gestão democrática por meio da participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

III - cooperação entre o governo municipal, a 
iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de 
urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV - planejamento do desenvolvimento da cidade, da 
distribuição espacial da população e das atividades econômicas e do território 
do Município, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e 
seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
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V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, 
transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da 
população e às características locais; 

VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma 
a evitar: 

 
a) - a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b) - a proximidade de usos incompatíveis ou 

inconvenientes; 
c) - o parcelamento do solo, a edificação ou o uso 

excessivo ou inadequado em relação à infra-estrutura urbana; 
d) - a instalação de empreendimentos ou atividades 

que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, sem a previsão da 
infra-estrutura correspondente; 

e) - a retenção especulativa de imóvel urbano, que 
resulte na sua subutilização ou não utilização; 

f) - a deterioração das áreas urbanizadas; 
g) - a poluição e a degradação ambiental; 
 
VII - integração e complementaridade entre as 

atividades urbanas e rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico 
do Município; 

VIII - adoção de padrões de produção e consumo de 
bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da 
sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município; 

IX - justa distribuição dos benefícios e ônus 
decorrentes do processo de urbanização; 

X - adequação dos instrumentos de política 
econômica, tributária, financeira e dos gastos públicos aos objetivos do 
desenvolvimento territorial, urbano e rural, de modo a privilegiar os 
investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos 
diferentes segmentos sociais; 

XI - recuperação dos investimentos do Poder 
Público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos; 

XII - proteção, preservação e recuperação do meio 
ambiente natural e construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, 
paisagístico e arqueológico; 

XIII - audiência do Poder Público Municipal e da 
população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou 
atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural 
ou construído, o conforto ou a segurança da população; 

XIV - isonomia de condições para os agentes 
públicos e privados na promoção de empreendimentos e atividades relativos ao 
processo de urbanização, atendido o interesse social. 
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Anexo D - Lei Complementar nº 105/2008 

 

 

“Dispõe sobre o Código de Parcelamento de 
Solo e dá outras providências”. 
 

 

O POVO DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO, ESTADO DE 
MINAS GERAIS, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU, E EU, 
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI: 

 
 

 

Art. 1º - Esta Lei disciplina o Código de Parcelamento do 
Solo no Município de Monte Sião, que atende a dispositivos da Lei Orgânica 
Municipal e do Plano Diretor. 

 
Parágrafo Único – Todo e qualquer parcelamento de 

terreno, inclusive o decorrente de divisão amigável ou judicial, sua ocupação, 
construção, reforma, ampliação e utilização de edifícios são regulados pela 
presente Lei, observadas no que couber, as disposições das Legislações 
Federal e Estadual pertinentes, o Plano Diretor e o Código de Obras do 
Município. 

 
Art. 2º - Esta Lei tem como objetivos: 
 
I – regulamentar a abertura de vias públicas e a 

subdivisão de glebas em lotes para fins urbanos; 
 
II – disciplinar a localização de atividades urbanas dentro 

do território do Município, e; 
 
III – regulamentar a implantação de edificações nos lotes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



160 

 

Anexo E - Lei Complementar nº 7/2011 

 

 

“Dispõe sobre o Código de Obras do 
Município de Monte Sião e dá outras 
providências”. 
 

O POVO DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO, ESTADO DE 
MINAS GERAIS, POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, APROVOU, E EU, 
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI: 

 

 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º - Qualquer construção ou reforma, de iniciativa pública 

ou privada, somente poderá ser executada após (análise) exame, aprovação 
do projeto e concessão da licença de construção, pela Prefeitura Municipal, de 
acordo com as exigências contidas neste código e mediante a responsabilidade 
de profissional legalmente habilitado. 

    
§ 1º - Toda construção deverá ocorrer dentro dos limites do lote 

ou terreno, obedecidas às disposições contidas na Lei Complementar do Plano 
Diretor (LC nº 96 de 25/10/2007) e na Lei Complementar de Uso e Ocupação 
do Solo (LC nº 105 de14/10/2008). 

§ 2º - A licença para construção não implica no 
reconhecimento, por parte do Executivo Municipal, do direito de propriedade do 
lote ou terreno. 

    
Art.2º - Para os efeitos deste Código ficam dispensadas de 

apresentação do projeto, ficando, contudo sujeitos a concessão de licença, as 
ampliações de edificações residenciais, assim como as pequenas reformas, 
desde que apresentem as seguintes características: 

 
I – no caso das ampliações, quando não ultrapassarem 

20,00m² (vinte metros quadrados) de área e se destinarem ao uso residencial; 
 
II - não possuam estrutura especial, nem exijam calculo 

estrutural; 
 
III – quando houver alteração apenas de revestimentos em 

fachadas e/ou áreas internas;  
 
IV – estarem de acordo com as disposições da Lei 

Complementar do Plano Diretor, Lei Complementar de Uso e Ocupação do 
Solo e deste Código. 

 



161 

 

Parágrafo único - Para a concessão de licença, nos casos 
previstos neste artigo, serão exigidos croquis e cortes esquemáticos, contendo 
dimensões e áreas. 

 
Art. 3º - Os edifícios públicos ou de uso público deverão 

atender as exigências da Lei Federal nº 10.098 de 23 de março de 1994 e sua 
regulamentação pelo Decreto nº 5.296 de 12 de dezembro de 2004 e, portanto, 
possuir condições técnicas-construtivas que assegurem, aos portadores de 
necessidades especiais, pleno acesso e circulação nas suas dependências.  

 
Art. 4º - O responsável por instalação de atividades que 

possam ser causadoras de poluição ficará sujeito à apresentação, junto ao 
órgão estadual ou federal que trata do controle ambiental, do projeto de 
instalação para prévio exame e aprovação. 

 
Art. 5º - O projeto deverá estar de acordo com esta Lei e com 

as disposições da Lei Complementar do Plano Diretor e da Lei Complementar 
de Uso e Ocupação do Solo do Município. 

 


