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RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho busca identificar e analisar o fenômeno dos movimentos pendulares a 

partir do transporte rodoviário coletivo entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora, 

localizados na mesorregião da Zona da Mata de Minas Gerais. O município de Matias 

Barbosa apresenta uma dependência econômica com Juiz de Fora e isso faz com que a sua 

população recorra a este município diariamente em busca do atendimento de suas 

necessidades relacionadas principalmente a trabalho e estudo, além de compras e serviços 

especializados. Investiga-se a mobilidade pendular por uma nova perspectiva, envolvendo um 

município caracterizado como de porte médio (Juiz de Fora) e de pequeno porte (Matias 

Barbosa). Preliminarmente, foram levantadas as abordagens teóricas sobre urbanização 

brasileira, cidades médias e as suas dimensões demográficas, movimentos migratórios e 

polarização regional. Logo após, foram feitas algumas considerações sobre os movimentos 

pendulares.  A pesquisa metodológica priorizou dois importantes pontos, a análise da 

literatura disponível e a pesquisa de campo com os agentes sociais envolvidos na área 

estudada (trabalhadores, estudantes e demais usuários do transporte intermunicipal; empresas 

de ônibus e órgãos públicos). A pesquisa de campo contribuiu para quantificar e qualificar a 

demanda de usuários desse tipo de transporte citado assim como, na compreensão dos demais 

motivos envolvidos durante esse deslocamento diário e a sua interferência e influência na rede 

urbana desses municípios. Finaliza-se com a dualidade entre o pretendido e o executado em 

relação à análise dos movimentos pendulares em Matias Barbosa e a proposição de contribuir 

para a elaboração de políticas públicas, particularmente voltadas para os estudantes e 

trabalhadores que executam esse deslocamento diário, trazendo melhorias e despertar o 

interesse no âmbito econômico e social, em novos caminhos e investimentos para o município 

de Matias Barbosa, para que se possa reestruturar a sua dinâmica econômica e caminhar para 

uma menor dependência dos serviços oferecidos por Juiz de Fora. 

  
 

 

 

Palavras-chave: Mobilidade Pendular. Transportes. Juiz de Fora. Matias Barbosa. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

 

This work aims to identify and analyze the phenomenon of commuting movements from 

collective road transport between the town of Matias Barbosa and Juiz de Fora, located in the 

mesoregion of the Zona da Mata of Minas Gerais. The town of Matias Barbosa has an 

economic dependence with Juiz de Fora and this causes its population to resort to this 

municipality daily in search of the attendance of their needs related mainly to work and study, 

as well as specialized purchases and services. The pendular mobility is investigated by a new 

perspective, involving a town characterized as medium size (Juiz de Fora) and small (Matias 

Barbosa). Preliminarily, the theoretical approaches on Brazilian urbanization, medium cities 

and their demographic dimensions, migratory movements and regional polarization were 

raised. Soon after, some considerations were made on the pendular movements. The 

methodological research prioritized two important points, the analysis of the available 

literature and the field research with the social agents involved in the studied area (workers, 

students and other intercity users, bus companies and public agencies). The field research 

contributed to quantify and qualify the demand of users of this type of transport, as well as in 

the understanding of the other reasons involved during this daily displacement and its 

interference and influence in the urban network of these town. It ends with the duality 

between the intended and the executed in relation to the analysis of the commuting 

movements in Matias Barbosa and the proposal to contribute to the elaboration of public 

policies, particularly directed to the students and workers who execute this daily 

displacement, bringing about improvements and to arouse interest in the economic and social 

sphere, in new ways and investments for the municipality of Matias Barbosa, so that it can 

restructure its economic dynamics and move to a less dependence on the services offered by 

Juiz de Fora. 

 

 

Keywords: Pendular Mobility. Transport. Juiz de Fora. Matias Barbosa. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A análise dos deslocamentos populacionais que envolvem a relação domicílio – 

trabalho/estudo, de acordo com o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos - IMB (2012), constitui uma importante ferramenta para entender os 

processos associadas à expansão urbana e metropolização, permitindo conhecer a existência e 

extensão de aglomerações, a circularidade de pessoas de uma região, os níveis de acesso aos 

benefícios urbanos, além de diversos outros fatores ligados às dinâmicas territoriais. O 

deslocamento “entre o município de residência e outros municípios, com finalidade 

específica” (MOURA; CASTELLO BRANCO E FIRKOWSKI, 2005, p. 124), com caráter 

diário, pode ser definido como movimentos pendulares. 

A principal fonte de dados com a finalidade de verificar essa dinâmica populacional 

no Brasil são os Censos Demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). O levantamento de informações sobre os deslocamentos cotidianos foi 

realizado nos Censos de 1970, 1980, 2000 e 2010. 

 

Os dados sobre os deslocamentos para trabalho e/ou qualificação 

técnica/educacional tiveram início no Censo Demográfico de 1970, com o objetivo 

de estudar a expansão das metrópoles relacionadas com a mudança de lugar 

intrametropolitano (IBGE, 2011). Essa informação manteve-se no Censo de 1980; 

esteve ausente no de 1991, sendo reintroduzida no Censo Demográfico de 2000. 

Desde então, a principal preocupação centrou-se em questões focadas no mercado de 

trabalho e educacional. O último Censo Demográfico, realizado em 2010, 

apresentou um avanço em relação aos quesitos que buscam apreender esse 

fenômeno, com o desmembramento da questão em dois blocos: um para 

trabalho e outro para estudo, sendo investigados somente os deslocamentos 

pendulares para tais finalidades. (IMB, 2012, p.9) (grifos nossos). 

 

 

O IBGE (2010) define o deslocamento pendular como o deslocamento que uma 

pessoa realiza entre seu local de residência e seu local de trabalho ou estudo, sendo que estes 

devem estar localizados em municípios distintos. Esse deslocamento para ser de fato 

considerado deve apresentar uma regularidade cotidiana. 

Segundo Antico (2004), os dados do Censo de 2000 revelaram que, no Brasil, 7,4 

milhões de pessoas trabalhavam ou estudavam fora de seu município de residência, realizando 

o movimento pendular. Apesar do IBGE retratar em suas pesquisas esse movimento, o 

instituto não entra em detalhes a respeito da frequência dos deslocamentos, o meio de 

transporte utilizado na viagem, à distância percorrida ou o custo monetário. 
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A maior parte dos estudos que envolvem o fenômeno “pendulariedade” são 

direcionados às grandes áreas metropolitanas brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre, por causa do acúmulo expressivo de trabalhadores e 

estudantes que vivem nesses locais e que fazem diariamente esse movimento.   

Essa informação pode ser justificada a partir da pesquisa realizada sobre mobilidade 

pendular através do Banco de Teses da Capes/MEC, da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações da UFMG e o banco de arquivos do SCIELO. Nesta oportunidade foram 

selecionadas as palavras chaves que tivessem relação com a temática abordada como: 

mobilidade pendular, migração pendular, pendular e movimento pendular. A pesquisa revelou 

uma considerável quantidade disponível nesses portais de teses, dissertações e artigos sobre a 

temática. Esses trabalhos tinham como recorte as grandes áreas metropolitanas do país.  

Apesar do número expressivo referente aos estudos sobre mobilidade pendular 

nesses grandes centros urbanos do país, essa mobilidade populacional não vem a ser uma 

tendência exclusiva desses locais, sendo igualmente incluída nos últimos anos na realidade de 

cidades interioranas de médio porte, por causa do dinamismo cada vez mais expressivo 

exercido pela capacidade dessas cidades em atrair população de outras localidades que 

buscam serviços diversificados como o trabalho, educação e saúde.  

No estudo sobre os movimentos pendulares, Rigotti e Campos (2009), retratam que 

as cidades médias funcionam como destino para trabalhadores e estudantes, pois essas pessoas 

saem de suas cidades por não encontram em seus locais de origem aquilo precisam. 

 Tendo em vista que os grandes centros urbanos têm sido objetos de vários estudos 

realizados no Brasil, esse projeto trás à luz os municípios de porte médio e pequeno, que estão 

evidenciando novas tendências urbanas, causadas pelo fluxo de trabalhadores e estudantes 

entre cidades. 

A temática referente à mobilidade pendular vem a ser abordada neste trabalho por ser 

um fenômeno que faz parte da vivência diária da autora, no qual o constante fluxo existente 

de população, em geral de trabalhadores e estudantes do município de Matias Barbosa com 

destino principalmente ao município de porte médio Juiz de Fora, ambos localizados em 

Minas Gerais, despertou o interesse em aprofundar os estudos sobre o assunto. Esse constante 

fluxo de pessoas que se desloca entre esses municípios não é recente, Fassheber (1996) aponta 

em sua pesquisa que essa tendência de deslocamento já era presente em meados do ano 1996. 

Um dos fatores que levam a esse constante fluxo diário entre essas cidades e que será 

analisado ao decorrer do trabalho pode ser explicado pela proximidade, já que a distância 

entre os centros dessas cidades é de aproximadamente 21 km, e consequentemente a 
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facilidade de mobilidade da população entre as duas cidades, proporcionadas pelo transporte 

coletivo atuante e a ligação por meio das importantes rodovias de acesso presentes nessa área.  

Juiz de Fora caracterizada como uma “cidade média” se apresenta segundo 

Rodrigues (2013), como importante polo regional exercendo forte centralidade econômica, 

infraestrutural e política, principalmente na região na qual é inserida, a Microrregião1 da Zona 

da Mata. Essa importância da cidade como centro de atração regional deve-se, segundo a 

autora, pelo setor terciário bem desenvolvido como também pela oferta de emprego. 

O movimento que os trabalhadores e estudantes realizam do seu município de 

residência para outro município de acordo com suas necessidades, seguido pelo retorno, é um 

aspecto importante na atualidade, pois envolve a compreensão das transformações territoriais 

que estão acontecendo entre as cidades de porte médio e pequeno porte. O aumento da 

mobilidade segundo o INE (2003, p. 9) “tornou-se uma questão social, colocando-se em 

termos de direito, o de garantir a todos um mínimo de capacidade em se deslocar no seu dia a 

dia quer para o seu trabalho quer para os seus tempos livres”. 

A busca por informações mais específicas e complementares aos estudos existentes, 

com o intuito de compreender a dinâmica do movimento pendular entre municípios de 

pequeno e médio porte, sintetizou um conjunto de indagações que envolvem os seus aspectos 

econômicos e sociais, entre elas: quais os principais elementos motivadores desse 

deslocamento pendular? Apresentam qual frequência e custo? Qual o volume médio de 

pessoas que praticam a mobilidade pendular? Como se traduzem os desdobramentos da 

relação habitação-trabalho nesse contexto? Os tipos de transportes e os veículos utilizados 

nesse deslocamento oferecem segurança? Os trabalhadores e estudantes ponderam os custos 

econômicos e pessoais do movimento em questão? Qual o perfil socioeconômico dos que 

mais realizam esse movimento? Será que não obtêm colocações profissionais e/ou 

oportunidades educativas mais próximas de suas residências? E, finalmente, a interrogação: 

por que não migram por definitivo? 

Essa monografia busca, portanto, trazer uma contribuição para a ampliação da 

discussão sobre a mobilidade pendular com o intuito de compreender os motivos que levam a 

                                                           
1 O IBGE passou a utilizar um novo recorte das Regiões Geográficas no ano de 2017, que incorpora as mudanças 

ocorridas no Brasil ao longo das últimas três décadas, a partir de duas escalas: as Regiões Geográficas 

Intermediárias e as Regiões Geográficas Imediatas, que anteriormente eram conhecidas como Mesorregiões e 

Microrregiões Geográficas, respectivamente. Neste trabalho é utilizado o recorte antigo de Mesorregiões e 

Microrregiões Geográficas, pois a pesquisa iniciou-se antes da publicação das novas mudanças no quadro 

regional do país e também optou-se por essa abordagem porque é a que ainda prevalece presente no último censo 

realizado no país, o de 2010. 
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esse deslocamento e a sua interferência e influência na rede urbana de municípios de médio e 

pequeno porte, aqui caracterizados respectivamente pelos municípios de Juiz de Fora e Matias  

Barbosa, visto que as análises dos dados censitários e a carência de uma maior quantidade de 

pesquisas específicas direcionadas a esta temática, não conseguem abordar a complexidade do 

fenômeno estudado. Além disso, a mobilidade pendular afeta o bem estar das pessoas e isso, 

portanto, exige decisões de políticas públicas envolvendo o mercado de trabalho, transportes e 

a moradia.  

A metodologia utilizada para a realização do trabalho constituiu-se primeiramente, 

em uma extensa pesquisa de revisão bibliográfica em teses, dissertações e artigos que 

envolvem a análise teórica sobre os conceitos e as temáticas principais com as quais esse 

estudo pretende dialogar, a saber: cidades médias, dimensão demográfica das cidades médias, 

movimentos migratórios, movimento pendular e polarização regional.  

Posteriormente, foi realizada uma coleta de dados secundários, utilizando 

informações fornecidas pelo Censo Demográfico 2010, com a finalidade de identificar a 

quantidade e o perfil da população de Matias Barbosa que se desloca para o município de Juiz 

de Fora em função de trabalho e estudo, assim como, dados socioeconômicos que envolvem 

os dois municípios estudados, que ajudam também a compreender a importância regional 

exercida por Juiz de Fora com os municípios vizinhos. 

Para uma análise mais aprofundada sobre a temática, houve o levantamento de dados 

primários sobre o transporte intermunicipal da região. Os levantamentos foram realizados 

junto à empresa de ônibus Paraibuna Transportes, responsável pelo trajeto entre os dois 

municípios eleitos, a fim de colher informações sobre o total de passageiros que utilizam esse 

transporte por dia, os horários mais utilizados por esses, entre outros aspectos. Além dos 

transportes realizados por esta empresa, há também os que são feitos através de ônibus 

fretados pela Prefeitura Municipal de Matias Barbosa para os estudantes que frequentam 

curso superior, curso técnico ou são bolsistas de nível fundamental e médio em Juiz de Fora. 

Com isso, os dados primários foram completados com as informações levantadas junto ao 

Departamento Municipal de Educação de Matias Barbosa, a respeito da quantidade de ônibus 

oferecidos pela Prefeitura, os seus horários e o quantitativo de estudantes que utilizam esse 

meio, entre outros. 

Com o intuito de complementar estes levantamentos de dados e informações, a 

pesquisa de campo intermediada por entrevistas também foi incluída no trabalho. Uma 

pesquisa de campo com caráter empírico, elaborada por amostragem e com aplicação de 

questionários para os trabalhadores e estudantes pendulares que utilizam o ônibus da empresa 
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Paraibuna Transportes e os chamados “ônibus de estudantes” que fazem o trajeto entre os 

municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora.  

A parte empírica da monografia teve, portanto, um caráter quantitativo através do 

levantamento de dados e também uma abordagem qualitativa, através da análise dos dados e 

informações coletadas e organizadas com base no referencial teórico adotado e com vistas à 

determinação da natureza das relações entre as variáveis estudadas.  

 

1. ASCPECTOS DA URBANIZAÇÃO: ÁREAS CENTRAIS, CIDADES MÉDIAS E 

MOBILIDADE PENDULAR 

 

 

O processo da urbanização mundial fruto de diversos estudos na área das Ciências 

Geográficas consiste na transformação de uma sociedade, região ou território de rural para 

urbano, ou seja, não representa somente o crescimento da população das cidades, mas o 

aumento dessas em relação aos habitantes do campo. Esse processo está diretamente 

relacionado à ascensão das Revoluções Industriais que ocorreram a partir do século XVIII na 

Inglaterra e depois foram sendo difundidas para outros países europeus como também para os 

Estados Unidos e Japão, que marcaram uma mudança significativa na maneira de vida das 

pessoas na sociedade em geral, causadas a partir do surgimento das primeiras indústrias e pelo 

o avanço tecnológico dos meios de produção que elas proporcionam. Às indústrias 

começaram a ser instaladas nas cidades desses países marcados por essas mudanças e isso 

significou uma alteração considerável dos fluxos de pessoas e das dinâmicas econômicas ao 

redor do mundo. 

A população que antes ocupava o campo passou a ser atraída por todas as mudanças 

que aconteciam nas cidades, geradas pela industrialização, como por exemplo, a grande oferta 

de empregos disponibilizados pelas indústrias e às melhorias das condições de saúde, 

educação e infraestrutura que essas cidades ofereciam para a população que residia nas áreas 

rurais. O campo também recebeu os reflexos dos avanços tecnológicos a partir da 

mecanização das lavouras. Às máquinas agrícolas substituíram a mão de obra humana e como 

consequência, às pessoas perderam seus postos de trabalhos.  

Com o início da industrialização as cidades passaram por um processo de 

crescimento acelerado advindos por esses grandes fluxos de pessoas provenientes das áreas 

rurais atraídas pelos atrativos que a cidade oferecia frente ao campo. Rapidamente esses 

pequenos espaços geográficos, foram tomando formas e estrutura urbanas.  
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Às cidades urbanizadas frutos da industrialização acabam exercendo grande 

centralidade no ambiente em que estão inseridas, devido à alta concentração de atividades 

relacionadas ao comércio, serviços, de gestão pública e privada e demandam com isso, a 

convergência dos meios de transportes por causa do intenso fluxo de pessoas que se deslocam 

até elas. Corrêa (2004, apud MOTTER; BATELLA; ZANELLA, 2013, p. 70) “entende a 

centralidade como o processo espacial responsável pela criação de áreas centrais” e segundo 

Motter, Batella e Zanella (2013, p. 71) essa centralidade “se manifestaria por meio da 

concentração de atividades numa determinada localização do espaço urbano”. 

Motter, Batella e Zanesla (2013) ainda destacam que essas cidades não são entidades 

isoladas (sem comunicação ou troca de bens com o mundo exterior), mas se articulam 

conectadas entre si de forma diferenciada no interior de uma rede urbana, de acordo com o 

grau de centralidade e influência que cada uma vai exercer em comparação a outras. 

No Brasil, como também em outros países considerados em desenvolvimento, o 

processo de industrialização e consequentemente da urbanização consolidaram-se apenas a 

partir do século XX, caracterizando assim, como um processo tardio de industrialização se 

comparado aos países europeus, por exemplo.  

O Sudeste brasileiro, principalmente às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro foram 

os espaços nos quais esses processos se fixaram e expandiram inicialmente, levando a uma 

maior concentração industrial nesse eixo. Isso ocorreu, porque esses locais devido ao processo 

histórico de ocupação territorial e econômico do país já possuíam a infraestrutura básica 

proveniente da atividade cafeicultora para a instalação dessas indústrias, como o acúmulo de 

capital nessas áreas, uma rede bancária desenvolvida, a presença de mão de obra qualificada, 

a concentração de um mercado consumidor e infraestruturas de energia, comunicação e 

transportes (as ferrovias). 

Com a chegada dessas indústrias, começam a ser empregados nessas grandes cidades 

investimentos de infraestrutura modernas com características dos padrões europeus. E 

rapidamente o país conhecia os transportes motorizados sobre pneus - como carros, ônibus e 

caminhões - que modificou de forma decisiva e irreversível, a vida e os costumes nas cidades.  

Essas cidades passaram a constituir como importantes pólos de desenvolvimento 

econômico do país, concentrando uma diversa gama de atividades e oportunidades de 

empregos gerados pela necessidade de mão de obra para atuar nas indústrias. Esses fatores 

juntamente com o crescente investimento nos meios de transportes atraíram a população do 

campo para essas áreas dotadas de centralidade, influenciando assim, no fluxo intenso de 

migração rural-urbana e favorecendo o aumento das taxas do crescimento urbano nas cidades 
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brasileiras. Stamm (2005) aborda essa tendência de deslocamento em seu trabalho quando 

destaca que: 

 
[...] nos anos de 1960, esses deslocamentos foram caracterizados pelo esvaziamento 

populacional do interior em direção as metrópoles, principalmente para o eixo São 

Paulo-Rio (STAMM, 2005, p. 67). 

 

O aumento do fluxo de deslocamento rural-urbano da população brasileira a partir da 

consolidação da industrialização, fez com que cada vez mais as áreas urbanas se 

sobressaíssem sobre as rurais, assumindo assim, a característica de um país urbanizado.  

Essas grandes cidades foram tomando formas estruturais cada vez mais complexas e 

começaram a exercer forte influência na dinâmica econômica e social em relação aos seus 

municípios vizinhos. O elo de conexão entre essas cidades, que tem os sistemas de transporte 

como importante precursor, deu início à consolidação das redes urbanas brasileiras, através da 

intensa troca de fluxos de pessoas, bens e serviços. Essas redes urbanas favoreceram também 

a formação inicial de extensas áreas metropolitanas que são constituídas por um núcleo, 

representado pelo pólo de dinâmica econômica, no qual concentrará as atividades produtivas e 

as suas extremidades que será representada pelas cidades menores ao seu redor, dependente 

desse núcleo, que irá fornecer os seus diversificados serviços. Esse processo inicialmente 

abrangeu as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro por causa de toda a influência econômica 

que esses pólos exerciam nesse período no país.  

Segundo Stamm (2005), a partir da década de 1970, há uma mudança de padrão 

industrial, ocorrendo o início da desconcentração industrial e econômica do país. 

 
Num primeiro momento, ocorreu uma relativa disseminação da produção industrial 

no país como um todo e, numa segunda fase, uma relativa reconcentração da 

atividade industrial dentro de um polígono (chamado de polígono industrial 

brasileiro – através do censo de 1991, estudos apontavam para onde se concentraria 

o desenvolvimento industrial brasileiro), delimitado pelos seus vértices, as regiões 

de Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Maringá (PR), Porto Alegre (RS), 

Florianópolis (SC) e São José dos Campos (SP) (STAMM, 2005, p. 73). 

 

 

A desconcentração industrial brasileira foi importante para a integração econômica 

do território nacional e a formação de novas redes urbanas que ajudaram a disseminar o 

desenvolvimento econômico mais equilibrado em diferentes espaços. Essa desconcentração 

foi intensificada na década de 80, sendo responsável pelo intenso processo de urbanização no 

país. Stamm (2005) aborda que os movimentos migratórios internos no Brasil tiveram forte 

contribuição para a abrangência cada vez maior da urbanização. 
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Dentre os aspectos relacionados ao processo de urbanização menciona-se o aumento 

da participação dos deslocamentos intra e interestaduais e intra-regionais que 

colaboraram para a consolidação das transformações e tendências populacionais no 

interior dos Estados e da urbanização nacional como um todo (STAMM, 2005, p. 

67). 

 

 

Esses deslocamentos intra e interestaduais e intra-regionais, ocorridos a partir dos 

anos de 1980, revelaram mudanças no padrão de urbanização no Brasil. Fenômenos e 

processos que antes eram restritos as grandes cidades e metrópoles, passaram também a 

caracterizar centros urbanos de porte menores, como as cidades médias.  

 

Algumas dessas mudanças estão relacionadas ao crescimento das metrópoles, porém 

crescimento esse que diminui ao longo dos anos. Por outro lado, segundo Maricato 

(2001), as cidades de porte médio, consideradas pela autora como sendo aquelas 

cidades cuja população encontra-se entre 100 mil e 500 mil habitantes, cresceram 

com taxas superiores ao crescimento das metrópoles nacionais (STAMM, 2005, p. 

68). 

 

É a partir desse momento do desenvolvimento espacial brasileiro que “as cidades de 

porte médio começam a emergir de uma posição pouco relevante no contexto nacional para 

uma posição de destaque, evidenciando possíveis lugares de maior eficiência econômica” 

(STAMM, 2005), porque agora diversas indústrias passaram a se instalar nessas regiões 

interioranas do país. Segundo Serra (1999, p. 1) esse fato é comprovado quando ao 

“tomarmos o conjunto das 81 cidades médias nacionais verifica-se que estas experimentaram 

na década de 80 uma taxa anual média de crescimento (3,19%) significamente superior àquela 

apresentada pela população metropolitana nacional.” 

A mudança de padrão do desenvolvimento espacial brasileiro também é reafirmada 

por Machado (2007) quando destaca que as informações obtidas nos últimos Recenseamentos 

realizados pelo IBGE, apontam que as grandes capitais do país crescem hoje num ritmo bem 

mais lento, apresentando taxas anuais de crescimento demográfico muito abaixo do que 

historicamente vinha sendo observado em levantamentos anteriores. São essas cidades médias 

ou também pólos regionais, que de acordo com Machado (2007) vêm apresentando além de 

maiores índices de crescimento, a maior concentração econômica e demográfica. 

Nos estudos sobre essas cidades médias no Brasil que envolvem “tanto as pesquisas 

empíricas e reflexões acadêmicas, quando os projetos de aplicação de políticas públicas” 

(RIGOTTI; CAMPOS, 2009), há uma grande dificuldade em caracterizar esse grupo de 

cidades. Alguns autores adotam para essa classificação o tamanho populacional, mas Rigotti e 

Campos (2009) ressalvam que esse é um dos atributos sempre invocados nesses estudos e 
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frequentemente reconhecido como insuficiente, pois “estabelecer um único intervalo de 

tamanho para mais de 5.500 localidades, em um país heterogêneo e dotado de redes urbanas 

tão desiguais torna-se um risco temerário” (RIGOTTI; CAMPOS, 2009). 

Para a melhor caracterização desse nível de cidades presentes no país, Corrêa (2007) 

argumenta que é necessário levar em consideração não apenas o tamanho demográfico desses 

lugares, mas a sua combinação com as funções urbanas que exercem, o contexto ao qual estão 

inseridas, a organização do seu espaço intra-urbano e as interações que exercem com outras 

localidades.  

Outra importante contribuição em relação a uma melhor caracterização dessas 

cidades foi a de Amorim Filho (1976, apud RIGOTTI; CAMPOS, 2009), no qual propôs uma 

conceituação mais abrangente, sendo baseada na presença dos atributos relacionados a:  

 
- interações constantes e duradouras tanto com seu espaço regional, quanto com 

aglomerações urbanas de hierarquia superior;  
- tamanho demográfico e funcional suficientes para que possam oferecer um leque 

bastante largo de bens e serviços ao espaço microrregional a elas ligado;  
- capacidade de receber e fixar os migrantes de cidades menores ou da zona rural, 

através do oferecimento de oportunidades de trabalho, funcionando, assim, como 

pontos de interrupção do movimento migratório na direção das grandes cidades, já 

saturadas;  
- condições necessárias ao estabelecimento de relações de dinamização com o 

espaço rural microrregional que as envolve;  
- diferenciação do espaço intra-urbano, com um centro funcional já bem 

individualizado e uma periferia dinâmica, evoluindo segundo um modelo bem 

parecido com o das grandes cidades, isto é, através da multiplicação de novos 

núcleos habitacionais periféricos;  
- aparecimento, embora evidentemente em menor escala, de certos problemas 

semelhantes aos das grandes cidades, como, por exemplo, a pobreza das populações 

de certos setores urbanos (RIGOTTI; CAMPOS, 2009). 
 

O processo de crescimento significativo das cidades médias, portanto, tem sido 

realçado por pesquisas que visam a uma compreensão crítica e reflexiva sobre seu papel e 

suas articulações tanto no âmbito regional como nacional. De acordo com França (2007), em 

função das especificidades dos processos de urbanização e industrialização que se 

materializam nas cidades médias, além de seu crescimento em âmbito nacional, como também 

a participação na economia do país e o seu dinamismo, que acabam por gerar uma relação de 

polarização exercida nas suas áreas adjacentes, essas cidades se destacam nas pesquisas 

urbanas e são objetivos de diversos estudos no país. Além disso, Serra (1999) destaca que as 

cidades médias funcionando como pólos dinamizadores regionais, possibilitaram a 

convergência dos interesses em integrar o território e ocupar as fronteiras nacionais, 

preenchendo os grandes vazios presentes, como também a desconcentração da renda e de uma 

rede urbana brasileira mais equilibrada. Mas como exposto anteriormente e reforçado por 
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Rigotti e Campos (2009), “a identificação das cidades médias não é uma tarefa fácil, pois, 

além das inúmeras possibilidades metodológicas, a indisponibilidade de dados é uma grande 

limitação”. 

A flexibilidade dos transportes motorizados, principalmente os automóveis e ônibus, 

em conjunto com a ampliação do desenvolvimento dos meios de comunicação (telefones, 

celulares, internet, computadores, entre outros), permitiram ultrapassar as fronteiras e 

estabelecer novas relações comercias e de negócios entre diferentes cidades, intensificando os 

fluxos de capitais, de bens e serviços, como também de pessoas. Esses fatores resultaram em 

uma redistribuição espacial das atividades econômicas e das moradias brasileiras tanto entre 

as metrópoles, como nas cidades médias e nos seus entornos.  

O processo acelerado da urbanização no país nos últimos anos como expostos 

anteriormente, imprime aspectos importantes do processo de distribuição espacial da 

população brasileira (BAENINGER, 2000, apud STAMM, 2005). Baeninger (2000) ainda 

comenta que esse acelerado processo contribuiu não apenas para as concentrações 

metropolitanas, mas também para toda a expansão da rede urbana brasileira com o 

crescimento dos Centros e Sub-Centros Regionais, além do crescimento de população urbana 

em cidades de diferentes tamanhos (apud STAMM, 2005). Dentre essas transformações 

espaciais da população no país, podem citar-se: 

 
De movimentos migratórios rurais-urbanos, transformaram-se em deslocamentos, 

em sua maioria, entre núcleos urbanos; de movimentos de longa distância passam a 

predominar os deslocamentos de curta distância; da predominância de movimentos 

migratórios de pequenos municípios rumo às metrópoles assiste-se a uma crescente 

busca por cidades médias ou intermediárias, onde indicadores de qualidade de vida 

tornou-se um dos elementos na decisão de migrar (BAENINGER, 1996, p. 681, 

apud STAMM, 2005, p. 46). 
 

 

Os grandes movimentos populacionais iniciados nos anos 40, por causa da fixação 

das primeiras indústrias no território brasileiro, tinham a tendência de contemplar intensos 

fluxos entre as áreas rurais para essas áreas industriais que passaram a sofrer o crescente 

processo de urbanização. Esses movimentos contemplavam grandes distâncias e a população 

rural migrava permanentemente para essas novas localidades. Com a expansão da 

industrialização no país na década de 70 e o aumento das taxas de urbanização, esses 

movimentos populacionais começaram a ganhar outra característica. Devido à expansão das 

redes urbanas, o investimento nos meios de transportes e em rodovias de ligação, como 

também nos meios de comunicação; as distâncias entre as cidades que constituem essa rede – 

tanto as com características de metrópoles, como as cidades de porte médio e pequeno – 



27 

 

foram encurtadas e agora, portanto, os movimentos populacionais ocorrem em distâncias 

menores e não necessitam da fixação das pessoas nessas áreas receptoras dos movimentos.  

As mudanças das características dos movimentos populacionais, a partir de 1960, 

estão presente nos estudos de Beaujeu-Garnier (1974, apud STAMM, 2005) quando aborda 

que: 

 
[...] as migrações de mão-de-obra periódicas estivessem declinando quase em toda 

parte, os movimentos diários estavam constantemente aumentado quer em número 

quer em distância; esses dois fatos são apenas duas manifestações da influência do 

progresso técnico sobre a vida e a atividade humana. Os modernos meios de 

transporte [estavam] favorecendo o que se tornou necessidade econômica, isto é, a 

concentração dos meios de produção e o crescimento das cidades (BEAUJEU-

GARNIER, 1974, p. 297, apud STAMM, 2005, p. 50). 
 

 

Esses movimentos populacionais diários que estão cada vez mais presentes neste 

início do século, vinculados as discussões sobre a compreensão de que as formas urbanas das 

cidades têm alterado rapidamente, é conhecido como os movimentos ou deslocamentos 

pendulares. Abordam informações sobre deslocamentos entre o domicílio-trabalho/estudo, 

constituindo assim, um referencial para a análise tanto dos processos de metropolização e da 

expansão urbana em geral (MOURA; CASTELO BRANCO; FIRKOWSKI; 2005).  A 

mobilidade pendular, de acordo com o IBGE (2011), “traduz os movimentos da economia e 

da sociedade contemporâneos”. 

Ainda que os deslocamentos para trabalho e estudo ocorram de maneira mais intensa 

nas maiores concentrações urbanas, a nova economia urbana ampliou a ocorrência deste 

fenômeno para recortes espaciais em diferentes escalas, como para as cidades médias. As 

desiguais ofertas de trabalho e de moradia alcançam centros de todos os tamanhos e, no 

mercado de trabalho, ocorre não só em relação ao setor industrial, mas também nas atividades 

de comercio, serviços, entre outras (IBGE, 2016). 

O deslocamento pendular da população pode apresentar então uma importante e 

interessante contribuição ao estudo das cidades médias, porque segundo Rigotti e Campos 

(2009), esse movimento “permite a análise da conectividade entre uma cidade média e sua 

região, na medida em que estaria oferecendo serviços e expandindo o mercado de trabalho à 

população de seu entorno” e ainda acabam tornando-se fundamental para situar estes centros 

em sua rede urbana. Quando os estudos sobre mobilidade pendular abordaram o seu destino 

para as cidades médias, “esta recebeu pessoas procedentes de cidades menores e quanto maior 

o volume destes fluxos, maior foi à participação do entorno imediato, indicando o caráter 

regional das interações” (RIGOTTI; CAMPOS, 2009). 



28 

 

A abordagem sobre esses deslocamentos não é recente, tanto na Geografia como na 

Demografia, mas vem adquirindo maior importância dado o crescimento significativo que se 

observa nesses fluxos. Nos anos 2000 no Brasil, o total de pessoas em deslocamento era de 

7.403.456, o que aponta um incremento de 8.069.407, já em 2010, 15.472.863 pessoas 

deixavam o município de residência para trabalho e/ou estudo, ou ambos, em outro município, 

em fluxos de origem (ou saída) (IPEA, 2013). 

Esse conceito é antigo na Geografia, “aparece nas análises de Beaujeu-Garnier 

(1980) e Derruau (s/d), dentre outros clássicos da Geografia Humana, com ênfase em 

Geografia da População” (CASTELO BRANCO, M. L. C; FIRKOWSKI, O. L. F; MOURA, 

R; 2005, p. 4) e está vinculado a uma das linhas tradicionais de pesquisa em Geografia 

Urbana, no qual serve como uma das bases na identificação de áreas de influência regional e 

do nível de polarização desses lugares. 

A mobilidade pendular se caracteriza, por ser um deslocamento diário de indivíduos, 

realizado entre o município de residência para outro município, com uma finalidade 

específica, na maior parte dos casos para trabalho ou estudo, pois o município receptor desses 

movimentos pode ofertar uma gama maior de oportunidades. Esse deslocamento entre 

municípios varia de 1 hora ou mais. George (1983, p.190, apud STAMM, 2005) ainda destaca 

que essa mobilidade 

 

Resulta de uma simultaneidade de movimentos de mesma natureza e da distribuição 

horária contínua, mas de componentes geográficos diferentes. Na maioria das vezes 

esses movimentos são centrípetos de manhã e centrífugos no final da tarde e início 

da noite. Esses deslocamentos diários podem ocorrer de forma individual, como 

executivos e altos funcionários com veículos motorizados, por meio de transportes 

coletivos, privados ou públicos, utilizados por funcionários, podendo também ser 

incorporados nesses deslocamentos diários os estudantes de ensino médio e superior 

(GEORGE, 1983, p. 190, apud STAMM, 2005, p. 49). 

 

 

E ainda, segundo Beaujeu-Garnier (1974, p. 284, apud STAMM, 2005, p. 52), é 

“devido à sua feição característica - um movimento de vaivém semelhante à oscilação de um 

pêndulo -” que esse fenômeno recebe a denominação de movimento pendular. Esse 

movimento pendular da população constitui  

 

[...] especialmente um tipo de mobilidade intra-urbana, torna-se uma dimensão 

importante na decisão de mudar ou não da localidade de residência, uma vez que 

com este movimento – fruto do processo de urbanização (especialmente com a 

melhoria das vias de transporte) e das novas formas de redistribuição espacial da 

população – a mudança de emprego não corresponde necessariamente a uma 

mudança de residência [...] (BAENINGER, 1999, p.75, apud STAMM, 2005, p. 59). 
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O IBGE ressalva que além das motivações econômicas relacionadas ao trabalho e o 

estudo, a grande parte dos estudos que envolvem a temática desse deslocamento de pessoas, 

não abordam as outras motivações que fazem parte do processo, como os motivos voltados 

para o lado social, psicológico político e cultural. O deslocamento diário da população 

envolve todas as relações que são vividas tanto na cidade de destino, como na de origem, bem 

como as criadas durante o deslocamento, permitindo uma melhor compreensão das relações 

que se estabelecem entre os municípios da rede urbana brasileira. Em sua publicação REGIC 

2007 (IBGE, 2008), o IBGE ainda complementa que embora os fluxos medidos pelo censo 

restrinjam-se a trabalho e estudo, há outra ampla variedade de fluxos para acesso a serviços e 

comércio, entre outros, particularmente os mais especializados e sofisticados, que densificam 

os deslocamentos diários nas regiões e reforçam as suas centralidades (IPEA, 2013). 

Nos estudos em que a temática sobre mobilidade pendular se faz presente, Castelo 

Branco, Firkowski e Moura (2005) dizem que é importante ressaltar que, dentre os autores, 

não há uma denominação única a essa ordem de deslocamentos, na medida em que ora se 

referem à “migração” ora a “movimento”. Neste trabalho, optou-se pelo uso dos termos 

“mobilidade”, “movimento” ou “deslocamento” pendular, por se entender que essa dinâmica 

envolve um deslocamento diário e que, portanto, não implica transferência para ou fixação 

definitiva em outro lugar. 

Na discussão sobre essa temática é preciso considerar a própria diversidade de uso 

desses termos, apesar de surgiram de algumas críticas em relação a essas abordagens, pois, 

para alguns autores, a palavra migração possui um significado mais abrangente (STAMM, 

2005). 

 
A origem etimológica do termo “migrar” vem do latim, que significa passar de um 

lugar para outro, mudar de residência. Em nosso vocabulário, migrar tem sido 

utilizado para designar uma série de movimentos populacionais de variados tipos 

(MATOS, 1993, apud STAMM, 2005, p. 40). 
 

 

Ainda sobre essa discussão Castelo Branco, Firkowski e Moura (2005, p. 5) 

destacam que referindo-se ao “conceito de migração, Carvalho e Rigotti (1998, p. 211, apud 

Moura), com base na definição em TheDeterminants..., sublinham que excluem-se dela os 

movimentos cujos indivíduos não se estabelecem permanentemente no local de residência”. 

Nessa exclusão, estão os movimentos sazonais, temporários, de populações nômades e os 

pendulares. 
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Para Andan, D’Arcier e Raux (1994, p. 247, apud MOURA; CASTELO BRANCO; 

FIRKOWSKI; 2005), o conceito de mobilidade refere-se à vida cotidiana do indivíduo. Para 

esses autores, a mobilidade corresponde ao conjunto de deslocamentos que o indivíduo efetua 

para executar os atos de sua vida cotidiana (trabalho, compras, lazer). 

É preciso fazer uma distinção entre as migrações periódicas e definitivas, 

considerando o período abrangido pelas mesmas, “entre os estudos clássicos, observa-se certa 

compreensão de que os movimentos migratórios variam quanto à duração e à escala de 

abrangência, e que aqueles de caráter cotidiano devem ser compreendidos no contexto em que 

se inserem, predominantemente urbano” (CASTELO BRANCO, M. L. C; FIRKOWSKI, O. 

L. F; MOURA, R; 2005, p. 4). Ainda segundo Antico (2003, p.19, apud STAMM, 2005, p. 

50), “há um certo consenso, atualmente, entre os estudiosos de população, sobre o fato de que 

os deslocamentos pendulares não devem ser considerados migração, pois os dois fenômenos 

possuem conceitos distintos”. 

Desse modo, a natureza dos deslocamentos pendulares difere substancialmente da 

compreendida pelos movimentos migratórios, embora ambos impliquem fluxos de pessoas no 

território, pois a mobilidade pendular apresenta reflexos e efeitos similares 

demograficamente, uma vez que a unidade espacial de referência experimenta um acréscimo 

populacional temporário mais ou menos significativo ao longo do dia. 

Na atualidade, verifica-se que esses deslocamentos pendulares ocorrem entre 

distâncias cada vez maiores entre a origem e o destino, o que revela o avanço do processo de 

ocupação do espaço das aglomerações urbanas brasileiras, passando a ter certa predominância 

no contexto econômico (MOURA; CASTELO BRANCO; FIRKOWSKI, 2005). 

Essa identificação e delimitação das maiores aglomerações de população no país têm 

sido objeto de estudo do IBGE desde a década de 1960, quando o fenômeno da urbanização se 

intensificou e assumiu, ao longo dos anos, formas cada vez mais complexas (IBGE, 2016). O 

estudo Arranjos Populacionais e Concentrações Urbanas do Brasil constitui um quadro de 

referência da urbanização no país. Tal quadro foi obtido a partir de critérios que privilegiaram 

a integração entre os municípios, entre esses critérios que revelam os nexos na formação das 

concentrações urbanas e o de suas interações espaciais, o deslocamento rotineiro de pessoas 

da residência para trabalho e estudo serve como um vínculo das relações que determinam a 

configuração territorial do processo de urbanização, uma vez que não estão restritos mais as 

Regiões Metropolitanas.  
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A presença crescente de atividades dinâmicas fortalece a concentração populacional 

com a formação de arranjos populacionais que surgem como um modelo territorial 

adequado a nova realidade mundial. São unidades espaciais que se aglutinam em 

arranjos de diferentes magnitudes e onde os deslocamentos pendulares exercem um 

papel importante com a ampliação da área construída e as transformações no 

trabalho. A incorporação de novas áreas residenciais, a busca por emprego ou 

serviços e a oferta de transportes mais eficientes são alguns dos elementos que 

favorecem a consolidação desse fenômeno (IBGE, 2016). 

 

Essas aglomerações urbanas ou metropolitanas são, de modo geral, espaços em 

movimento, com fluxos de pessoas e mercadorias em muitas direções (IBGE, 2016). Entre 

2000 e 2010, os dados expostos anteriormente no presente trabalho, revelaram o aumento do 

número de pessoas que se deslocam, e esses deslocamentos são realizados entre as 

aglomerações brasileiras. As pesquisas feitas pelo IBGE (2016) revelam também um número 

maior de municípios que contribuem mais significativamente com estes deslocamentos, tanto 

no entorno dos pólos quanto, cada vez mais, em situações mais distantes deles, apontando a 

expansão física do aglomerado. 

 
Nesse contexto, os deslocamentos populacionais assumem um protagonismo nunca 

visto quando vinculados aos movimentos da economia e da sociedade, 

impulsionando novas formas de expansão urbana e propiciando também o 

aparecimento de megacidades e fortes interações entre centros de pequeno e médio 

portes em função do movimento para trabalho e estudo, entre outros (JARDIM, 

2011, apud IBGE, 2016). 

 

 

De acordo com Ipea (2013), a utilização de dados sobre os movimentos pendulares 

na identificação de aglomerações urbanas, dada sua função como medida de integração entre 

cidades, ainda podem ser observados nos estudos pioneiros de regiões metropolitanas e outras 

unidades aglomeradas no Brasil como nas 

 
Áreas de Pesquisa para Determinação de Áreas Metropolitanas (Galvão et al., 1969) 

e Contribuição ao Estudo de Aglomerações Urbanas no Brasil (Davidovich e Lima, 

1975), assim como em estudos mais recentes, como Configuração Atual e 

Tendências da Rede Urbana do Brasil (Ipea, 2002) e Regiões de Influência das 

Cidades – REGIC 2007 (IBGE, 2008); também são usados em metodologias 

internacionais, a exemplo da definição das zonas metropolitanas, no México 

(Conapo, 2007), em estudos da União Europeia sobre regiões e áreas metropolitanas 

(Metrex, 2013) e em critérios de identificação de unidades metropolitanas da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD, 2012) 

(IPEA, 2013). 

 

 

As informações sobre a mobilidade pendular vêm sendo objeto de análise pela 

literatura especializada, por serem de acordo com Ipea (2013) reveladoras das mudanças 

intraurbanas, da transição periurbana e das relações interurbanas, e por se constituírem em 

referenciais obrigatórios para a formulação de políticas públicas para as cidades, 
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particularmente de mobilidade, moradia e uso do solo, trabalho, assim como para as práticas 

de gestão urbana e regional. Essa formulação de políticas públicas são necessárias, porque os 

processos de deslocamento criam demandas e investimentos cada vez maiores e constantes 

para o provimento e adequação de infraestrutura e serviços, tanto para os deslocamentos que 

envolvem o sistema viário urbano e interurbano, o sistema de transporte coletivo de 

qualidade, ágil e integrado, com tarifas compatíveis ao perfil dos usuários etc. e também para 

o reforço das funções de recepção ou de apoio às pessoas que permanecem nas cidades 

envolvidas nessas dinâmicas, como investimentos na área escolar, em postos de saúde, 

moradia, cultura e lazer. Desta forma, a população envolvida no movimento pendular 

necessita de meios de transporte eficientes, de vias adequadas e de infraestrutura capaz de 

atendê-las nos municípios de destino. 

Neste sentido, as análises sobre mobilidade pendular são importantes na medida em 

que podem contribuir para a organização desses espaços urbanos brasileiros e das regiões na 

oferta de serviços adequados e para o conhecimento das dinâmicas espaciais, identificando as 

áreas que fornecem e absorvem maior número de pessoas, como é reforçado nos estudos 

realizados pelo Ipea (2013) 

 

 
Além de oferecer um referencial imprescindível para políticas de mobilidade e 

trabalho, os deslocamentos pendulares tornam evidentes os subespaços mais 

integrados à dinâmica metropolitana (ou da aglomeração urbana); os menos dotados 

de capacidade de reter populações com atividades empregadoras (evasores), mas que 

servem de território para moradia daqueles que se deslocam; os subcentros 

receptores de trabalhadores e/ou estudantes; e, pelas direções de fluxos, as relações 

que se estabelecem entre os vários municípios, no caso dos aglomerados (IPEA, 

2013). 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO – OS MUNICÍPIOS DE JUIZ DE 

FORA E MATIAS BARBOSA (MG) 

 

 

Neste capítulo começam a ser abordadas as temáticas relacionadas à problemática do 

trabalho que envolve a mobilidade pendular e a caracterização das áreas de estudo que 

abrangem esse processo, representadas pelos municípios de Juiz de Fora e Matias Barbosa. A 

partir do contexto exposto no capítulo anterior, torna-se relevante agora, conhecer e 

caracterizar Juiz de Fora como uma cidade média no seu contexto regional e a influência que 

esta exerce, polarizando diversos municípios ao redor, cuja população recorre em busca do 

atendimento às demandas especializadas que Juiz de Fora oferece principalmente aquelas 

associadas ao setor de comércio e serviços. Matias Barbosa é o município que neste trabalho 

serviu como recorte espacial para demonstrar a forte polarização que Juiz de Fora exerce em 

seu entorno, polarização esta que é caracterizada através dos intensos fluxos de mobilidade 

pendular da população que utiliza o transporte coletivo ou individual, com o intuito de se 

deslocar, atraídas pelos serviços disponíveis em Juiz de Fora.  

O município de Juiz de Fora está localizado segundo o IBGE (2010) no sudeste 

mineiro, na Mesorregião da Zona da Mata, que é composta por sete Microrregiões. Faz parte e 

é núcleo da Microrregião de Juiz de Fora, sendo formada por trinta e três municípios e ocupa 

16,2% da área total, com 1424 km². Juiz de Fora possui uma posição geográfica relevante na 

região, sendo localizada relativamente próxima dos maiores centros do país, sendo eles Belo 

Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. O acesso a esses centros é facilitado através de 

rodovias importantes, como a rodovia federal BR-040 e a BR-267, que permitem segundo 

Rodrigues (2013) a sua inserção na rede nacional de cidades e são consideradas como 

elemento importante para garantir a desejada competitividade, de modo a atrair investimentos 

e servir de local para a instalação de empresas e novos investimentos.  

Com uma população segundo o IBGE (2010) formada por 516.247 habitantes, o 

município de Juiz de Fora faz divisa com alguns dos municípios que compõe a sua 

microrregião, sendo eles: Lima Duarte, Pedro Teixeira, Bias Fortes, Santa Bárbara do Monte 

Verde, Santos Dumont, Ewbanck da Câmara, Piau, Coronel Pacheco, Chácara, Bicas, Pequeri, 

Santana do Deserto, Matias Barbosa e Belmiro Braga (Figura 1). Todos esses municípios 

citados possuem uma forte ligação e dependência econômica com Juiz de Fora, sendo que os 

aspectos que atuam para essa realidade serão abordados ao longo desse capítulo, e depois 

trabalhados com enfoque maior a relação exercida entre Juiz de Fora e Matias Barbosa, que 

representam o objeto de estudo desse trabalho.  
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O município de Matias Barbosa é localizado na Mesorregião da Zona da Mata 

mineira, e Microrregião de Juiz de Fora, ocupando uma área de 157,066 km² (IBGE, 2010), 

com uma população segundo o IBGE (2010) de 13.435 habitantes, os municípios limítrofes 

de Matias Barbosa são: Belmiro Braga, Juiz de Fora, Santana do Deserto e Simão Pereira. As 

principais vias de acesso a Matias Barbosa e que contribuem na ligação rodoviária entre o 

município a Juiz de Fora, envolvem a rodovia federal BR-040 e a Estrada União Indústria, 

além das estradas MG- 353 e BR 267 (Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 1: Municípios limítrofes de Juiz de Fora - Microrregião. 

Fonte: Elabora pela autora. 



35 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Estudos sobre Juiz de Fora: cidade média e a sua configuração na rede urbana 

brasileira 
 

 

Juiz de Fora se destaca em seu contexto regional sendo uma importante cidade média 

de Minas Gerais. Importância esta, desenvolvida ao longo da sua história, transformando o 

espaço urbano e a sua dinâmica econômica, social, política e técnicas, influindo como um 

pólo regional. Alguns estudos relevantes sobre a nova configuração da rede urbana brasileira 

foram desenvolvidos, como por exemplo, “Os níveis hierárquico das cidades médias de Minas 

Gerais”, “Regiões de Influência das Cidades Brasileiras” e os “Arranjos Populacionais” e 

contribuem para fornecer uma visão geral sobre a inserção regional e nacional de Juiz de 

Fora, tanto como uma cidade média, como uma área que polariza os seus entornos, formando 

uma importante aglomeração urbana que exerce forte centralidade regional. 

Figura 2: Localização das vias de acesso entre Juiz de Fora e Matias Barbosa (MG). 

Fonte: Elaborado pela autora. 



36 

 

Um dos trabalhos relevantes que destaca o papel que a cidade representa na rede 

urbana nacional e de Minas Gerais intitula-se “Os níveis hierárquico das cidades médias de 

Minas Gerais” (AMORIM FILHO; RIGOTTI; CAMPOS, 2007). Tem por objetivo identificar 

as cidades médias do estado a partir da realização de três classificações, desenvolvidas por 

Amorim Filho et alii nos anos de 1982, 1999 e 2006.  

Na primeira classificação, em 1982, de acordo com Amorim Filho; Rigotti; Campos 

(2007), 102 cidades mineiras foram classificadas e analisadas a partir de 25 variáveis que 

envolveram parâmetros como o crescimento da população urbana, migrações, distribuição 

setorial da população ativa, arrecadação municipal, equipamentos e relações dos setores de 

comércio e serviços, infraestrutura, equipamentos e relações do setor industrial e posição da 

cidade na rede urbana regional. Para o desenvolvimento dessas três classificações, não foram 

considera as cidades médias que estão inseridas na região metropolitana de Belo Horizonte, 

pois suas características e dinâmicas são diferentes das cidades estudadas.  Quatro níveis 

hierárquicos foram estabelecidos: Grandes Centros Regionais, Cidades Médias de Nível 

Superior, Cidades Médias Propriamente Ditas e Centros Urbanos Emergentes. Nessa primeira 

classificação, apenas Juiz de Fora compôs o primeiro nível, sendo um grande centro regional 

mineiro e apresentou  

 

“[...] liderança e polarização incontestáveis, localizada mais ou menos a meio 

caminho entre o Rio de Janeiro e Belo Horizonte; seu papel polarizador e sua 

supremacia regional não têm nenhum paralelo principalmente na Zona da Mata 

Mineira” (AMORIM FILHO; RIGOTTI; CAMPOS, 2007, p.10). 
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Quadro 1: Hierarquia das cidades médias de Minas Gerais em 1982.  

 

Figura 3: Minas Gerais: hierarquia das cidades médias em 1982. 
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A segunda classificação realizada entre 1997 e 1998, utilizou-se dos mesmos 

critérios e dos quatro níveis hierárquicos citados anteriormente, mas alguns outros indicadores 

foram incorporados para selecionar aquelas cidades que apresentavam melhores condições de 

desenvolver um parque tecnológico, são eles: população urbana, índice de desenvolvimento 

humano (IDH), renda familiar per capita média, número de indústrias de ponta, eixos 

rodoviários convergentes para a cidade, existência de aeroportos e presença e número de 

cursos superiores foram os indicadores analisados. Juiz de Fora continuou mantendo sua 

posição de destaque no nível 1 da hierarquia, mas foi alcançada e até superada em alguns 

quesitos pela cidade de Uberlândia que estava no nível 2 e agora está presente como nível 1.  

A terceira e última classificação de 2006, 131 cidades e 39 variáveis que tinham 

como indicadores principais a demografia, atividades econômicas e comunicação/transportes, 

foram consideradas. Comparando com a segunda classificação, as informações sobre essas 

cidades permaneceram constantes. Complementando o estudo, Rodrigues (2003) destaca que:  

 

Os indicadores demográficos demonstraram o aumento no número de pessoas 

residentes em áreas urbanas nas últimas décadas, bem como o aumento do número 

de centros urbanos no Brasil e participação das cidades com mais de 100.000 

pessoas no conjunto da população, o que, aliado aos processos anteriormente 

destacados, se refletiu na configuração de uma nova rede urbana nacional, com 

reafirmação do papel desempenhado por várias cidades e regiões, mas também 

sinalizando transformações como aumento de importância de determinados centros 

urbanos no cenário regional e nacional (RODRIGUES, 2013, p. 106). 
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Quadro 2: Hierarquia das cidades médias de Minas Gerais em 2006. 

 

Figura 4: Minas Gerais: hierarquia das cidades médias em 2006. 
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O trabalho “Regiões de Influência das Cidades Brasileiras” é elaborado pelo IBGE e 

já foram realizados e publicados quatro estudos, denominados como REGIC, sendo eles 

REGIC 1972, REGIC 1987, REGIC 2000 e o mais recente o REGIC 2007. Desde o ano de 

1960 o IBGE analisa as regiões de influência das cidades brasileiras, que têm por finalidades 

atualizar o quadro de referência da rede urbana.  

Segundo o IBGE (2008), a nova hierarquia dos centros urbanos realizadas em 2007, 

bem como a delimitação das regiões de influência associadas a cada um deles, foi construída 

com base em pesquisa específica, complementada com dados secundários. Para a constituição 

dessa hierarquia, o IBGE (2008) investigou as principais ligações de transportes regulares, em 

particular as que se dirigem aos centros de gestão; e os principais destinos dos moradores dos 

municípios pesquisados para obter produtos e serviços (como compras em geral, educação 

superior, aeroportos, serviços de saúde, bem como os fluxos para aquisição de insumos e o 

destino dos produtos agropecuários). A partir desses levantamentos “as cidades foram 

classificadas em cinco grandes níveis de centralidade que, por sua vez, foram subdivididos em 

dois ou três subníveis: cada nível remete ao número total de cidades presentes na rede/região 

de influência, o número de habitantes e o número de relacionamentos” (RODRIGUES, 2013, 

p. 88). De acordo com Rodrigues (2013), nesse estudo 70 Capitais Regionais foram 

identificadas que, 

 

tal como as metrópoles, também se relacionam com o estrato superior da rede 

urbana. Esses centros, que apresentam “capacidade de gestão no nível 

imediatamente inferior ao das metrópoles, têm área de influência de âmbito regional, 

sendo referidos como destino para um conjunto de atividades” (REGIC, 2007, p. 

11), ou seja, foram definidos como capitais regionais aqueles centros que exercem 

forte polarização na região em que se localizam, bem como nas áreas rurais ao seu 

entorno. Esse grupo de centros urbanos apresenta três subdivisões: Capital Regional 

A, que inclui as capitais estaduais não classificadas no nível metropolitano e 

Campinas, constituído por 11 cidades, com medianas de 955 mil habitantes e 487 

relacionamentos; já as Capitais Regionais de nível B e C, além da diferenciação de 

porte, têm padrão de localização regionalizado, sendo o grupo Capital regional B 

constituído por 20 cidades, com medianas de 435 mil habitantes e 406 

relacionamentos e o grupo Capital Regional C formado por 39 cidades com 

medianas de 250 mil habitantes e 162 relacionamentos (REGIC, 2007, p.11). Nesse 

estudo Juiz de Fora é classificada como Capital Regional B, integrante da Rede 

Urbana de Belo Horizonte e Rio de Janeiro concomitantemente (RODRIGUES, 

2013, p. 90). 

 

 

A Figura 5 ilustra a região de influência de Juiz de Fora, classificada como Capital 

Regional B pelo REGIC (2007). É possível perceber os níveis significativos que esse 

município exerce nas regiões em seu entorno, logo aquelas que pertencem a sua Microrregião 

como Matias Barbosa.   
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O terceiro trabalho também produzido pelo IBGE em 2016, intitulado “Arranjos 

Populacionais”, tem como objetivo definir recortes territoriais que irão agrupar os municípios 

segundo critérios de integração em arranjos populacionais que abrangem diferentes escalas e 

natureza, nas quais predominam o processo de urbanização ou o político. Os critérios que 

foram utilizados para caracterizar esses arranjos envolvem os movimentos pendulares para 

trabalho e estudo ou a contiguidade urbana. Segundo o IBGE (2016) “foram identificados no 

país 294 arranjos populacionais formados por 953 municípios em 2010, que totalizam 

106.246.994 pessoas ou 55,7% da população residente no Brasil naquele ano”. Os tipos de 

arranjos populacionais a serem analisados são classificados em: Arranjos Populacionais 

Fronteiriços, Arranjos Populacionais Turísticos e de Veraneio no Litoral, Arranjos 

Populacionais até 100.000 habitantes, Médias Concentrações Urbanas e Grandes 

Concentrações Urbanas. 

 

Na Região Sudeste, verifica-se que, além das metrópoles, os arranjos populacionais 

acompanham os grandes centros urbanos. Destacam-se, em Minas Gerais, 

"Ipatinga/MG" e "Juiz de Fora/MG"; no Rio de Janeiro, o litoral norte, com 

"Campos dos Goytacazes/RJ" e "Macae/RJ", e, no Vale do Paraíba, "Volta 

Redonda/RJ". Em São Paulo, os arranjos seguem também os principais eixos 

econômicos articulados pelas Rodovias Presidente Dutra ("São Jose dos 

Campos/SP","Taubaté/SP"), Anhanguera ("Campinas/SP" e "Ribeirão Preto/SP"), 

Figura 5: Região de influência de Juiz de Fora. 

Fonte: REGIC (2007). 
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Imigrantes ("Baixada Santista/SP"), BR-456 ("Araraquara/SP" e "São José do Rio 

Preto/SP") e SP-300 ("Bauru/SP") (IBGE, 2016). 

 

 

Nesse estudo Juiz de Fora está identificada como “Médias Concentrações Urbanas”, 

no qual o IBGE (2016) classifica os municípios que possuem entre 500.000 a 750.000 

habitantes. Seu arranjo populacional é composto por quatro municípios, sendo eles: Chácara, 

Ewbank da Câmera, Matias Barbosa e Simão Pereira. Juiz de Fora exerce o papel de núcleo 

em seu arranjo e segundo o IBGE (2016), nesse arranjo há 3.990 pessoas se deslocando para 

trabalhar ou estudar em outro município, reforçando a atuação significativa dos movimentos 

pendulares entre essas regiões.  

Em ambos os estudos e classificações expostos anteriormente, o município de Juiz de 

Fora é considerado um importante centro urbano brasileiro e que desempenha funções de 

relevância na região na qual está localizado, polarizando os municípios em seu entorno cuja 

população à cidade recorre, em busca por serviços vinculados a postos de trabalho, educação, 

saúde, entre outros. É importante destacar o papel que os movimentos pendulares exerceram 

nas pesquisas relacionadas a “Regiões de Influência das Cidades Brasileiras” e aos “Arranjos 

Populacionais”, onde ambas os utilizaram como critérios para as classificações. Foi possível 

observar também o grau de influência que Juiz de Fora exerce sobre Matias Barbosa, visto 

que ambos encontram-se em conjunto tanto na classificação das regiões de influências, como 

participam do mesmo arranjo populacional. Essa influência é presente devido aos atrativos 

que Juiz de Fora oferece a este município e que serão abordados ao decorrer do presente 

trabalho.   

 

 

2.2 Juiz de Fora: aspectos históricos e o papel polarizador na sua microrregião 
 

 

O município de Juiz de Fora é marcado por três períodos históricos bastante 

significativos em seu processo de constituição como uma região que exerce atualmente forte 

centralidade em relação aos outros municípios adjacentes.  O primeiro período refere-se à 

construção do Caminho Novo no início do século XVIII, época da expansão da mineração. 

Era uma estrada que passava por Juiz de Fora e fazia a ligação entre a cidade de Vila Rica, no 

interior da província de Minas Gerais até a cidade do Rio de Janeiro (RODRIGUES, 2013), 

sendo o ponto de partida para o seu povoamento e neste momento  

 



43 

 

A expansão da cidade se deu, a priori, em função desse intercâmbio comercial entre 

as duas províncias, o que muito favoreceu o comércio e as negociações fundiárias, 

especialmente no tocante às terras situadas ao longo do eixo de ligação entre as duas 

províncias, impulsionando, desde cedo, o seu setor imobiliário e as disputas que o 

engendraram (MENEZES, 2004, apud RODRIGUES, 2013, p. 109). 

 

 

O segundo período importante para o desenvolvimento do município é referente à 

construção da Estrada União Indústria e a expansão cafeeira que criou a base para o futuro 

processo de industrialização. Inaugurada em 1861, a Estrada União Indústria fazia a ligação 

de Juiz de Fora e Petrópolis, no Rio de Janeiro, e passava por terras do Imperador, Rodrigues 

(2013) aponta que “o surgimento da estrada foi definitivo para a localidade, transformando-a, 

ainda em desenvolvimento, num importante ponto da rota comercial entre os dois estados”.  A 

expansão cafeeira no município remete a metade do século XIX e começo do século XX, 

agregando valor nas terras da região e consequentemente maior poder político e econômico. A 

construção da Estrada União influenciou positivamente na expansão dessa produção, pois 

permitiu que   

 

Juiz de Fora se consolidasse como entreposto comercial da Zona da Mata Mineira, 

função já exercida desde os tempos do Caminho Novo. Além disso, permitiu que a 

cidade se tornasse, a partir de 1860, o principal centro armazenador de café da Zona 

da Mata, café este que tinha como destino o porto do Rio de Janeiro. Esta situação 

favoreceu o aumento populacional, da arrecadação e do mercado interno, com maior 

oferta de bens e serviços (RODRIGUES, 2013, p. 110). 

 

 

O município devido a esses processos acabou transformando-se então, no núcleo 

mais expressivo da Zona da Mata Mineira. A produção cafeeira favoreceu a concentração de 

capital na região, o que levou ao terceiro período importante do processo histórico de Juiz de 

Fora e que reflete até os dias atuais, caracterizado como o início da sua industrialização. Nos 

anos entre 1865 a 1890 aconteceu o primeiro surto industrial, no qual foram implementadas 

diversas fábricas no município, isso levou em seguida a uma segunda fase da industrialização 

marcada pela “expansão do número de empresas, com uso de eletricidade, com destaque para 

as indústrias têxteis” (RODRIGUES, 2013, p. 110). Os produtos provenientes dessas 

indústrias não abasteciam somente Juiz de Fora, mas também outras cidades do Estado e além 

de algumas localizadas no Rio de Janeiro, por causa da proximidade entre esses locais e a 

facilidade de transportá-los. Todas essas novas mudanças que estavam ocorrendo em Juiz de 

Fora promoveram o seu crescimento econômico, a urbanização e consequentemente a sua 

modernização, o aumento populacional e a ampliação do mercado interno (FASSHEBER, 

1997). 
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Depois desses dois surtos industriais, no final dos anos 1930, Juiz de Fora passou por 

um momento, no qual a economia começava a declinar e o processo industrial a desacelerar, 

levando a um período sem inovações importantes e com pouca competitividade.  

 

O impacto econômico maior veio ao longo das primeiras décadas do século XX e, 

principalmente, a partir de 1930. Primeiro, com o colapso internacional do padrão de 

acumulação vinculado à dinâmica do setor agroexportador cafeeiro, carro chefe da 

economia nacional. Segundo, em função da reorientação das políticas 

governamentais de estímulo ao setor secundário, com incentivos às indústrias de 

bens de capital. Nesta época, em termos de importância econômica, a Mata se 

orientava, principalmente, pela indústria de bens de consumo (têxtil, alimentos e 

bebidas) e pelo cultivo do café que perdia espaço para a expansão da pecuária 

extensiva. Esta atividade, além de empregar pouca mão-de-obra, transformava a 

antiga paisagem rural cafeeira em grandes extensões de pastagens que avançavam, 

inclusive, sobre as poucas áreas de matas existentes (CARNEIRO; MATOS, 2008, 

p.7, apud RODRIGUES, 2013, p. 112). 

 

 

O cenário permaneceu durante a década de 1950 no município, conforme Rodrigues 

(2013), nesse período setores industriais relacionados à produção de bens de capital e bens de 

consumo duráveis - como indústrias do ramo da siderurgia, metalurgia, química e 

automobilística – passaram a liderar a economia brasileira, enquanto que os setores industriais 

tradicionais que tinham maior presença em Juiz de Fora, foram perdendo espaço em questão 

de investimentos. O declínio da economia cafeeira e a falta de centralidade da indústria têxtil 

nas políticas nacionais, no período entre 1930 a 1960 representaram, portanto, disparidades 

regionais internas na Zona da Mata mineira, influenciando negativamente a sua economia. 

Outro fator que contribuiu para essas mudanças também está relacionado a  

 

Abertura de várias rodovias de articulação nacional, que culminaram por “ofuscar” o 

papel de centralidade de Juiz de Fora frente às articulações viárias. Contribuíram 

nesse sentido a abertura da rodovia Rio-Bahia (BR-116) e a articulação direta entre 

Belo Horizonte e São Paulo através da rodovia Fernão Dias (RODRIGUES, 2013, p. 

113).  

 

 

O município voltou a atrair novos investimentos a partir de 1960, através da 

consolidação de dois importantes para a região, associados ao setor metalúrgico: a Siderúrgica 

Mendes Júnior, hoje Arcelor Mittal e a Cia Paraibuna de Metais, hoje Votorantim Metais. 

Essas indústrias começaram a entrar em funcionamento, respectivamente nos anos de 1984 e 

1980. Fassheber (1996) destaca que a partir desse período, um novo surto industrial aconteceu 

em Juiz de Fora, com implementação de dois distritos industriais, voltando a dinamizar sua 

economia e centralidade na região. 
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O município de Juiz de Fora começa a apresentar sinais, através de discursos e 

políticas públicas adotadas, de que está procurando reassumir e reforçar o seu papel 

polarizador na região e na rede urbana brasileira, considerando a ampliação e 

diversificação de seu parque industrial, desenvolvimento e aprimoramento da sua 

capacidade de modernização tecnológica, atração de investimentos no setor de 

logística de transportes, diminuição e/ou isenção fiscal para determinadas indústrias, 

dentre outras ações, com claro objetivo de atrair maiores investimentos, o que pode 

ser corroborado com a instalação de uma unidade de montagem da empresa 

automobilística alemã Mercedes - Benz na cidade, cujo início das operações ocorreu 

em 1999 (RODRIGUES, 2013, p. 117). 

 

 

Atualmente, Juiz de Fora continua exercendo centralidade na sua Microrregião, 

polarizando-a no fornecimento de diversos serviços e inovações, pois oferece um setor de 

bens e serviços mais diversificado e desenvolvido, um comércio varejista e atacadista 

diversificado e numeroso, disponibilidade de bons e modernos serviços de saúde, presença de 

vários estabelecimentos bancários e uma rede de ensino extensa que abrange desde o ensino 

básico ao superior, com renomadas faculdades. Aspectos esses que serão a partir de agora 

abordados no trabalho para a melhor compreensão do importante papel que é exercido pelo 

município.  

Os dados demográficos fornecidos pelo IBGE e que estão relacionados à população 

que compõe os municípios da Microrregião de Juiz de Fora, destacam a relevância desta em 

comparação aos demais, pois o município responde por mais 70% da população residente da 

sua microrregião, como pode ser verificado na Tabela 1. Rodrigues (2013) destaca que 

comparando os dados dos municípios que desempenham papel de principal centro 

microrregional da Zona da Mata mineira, esses apresentaram concentração populacional em 

torno de 30%, informação esta que vai reforçar a importância de Juiz de Fora no seu contexto 

regional. 

 Tabela 1: 

Fonte: Rodrigues (2013). 
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A Tabela 2 fornece os dados referentes ao acréscimo e a evolução populacional 

considerável da microrregião a partir de 1950 até o último censo de 2010. Rodrigues (2013, p. 

134) destaca que 

 
Dos 33 municípios da microrregião Juiz de Fora, 24 apresentam população inferior a 

5.000 pessoas, ou seja, o equivalente a 72,73%. Seis deles têm população entre 

10.000 e 50.000 pessoas (18,18%) e somente dois entre 5.000 e 10.000 (6,06%) e 

um com mais de 100.000 pessoas - Juiz de Fora - dados estes que reforçam a 

presença de muitos municípios pequenos em sua hinterlândia e o papel polarizador 

que Juiz de Fora assume no seu contexto regional (RODRIGUES, 2013, p. 134). 

 

 

 

 

 

Tabela 2: 

Fonte: Rodrigues (2013). 
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Essa evolução demográfica, principalmente ao que tange o município de Juiz de 

Fora, foi muito expressiva ao longo dessas décadas, o que acabou proporcionando a crescente 

demanda em investimentos no setor de comércio e prestação de serviços, de infraestrutura e 

equipamentos de consumo coletivo local, tanto para atender o município como também os 

outros demais pertencentes da sua microrregião (RODRIGUES, 2013). Em relação ao grau de 

urbanização a Tabela 3 apresenta os dados da população urbana e rural que compõe a 

microrregião desde 1970 até 2010. Através desses dados, é possível perceber o considerável 

aumento da população urbana desses municípios, revelando os seus processos de urbanização, 

refletindo a tendência nacional do amplo e acelerado aumento das taxas de urbanização 

durante esses períodos. Segundo Rodrigues (2013, p. 137), “alguns desses municípios 

apresentaram, no Censo 2010, populações urbanas que representam em torno de 80 a 90% da 

população total, com significativa redução de suas populações rurais”. Ainda sobre a análise 

desses dados, Rodrigues (2013) destaca que  

 

 

O volume de pessoas que passou a residir na cidade cresceu. Isso sinaliza que foi 

superado um período anterior em que as dinâmicas dessas cidades eram marcadas, 

profundamente, pela relevância da atividade agrícola, o que sinaliza os rumos que a 

urbanização assumiu, pois o setor de comércio e serviços tornou-se o condutor da 

dinâmica econômica municipal/regional (RODRIGUES, 2013, p. 140). 
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Outra base de dados de bastante relevância na centralidade exercida por Juiz de Fora 

na sua Microrregião é em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Quando são relacionados 

esses dados municipais e a repartição entre os setores econômicos voltados à agropecuária, 

indústria, comércio e serviços, fica evidente a concentração econômica e de geração de 

riquezas presentes em Juiz de Fora se comparadas aos demais municípios (RODRIGUES, 

2013). Segundo Rodrigues (2013), Juiz de Fora detém 78% do total do Produto Interno Bruto 

gerado na sua microrregião, com cerca de R$8.314.431 milhões acumulados, os outros 

municípios que apresentam índices elevados são: Matias Barbosa (R$564.152), Santos 

Dumont (R$513.428) e São João Nepomuceno (R$209.420), Lima Duarte (R$140.002). 

As principais atividades econômicas de Juiz de Fora de acordo com o Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano - PDDU (PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2004, apud 

Tabela 3: 

Fonte: Rodrigues (2013). 
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RODRIGUES, 2013) estão relacionadas ao setor industrial e o terciário, no qual este último 

vai envolver o comércio (atacado e varejo), serviços profissionais, saúde e educação. O setor 

primário também é atuante, mas apresenta pouca expressividade na geração de riqueza para o 

município. Em relação à microrregião de maneira geral,  

 

Dos 33 municípios, todos apresentam o setor serviços como o principal gerador de 

riqueza e 22 apresentam a agropecuária como o segundo setor mais importante da 

economia municipal, seguido de 11 nos quais a atividade industrial tem papel 

destacado (RODRIGUES, 2013, p. 140). 

 

 

Os dados presentes na Tabela 4 que fornecem informações sobre a evolução do PIB 

entre 1999 a 2010 em Juiz de Fora, irão reforçar a importância exposta anteriormente que o 

setor secundário e terciário exercem não somente para a população e economia do município, 

mas também para aqueles ao seu entorno.  

 
É perceptível a crescente participação do setor terciário no que diz respeito ao PIB 

do município e, também, a expressiva participação da população economicamente 

ativa nesse setor (RODRIGUES, 2013, p. 142). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: 

Fonte: Rodrigues (2013). 
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De acordo com Rodrigues (2013), é preciso destacar também a atuação das empresas 

presentes em Juiz de Fora e que são responsáveis pelo seu maior faturamento e consideradas 

os maiores contribuintes segundo a Secretaria Estadual da Fazenda do estado, a autora destaca 

que das 20 maiores empresas consideradas, 15 delas referem-se ao setor de comércio (atacado 

e varejo), sendo que três delas representam o setor alimentício do município, que envolvem 

supermercados e hipermercados e outras três empresas estão associadas ao comércio de 

bebidas. Além dessas empresas, é importe destacar o papel único que algumas exercem em 

Juiz de Fora, devido à atividade que desempenham como: Mercedez-Benz do Brasil, 

Votorantim Metais (metalurgia), Arcelor Mittal (siderurgia), MRS Logística S.A. (transporte 

ferroviário), Esdeva Indústria Gráfica, Paraibuna Embalagens e White Martins Gases 

Industriais AS e Becton Dickson (materiais cirúrgicos), a mais antiga dentre todas.  

A grande influência que o setor terciário exerce em Juiz de Fora e que, 

consequentemente atrai a população dos outros municípios da microrregião, fica evidente 

quando são analisados dos dados de empregos formais no município disponibilizados pelo 

IBGE em 2010, os dados mostram que  

 

Do total de 134.320 trabalhadores, 20.995 estão ocupados na indústria de 

transformação, representando 15, 6% do total. Agropecuária e extrativismo 

totalizam 1.488 empregos formais, que representam apenas 1,1%. Os demais 

empregos fazem parte do setor de serviços, totalizando 111.837 empregos, 

expressivos 84,09% do total, dado que se relaciona diretamente ao elevado número 

de empresas localizadas no município e que pertencem ao setor de serviços 

(RODRIGUES, 2013, p. 147). 

 

Os dados demográficos e de produção econômica da Microrregião de Juiz de Fora 

que foram analisados anteriormente, estão diretamente relacionados à produção do seu espaço 

urbano, a atuação dos diferentes agentes e as dinâmicas socioespaciais e ainda de acordo com 

Rodrigues (2013, p. 145), “tal análise reforça a importância de Juiz de Fora no contexto 

regional, seja em termos econômicos ou demográficos”. O município segundo dados do IBGE 

(2010) ainda conta com a presença de 57 agencias bancárias, reforçando o seu importante 

papel de influência sobre as demais regiões adjacentes. Além de ter a presença em sua região 

de dois importantes centros comerciais como o Independência Shopping e o Shopping Jardim 

Norte que contam com a presença de duas redes de cinemas conhecidas nacionalmente, a UCI 

Cinemas e Cinemais.  

Além dos dados demográficos e econômicos, indicadores sociais que envolvem a 

saúde e educação também contribuem para o importante papel que Juiz de Fora exerce no seu 

cenário regional, pois “são setores básicos do ponto de vista social e desempenham um papel 



51 

 

cada vez mais importante nos processos de produção do espaço urbano, claramente 

materializados no espaço urbano local, estando vinculados aos novos fluxos que se 

configuram” (RODRIGUES, 2013, p. 149). 

A centralidade exercida por Juiz de Fora no setor de saúde fica evidente quando 

Rodrigues (2013) aborda em seu trabalho que o município faz parte do Plano Diretor e 

Regionalização da Saúde (PDR), elaborado pelo estado de Minas Gerais, no qual a sua 

proposta “visa possibilitar uma divisão ótima dos equipamentos de saúde, razão pela qual os 

853 municípios mineiros foram divididos em 13 macrorregiões e 76 microrregiões de saúde”, 

o termo região no PDR está associado ao 

 

Conjunto de municípios circunvizinhos que mantêm entre si inter-relações para as 

questões de promoção e assistência à saúde do SUS, sendo a maioria deles 

periféricos a um polo27 que exerce força de atração sobre os demais e constituem-se 

como base populacional e territorial para cálculos do planejamento em saúde e 

organização de redes. (MALAQUIAS; LELES; PINTO, 2010, 29, apud 

RODRIGUES, 2013, p. 150). 

 

Segundo esse documento, as Regiões Sul, Central e Zona da Mata possuem a maior 

concentração dos hospitais prestadores de serviços ao Sistema Único de Saúde/MG (SUS) e 

Juiz de Fora vai desempenhar a função de pólo na macrorregião Sudeste, em relação ao 

âmbito da saúde pública estadual e que fazem parte 94 municípios, além de cumprir a  

 

A função de polo da microrregião Juiz de Fora /Lima Duarte/Bom Jardim de Minas, 

da qual constam 25 municípios: Andrelândia, Arantina, Belmiro Braga, Bias Fortes, 

Bocaina de Minas, Bom Jardim de Minas, Chácara, Chiador, Coronel Pacheco, 

Ewbank da Câmara, Goianá, Juiz de Fora, Liberdade, Lima Duarte, Matias Barbosa, 

Olaria, Passa Vinte, Pedro Teixeira, Piau, Rio Novo, Rio Preto, Santa Bárbara do 

Monte Verde, Santa Rita do Jacutinga, Santana do Deserto e Simão Pereira. Não há 

uma coincidência integral entre os municípios que fazem parte da microrregião do 

Plano Diretor de Regionalização da Saúde e a regionalização utilizada pelo IBGE 

(RODRIGUES, 2013, p. 150). 

 
 

De acordo com Rodrigues (2013), em Juiz de Fora há um total de 12 hospitais gerais 

(públicos e privados), duas policlínicas, postos de saúde e de pronto atendimento, além de 

clínicas para exames e diagnósticos e inúmeros consultórios médicos. Esses serviços atendem 

não somente a população local, como a população que reside nas cidades em seu entorno. 

Além desses dados, a Tabela 5 apresenta a freqüência por leito hospitalar do município 

durante o ano de 2011, de acordo com o município de residência e mostra que  
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Dos 55.006 internamentos hospitalares registrados, 14.477 foram de pessoas 

residentes em outros municípios, o que representa 26% do atendimento total. Além 

disso, deste universo de residentes em outros municípios, 8.409 referem-se a 

moradores de municípios pertencentes à microrregião de Juiz de Fora, representando 

58,08% desses internamentos realizados e 15,28% do universo total dos registros 

(RODRIGUES, 2013, p. 151). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Microrregião de Juiz de Fora conta com a presença de 541 estabelecimentos de 

saúde, de acordo com dados do censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010 e 

apresentados na Tabela 6, 137 desses estabelecimentos encontram-se no município de Juiz de 

Fora, o que corresponde a 62, 29% do total da microrregião, além de destacar que do total dos 

285 estabelecimentos privados existentes, 235 estão situados no município, correspondendo 

ao total de 82,45% do total da microrregião (RODRIGUES, 2013). O município também se 

destaca pela maior presença de equipamentos dotados de tecnologias para o tratamento de 

diversas doenças, como pode ser observado na Tabela 7. 

Tabela 5: 

Fonte: Rodrigues (2013). 
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Tabela 6: 

Fonte: Rodrigues (2013). 
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A Instituição de Saúde Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra 

(ACISPES), a Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora 

(ASCOMCER), o Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, a Confederação Nacional das 

Cooperativas Médicas (Unimed), o Hospital Monte Sinai, o Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Juiz de Fora e o Hospital Santa Casa de Misericórdia, são alguns 

exemplos de estabelecimentos relacionados à área da saúde que estão localizados no 

município de Juiz de Fora e que exercem grande influência não só local, mas em todos os 

municípios vizinhos.  

A presença, portanto, desses diversos estabelecimentos em Juiz de Fora e de 

equipamentos tecnológicos para tratamento e diagnóstico de doenças, servem para reforçar o 

papel de polarização que a cidade exerce também no setor de saúde na região ao qual está 

Tabela 7: Microrregião de Juiz de Fora: equipamentos de diagnóstico/saúde 

Fonte: Rodrigues (2013). 
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inserida, com a presença de fluxos diários significativos de população de outros municípios 

que a ela vai se dirigir em busca desses serviços disponíveis e que são ausentes nessas 

localidades.  

As instituições de ensino presentes em Juiz de Fora também servem para caracterizar 

a centralidade que exerce sobre a microrregião. No município, há a presença de diversas 

instituições de ensino superior, Rodrigues (2013, p. 159) verifica que houve a ampliação do 

número das instituições privadas, “com a presença de 15 Instituições de Ensino Superior 

(IES), das quais nove foram criadas após o ano 2000”. A Tabela 8 traz informações sobre 

dados relativos às matrículas efetuadas no ensino superior no município, entre 2002 e 2008. 

Segundo Rodrigues (2013),  

 

 

Nesse período, o crescimento é de 30,7%, uma porcentagem expressiva, na medida 

em que, segundo dados do Sistema Integrado de Informações da Educação Superior, 

o crescimento nacional apontado pelo Censo Educacional é de, aproximadamente, 

15,7% (AMORIM, 2010, apud RODRIGUES, 2013, p. 159). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8: 

Fonte: Rodrigues (2013). 
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A criação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), nos anos de 1960, 

caracterizou-se como um marco na atratividade demográfica no município, motivada pela 

influência da presença da educação superior pública. A UFJF foi a primeira instituição 

pública consolidada na região que envolve a Zona da Mata, a Região dos Campos das 

Vertentes e a parte do Estado do Rio de Janeiro que envolve o Médio Vale do Rio Paraíba do 

Sul (RODRIGUES, 2013).  

Quando comparamos os dados referentes à distribuição de instituições de ensino 

superior na Microrregião de Juiz de Fora, Rodrigues (2013) destaca que  

 

Das 23 instituições de ensino superior presentes na microrregião, 14 estão situadas 

em Juiz de Fora, ou seja, uma concentração de 60,86% em um único município, já 

que Santos Dumont, que ocupa o segundo lugar, com 4 instituições de ensino, 

representa apenas 17,39% do total, reforçando o caráter concentrador das dessas 

instituições de ensino . Dos 33 municípios, 27 não apresentam qualquer instituição 

de educação superior, o que faz com que suas populações tenham que se deslocar 

para outros municípios com o intuito de melhorar seu nível de instrução, o que 

ocorre especialmente em direção a Juiz de Fora, dado o maior número de 

instituições presentes, bem como maior diversidade de cursos de graduação e pós-

graduação, tanto em instituições públicas quanto privadas (RODRIGUES, 2013, p. 

161). 

 

 

No município, além dessas instituições de ensino superior, também há a presença 

significativa de cursos pré-universitários e escolas de ensino médio, “inclusive os de formação 

profissional e técnica, dentre os quais se destacam o Instituto Federal de Educação 

Tecnológica Sudeste (IFET/ Sudeste) e o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, referência na 

América do Sul na formação de mão de obra qualificada” (RODRIGUES, 2013, p. 160). 

Todas essas instituições de ensino presentes em Juiz de Fora, atraem não só os jovens 

que residem nas cidades ao seu entorno, como na microrregião, mas também de outras 

localidades até mesmo de outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo.  

As informações que foram trabalhadas e analisadas nesta parte do trabalho sobre a 

influência que Juiz de Fora exerce em sua Microrregião, contribuem para reforçar a sua 

importância e o seu nível de polarização sobre os municípios vizinhos, o que gera um grau 

elevado de atratividade em decorrência dos serviços disponibilizados. Isso reflete na 

ocorrência dos movimentos pendulares nessa Microrregião, onde as populações desses 

municípios vizinhos se deslocam diariamente com destino a Juiz de Fora, em busca dos 

serviços prestados, como aqueles relacionados a oportunidades de trabalho e estudo. No 

município de Matias Barbosa, localizado na Microrregião e que faz fronteira com Juiz de 
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Fora, esses fluxos fazem parte da realidade desse local, que não possui tanta atratividade, 

fazendo com que a sua população recorra a Juiz de Fora em busca desses serviços. 

 

2.3 O município de Matias Barbosa 

 

 

De acordo com os estudos realizados pelo IBGE sobre as Regiões de Influência das 

Cidades (REGIC), o município de Matias Barbosa é classificado como “Centro Local”, ao 

lado de outras 4.473 cidades brasileiras cuja “centralidade e atuação não extrapolam os limites 

do seu município, servindo apenas aos seus habitantes [...]” (IBGE, 2008, p.13). A população 

do município segundo dados do Censo Demográfico de 2010 é de 13.435 habitantes e possui 

uma taxa de urbanização da sua área de 96,35% como é retratado na tabela 9. Silva (2017) 

aborda que houve um incremento expressivo ao longo da história de Matias Barbosa em 

relação às taxas de urbanização, e isso levou a uma maior concentração das atividades 

produtivas nos setores econômicos como o terciário e secundário. Mas as taxas relacionadas 

ao crescimento populacional do município registrada nos últimos anos comportaram-se como 

inferiores em relação à média brasileira e isso “parece indicar a baixa atratividade do 

município quanto aos fluxos migratórios e, simultaneamente, o processo de equilíbrio 

demográfico da população matiense” (SILVA, 2017, p. 25). 

 

 

 

 

 

 

O município de Matias Barbosa foi emancipado em 7 de setembro de 1923, mas a 

sua história já tinha sido iniciada, há 307 anos trás. Assim como Juiz de Fora, os processos 

históricos relacionados à construção do Caminho Novo e a expansão cafeeira, marcaram a 

história de Matias Barbosa. A abertura do Caminho Novo que na época era marcado como a 

estrada oficial para o escoamento de ouro no estado de Minas Gerais, impulsionou na região 

da Zona da Mata todo o seu desenvolvimento econômico. O papel de Matias Barbosa nesse 

Tabela 9: População Total, por Gênero, Rural/Urbana de Matias Barbosa/MG, 1991/2000/2010. 

Fonte: Silva (2017). 
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período era bastante expressivo, pois “tornou-se centro de convergência de toda a atividade do 

Caminho Novo, como barreira onde se pagavam direitos sobre o ouro e os diamantes vindos” 

(SILVA, 2017, p. 22), levando a consolidar-se como um destaque econômico na região.  

 
Na investigação do percurso histórico matiense é interessante destacar a afirmativa 

de Valverde (apud Giovanini, 2004 p.5) de que até o ano de 1805, Matias Barbosa 

era considerado o principal centro da era pré-café, a ponto de Juiz de Fora só ser 

citada em relatos de viagem em função do seu curioso nome (SILVA, 2017, p. 23). 

 

 

Com isso, ainda no início da expansão cafeeira o município manteve o seu destaque 

econômico. Mas a consolidação da expansão do café na região estabeleceu uma nova 

dinâmica na região, fazendo com que Juiz de Fora começasse a se destacar como a área que 

iria exercer a nova centralidade econômica, papel esse que antes da cafeicultura era de Matias 

Barbosa.  

 
A consolidação de Juiz de Fora como entreposto comercial da Zona da Mata parece 

estar ligada à localização das oficinas e da sede administrativa da União e Indústria, 

que coletava todo o café produzido na Zona da Mata e o transportava até Petrópolis 

(SILVA, 2017, p. 24). 

 

 

Como já trabalhado no início do presente capítulo, a expansão cafeeira trouxe para 

Juiz de Fora novos empreendimentos industriais, particularmente o setor têxtil, que passaram 

a representar o importante papel econômico nas primeiras décadas do século XX. Silva (2017, 

p. 24) destaca que “toda a centralidade da logística da cultura cafeeira da Zona da Mata 

Mineira em torno de Juiz de Fora segmentou a sua história em relação à trajetória de Matias 

Barbosa que, nesse contexto, cedeu sua liderança em prol da vizinha juiz-forana”. O 

município de Matias Barbosa perde, portanto, o seu destaque econômico na região para Juiz 

de Fora e a partir desse momento começa a desenvolver laços de dependência econômica com 

esse último.   

Em relação à situação socioeconômica atual do município diante a Microrregião de 

Juiz de Fora é importante destacar que apesar de ter perdido espaço para Juiz de Fora, Matias 

Barbosa apresenta bons índices econômicos e sociais em relação aos demais municípios da 

Microrregião. Economicamente, está entre os mais desenvolvimentos, apresentando como um 

dos três municípios com o maior Produto Interno Bruto (PIB). O Gráfico 1 apresenta a 

evolução positiva do PIB municipal entre 1999 a 2003.  
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Em relação à distribuição dos setores econômicos, o município segue o mesmo 

padrão de distribuição da Microrregião de Juiz de Fora que têm o setor terciário mais 

expressivo, seguido pelo setor secundário. O setor terciário representa 67% do PIB municipal, 

sendo com isso, o mais expressivo para a sua economia, a atividade industrial associada ao 

setor secundário, responde a 20% do PIB municipal (IBGE, 2013 PIB, apud SILVA, 2017). O 

Gráfico 2, aborda essa distribuição no município no ano de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Evolução do PIB de Matias Barbosa entre 1999 a 2013. 

Fonte: Silva (2017). 

Fonte: Silva (2017). 

Gráfico 2: Distribuição do PIB por setores em Matias Barbosa/MG em 2013. 
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Matias Barbosa, de acordo com informações trabalhadas por Silva (2017), possui 

cerca de 547 empresas instaladas em sua região atualmente, sendo o sexto município com 

mais unidades locais instaladas da Microrregião de Juiz de Fora. A presença significativa no 

número de empresas instaladas reflete a importância dos setores terciários e secundários para 

o local. Além disso, o fator do seu contexto histórico de destaque e a sua localização próxima 

aos grandes centros urbanos nacionais com acesso a rodovias importantes, como a BR-040, 

facilita a fluidez de serviços e mercadorias.   

Em 1997, há a criação no município do Park Sul, o primeiro Condomínio 

Empresarial da região. Segundo Silva (2017), a criação desse Condomínio estava associada à 

grande expectativa de dinamizar a configuração econômica do município, como aconteceu no 

seu passado histórico. O Park Sul, está localizado às margens da rodovia federal BR-040, na 

divisa com Juiz de Fora. Das 547 empresas citadas no parágrafo anterior, em 2014, 49 

estavam instaladas no Condomínio. Apesar de toda a idealização dos órgãos públicos e da 

população matiense sobre as oportunidades que esse estabelecimento poderia trazer para a 

cidade, como por exemplo, na geração de emprego, de acordo com Silva (2017) a realidade 

foi contrária. Atualmente há um baixo número de trabalhadores matienses vinculados a essas 

empresas que atuam no Park Sul, motivo esse que seria justificado pela baixa disponibilidade 

de mão de obra especializada no município. A maioria dos trabalhadores das empresas 

presentes nesse centro empresarial é oriunda de Juiz de Fora.  

 

 
A expectativa era que, a aglomeração industrial e empresarial aventada pelo Park 

Sul, favorecesse o crescimento urbano, fortalecesse as atividades econômicas, 

transbordasse tais processos ao meio geográfico imediato e até mesmo à estrutura da 

economia regional. Definitivamente, não foi o ocorrido (SILVA, 2017). 

 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um importante 

indicador socioeconômico que contribui para o melhor entendimento da realidade do 

município. Esse Índice envolve a dimensão da longevidade, educação e renda da população 

que habita um determinado local e é uma alternativa mais completa ao referencial do PIB per 

capita. Matias Barbosa possuía em 2010, um IDHM de 0,720, valor este que segundo Silva 

(2017), insere o município na faixa de Desenvolvimento Humano considerado alto, “a 

dimensão de desenvolvimento que mais contribui para o desempenho do IDHM de Matias 

Barbosa é a longevidade (0,862), seguida pela Renda (0, 703) e Educação (0,616)” (SILVA, 

2017, p. 28). Quando comparamos os dados do município em dimensão nacional e regional,  
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Matias Barbosa ocupa a 1301ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo 

o IDHM. No ranking estadual, o município de Matias Barbosa ocupa a 130º posição. 

No ranking da Microrregião de Juiz de Fora, Matias Barbosa ocupa a 4ª posição, 

ficando atrás apenas dos municípios de Juiz de Fora, Bicas e Santos Dumont 

(SILVA, 2017, p. 31). 

 

 

Analisando outro índice importante para a realidade do município, o índice de Gini, 

utilizado para medir o grau de desigualdade em determinado grupo, Matias Barbosa em 2010, 

apresentava o valor de 0,49, considerado mediano. Em relação ao salário médio da população 

residente é de 2,4 salários mínimos (Atlas Brasil, 2016, apud Silva, 2017). 

O município, em relação aos serviços que estão disponíveis para a sua população, 

conta atualmente na sua rede escolar, com 11 instituições educacionais, sendo uma creche 

pública, cinco escolas municipais, duas escolas estaduais e três instituições privadas de ensino 

fundamental. Há 2.435 alunos matriculados no município nessas instituições, de acordo com o 

Censo Educacional 2015, sendo 286 alunos do ensino pré-escolar, 1.727 alunos do ensino 

fundamental, e 422 alunos do ensino médio. Não há a presença em Matias Barbosa de 

instituições de ensino superior e isso vai refletir no grande fluxo de estudantes que se dirigem 

ao município de Juiz de Fora, local no qual, a presença dessas instituições se faz presente em 

maiores proporções na Microrregião de Juiz de Fora, influenciando assim, os fluxos 

populacionais diários entre esses dois municípios.  

Em relação aos serviços bancários, segundo o IBGE (2010), em Matias Barbosa 

existe apenas a presença de duas Agências Bancárias.  

No setor de saúde, o município conta com a presença de oito estabelecimentos, sendo 

um direcionado ao atendimento de emergência. Não há o registro de estabelecimentos de 

saúde voltados a internação de pacientes.  Dois estabelecimentos são de caráter privado e seis 

são públicos. Também segundo o IBGE (2010), o município não fornece a sua população 

atendimentos com equipamentos especializados, há apenas a presença de dois 

eletrocardiógrafos. Essa falta de serviços de saúde no município faz com que a população 

precise recorrer a outros lugares para atendimentos mais específicos.  

Os serviços associados ao comércio presentes no município não envolvem a presença 

de grandes redes importantes nacionalmente, a maioria dos estabelecimentos que prestam 

esses tipos de serviços para a população é de caráter local. A pouca oferta de determinados 

serviços em Matias Barbosa faz, portanto, com que a população se desloque diariamente, para 

outro município onde essas ofertas estão presentes, como é o caso de Juiz de Fora, importante 

pólo microrregional que atrai essa população, relação esta que será aprofundada no próximo 

capítulo. 
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3. ESTUDO DE CASO: A MOBILIDADE PENDULAR ENTRE MATIAS BARBOSA E 

JUIZ DE FORA 

 

 
Os dados censitários do IBGE (2010) levantaram informações sobre os 

deslocamentos cotidianos com a finalidade para trabalho e estudo, que fazem parte da 

dinâmica populacional do município de Matias Barbosa. Esses dados revelaram que o 

município atualmente com 13.435 habitantes, tem 1.473 pessoas se dirigindo para outro 

município que não o de sua residência com a finalidade de trabalho e 699 pessoas que se 

deslocam por motivo de estudo. Juiz de Fora é o principal município receptor desses fluxos 

populacionais provenientes de Matias Barbosa, por ser um local como já abordado no capítulo 

anterior, que exerce forte centralidade regional e que oferece serviços diversos que são 

ausentes ou insuficientes para a população matiense. A proximidade entre os dois municípios 

também contribui para reforçar o intenso deslocamento da população entre esse eixo 

intermunicipal. 

Esses deslocamentos não são de caráter recente e há algum tempo já faz parte da 

realidade do município, como é abordado por Fassheber (1996) em sua pesquisa na década de 

1990, no qual constata e registra a presença desses movimentos pendulares. Segundo 

Fassheber (1996), em 1996, 2.375 pessoas utilizavam o transporte rodoviário e ferroviário 

disponível em Matias Barbosa para se deslocaram diariamente com destino a Juiz de Fora. 

Este capítulo busca analisar o fenômeno da mobilidade pendular no eixo urbano dos 

dois municípios, a partir da presença do transporte coletivo intermunicipal rodoviário, no qual 

são utilizados diariamente pela população de Matias Barbosa que realiza esse deslocamento 

com destino a Juiz de Fora. Os levantamentos realizados asseguram que se trata de uma 

pesquisa exploratória, considerando a carência de trabalhos sobre essa temática, não apenas 

em relação aos municípios eleitos como também no que se refere ao movimento pendular fora 

da esfera metropolitana. 

Para o desenvolvimento da análise desses deslocamentos, foi realizado um 

levantamento de campo (Survey) com caráter empírico, elaborado por amostragem e com a 

aplicação de questionários para os trabalhadores e estudantes pendulares que utilizam os 

transportes rodoviários coletivos existentes entre Matias Barbosa e Juiz de Fora como meio de 

locomoção intermunicipal. A realização desse trajeto é feita pela empresa de ônibus Paraibuna 

Transportes e também por ônibus fretados pela Prefeitura Municipal de Matias Barbosa para 

os estudantes que frequentam as instituições de ensino presentes no município de Juiz de 

Fora. Com isso, foram elaborados dois questionários distintos para atender esses dois públicos 
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que utilizam diariamente os meios de transporte citados para o deslocamento. A aplicação dos 

questionários ocorreu nos locais públicos de pontos de partidas desses ônibus em Matias 

Barbosa com destino a Juiz de Fora durante os meses de maio de junho de 2019. 

Além da elaboração dos questionários, houve também o levantamento de dados 

primários sobre o transporte intermunicipal da região, junto à empresa de ônibus Paraibuna 

Transportes e ao Departamento Municipal de Educação de Matias Barbosa responsável pelos 

ônibus fretados para os estudantes do município (ver APÊNDICE A e B). Esse levantamento 

teve o intuito de aprofundar a análise sobre a temática dos deslocamentos da população 

matiense, buscando informações sobre o total de passageiros que utilizam esses transportes 

por dia, os horários disponíveis e mais utilizados por esses, a quantidade de ônibus oferecidos 

por ambos para a realização do trajeto, entre outros aspectos que serão abordados ao longo do 

capítulo.   

Os questionários utilizados para a realização dessa pesquisa irão contribuir para a 

compreensão de como ocorre, quais as motivações e problemáticas que envolvem o 

deslocamento diário entre esses dois municípios, além de levantar repercussões 

socioeconômicas dos agentes sociais envolvidos nesse processo, como a população de Matias 

Barbosa, as empresas de ônibus e os órgãos públicos. Outro ponto importante para a aplicação 

dos questionários é analisar se existem outras variedades de fluxos populacionais além 

daqueles destinados ao trabalho e estudo, sendo fluxos com finalidades também para o acesso 

a serviços e comércio presentes no município de Juiz de Fora, que contribuem para densificar 

ainda mais os deslocamentos diários na região. 

Segundo dados fornecidos pelo Departamento Municipal de Educação de Matias 

Barbosa e da Direção da Empresa Paraibuna Transportes, estima-se que o universo da 

pesquisa envolva aproximadamente 1.819 indivíduos, portanto a amostra foi representada por 

92 indivíduos. Por ser uma pesquisa que envolve a participação de seres humanos, antes da 

aplicação dos questionários, o trabalho foi submetida previamente a análise do Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Comitê 

aprovou a realização da pesquisa com a utilização dos questionários como recurso de análise 

para o desenvolvimento da temática trabalhada.   

Em relação ao estudo e análise das questões abordadas nos questionários aplicados 

aos participantes da pesquisa, essas foram examinadas através do software Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), quando envolveu as questões fechadas, um software com um 

conjunto amplo de ferramentas estatísticas. As questões abertas serão analisadas por meio da 
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Análise do Discurso (AD), onde as respectivas respostas foram agrupadas em categorias de 

acordo com a similaridade existentes entre elas. 

 

3.1 Seleção da amostra e o desenvolvimento das entrevistas – usuários do ônibus 

intermunicipal Matias Barbosa/Juiz de Fora 

 

O principal meio de transporte da população de Matias Barbosa com destino ao 

município de Juiz de Fora é o transporte público coletivo por ônibus. Por se tratar de serviços 

de atendimento intermunicipal, a regulação e fiscalização são de responsabilidade do 

Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DEER/MG. Esse 

sistema de transporte é caracterizado como Transporte Rodoviário Interurbano Semi-urbano 

de Passageiros, que envolve características de transporte rodoviário urbano, com a intenção de 

conectar cidades próximas e que possuem forte dependência econômica, servindo 

predominantemente a trabalhadores e estudantes, como ocorre entre os municípios analisados 

no presente trabalho. As concessões dos serviços desse tipo de transporte são autorizadas 

mediante a um processo licitatório.  

A empresa Paraibuna Transportes desde o ano de 2014 é quem possui a licitação para 

atuar no eixo entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora, fornecendo o serviço de 

transporte semi-urbano. Os veículos destinados a essa finalidade, conforme a Figura 6 

possuem duas portas, roleta, ar condicionado e elevador para deficiente. O pagamento para 

utilizar esse meio de transporte é feito em dinheiro ou vale transporte direto ao motorista ou 

cobrador, o custo atual da passagem entre o eixo dos dois municípios é de R$5, 90 (cinco 

reais e noventa centavos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagem do ônibus disponibilizado pela empresa Paraibuna Transportes. 

Fonte: Ônibus Brasil. Disponível em: 

https://onibusbrasil.com/junior17/3862059 

https://onibusbrasil.com/junior17/3862059
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Com o intuito de colher maiores informações sobre esse transporte ofertado pela 

empresa Paraibuna Transportes, uma série de perguntas foram elaboradas em forma de 

questionário (ver APÊNDICE A) para serem respondidas pelos responsáveis da empresa que 

tem sede no município de Juiz de Fora. Infelizmente as perguntas que tinham como finalidade 

quantificar o número de passageiros de Matias Barbosa que utilizam esse transporte 

diariamente não foram respondidas, houve diversas tentativas para obter essas estimativas 

junto à empresa, mas sem retorno.  

Segundo as informações que foram cedidas pela empresa em 2017, ocorrem uma 

média de 92 viagens por dia entre esses municípios, sendo disponibilizados cerca de nove 

ônibus diariamente e cada veículo possui uma média de 46 (quarenta e seis) assentos 

disponíveis. O percurso leva em média 35 (trinta e cinco) minutos e existem dois trajetos 

disponíveis para o deslocamento entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora, pela 

estrada União Indústria e pela rodovia federal BR-040. Os pontos de embarque e 

desembarque da população que utiliza esses ônibus são espalhados ao longo desses dois 

trajetos citados. No município de Matias Barbosa, os pontos que possuem maior concentração 

de pessoas estão localizados ao longo da Avenida Cardoso Saraiva e em Juiz de Fora esses 

pontos encontram-se próximos a Praça Doutor João Penido (Praça da Estação) no centro da 

cidade onde há a presença de um pequeno Terminal Rodoviário próximo a essa praça, no qual 

são realizados os embarques da população que utiliza o ônibus com destino a Matias Barbosa.   

Em relação aos horários disponibilizados para o trajeto pela empresa, é possível 

observar que atualmente há uma variedade significativa de horários (ver ANEXO 2), o que 

revela um intenso fluxo da população de Matias Barbosa que realiza o trajeto intermunicipal, 

através desse transporte. A população tem acesso a esses horários nos pontos de embarque e 

desembarque e através dos funcionários que trabalham diariamente nesse transporte.  

De acordo com as informações da empresa Paraibuna Transportes em 2017, os 

horários de maior fluxo de usuários nos dias úteis de acordo com aqueles disponíveis durante 

esse ano e presentes no Anexo 1, são os de: 05:00, 05:45 , 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15, 

07:30, 07:45, 08:15, 8:45, 9:15 e 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 

19:00, 19:15, 19:45 e 20:15. A última modificação no quadro de horários dessa rota foi 

realizada em 18 de março de 2018 (ver ANEXO 2), mas os intensos fluxos apontados pela 

empresa continuam seguindo o padrão citado.  A maior parte dos horários das rotas são feitas 

através da estrada União Indústria, sendo o principal caminho para o deslocamento 

populacional intermunicipal.  
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Como as informações sobre a média de passageiros transportados por dia pela 

empresa, de Matias Barbosa para Juiz de Fora, não foram disponibilizadas e como forma de 

não prejudicar o andamento do presente trabalho e a aplicação dos questionários com esses 

passageiros, foi realizada uma estimativa através do programa Excel para tentar quantificar 

uma média de passageiros diários. A estratégia seguida envolveu a relação dos dados do total 

de assentos nos ônibus e os horários de maior fluxo de usuários, durante os dias úteis, 

informados pela empresa e outros horários observados durante a pesquisa de campo que 

também recebem um fluxo considerável de passageiros, como o de 11h45min, 12h15min, 

12h15min, 12h45min e 13h15min. Nos horários de maior fluxo, foi colocado o total de 46 

pessoas utilizando o ônibus, no restante dos horários foram considerados que são utilizados 

apenas metade desses assentos, com 23 pessoas distribuídas nos horários de fluxo normal. 

Através da relação dessas informações, chegou-se a um total aproximado de 1.334 

passageiros diários que realizam esse deslocamento nos dias úteis (segunda a sexta). 

Para complementar as informações fornecidas pela empresa Paraibuna Transporte e 

analisar a influência que Juiz de Fora exerce sobre Matias Barbosa, através desse fluxo diário 

que parte de um município a outro, foi realizada a aplicação de entrevistas para os passageiros 

que residem em Matias Barbosa e utilizam esse transporte. Para participar desse processo, 

estabeleceu-se uma amostra de 5% do universo dos 1.334 usuários do transporte interurbano, 

sendo esses 5%, representados por 67 usuários que participaram das entrevistas. As 

entrevistas são de caráter estruturada (ver APÊNDICE D), desenvolvida a partir de uma 

relação fixa de perguntas fechadas, cuja ordem e redação permaneceu invariável para todos os 

entrevistados. 

O conteúdo das perguntas elaboradas no questionário envolveu, por exemplo, o 

levantamento do perfil da população que realiza esse processo de deslocamento utilizando o 

ônibus intermunicipal através da idade/gênero/renda familiar, a frequência que utiliza o 

transporte por semana, o motivo principal para qual utiliza, as outras finalidades além do 

motivo principal para o deslocamento em Juiz de Fora, as razões que não levam a fixar 

moradia nesse município, o tempo médio gosto no deslocamento e a avaliação da qualidade 

dos transportes que são disponibilizados para esse percurso.  

As entrevistas foram aplicadas individualmente a cada passageiro durante os meses 

de maio e junho de 2019 e o tempo médio para a aplicação de cada questionário levou cerca 

de cinco minutos.  O critério de seleção da população entrevistada envolveu pessoas 

consideradas aptas a participar, dotadas de pleno juízo e exclusivamente, indivíduos adultos, 
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na faixa etária superior a 18 anos, residentes no município de Matias Barbosa e que utilizam o 

transporte intermunicipal da empresa Paraibuna Transportes. 

Os passageiros, usuários desse transporte foram abordados nos pontos públicos de 

partidas desses ônibus em Matias Barbosa com destino a Juiz de Fora e convidados a 

participarem da pesquisa. Para tal, foram previamente esclarecidos dos objetivos, riscos e 

benefícios da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver 

APÊNDICE C), como consolidação do desejo de participação na mesma.  

Aplicaram-se as 67 entrevistas, para os passageiros que estavam partindo de seus 

pontos de origem em Matias Barbosa e, preferencialmente, nos horários da manhã, entre as 6 

horas e 12h entre segunda-feira a sexta-feira, o que possibilitou captar o perfil dos usuários do 

ônibus intermunicipal e aumentou a probabilidade de entrevistar a parcela de pessoas que 

fazem o movimento pendular com finalidade de trabalho ou estudo. Além disso, considerou-

se o horário matutino mais favorável para a realização da pesquisa, pois o entrevistado estaria 

mais disposto e seria mais fidedigno às respostas. 

 

3.2 Seleção da amostra e o desenvolvimento das entrevistas – usuários do transporte 

escolar, os “ônibus de estudantes” 

 

A Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, através do Departamento Municipal de 

Educação, oferta desde o ano de 2011 ônibus fretados para a população de Matias Barbosa 

que recorre ao município de Juiz de Fora para estudar em suas instituições de ensino. A oferta 

surgiu a partir da Lei Municipal Nº. 1.099, de 30 de maio de 2011 que criou o Programa 

Municipal de Apoio ao Transporte Escolar para o ensino fundamental, ensino médio, ensino 

médio técnico, cursos preparatórios e ensino superior em instituições públicas ou privadas, 

ensino estes que são sediados em Juiz de Fora. Em relação ao ensino fundamental e médio, 

apenas os estudantes que possuem bolsas de estudos nessas instituições são contemplados 

pelo programa. 

Com a finalidade de saber mais sobre as características desse deslocamento, a 

quantidade envolvida de estudantes que participam do programa, além de outras informações 

necessárias para a compreensão do processo, uma série de perguntas foram elaboradas (ver 

APÊNDICE B) para serem respondidas por seus responsáveis que estão envolvidos no 

Departamento Municipal de Educação do município. De acordo com o Art. 13º da Lei Nº. 

1099, de 30 de maio de 2011 “o Departamento de Educação deverá providenciar o 
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cadastramento anual de todos os usuários com base na lei, bem como organizar, acompanhar e 

fiscalizar a execução do transporte escolar” (Matias Barbosa (MG), 2011).  

O universo total de estudantes que residem no município de Matias Barbosa e 

participam do Programa Municipal de Apoio ao Transporte Escolar, segundo informação 

coletada no Departamento de Educação envolvem 485 estudantes.  

O fornecimento do transporte escolar até o final do ano de 2016 era subsidiado 

integralmente pela Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, mas a partir de fevereiro de 2017, 

apenas 250 vagas disponibilizadas ao programa passaram a ser custeadas pela Prefeitura. As 

demais vagas que ultrapassarem esse número após o processo de cadastramento e 

recadastramento dos estudantes no programa entram no sistema de coparticipação, no qual os 

estudantes passam a pagar por mês um valor fixo de R$50,00 (cinquenta reais).   

Para ser beneficiário do transporte escolar oferecido pelo programa, o estudante deve 

atender aos seguintes requisitos de acordo com a Lei Municipal Nº. 1.099, de 30 de maio de 

2011: residir no município de Matias Barbosa e estar matriculado e frequentando os cursos 

regulares estabelecidos nessa lei e que são exclusivamente oferecidos no município de Juiz de 

Fora. Para continuar participando do programa, o estudante deve comparecer semestralmente 

ao Departamento Municipal de Educação para a renovação do benefício, apresentando o 

comprovante escolar de matrícula e frequência da sua instituição de ensino em Juiz de Fora, 

além de comprovar residência em Matias Barbosa.  

De acordo com informações cedidas pelo Departamento de Educação, são 

disponibilizados oito ônibus para o deslocamento entre os municípios. O transporte é 

oferecido através de veículos fretados pela Viação Fernando Turismo. Todos os ônibus 

disponibilizados possuem uma média de 45 assentos disponíveis. O custo mensal desse 

transporte varia de acordo com a quilometragem rodada de cada veículo por dia, durante os 

dias letivos. A prefeitura arca com os gastos de três ônibus, enquanto que os outros cinco são 

pagos com o dinheiro da coparticipação mensal dos estudantes.  

Os ônibus são oferecidos nos turnos da manhã, tarde e noite, de segunda-feira a 

sexta-feira. Cada turno tem um número de rotas que são realizadas por esses ônibus que 

partem do município de Matias Barbosa com destino a Juiz de Fora e vice-versa (ver ANEXO 

3). O turno da manhã é contemplado por três rotas que são caracterizadas como Branca, 

Marrom e Rosa. A rota Branca parte de Matias Barbosa às 6h da manhã e volta de Juiz de 

Fora 13h da tarde, a rota Marrom parte às 6h da manhã e retorna 12h 30min., a rota Rosa 

parte às 6h da manhã e retorna às 18h da tarde. O turno da tarde possui apenas a rota Azul, 

que parte de Matias Barbosa no horário de 12h e volta de Juiz de Fora 16h 30min. No turno 
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da noite há três rotas disponíveis, a Verde, Preta e Amarela. A rota Verde parte de Matias 

Barbosa às 17h 30 min. da tarde e retorna de Juiz de Fora às 22h 40 min., a rota Preta parte no 

horário de 17h 50 min. e volta às 22h 30 min. e a rota Amarela que parte às 18h e volta 22h 

30 min.  

Todas as rotas dos ônibus que partem de Matias Barbosa têm os pontos de parada no 

centro da cidade, ao longo na Avenida Cardoso Saraiva. As rotas Branca, Marrom, Rosa, 

Azul, Preta e Amarela saem de Matias Barbosa com destino à Juiz de Fora, utilizando a 

rodovia federal BR-040 como trajeto. A rota Verde utiliza como trajeto a Estrada União 

Indústria. Os pontos de paradas em Juiz de Fora, correspondem ao trajeto que os ônibus 

percorrem para cada instituição da rota específica.  Segundo informações do Departamento de 

Educação, há uma média de 45 estudantes utilizando cada rota acima citada e não há o 

conhecimento por parte da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, de outros tipos de 

veículos gratuitos ou particulares registrados no município envolvendo esses deslocamentos, 

além dos incluídos no programa.  

As instituições de ensino encontradas no município de Juiz de Fora e que são 

receptoras desses fluxos de estudantes de Matias Barbosa, segundo o Anexo 3, envolvem: 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Rede de Ensino Doctum, Colégio Adventista, 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFET), Colégio de Aplicação João 

XXIII, Colégio CAVE, Faculdade Suprema, Centro Universitário Estácio, Colégio Conexão, 

Colégio dos Jesuítas, Faculdade Machado Sobrinho, Instituto Metodista Granbery, Colégio 

Academia, Escola Elisabeth Rombach, Instituto Vianna Júnior, Universidade Salgado de 

Oliveira (Universo), Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac), Colégio Apogeu, 

Faculdade do Sudeste Mineiro (Facsum), Colégio Equipe, Escola Unitec Educacional, Serviço 

Nacional da Indústria (SENAI), Centro Educacional Conceição Ferreira Nunes (CECON) e 

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES-JF).  

Para a realização das entrevistas foi considerada a amostragem de 5% do universo 

dos 485 alunos que utilizam esses ônibus, sendo aplicados 25 questionários a esses 

estudantes.  

As entrevistas são de caráter estruturada (ver APÊNDICE E), desenvolvida a partir 

de uma relação fixa de perguntas fechadas e abertas, cuja ordem e redação permaneceu 

invariável para todos os entrevistados. O conteúdo das perguntas elaboradas no questionário 

envolveu, por exemplo, o levantamento do perfil desses estudantes que realizam esse processo 

de deslocamentos, a frequência que utiliza o transporte por semana, o tipo de instituição de 

ensino que frequenta em Juiz de Fora, o tempo que já utiliza esse transporte, se utiliza o 
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transporte para se deslocar para Juiz de Fora mais de uma vez ao dia, o tempo que gasta nesse 

deslocamento, os motivos que levaram a escolher Juiz de Fora como local de estudo, se há 

algum aspecto negativo durante esse processo de deslocamento, motivos que levam a não 

optar por morar em Juiz de Fora para estudar e se pretende continuar residindo em Matias 

Barbosa quando finalizar o curso ou se mudar para outra localidade. 

As entrevistas foram aplicadas individualmente a cada estudante durante os meses de 

maio e junho de 2019 e o tempo médio para a aplicação de cada questionário levou cerca de 

cinco minutos a dez minutos.  Os critérios de seleção dos estudantes entrevistados envolveram 

pessoas consideradas aptas a participar, dotadas de pleno juízo e exclusivamente, indivíduos 

adultos, na faixa etária superior a 18 anos, residente no município de Matias Barbosa e que 

estão cadastrados no programa da Prefeitura. Os estudantes, usuários do transporte escolar 

para Juiz de Fora, foram abordados nos pontos públicos de paradas desses ônibus tanto no 

município de Matias Barbosa, como em Juiz de Fora e convidados a participarem da pesquisa. 

Para tal, foram previamente esclarecidos dos objetivos, riscos e benefícios da pesquisa e 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ver APÊNDICE C), como 

consolidação do desejo de participação na mesma. As 25 entrevistas foram aplicadas ao longo 

dos três turnos (manhã, tarde e noite) disponibilizados para o deslocamento, durante a semana 

de segunda-feira a sexta-feira. 
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3.3 Perfil da mobilidade pendular entre Matias Barbosa e Juiz de Fora – usuários do 

ônibus intermunicipal 

 

 

Os resultados das entrevistas realizadas através da aplicação de questionários aos 67 

usuários do transporte rodoviário disponibilizado pela Empresa Paraibuna Transportes para o 

deslocamento da população do município de Matias Barbosa com destino a Juiz de Fora, 

revelaram primeiramente o perfil dos usuários entrevistados. Do total dos entrevistados, 

71,6% são do gênero feminino e 28,4% do masculino, a expressiva porcentagem de 

entrevistados do gênero feminino deve-se ao fato da maior facilidade de aceitação por esse 

público a participar da entrevista e também da presença significativa desse público durante os 

dias da aplicação das entrevistas.  A faixa etária registrada de 18 a 53 anos ou mais identificou 

na Tabela 10 que o perfil que mais utiliza o transporte intermunicipal encontra-se entre as 

faixas de 23 a 27 anos (25,4%), seguida pela de 33 a 37 anos (16,4%) e de 28 a 32 anos 

(14,9%).  

 

 

                                       Tabela 10: Faixa etária dos usuários do ônibus intermunicipal – 2019 

 

Idade Frequência Porcentagem % 

 18 a 22 anos 6 9,0 

23 a 27 anos 17 25,4 

28 a 32 anos 10 14,9 

33 a 37 anos 11 16,4 

38 a 42 anos 6 9,0 

43 a 47 anos 3 4,5 

48 a 52 anos 8 11,9 

53 anos ou mais 6 9,0 

      Total 67 100,0 

 

 

 

Observou-se que mais da metade dos entrevistados (65,7%) possuía a renda familiar 

na faixa de 2 a 4 salários mínimos (Tabela 11). Isso evidencia que os usuários do transporte 

eram pessoas preponderamente de renda baixa. Por outro lado, apenas 1,5% recebiam na faixa 

acima de 10 salários mínimos, provavelmente, as pessoas que possuem uma renda familiar 

mais alta fazem o movimento pendular com veículos próprios.  

 

Fonte: Autora (2019). 
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             Tabela 11: Renda familiar (salário mínimo) dos usuários do ônibus intermunicipal – 2019 

 

Renda Frequência Porcentagem % 

 Até 1 salário mínimo 11 16,4 

2 a 4 salários mínimos 44 65,7 

5 a 7 salários mínimos 11 16,4 

Mais de 10 salários mínimos 1 1,5 

      Total 67 100,0 

 

 

 

A Tabela 12 mostra os principais motivos pelos quais os entrevistados utilizam o 

transporte rodoviário coletivo para o deslocamento entre Matias Barbosa e Juiz de Fora. Mais 

da metade dos usuários utilizam por motivo de trabalho (68,7%), seguido por estudo (13,4%), 

saúde (11,9%) e os demais motivos que envolvem lazer, fazer compras e visita familiar 

representaram uma intensidade menor (1,5% ambos). Esses dados revelam a tendência do 

processo de mobilidade pendular que envolve o maior fluxo de trabalhadores e estudantes, no 

eixo pesquisado por esse trabalho. Mas além desses dois motivos principais, as pessoas 

também se deslocam com outras finalidades para Juiz de Fora. Apesar do fluxo diário de 

estudantes ser representativo quando são abordados na perspectiva do uso do transporte 

coletivo intermunicipal, na pesquisa eles aparecem representados por uma quantidade 

reduzida, visto que existe no município o transporte oferecido exclusivamente para essas 

pessoas, fazendo com que não precisem utilizar o ônibus da Paraibuna com muita frequência 

para essa finalidade.  

 

                                                      Tabela 12: Principal motivo para os passageiros utilizarem 

                                                           o transporte rodoviário coletivo  entre MB x JF - 2019 

 

Motivos Frequência Porcentagem % 

 Trabalho 46 68,7 

Estudo 9 13,4 

Saúde 8 11,9 

Lazer 1 1,5 

Fazer compras 1 1,5 

Visita familiar 1 1,5 

Outros 1 1,5 

Total 67 100,0 

 

Fonte: Autora (2019). 

Fonte: Autora (2019). 
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Outra informação importante é a frequência diária dos deslocamentos da população 

(Tabela 13). Do total dos entrevistados, mais da metade utilizam o transporte de 5 vezes ou 

mais por dias da semana (31,3% - 5 vezes e 25,4% mais de 5 vezes). O fluxo distribuído com 

frequência durante os mais de 5 dias por semana pode estar relacionado com o fato de que a 

maioria dos usuários são trabalhadores e se deslocam todos os dias para Juiz de Fora com essa 

finalidade.  

 
Tabela 13: Frequência que os entrevistados utilizam o transporte rodoviário 

                                         entre MB x JF - 2019 

 

Dias por semana Frequência Porcentagem % 

 1 vez por semana 4 6,0 

2 vezes por semana 9 13,4 

3 vezes por semana 4 6,0 

4 vezes por semana 4 6,0 

5 vezes por semana 21 31,3 

Mais de 5 vezes por semana 17 25,4 

1 vez a cada 15 dias 7 10,4 

1 vez por mês 1 1,5 

         Total 67 100,0 

 

 

 

Para analisar melhor o perfil das pessoas que utilizam o transporte como motivo 

principal para trabalho foi perguntado os motivos que os levaram a escolher o município de 

Juiz de Fora como opção de local de trabalho em vez de Matias Barbosa. Entre o motivo mais 

citados, 58,7%, está relacionado a pouca oferta de trabalho em Matias Barbosa, seguido por 

30,4% que optaram por Juiz de Fora porque o salário é melhor, 8,7% exercem trabalho 

temporário e 2,2% foram transferidos para esse município (Tabela 14). 

 
                                    Tabela 14: Motivos que levam os entrevistados a trabalharem  

                                                                     em Juiz de Fora – 2019 

 

Motivos Frequência Porcentagem % 

 Pouca oferta de trabalho onde reside 27 58,7 

Salário melhor 14 30,4 

Trabalho temporário 4 8,7 

Transferido 1 2,2 

Total 46 100,0 

Fonte: Autora (2019). 

Fonte: Autora (2019). 
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A Tabela 15 apresenta as informações referentes às profissões que são exercidas em 

Juiz de Fora pelos usuários que utilizam o transporte como motivo principal, o trabalho. 

Foram diversos os tipos de profissões que cada usuário exerce, mas é possível perceber uma 

tendência concentrada em profissões relacionadas ao setor terciário de atividades econômicas, 

associadas à prestação de serviços como professores, serviços gerais, vendedores, babás entre 

outros. 

                         Tabela 15: Profissões exercidas pelos usuários do ônibus intermunicipal  

                                                                   em Juiz de Fora - 2019 

 

Profissões Frequência Porcentagem % 

          Professor (a) 12 26,1 

Recursos Humanos 3 6,5 

     Serviços Gerais 3 6,5 

         Vendedor (a) 3 6,5 

Assistente Administrativo 2 4,3 

              Babá 2 4,3 

Desenvolvedor de Sistemas 2 4,3 

Acompanhante de idoso 1 2,2 

        Almoxarifado 1 2,2 

Armador (construção civil) 1 2,2 

    Arremate de roupas 1 2,2 

        Atendimento 1 2,2 

    Auxiliar de escritório 1 2,2 

         Comerciante 1 2,2 

Coordenação de    

Aprendizagem 
1 2,2 

      Desing Gráfico 1 2,2 

          Estagiário (a) 1 2,2 

          Manicure 1 2,2 

        Manobrista 1 2,2 

         Marceneiro 1 2,2 

          Motorista 1 2,2 

 Operador de Guincho 1 2,2 

         Recepcionista 1 2,2 

Supervisora Administrativa 1 2,2 

Técnica de Enfermagem 1 2,2 

Técnica de Laboratório 1 2,2 

            Total 46 100,0 

Fonte: Autora (2019). 
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A Tabela 16 trás os dados relacionados à pergunta que procura saber se os usuários 

desse transporte em geral, utilizam essa forma de deslocamento para Juiz de Fora com outras 

finalidades, além daquela citada como principal. 65,7% afirmaram que utilizam por outros 

motivos e 34,3% relataram que apenas aquele associado ao motivo principal. Dos 65,7% que 

apontaram outros motivos, foi apresentada uma série de finalidades para que pudessem 

marcar aquelas pelas quais eles se deslocavam, nessa pergunta os entrevistados tinham a 

opção de marcar mais de um motivo. Entre os motivos que mais se destacaram, apareceram 

fazer compras (28,8%), lazer (22,5%), resolver problemas bancários (15%), saúde (13,8%) e 

estudo (11,3%). Ainda nesta questão, foram perguntadas aos usuários quais atividades 

estavam envolvidas por trás de alguns dos motivos apontados. Em relação a se deslocar com 

intuito de fazer compras em Juiz de Fora, os tipos mais apontados envolvem o setor de 

vestuário e o alimentício, visto que a oferta e diversidade dessas opções oferecidas por Juiz de 

Fora é bem maior se comparada a Matias Barbosa. Nas atividades de lazer, os entrevistados 

frequentam os shoppings do município, cinemas, restaurantes e bares. Os motivos de saúde 

envolveram a ida com intuito de realizar consultas de rotina, serviço esse pouco presente em 

Matias Barbosa. Em relação a resolver problemas bancários, os que marcaram essa opção 

alegaram a pouca oferta desse serviço, ou seja, a presença de poucas agências bancárias em 

Matias Barbosa. 

 

Tabela 16: Deslocamento dos entrevistados para Juiz de Fora com outras finalidades, além da 

principal (mais de um motivo) – 2019 

 

Deslocamento com outras finalidades 

Respostas Porcentagem de 

casos N Porcentagem % 

 Estudo 9 11,3% 23,7% 

 Saúde 11 13,8% 28,9% 

Lazer 18 22,5% 47,4% 

Fazer Compras 23 28,8% 60,5% 

Visita Familiar 6 7,5% 15,8% 

Procurar emprego 1 1,3% 2,6% 

Resolver problemas 

bancários 
12 15,0% 31,6% 

Total 80 100,0% 210,5% 

 

 

 

 

Fonte: Autora (2019). 
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Os usuários que realizavam o movimento pendular mencionaram também os vários 

motivos para não migrarem em definitivo para o município de Juiz de Fora (Tabela 17), 

destacando-se: gosta da cidade onde mora (34,3%), por motivos familiares (31,3%), o custo 

de vida mais elevado em Juiz de Fora (11,9%) e trabalham na cidade onde mora (10,4%). 

Pode-se perceber que os motivos que levam essas pessoas a não migrarem estão relacionados 

às motivações pessoais, envolvendo a família e o aspecto econômico associado ao maior custo 

de vida em Juiz de Fora, por ser um município mais desenvolvido e importante para a região.  

 
                     Tabela 17: Razões que não levam os entrevistados a se mudarem para Juiz de Fora - 2019 

 

Razões Frequência Porcentagem % 

 Gosta da cidade onde mora 23 34,3 

Motivos familiares 21 31,3 

Custo de vida mais elevado 8 11,9 

Trabalha na cidade onde mora 7 10,4 

Violência 4 6,0 

Marido/Esposa trabalha na cidade onde mora 3 4,5 

Outros motivos 1 1,5 

       Total 67 100,0 

 

 

Outro aspecto muito importante para o movimento pendular é o tempo gasto no 

trajeto casa-trabalho (Tabela 18), por isso, essa questão também foi respondida pelos usuários. 

Os entrevistados informaram que gastam em média de meia hora (23,9%) à uma hora (47,8%) 

nesse percurso de deslocamento entre os dois municípios. Questão essa, refletida na curta 

distância presente entre Matias Barbosa e Juiz de Fora.  

 
                                     Tabela 18: Tempo médio gasto no deslocamento da residência do entrevistado  

                                                       em Matias Barbosa até o seu destino em Juiz de Fora - 2019 

 

Tempo médio Frequência Porcentagem % 

 Menos de meia hora 2 3,0 

Meia hora 16 23,9 

1 hora 32 47,8 

1 hora e 15 minutos 7 10,4 

1 hora e 30 minutos 8 11,9 

Mais de 1 hora e 30 minutos 2 3,0 

Total 67 100,0 

 

Fonte: Autora (2019). 

Fonte: Autora (2019). 
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Como as pessoas utilizam com bastante frequência os ônibus coletivos 

intermunicipais de responsabilidade da empresa Paraibuna Transportes, é relevante saber 

como é a qualidade do transporte oferecida por essa empresa, 43,3% dos usuários avaliaram o 

transporte como regular; 40,3% como bom; 9% ruim; 4,5% péssimo e 3% como bom. Para 

complementar esse dado também foi inserida uma última pergunta que busca saber se esses 

usuários possuem alguma sugestão de melhoria para o transporte oferecido, 71,6% dos 

usuários alegaram que teria sugestões para fazer, enquanto que 28,4% não deram sugestões. 

Dentre os que deram sugestões de melhoria para o transporte (Tabela 19), os mais citados 

foram em relação ao preço da passagem, 41,8% alegaram que o preço é muito alto para o 

percurso, 10,4% sugerem a inclusão de mais horários no trecho realizado pela rodovia federal 

BR-040 e a uma melhor infraestrutura dos ônibus 7,5%. 

 

 
                                                   Tabela 19: Sugestões para melhorar a qualidade do  

                                                                    transporte intermunicipal - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugestões Frequência Porcentagem % 

 Diminuir o preço da passagem 28 41,8 

Nenhuma sugestão 19 28,4 

Mais horário BR040 7 10,4 

Melhorar a infraestrutura 5 7,5 

Cumprir os horários 2 3,0 

Mais horário disponível 2 3,0 

Ampliar a concorrência 1 1,5 

Mais fiscalização 1 1,5 

Manutenção nos ônibus 1 1,5 

Trocar de empresa 1 1,5 

Total 67 100,0 

Fonte: Autora (2019). 
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3.4 Perfil da mobilidade pendular entre Matias Barbosa e Juiz de Fora – usuários do 

transporte escolar, os “ônibus de estudantes” 

 

 

Os resultados das entrevistas realizadas com os 25 usuários dos ônibus destinados ao 

Programa de Apoio ao Transporte Escolar da Prefeitura Municipal de Matias Barbosa, que 

estudam em instituições de ensino presentes em Juiz de Fora, revelaram que 64% dos 

entrevistados são do gênero feminino e 36% representando o masculino. A faixa etária dos 

estudantes (Tabela 20) varia entre 18 a 43 anos ou mais, sendo que a faixa entre 18 a 22 anos 

foi a mais expressiva, representando 56% dos entrevistados. Apesar de existirem pessoas 

menores de 18 anos que frequentam esses ônibus, no presente trabalho elas não foram 

representadas, pois não faziam parte do critério do público alvo que envolvia apenas pessoas 

maiores de 18 anos.  

 
                                                          Tabela 20: Faixa etária dos estudantes que utilizam o  

                                                                              transporte escolar – 2019 

 

Faixa Frequência Porcentagem % 

 18 a 22 anos 14 56,0 

23 a 27 anos 7 28,0 

28 a 32 anos 2 8,0 

43 anos ou mais 2 8,0 

Total 25 100,0 

 

 

 

Quando perguntados sobre as principais causas que levam esses estudantes a se 

deslocarem com maior frequência semanal para Juiz de Fora, 100% responderam que envolve 

apenas o deslocamento com a finalidade de estudo.   

Sobre a instituição de ensino em que cada um frequenta, 52% são matriculados no 

ensino superior público, 36% no ensino superior privado e 12% em cursos técnicos. Ensinos 

estes que não são oferecidos no município de Matias Barbosa, fazendo com que quem esteja 

almejando dar continuidade aos estudos quando terminar o ensino médio recorra a Juiz de 

Fora em busca dessas oportunidades oferecidas pelo município. A Tabela 21 complementa 

essas informações apresentando as instituições de ensino que atraem os estudantes, 52% 

estudam na Universidade Federal de Juiz de Fora, 16% no Centro Universitário Estácio, 12% 

no Senai entre outras apontadas. 

                                       

Fonte: Autora (2019). 
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                                   Tabela 21: Instituições de ensino frequentadas pelos estudantes 
                                                                       em Juiz de Fora - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à frequência por semana que esses estudantes utilizam o transporte 

escolar, a maioria representada por 64%, se deslocam para Juiz de Fora 5 vezes por semana e 

24% por 4 vezes. Esses dados revelam o movimento pendular rotineiro dos entrevistados.  

 

 
                                                    Tabela 22: Quantidade de vezes por semana que o estudante 
                                                                         utiliza o transporte escolar – 2019 
 

Dias por semana Frequência Porcentagem % 

 1 vez 1 4,0 

3 vezes 2 8,0 

4 vezes 6 24,0 

5 vezes 16 64,0 

Total 25 100,0 

 

 

 

A Tabela 23 trás a informação referente ao tempo que esses estudantes estão 

cadastrados no programa utilizando esse tipo de transporte, 52% responderam que utilizam há 

mais de 4 anos e 16% somente por 1 ano. Os estudantes têm a opção de se cadastrarem para 

utilizar o ônibus em diferentes horários e rotas, dependendo do funcionamento do curso que 

está matriculado, com isso, 80% responderam que não se deslocam em outros turnos para Juiz 

de Fora e 20% afirmaram que tem o costume de usar outras rotas, além daquelas que estão 

inseridos inicialmente. Essa realidade é bastante presente para os estudantes que são 

matriculados na UFJF em curso de tempo integral, onde pegam a rota do ônibus pela manhã e 

voltam na rota das 18h com destino a Matias Barbosa, passando o dia na instituição.  

Instituições Frequência Porcentagem % 

 UFJF 13 52,0 

Estácio 4 16,0 

Senai 3 12,0 

Granbery 2 8,0 

CES 1 4,0 

Doctum 1 4,0 

Vianna Júnior 1 4,0 

Total 25 100,0 

Fonte: Autora (2019). 

Fonte: Autora (2019). 
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                                     Tabela 23: Tempo que o estudante já utiliza o transporte escolar - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro aspecto muito importante para a análise do movimento pendular dos 

estudantes é o tempo gasto no deslocamento até o local de estudo em Juiz de Fora (Tabela 

24), por isso, essa questão também foi respondida pelos entrevistados. Eles informaram que 

gastam em média de meia hora (52%) a quarenta minutos (28%) nesse percurso de 

deslocamento entre os dois municípios.  

 

 

                                                    Tabela 24: Tempo de deslocamento gasto pelo estudante 

                                                                  de Matias Barbosa até o local de estudo  

                                                                                em Juiz de Fora - 2019 

 

Tempo Frequência Porcentagem % 

 30 min. 13 52,0 

40 min. 7 28,0 

1 hora 3 12,0 

45 min. 1 4,0 

50 min. 1 4,0 

Total 25 100,0 

 

 

 

Saber os motivos que levam o estudante a escolher o município de Juiz de Fora como 

local de estudo é importante para compreender a existência dessa mobilidade pendular no eixo 

pesquisado. Entre as respostas que mais apareceram durante a entrevista estão relacionadas à 

proximidade entre os dois municípios, que reflete no curto tempo de deslocamento apontado 

pelos usuários na tabela anterior. A ausência de instituições de ensino superior em Matias 

Barbosa também foi um motivo bastante citado, além da boa qualidade de ensino que as 

instituições presentes em Juiz de Fora oferecem a esses estudantes.  

Tempo Frequência Porcentagem 

 Menos de 1 ano 3 12,0 

1 ano 4 16,0 

2 anos 3 12,0 

3 anos 2 8,0 

4 anos ou mais 13 52,0 

Total 25 100,0 

Fonte: Autora (2019). 

Fonte: Autora (2019). 
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Perguntados sobre a presença de algum aspecto negativo durante o período de 

deslocamento, 56% responderam que não há e 44% apontaram algum tipo de aspecto, como 

por exemplo, a pouca disponibilidade de horários dos ônibus destinados a esse deslocamento, 

o trânsito intenso em Juiz de Fora, principalmente no período das 18h da tarde que leva ao 

atraso de algumas rotas de ônibus e também apontaram que é um deslocamento diário 

cansativo.  

A Tabela 25 trás a avaliação da qualidade do transporte destinada a esses estudantes 

que realizam o movimento pendular diariamente, onde 76% avaliaram como bom, 20% como 

ótimo e 4% regular. 

 

 

                                                Tabela 25: Avaliação da qualidade do transporte escolar  

                                                                          pelos estudantes - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como nas entrevistas realizadas com os usuários do transporte interurbano, 

também foi elaborada para os usuários do transporte escolar a pergunta sobre quais são os 

motivos que não levam esses estudantes a optar por morar em Juiz de Fora para estudar. Os 

principais motivos que foram registrados envolvem o custo de vida mais elevado no 

município de Juiz de Fora, sendo necessária uma melhor condição financeira para realizar 

essa mudança e os motivos familiares. Além desses, também apareceram que alguns 

trabalham em Matias Barbosa e argumentaram que a proximidade dos municípios e 

disponibilidade de transporte oferecida para esse deslocamento não despertam o desejo de 

mudança.  

Em relação ao momento em que concluírem os estudos, foi perguntado no final do 

questionário se esses estudantes têm a pretensão de continuar morando em Matias Barbosa, se 

mudar para Juiz de Fora ou para outra região. 44% responderam que pretendem continuar 

morando em Matias Barbosa, por gostarem da cidade e pelo custo de vida ser mais barato para 

viver, 36% demonstraram interesse em mudar para Juiz de Fora alegando que o mercado de 

trabalho apresenta melhores oportunidades de ofertas de empregos. O restante dos 

 Frequência Porcentagem % 

 Ótimo 5 20,0 

Bom 19 76,0 

Regular 1 4,0 

Total 25 100,0 

Fonte: Autora (2019). 
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entrevistados (20%), responderam que pretendem mudar para outra região, sendo São Paulo a 

opção mais citada devido à característica de ser um importante centro urbano do país, com um 

mercado de trabalho mais diversificado.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

De acordo com a proposta inicial do presente trabalho, cujo objetivo era analisar o 

fenômeno da mobilidade pendular que envolve a população de Matias Barbosa, que se 

desloca diariamente através do transporte rodoviário coletivo para o município de Juiz de 

Fora, o resultado final foi bastante significativo. 

Através da pesquisa bibliográfica foi possível compreender como a mobilidade 

pendular atuou de maneira significativa nas transformações das dinâmicas urbanas brasileiras 

ao passar dos anos, conectando as cidades e estreitando os seus laços econômicos e sociais. 

Conseguimos com isso também, caracterizar-se Juiz de Fora como uma importante cidade 

média de Minas Gerais e que adquire características de polo regional, com uma área de 

influência abrangendo principalmente os municípios que pertencem a sua microrregião. Juiz 

de Fora possui esse papel de destaque e de centralidade regional, devido à grande 

concentração em sua área de serviços e oportunidades de trabalho e estudo tanto para a 

população local, como para aquelas que pertencem aos municípios do seu entorno que 

recorrem a esse município diariamente em busca de suprir as necessidades de demandas que o 

município de residência não é capaz de prover, como é o caso de Matias Barbosa, o recorte 

espacial utilizado na pesquisa para a análise espacial da mobilidade pendular.     

A mobilidade pendular é um fenômeno complexo que está relacionado com a 

mobilidade espacial da população. Portanto, analisá-la como somente um simples fenômeno 

quantitativo de deslocamentos de pessoas para trabalhar ou estudar é reduzir a dinâmica da 

economia e da sociedade a arranjos institucionais burocráticos, vigentes num determinado 

momento histórico. O trabalho com o auxílio da pesquisa de campo com a aplicação de 

questionários procurou ir além dessa percepção, analisando outras informações que permeiam 

essa dinâmica. 

Através da pesquisa de campo levou-se a constatação empírica da ocorrência de 

movimentos pendulares com outras variedades de fluxos populacionais entre Matias Barbosa 

e Juiz de Fora além daqueles destinados ao trabalho e estudo, sendo fluxos com finalidades 

que abrangem o acesso a serviços e comércio presentes no município de Juiz de Fora. Foi 
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possível também obter as informações que preenchem o questionamento sobre o porquê a 

população de Matias Barbosa não migra para Juiz de Fora, por causa principalmente da 

influência dos fatores econômicos e sociais na tomada dessa decisão. Em relação aos 

principais elementos motivadores do deslocamento, motivos relacionados à falta de 

oportunidade de postos de trabalho, a faixa salarial de trabalho baixa, a falta de instituições de 

ensino superior e técnico e oferta de serviços diversificados em Matias Barbosa, foram os 

mais citados pelos entrevistados. Apesar da distância entre os dois municípios ser menor, 

apontando um deslocamento que tem a duração em média de quarenta minutos a meia hora, 

uma das maiores insatisfações da população que utiliza o transporte intermunicipal é referente 

ao alto preço da passagem. Essa insatisfação é justificada, pelo perfil econômico das pessoas 

que realizam o deslocamento diariamente, principalmente com a finalidade de trabalho, que 

abrange um perfil de pessoas com renda familiar baixa, de 2 a 4 salários mínimos. Dessa 

forma, tais dados evidenciaram algumas tendências e particularidades daqueles que utilizam o 

ônibus como deslocamento intermunicipal. 

O trabalho pretendeu, portanto, trazer uma contribuição para a ampliação da 

discussão sobre a mobilidade pendular entre municípios de médio e pequeno porte, com o 

intuito de compreender os diversos motivos que levam a esse deslocamento e a sua 

interferência e influência na rede urbana desses municípios, visto que as análises dos dados 

censitários e a falta de pesquisas específicas direcionadas a esta temática, não conseguem 

abordar a complexidade do fenômeno estudado.  

O motivo que levou a estudar essa temática foi o desejo de contribuir também para a 

elaboração futura de políticas públicas, particularmente voltadas para os estudantes e 

trabalhadores que executam esse deslocamento intermunicipal diário, trazendo melhorias para 

o deslocamento, seja envolvendo um sistema de transporte coletivo de qualidade, ágil e 

integrado, com tarifas de passagens compatíveis ao perfil dos usuários e melhores condições 

das estradas utilizadas como rotas entre essas regiões para que ofereça mais segurança. Além 

de despertar o interesse, no âmbito econômico e social, em novos caminhos e investimentos 

para o município de Matias Barbosa, para que se possa reestruturar a sua dinâmica econômica 

e caminhar para uma menor dependência dos serviços oferecidos por Juiz de Fora. Pensar em 

mobilidade pendular, não se restringe apenas em aumentar as frotas de ônibus, mas também 

estudar outras alternativas disponíveis para que ocorra uma melhor otimização dos espaços.  
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ANEXO 1 - TABELA DE HORÁRIOS (ANO 2017) DOS ÔNIBUS DA EMPRESA 

PARAIBUNA TRANSPORTES, RESPONSÁVEL PELA ROTA MATIAS BARBOSA 

X JUIZ DE FORA. 

 

 



88 

 

ANEXO 2 – TABELA DE HORÁRIOS ATUAL (ANO 2019) DOS ÔNIBUS DA 

EMPRESA PARAIBUNA TRANSPORTES, RESPONSÁVEL PELA ROTA MATIAS 

BARBOSA X JUIZ DE FORA 
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ANEXO 3 – TABELAS DE HORÁRIOS DAS ROTAS DO ÔNIBUS ESCOLAR 

FORNECIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rota Branca - Manhã 

Rota Marrom - Manhã 

Rota Rosa - Manhã 
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Rota Azul - Tarde Rota Verde – Noite 

Rota Preta – Noite Rota Amarela – Noite 
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APÊNDICE A – LEVANTAMENTO DE DADOS NA EMPRESA PARAIBUNA 

TRANSPORTES 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

 

Trabalho de Conclusão de Curso sobre “Mobilidade Pendular: uma análise a partir da 

interligação entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora em Minas Gerais” 

 
Senhor Diretor, a partir da sua experiência no transporte de pessoas entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz 

de Fora, solicitamos sua participação, respondendo às questões que se seguem. Lembramos que sua participação 

é livre e que caso não se sinta à vontade para responder à qualquer questão, poderá desconsiderá-la. Para 

facilitar, pode usar essa própria folha para indicar abaixo de cada questão o que é indagado, preenchendo de 

próprio punho mesmo. Comprometemos a usar as informações para fins estritamente acadêmicos e a 

encaminhar-lhe uma cópia integral da pesquisa ao seu término. Obrigada por participar. 
 

Sobre o transporte rodoviário entre as cidades de Matias Barbosa e Juiz de Fora realizado pela 

empresa Paraibuna Transportes (estrada União Indústria), indaga-se em média: 

 

1. Média do número de viagens e passageiros por 

mês;_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Número de viagens por semana / Média de passageiros transportados por semana (dias 

úteis); 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Número de viagens por dia / Média de passageiros transportados por dia (dias úteis); 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Quantidade de ônibus disponibilizado por dia; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Média de passageiros transportados por horário (dias úteis); 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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6. Horários de maior fluxo de utilização (dias úteis); 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Quantidade média de passageiros nos horários de maior fluxo (dias úteis); 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Tempo médio de duração do percurso; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Média de assentos por veículos; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – LEVANTAMENTO DE DADOS NO DEPARTAMENTO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MATIAS BARBOSA 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso sobre “Mobilidade Pendular: uma análise a partir da 

interligação entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora em Minas Gerais” 
Senhora Diretora, Simone Guedes Garcia, a partir da sua experiência no transporte de estudantes entre os 

municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora, solicitamos sua participação, respondendo às questões que se 

seguem. Lembramos que sua participação é livre e que caso não se sinta à vontade para responder à qualquer 

questão, poderá desconsiderá-la. Para facilitar, pode usar essa própria folha para indicar abaixo de cada questão o 

que é indagado, preenchendo de próprio punho mesmo. Comprometemos a usar as informações para fins 

estritamente acadêmicos e a encaminhar-lhe uma cópia integral da pesquisa ao seu término. Obrigada por 

participar. 
 

1. Quantidade total de estudantes que utilizam o transporte escolar disponibilizado pela 

prefeitura de Matias Barbosa com destino ao município de Juiz de Fora; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Quantidade disponível de ônibus para esse deslocamento; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Empresa de ônibus contratada; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Número de viagens por dia e os horários disponíveis que são destinados para cada 

viagem; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Tempo médio de duração de cada viagem; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

6. Média de números de lugares disponíveis em cada veículo; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. Requisitos necessários para a utilização desse transporte pelos estudantes; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Instituições de ensino que abrangem esse processo; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9. Número de estudantes para cada instituição de ensino; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10. Rotas realizadas pelos ônibus; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Média de estudantes que utilizam cada rota; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. Custo mensal desse transporte; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13. Responsável por arcar com as despesas desses transportes; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14. Existe o conhecimento por parte da prefeitura de outros tipos de veículos gratuitos ou 

particular registrados na cidade para o deslocamento de estudantes para a cidade de 

Juiz de Fora? Quais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C– TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Mobilidade Pendular: uma 

análise a partir da interligação entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora em Minas Gerais”. Nesta 

pesquisa pretendemos compreender como ocorre, quais as motivações e quais as problemáticas que 

envolvem o deslocamento diário entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora. O motivo que nos 

leva a estudar é o desejo de contribuir para a elaboração de políticas públicas particularmente voltadas para os 

estudantes e trabalhadores que executam esse deslocamento intermunicipal diário. 

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: O Sr. (a) será convidado a preencher um pequeno 

questionário no qual deverá assinalar as respostas mais adequadas de acordo com a sua vivência . Os riscos 

envolvidos na pesquisa consistem em possível desconforto ou constrangimento com relação às perguntas. A 

pesquisa contribuirá para quantificar e qualificar a demanda de usuários do transporte intermunicipal de 

Matias Barbosa e Juiz de Fora e, com isso, propor estratégias de melhorias para o sistema. 

Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar 

disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, o Sr.(a) tem assegurado o 

direito a indenização. O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará 

livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade 

ou modificação na forma em que o Sr. (a) é atendido (a). O pesquisador tratará a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 

material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão.  

O (A) Sr (a) não será identificado (a) em nenhuma publicação que possa resultar. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pelo 

pesquisador responsável, na sala 10, Bloco B-IV, ICH/UFJF e a outra será fornecida ao Sr. (a). Os dados e 

instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por um período de 5 

(cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo, atendendo a legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), 

utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

Eu, _____________________________________________, portador do documento de Identidade 

____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa “Mobilidade Pendular: uma análise a partir 

da interligação entre os municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora em Minas Gerais”, de maneira clara e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas informações e 

modificar minha decisão de participar se assim o desejar.  

Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido e 

me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

                                                                      Juiz de Fora, _________ de __________________________ de 20   

 

 
__________________________________ 

Assinatura do Participante 

__________________________________ 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) 
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APÊNDICE D – ENTREVISTA AOS USUÁRIOS DO ÔNIBUS DA EMPRESA 

PARAIBUNA TRANSPORTES 

 

 

UNIVERSIDADE FDERAL DE JUIZ DE FORA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

 

Pesquisa: “Mobilidade Pendular: uma análise a partir da interligação entre os 

municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora em Minas Gerais” 

 

A partir de suas experiências e anseios, responda às questões abaixo. Você não será 

identificado e poderá deixar de responder ou marcar mais de uma resposta de qualquer 

pergunta que desejar. Obrigada por participar! 

 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

 

Sua idade é entre:  

 

( ) 18 a 22 anos ( ) 23 a 27 anos ( ) 28 a 32 anos ( ) 33 a 37 anos  

( ) 38 a 42 anos ( ) 43 anos a 47 anos ( ) 48 a 52 anos ( ) 53 anos ou mais  

 

Frequência que utiliza o transporte rodoviário entre Matias Barbosa e Juiz de Fora:  

 

( ) 1 vez por semana ( ) 2 vezes por semana  

( ) 3 vezes por semana ( ) 4 vezes por semana  

( ) 5 vezes por semana ( ) Mais de 5 vezes por semana  

( ) 1 vez a cada 15 dias ( ) 1 vez por mês  

( ) Outros __________________________________________________________  

 

Motivo principal para utilizar o transporte rodoviário entre Matias Barbosa e Juiz de 

Fora (Marque apenas uma opção):  

 

( ) Trabalho. Onde?____________________________________________________  

( ) Estudo. Onde?______________________________________________________  

( ) Saúde. Qual tipo de tratamento?________________________________________  

( ) Lazer. Lugares que frequenta?_________________________________________  

( ) Fazer compras. De qual tipo?__________________________________________  

( ) Visita Familiar.  

( ) Outros. Qual/Quais?_________________________________________________  

 

Se você marcou como motivo principal a opção TRABALHO, responda as duas 

perguntas a seguir:  

 

1- O que leva você a trabalhar em Juiz de Fora?  

 

( ) Pouca oferta de trabalho onde reside ( ) Salário melhor  

( ) Trabalho temporário ( ) Passou em concurso  

( ) Transferido  

( ) Outros _______________________________________________  
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2- Qual o tipo de trabalho você exerce em Juiz de Fora?  

 

_____________________________________________________________________  

 

Além do motivo principal, você se desloca para Juiz de Fora com outras finalidades?  

 

( ) Sim ( ) Não  

 

Se sim, qual/quais? (Assinale mais de uma alternativa, se necessário for)  

 

( ) Trabalho. Onde?____________________________________________________  

( ) Estudo. Onde?_____________________________________________________  

( ) Saúde. Qual tipo de tratamento?________________________________________  

( ) Lazer. Lugares que frequenta?_________________________________________  

( ) Fazer compras. De qual tipo?__________________________________________  

( ) Visita familiar.  

( ) Procurar emprego  

( ) Resolver problemas bancários  

( ) Usar serviços especializados. Quais?____________________________________  

( ) Outros. Qual/quais?__________________________________________________  

 

Renda familiar:  

 

( ) Até 1 salário mínimo ( ) 2 a 4 salários mínimos  

( ) 5 a 7 salários mínimos ( ) Mais de 10 salários mínimos  

 

Quais são as razões que não levam você a se mudar para o município de Juiz de Fora?  

 

( ) Motivos familiares ( ) Gosta da cidade onde mora  

( ) Marido/Esposa trabalha na cidade onde mora ( ) Trabalha na cidade onde mora  

( ) Violência ( ) Trabalho temporário  

( ) Custo de vida mais elevado  

( ) Outros motivos. Qual/Quais?_______________________________________________ 

 

Qual é o tempo médio gasto de deslocamento da sua casa até o seu destino em Juiz de 

Fora?  

 

( ) Menos de ½ hora ( ) ½ hora ( ) 1 hora  

( ) 1 h e 15 minutos ( ) 1 h e 30 minutos ( ) Mais de 1h e 30 minutos  

 

Como você avaliaria a qualidade do transporte destinado para esse deslocamento?  

 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo  

 

Teria alguma sugestão de melhora para esse transporte? Qual?_________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – ENTREVISTAS AOS USUÁRIOS DO ÔNIBUS DE ESTUDANTE 

FORNECIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA 

 

UNIVERSIDADE FDERAL DE JUIZ DE FORA 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE GEOCIÊNCIAS 

 

Pesquisa: “Mobilidade Pendular: uma análise a partir da interligação entre os 

municípios de Matias Barbosa e Juiz de Fora em Minas Gerais” 

 

A partir de suas experiências e anseios, responda às questões abaixo. Você não será 

identificado e poderá deixar de responder ou marcar mais de uma resposta de qualquer 

pergunta que desejar. Obrigada por participar! 

 

Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino  

 

Sua idade é entre:  

 

( ) 18 a 22 anos ( ) 23 a 27 anos ( ) 28 a 32 anos  

( ) 33 a 37 anos ( ) 38 a 42 anos ( ) 43 anos ou mais  

 

Assinale as causas que levam você ir até o município de Juiz de Fora e indique a média 

da frequência semanal deste deslocamento (assinale mais de uma alternativa se 

necessário for): 

 

( ) Estudar ( ) Dias por semana  

( ) Trabalhar( ) Dias por semana  

( ) Fazer compras ( ) Dias por semana  

( ) Questões de saúde( ) Dias por semana  

( ) Procurar emprego ( ) Dias por semana  

( ) Resolver problemas bancários ( ) Dias por semana  

( ) Usar serviços especializados ( ) Dias por semana  

 

Na cidade de Juiz de Fora você é estudante de:  

 

( ) Ensino Superior Público ( ) Ensino Superior Privado  

( ) Curso Técnico ( ) Educação Básica Pública  

( ) Educação Básica Particular ( ) Outro. Qual?_________________________________ 

 

Instituição de Ensino que frequenta:_________________________________________ 

 

Há quanto tempo você utiliza o transporte escolar para estudar em Juiz de Fora?  

 

( ) Menos de 1 ano ( ) 1 ano ( ) 2 anos ( ) 3 anos ( ) 4 anos ou mais  

 

Por quantas vezes na semana você utiliza o transporte escolar?  

 

( ) 1 vez ( ) 2 vezes ( ) 3 vezes ( ) 4 vezes ( ) 5 vezes  
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Você utiliza o transporte escolar para se deslocar para Juiz de Fora mais de uma vez por 

dia?  

 

( ) Sim ( ) Não  

 

Se sim, quais horários (manhã, tarde e/ou noite)?___________________________________ 

 

Qual é o tempo de deslocamento que você gasta de Matias Barbosa até o seu local de 

estudo em Juiz de Fora?______________________________________________________ 

 

Quais os motivos que levaram você a escolher o município de Juiz de Fora como local de 

estudo? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Para você, durante esse processo de deslocamento para estudar em outro município, há 

algum aspecto negativo?  

 

( ) Sim ( ) Não  

 

Se sim, qual/quais?____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Como você avaliaria a qualidade do transporte escolar destinado para esse 

deslocamento?  

 

( ) Ótimo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim ( ) Péssimo  

 

O que leva você a não optar por morar no município de Juiz de Fora para 

estudar?____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Pretende continuar morando em Matias Barbosa quando concluir os estudos ou se 

mudar para Juiz de Fora?  

 

( ) Matias Barbosa ( ) Juiz de Fora  

 

Por quê? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Você gostaria de fazer algum comentário? 
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