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RESUMO 
 

 No ramo científico-geográfico, são clássicos os estudos que permeiam os temas 

Cidade e Região, abordando a organização de centros urbanos e suas hierarquias. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo promover uma análise entre a relação 

do município de Lima Duarte e a região geográfica imediata de Juiz de Fora, 

abordando a influência exercida pela cidade-pólo sobre o pequeno município 

vizinho. A singularidade permeada nesta pesquisa é a individualidade que Lima 

Duarte possui, juntamente com o forte potencial turístico existente no distrito de 

Conceição do Ibitipoca, pertencente ao município. Para alcançar o objetivo proposto, 

os procedimentos metodológicos pautaram-se em três fases: levantamento e revisão 

bibliográfica, levantamento e análise de dados e, por fim, entrevistas. Assim, 

constatou-se como a centralidade exercida pelo município de Juiz de Fora faz-se de 

grande importância para os pequenos municípios ao seu entorno, destacando-se a 

área estudada, uma vez que a cidade-pólo possui grande desempenho em relação à 

prestação de bens e serviços, principalmente no que tange às áreas da saúde e 

educação. Ao final da análise, no que diz respeito às questões discutidas em relação 

ao turismo na região do distrito limaduartino, os pontos negativos causados através 

do determinado fenômeno se sobressaem aos positivos e, com isso, foi constatada a 

falta de uma administração mais ativa e preocupada com sua população local. 

Palavras chave: Cidade e região, hierarquia, rede urbana, região de influência, 
turismo. 



 

 

ABSTRACT 
 

In the scientific-geographic field, studies that permeate the themes City and Region 

are classic, approaching the organization of urban centers and their hierarchies. 

Thus, this work aims to promote an analysis between the relationship between the 

municipality of Lima Duarte and the immediate geographic region of Juiz de Fora, 

addressing the influence exerted by the city-pole on the small neighboring 

municipality. The uniqueness permeated in this research is the individuality that Lima 

Duarte has, together with the strong tourist potential existing in the district of 

Conceição do Ibitipoca, which belongs to the municipality. To achieve the proposed 

objective, the methodological procedures were based on three phases: survey and 

literature review, survey and data analysis and, finally, interviews. Thus, it was found 

that the centrality exercised by the municipality of Juiz de Fora is of great importance 

for the small municipalities around it, highlighting the area studied, since the city-pole 

has great performance in relation to the provision of goods and services, especially in 

the areas of health and education. At the end of the analysis, with regard to the 

issues discussed in relation to tourism in the region of the Limaduartino district, the 

negative points caused by the given phenomenon stand out from the positive ones 

and, therefore, the lack of a more active and concerned administration was found. 

with its local population. 

Keywords: City and region, hierarchy, urban network, region of influence, tourism. 
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1 Introdução  

Na geografia, são clássicos os estudos que permeiam os temas “Cidade 

e Região”, abordando a organização de centros urbanos e suas hierarquias, 

tendo certo destaque as relações entre metrópoles e cidades médias. No 

entanto, são poucos os estudos que contemplam as especificidades das 

pequenas cidades, sendo elas muitas vezes subestimadas pelos 

pesquisadores, possuindo um número limitado de publicações. 

  Entretanto, o que vem sendo ignorado é que as pequenas cidades 

desempenham funções importantes no eixo social e econômico para a região 

com a qual estão inseridas, fazendo-se necessária uma análise que busque 

abordar suas singularidades e sua centralidade a partir do contexto de seu 

território.  

Dessa maneira, se por um lado esse é um estudo clássico que 

acompanha a trajetória geográfica há muitos anos, por outro lado, ainda há 

espaço para questionar o que ocorre quando um centro local de menor 

expressividade ganha certa centralidade por fatores adversos? A singularidade 

permeada nesta pesquisa é a individualidade que Lima Duarte, caracterizada 

como um centro local (REGIC, 2020), possui com o forte apelo do turismo em 

Conceição de Ibitipoca, distrito localizado neste município, com grande 

potencial turístico.  

 A partir do crescente debate acerca dos impactos causados pelo turismo 

no pequeno distrito de Conceição do Ibitipoca, buscou-se entender como esse 

fenômeno influencia a vida da população nativa, que lida diretamente com os 

benefícios e malefícios causados por ele, uma vez que estão diretamente 

inseridos na dinâmica sócio-espacial do lugar. Na constância que há ascensão 

do turismo na região, Ibitipoca vem passando por diversas alterações de 

âmbito qualitativo, visto isso, é importante entender como se dão essas 

modificações pela ótica de quem vive a realidade do lugar diariamente.  

Sendo assim, o terceiro capítulo desta pesquisa tem como propósito 

analisar as relações entre o pequeno município de Lima Duarte, localizado no 
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estado de Minas Gerais, e sua inserção na região imediata de Juiz de Fora, 

abordando a relação entre cidade e região e sua questão hierárquica. 

Por sua vez, o quarto capítulo visa abordar a relação entre o turismo e a 

comunidade local do distrito de Conceição de Ibitipoca, trazendo à tona ainda a 

importância do debate regional para essa discussão. Faz-se importante 

ressaltar o vínculo pessoal que a autora possui com esse tema, uma vez que 

foi criada no município limaduartino e possui laços afetivos com o lugar. 

Na etapa final deste trabalho, estabelecem-se breves considerações 

finais sobre os desafios e potencialidades que podem se apresentar nos 

próximos anos para o município de Lima Duarte e para o próprio distrito de 

Conceição do Ibitipoca. 

2 Procedimentos metodológicos 

 Os procedimentos metodológicos utilizados para esta pesquisa foram 

divididos em 3 etapas. A primeira delas consistiu em levantamento e revisão 

bibliográfica de artigos, teses, publicações e portais de notícias, que 

possibilitaram os primeiros passos deste estudo. Através de pesquisas com a 

utilização de palavras-chave na plataforma Google Acadêmico como ‘’cidade e 

região’’, ‘’rede urbana’’ e ‘’cidades médias’’ foram encontradas diversas 

publicações acerca da temática principal que permeia este trabalho, no 

entanto, no que tange ao recorte espacial utilizado – Lima Duarte e Juiz de 

Fora -, poucos foram os estudos encontrados, tendo sido utilizado em sua 

maioria, então, dados disponibilizados através das REGIC’s (Região de 

Influência das Cidades).  

 A segunda etapa deste trabalho consistiu em um levantamento 

documental de dados extraídos de órgãos públicos, tendo como principal fonte 

os sites do IBGE, IEF, entre outros. Além disso, foram contatados também 

órgãos públicos do município de Lima Duarte, como a Secretaria Municipal de 

Saúde, a Prefeitura Municipal e o Centro de Informações Turísticas. No 

entanto, apenas a Secretaria Municipal de Saúde do município disponibilizou 

os dados requisitados, tendo a prefeitura e o Centro de Informações Turísticas 

alegado não possuírem as informações solicitadas. 
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 Para a elaboração da terceira fase do presente trabalho, foi feita uma 

pesquisa de data mining em rede social (Facebook), utilizando palavras-chave 

como ‘’Ibitipoca’’, ‘’turismo’’ e ‘’denúncias’’, sendo encontradas diversas 

reclamações de moradores do Distrito de Conceição do Ibitipoca, alegando 

insalubridades de diversos tipos na região. Além disso, foi realizada uma 

entrevista virtual com alguns moradores da Vila – entrevista que teve de ser 

adaptada devido às condições atuais da pandemia do Covid-19 no país, uma 

vez que não houve a possibilidade de realizar um trabalho de campo como era 

previsto na elaboração da pesquisa, num contexto pré-pandemia –, em que 

foram questionados de forma informal sobre suas respectivas relações com o 

turismo na região e com a administração local.  

● Revisão documental  

A palavra documento é definida pelo dicionário como uma “declaração para 

servir de prova; escritura; contrato; certificado, comprovante; escrito oficial de 

identificação pessoal” (RODRIGUES, 2012, p. 125).  

Dessa forma, para estabelecer uma análise documental que seja 

consistente para auxiliar no processo de análise proposta para esta pesquisa, 

foram buscados materiais produzidos pelo IBGE, IEF, SEBRAE, entre outras 

instituições, a fim de buscar informações e relatórios oficiais sobre os 

municípios estudados.  

No IBGE, foram coletados dados do último censo, assim como foi 

acessada a plataforma IBGE Cidades em busca de dados e informações 

relevantes sobre os municípios de Lima Duarte e Juiz de Fora, além da 

utilização das REGIC’s, estudos publicados pelo órgão. No entanto, com a falta 

de atualização do censo, tendo o último sido realizado no ano de 2010, há mais 

de 10 anos, dificultou-se a análise de determinadas informações, uma vez que 

o banco de dados está desatualizado.   

Por sua vez, no IEF, houve uma procura incessante de informações 

sobre o Parque Estadual do Ibitipoca, como o número de visitantes anuais da 

unidade de Conservação, informação relevante sobre o Parque e a população 

ao entorno.  
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No site do SEBRAE, foi feito um levantamento de dados em relação à 

quantidade de empresas registradas nos dois municípios, sendo elaborada a 

partir disso uma contextualização acerca do debate regional. Já a Secretaria de 

Saúde de Lima Duarte foi procurada para o levantamento de dados acerca do 

contingente populacional que utiliza os serviços de saúde oferecidos pelo 

município-polo, Juiz de Fora.  

● Análise de campo  

Segundo Rover (2012, p. 18-19), as entrevistas são consideradas 

técnicas de observação direta, na medida em que suscitam uma reação por 

parte dos pesquisados, que têm, portanto, uma ação ativa. As entrevistas não 

estruturadas caracterizam-se por sua intensidade, já que é entrevistado um 

pequeno número de pessoas e, com isso, há uma maior abertura para 

perguntas de maior profundidade, buscando então um ponto de vista mais 

afetivo do que racional do sujeito pesquisado.  

Nesse sentido, no intuito de realizar uma pesquisa que leve em 

consideração a opinião de quem vive a realidade da área de estudo, foram 

buscados moradores que residem na localidade há muitos anos, uma vez que 

possuem propriedade para falar de forma concreta sobre as alterações 

proporcionadas pelo turismo na Vila de Conceição do Ibitipoca. Os 

entrevistados foram denominados como Entrevistado (a) 1, 2, 3, 4 e 5, a fim de 

manter seu anonimato. Posteriormente, as respostas foram transcritas e 

analisadas, a fim de extrair as contradições entre os moradores de acordo com 

sua idade, sexo e atividade profissional. 

É importante ressaltar que não foi elaborado um questionário dentro dos 

moldes tradicionais de pesquisa científica, mas sim, foi realizada uma 

entrevista informal, via celular, para que os moradores pudessem expressar 

sua opinião de uma forma que não os intimidasse, buscando respostas reais, 

que levassem em consideração sua afetividade com o lugar. Enfatiza-se 

também a necessidade de não colocar os entrevistados em risco, vide a 

situação atual do país perante a pandemia do Covid-19.  
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3 A relação cidade x região: a inserção de Lima Duarte na região de Juiz 
de Fora 

Ao trabalharmos com termos como “cidade” e “região”, é necessário 

promover uma análise das definições de ambos, a fim de estabelecer um claro 

debate do que materialmente se está falando ao invocar esses termos para a 

discussão. Furtado (2010, p. 7) elucida que:  

Do ponto de vista legal brasileiro, a definição institucional para 
designar a cidade é a de município, ente federado explicitamente 
definido pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). O 
município – criado por leis ordinárias das assembléias legislativas de 
cada Unidade da Federação sancionadas pelo governador (BRASIL, 
2002) – é composto por sede e distrito(s). A área urbana é aquela 
contida no perímetro urbano, definido pela lei orgânica do município.  

  Em relação ao termo região, Diniz e Batella explicam que essa pode ser 

entendida como um recorte político-administrativo. Segundo os autores:  

Apesar de ter certa autonomia no plano local, está subordinada 
política e economicamente a um poder central. [...] A idéia de região 
vem sendo empregada como instrumento de ação e controle, na 
organização, estruturação e administração de territórios militarmente 
conquistados ou sob a independência político-administrativa de um 
poder central (DINIZ e BATELLA, 2005, p. 60). 

Contudo, essas simples definições para a análise científica não são 

suficientes para compreender a complexidade desses termos. Uma vez que 

uma cidade não pode ser definida apenas a partir do ponto de vista federativo, 

assim como uma região também não. Seus conceitos não podem ser 

generalizados, visto que cada cidade e/ou região possui suas particularidades, 

desenvolvendo papéis específicos para sua população. Dessa maneira, será 

estabelecida uma análise bibliográfica mais detalhada sobre os conceitos de 

cidade e região e seu desenvolvimento na análise espacial. 

3.1 Cidade 

 É quase impossível abordar de forma minuciosa o conceito de cidade, 

uma vez que essas são heterogêneas, apresentando características 

completamente distintas umas das outras. De modo geral, as cidades se 

divergem, o que torna inviável determinar um conceito generalizado para elas. 

Visto isso, como podemos colocar como conceito, o que implica em ser reflexo 
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de um objeto, quando esse objeto se apresenta múltiplo e variável? 

(LENCIONI, 2008). 

 Segundo Vasconcelos (1999), é a partir do século XIX, após a 

Revolução Industrial, que diversos autores tentaram buscar uma definição para 

o termo Cidade. Marx e Engels, na Ideologia Alemã, retratam a cidade de modo 

positivo, sendo ela "a realidade de concentração da população, de 

instrumentos de produção, dos prazeres e das necessidades [...]" sendo o 

campo, seu oposto (MARX e ENGELS, 1984, p. 64 apud VASCONCELOS, 

1999, p. 11). Já o geógrafo F. Ratzel, na sua Antropogeografia (1891), define a 

cidade como algo concreto, como uma "reunião durável de homens e 

habitações humanas, cobrindo uma grande superfície e situada nos 

cruzamentos das grandes vias comerciais" (CHABOT, 1948, p. 16 apud 

VASCONCELOS, 1999, p. 11), demonstrando então uma visão, em suma, 

regional. Segundo o antropólogo Ulf Hannerz, a cidade pode ser descrita como 

uma "reunião de indivíduos que só existem como seres sociais através de seus 

papéis, e das relações que eles estabelecem e que eles mantêm realizando os 

seus papéis" (ULF HANNERZ 1980, p. 308 apud VASCONCELOS, 1999, p. 

12).  

Entre diversos outros autores que trouxeram sua contribuição para o 

tema, Milton Santos (1994, p. 34) apresenta a cidade como "o particular, o 

concreto e o interno" ao urbano que seria frequentemente "o abstrato, o geral e 

o externo". Sendo assim, à luz da contemporaneidade e da clara 

complexificação da realidade, é a definição de Santos (1994) que se torna mais 

alinhada com os objetivos propostos por esta pesquisa, ao demonstrar que a 

cidade seria para ele, então, ao mesmo tempo, uma região e um lugar.  

3.2 Região 

Definir o termo ‘’região’’, assim como definir o que é a cidade, é de 

grande complexidade, uma vez que esses abrangem elementos de diferentes 

ordens. No ramo científico-geográfico, são diversos os estudos acerca do tema, 

tendo início em meados do século XVIII, quando várias formas de descrição, 

classificação e técnicas de análise foram criadas, sem a intenção de 

desenvolver uma visão mais "científica" sobre o termo. Já no século XX, 
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quando a sistematização de uma "geografia regional" começou a dar seus 

primeiros passos, as atribuições em relação ao termo se tornaram mais 

comuns (WHITLESSEY, 1954). 

É através do geógrafo francês Vidal de La Blache que o termo “região 

geográfica” ganha maior destaque no meio acadêmico (BRITO, 2007). O autor 

propôs o conceito de "gênero de vida", atrelado à corrente possibilista, que se 

refere a uma relação específica entre homem e natureza num determinado 

lugar. Para Brito (2007), as regiões determinariam o desenvolvimento das 

sociedades e cultura, política, economia e sociedade se constituiriam a partir 

de suas necessidades internas, conforme uma dinâmica que é própria da 

região. Além de La Blache, outros autores elaboraram também as primeiras 

definições para o termo região, assim como o alemão Alfred Hettner e o grã-

bretanho A. J. Herbertson (DUARTE, 1980). 

Trazendo a discussão para o contexto contemporâneo, é impossível 

abordar “região” sem citar grandes nomes da geografia brasileira, como Milton 

Santos e Roberto Lobato Corrêa. Brito (2007) descreve que o conceito de 

região de Milton Santos se aproxima do mesmo proposto por Lefebvre1, uma 

vez que:  

O recorte espacial comporta as determinações do modo de 
produção, as relações socioespaciais de produção e, também, a 
criação de obras, de identidades, de subjetividades e de desejos. É 
nessa dialética do externo e do interno, do universal com o particular, 
que se desenvolve, no autor, a metamorfose do conceito de região 
em conceito de lugar (BRITO, 2007, p. 89). 

 Segundo Milton Santos (1978), a partir da realidade do mundo 

contemporâneo os conceitos de região geográfica descritos por La Blache 

sobre região natural são identificados como categorias do passado. Para o 

autor, quando as categorias não coincidem mais com a realidade atual, seus 

conteúdos precisam ser revistos (BRITO, 2007) 

 Já para o geógrafo Roberto Lobato Corrêa – e Lencioni (1999) – ‘’a 

região seria um espaço dinâmico, uma fragmentação articulada com os 

processos gerais, nos quais a globalização não dotaria a região de autonomia. 

 
1 Sociólogo francês (Hagetmau, 16 de junho de 1901 — 29 de junho de 1991) 
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Mas essa análise não se limitaria à influência do capital externo na formação 

da região.’’ (BRITO, 2007, p. 87) 

3.3 Rede urbana 

É um fato que os estudos acerca da rede urbana têm se constituído em 

uma importante tradição no âmbito da geografia nacional e, segundo Corrêa 

(1989), isso é fruto do grande papel que o processo de urbanização passou a 

ter a partir do século XIX. Desde a segunda metade do século passado, 

estamos vivenciando uma mudança qualitativa no processo geral da 

urbanização, que pode ser entendida pelas fortes transformações ocorridas em 

diversas escalas do urbano e da cidade, o que está ligado especialmente à 

revolução da informação, dos gostos e ao crescimento do consumo, rebatendo 

diretamente na produção desses espaços (SANTOS, 2005; LIMONAD, 2008 

apud BEZERRA, 2017). 

A rede urbana é um espaço hierarquizado através da influência 

econômica, social, política e cultural. As cidades não se diferenciam apenas 

pela concentração de sua população, mas, principalmente, pela quantidade e 

qualidade de bens e serviços que oferecem para a população ao seu entorno 

(SILVA e MACEDO, 2009). Sendo assim, ‘’para alguns estudiosos (KLINK, 

2001; SCOTT et al., 2001; LENCIONI, 2006), a cidade-região seria então uma 

unidade espacial polarizada e comandada por uma cidade que exerce 

influência sobre uma grande área constituída por várias outras cidades 

menores’’ (BEZERRA, 2017, p. 160). Para Corrêa (1989), ‘’a rede urbana 

configura-se em um recorte espacial que permite uma análise do 

desenvolvimento regional. Estruturada em um conjunto de centros 

funcionalmente articulados, através de fixos e fluxos. (CASARIL, 2014, p. 2) 

Ao olhar para a cidade e a região, faz-se indispensável um parecer 

sobre a relação entre as pequenas e médias cidades. Sposito (2010) relata que 

na medida em que as relações entre as cidades se estabeleciam definidas por 

fluxos materiais2 – esses que dependiam de formas de deslocamento e meios 

de transporte – as contiguidades territoriais eram indispensáveis para se 

 
2 Objetos que possuem materialidade e volume e, sendo assim, compõem uma imensa gama 
de sistemas de infraestrutura e mercadorias. 
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pensar os papéis das cidades, principalmente as pequenas e médias, que 

pouco dispunham de sistemas de transportes rápidos, como o marítimo e o 

aéreo. Com isso, os estudos sobre essas cidades foram se estabelecendo a 

partir de uma análise regional e então as cidades médias regionais polarizavam 

ou coordenavam as pequenas cidades integradas em sua região (SPOSITO, 

2010). 

3.4 Apresentando as REGIC’s 

As REGIC’s, Região de Influência das Cidades, são estudos realizados pelo 

IBGE, cuja função é analisar a centralidade e o alcance espacial de 

determinadas localidades urbanas, a fim de descrever a região de influência 

das cidades brasileiras. Sua primeira e segunda versão, publicadas 

respectivamente em 1987 e 1993 – embasadas na Teoria das localidades 

centrais de Waltter Christaller (1930) – foram realizadas através de 

questionários que investigaram a intensidade dos fluxos de consumidores em 

busca de bens e serviços nos anos de 1966, 1978 e 1993.  

A terceira REGIC foi publicada no ano de 2008 e leva em consideração 

o surgimento de novas tecnologias, alterações ocorrentes nas redes técnicas e 

o aprofundamento da globalização da economia brasileira, o que provoca 

alterações coerentes no território e indica uma atualização das regiões de 

influência das cidades, indicando que com o passar dos anos e a intensificação 

do processo de urbanização do Brasil, novos estudos deveriam ser realizados, 

permitindo uma comparação entre as diferentes épocas (REGIC, 2008). 

O quarto e último estudo da REGIC, publicado no ano de 2020 – 

possuindo dados de 2018 – possui a mesma metodologia aplicada na REGIC 

2007, na qual os principais aspectos considerados para a análise da rede 

urbana são compostos por plataformas de desenvolvimento urbano e regional 

(IBGE). No entanto, apesar de a metodologia ter permanecido a mesma, o 

estudo atual possui determinado refinamento e atualização de parâmetros 

específicos (REGIC, 2020). Segundo Barros (2020), a regionalização atual 

baseou-se na identificação de cidades-pólo e de destaque na rede urbana, 

responsáveis por articular municípios vinculados a cada uma delas. Nesta atual 

publicação, é visto quais cidades possuem uma região de influência e quais 
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são subordinadas a elas, entendendo ainda seus limites de influência no 

território. A REGIC (2020, p. 11) ainda explica que: 

A rede, na Regic, é uma junção dos resultados dos questionários 
aplicados nos municípios brasileiros, representando o deslocamento 
dos habitantes no território em busca dos centros urbanos ofertantes 
de bens e serviços, com os dados secundários levantados sobre a 
hierarquia dos centros e as ligações imateriais entre as cidades.’ 

Visto essa contextualização das REGICS e os intuitos propostos por cada 

um dos estudos, deve-se salientar que esta pesquisa é baseada nos dados 

adquiridos pela publicação de 2020, uma vez que ela leva em consideração as 

articulações das cidades através das novas divisões regionais propostas pelo 

IBGE, as Regiões Geográficas Imediatas e as Regiões Geográficas 

Intermediárias. As Regiões Geográficas Imediatas, que têm como referência a 

rede urbana, são estruturadas a partir de centros urbanos próximos para suprir 

necessidades imediatas das populações. Já as Regiões Geográficas 

Intermediárias  articulam as Regiões Geográficas Imediatas através de um pólo 

urbano de hierarquia superior [...], cujas funções urbanas são de maior 

complexidade (IBGE, 2017). 

3.5 Teoria das Localidades Centrais 

No que tange à rede urbana e o desenvolvimento das Cidades-Regiões, 

a Teoria das Localidades Centrais possui um papel imprescindível. 

Desenvolvida por Walter Christaller em 1930, a Teoria das Localidades 

Centrais é uma das mais conceituadas teorias no âmbito da Geografia humana. 

Bessa (2012) descreve que o geógrafo alemão desenvolveu a tese de que os 

centros urbanos, em decorrência dos mecanismos de alcance espacial máximo 

e mínimo, das vantagens locacionais e das economias de aglomeração, 

passam a apresentar uma diferenciação de caráter hierárquico, na qual os 

centros de nível hierárquico mais elevado são dotados de uma área de 

influência mais ampla, nas quais estariam contidos os centros com níveis 

hierárquicos inferiores e, portanto, subordinados pelos primeiros centros, de 

modo a configurar uma rede hierárquica (BESSA, 2012). A REGIC (1987), 

Região de Influência das Cidades, descreve a teoria de Christaller da seguinte 

forma:  
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A teoria em questão considera o conjunto de centros de uma região 
ou país – cidades, vilas, povoados e estabelecimentos comerciais 
isolados na zona rural – em seu papel de distribuição varejista e de 
prestação de serviços para uma população nele residente. Estes 
centros são denominados localidades centrais e a centralidade de 
que se dispõem é derivada de seu papel como centros distribuidores 
de bens e serviços, ou seja, das funções centrais que desempenham’ 
(REGIC, 1987, p. 11). 

Com sua teoria, Christaller afirma que o desenvolvimento de uma região 

urbana depende do tipo de serviço fornecido ao seu entorno, isto é, das áreas 

de mercado de cada aglomeração urbana. A partir das áreas de mercado, ou 

zonas de influência, estabelece-se a hierarquia das aglomerações no espaço 

regional. Sendo assim, quanto maior for a centralidade, maior é a área de 

influência e mais aglomerações no entorno de um centro (CHRISTALLER, 

1933 apud STRASSBURG et al. 2014). 

 No que diz respeito à rede urbana e à hierarquização de centros 

urbanos, como Bessa (2012) relata, os estudos antecedem a teoria de 

Christaller, uma vez que o interesse por esse processo remonta ao século 

XVIII, quando ocorreu a diferenciação entre os centros. A revolução industrial é 

um fator decisivo para essas mudanças estruturais ocorrentes na rede urbana, 

o que, consequentemente, substanciou o processo de hierarquização 

respaldada na divisão social, técnica e territorial do trabalho que se expandiu, 

uma vez que se iniciou um processo de subordinação entre centros urbanos 

(BESSA, 2012), ou seja: 

Em decorrência dos mecanismos de alcance espacial, das vantagens 
locacionais e das economias de aglomeração, as cidades passam a 
apresentar uma diferenciação de caráter hierárquico, na qual os 
centros de nível hierárquico superior são dotados de uma área de 
influência mais ampla, onde estariam contidos os centros com níveis 
hierárquicos inferiores e, portanto, subordinados pelos primeiros 
centros, de modo a configurar uma rede hierárquica (BESSA, 2012, 
p. 150-151). 

 Sendo assim, percebemos que o processo de hierarquização das 

cidades é fruto da centralidade exercida por cada uma através dos bens e 

serviços oferecidos para a população. Com isso, os centros urbanos que 

exercem determinada centralidade são classificados como ‘’lugares centrais’’ 

(BESSA, 2012). Segundo a REGIC (1987, p. 11), a demanda de bens e 
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serviços por parte da população se dá em uma localização diferenciada de sua 

oferta e essa diferenciação ocorre pelo fato de: 

A demanda estar, entre outros aspectos, estruturada de acordo com 
a frequência de compra dos bens e serviços e utilização dos 
serviços. Bens e serviços comprados ou utilizados muito 
frequentemente apresentam condições de ser oferecidos em um 
centro que possui acessibilidade para um volume reduzido de 
população que se localiza em área próxima: caracterizam-se por 
apresentar mercados mínimos reduzidos. Por outro lado, 
caracterizam-se por um alcance espacial também reduzido, isto é, a 
partir de uma curta distância, a população residindo fora do centro 
tende a procurar centros alternativos (REGIC, 1987, p. 11). 

 Com isso, produtos que são comprados de forma frequente pela 

população são ofertados em diversos centros locais, não havendo a 

necessidade de um deslocamento em grande distância para serem adquiridos.  

 No caso dos bens e serviços procurados com pouca frequência, por sua 

vez, apresentam mercados mínimos e alcances espaciais maiores, sendo 

oferecidos em um número reduzido de centros, que são mais espaçados entre 

si (REGIC, 1987, p. 11).  

Os bens e serviços de compra e utilização esporádica ou ocasional, 
por sua vez, apresentam amplos mercados mínimos e alcance 
espaciais, tendo sua oferta concentrada em poucos centros, senão, 
em um único centro (REGIC, 1987, p. 11). 

 Dessa forma, os centros urbanos capazes de exercer tal centralidade 

são denominados de ‘’lugar central’’, uma vez que dispõem bens e serviços de 

alcance espacial máximo, desempenhando funções de ordem superior capazes 

de suprir a necessidade de sua hinterlândia (CHISTALLER apud BESSA, 2012, 

p. 150).  

Sendo assim, é a partir dessa relação entre localidades centrais e 

hierarquia de centros que será desenvolvida a próxima etapa desta pesquisa, 

trazendo para o debate a variabilidade espacial entre as cidades de Lima 

Duarte e Juiz de Fora.  
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3.6 Lima Duarte e a Região Geográfica Imediata de Juiz de Fora 

A discussão inicia-se a partir de uma reflexão sobre as cidades pequenas, 
uma vez que elas possuem papel fundamental na formação da rede urbana, 

porém, são muitas vezes subestimadas no ramo científico geográfico. Essas 

cidades desempenham funções importantes no eixo social e econômico para 

com a região a qual estão inseridas, portanto, é necessária uma análise que 

contemple suas especificidades e sua centralidade a partir do contexto de seu 

território. Sendo assim, Bovo e Oliveira constatam que:  

É importante enfatizar que o olhar para as pequenas cidades não 
está isolado do restante da rede urbana. Pois as dinâmicas dessas 
localidades em interação com os demais centros urbanos, e o fluxo 
humano existente entre eles, é que permite a existência de uma rede 
urbana que interliga diversos fatores, os quais consolidam a base 
social e econômica de um país (BOVO e OLIVEIRA, 2014, p. 106). 

 Segundo o IBGE, existiam no Brasil, até o ano de 2010, 5.565 cidades 

das quais 2.443 possuem em sua área municipal até 50.000 habitantes (IBGE, 

2010). Cada uma dessas cidades apresenta diferentes características 

dependendo do contexto regional no qual estão inseridas, o que faz aumentar 

ainda mais a complexidade e a necessidade de se compreender esses 

espaços (LEÃO, 2010). 

Lima Duarte é uma pequena cidade mineira que fica localizada na região 

imediata de Juiz de Fora e possuía cerca de 16.200 habitantes, segundo o 

último censo realizado pelo IBGE no ano de 2010. O município, segundo a 

REGIC (2020), é caracterizado um Centro Local3, cuja centralidade e atuação 

não excedem seus limites municipais, podendo atrair alguma população 

residente de outras cidades para determinados temas, porém, não é destino 

principal de nenhuma outra. Sendo assim, o Centro Local pode ser entendido a 

partir do ponto de vista de Milton Santos, quando o autor relata a existência de 

uma dimensão mínima “[...] a partir da qual as aglomerações de população 

deixam de servir às necessidades da atividade primária, para servir às 

necessidades inadiáveis da população com verdadeiras especializações do 

 
3 São a maioria das Cidades do País, totalizando 4 037 centros urbanos. A média 
populacional dos Centros Locais é de apenas 12,5 mil habitantes (REGIC, 2020). 
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espaço”. Com isso, a cidade local como sendo a de menor complexidade 

acaba por responder “[...] às necessidades vitais mínimas, reais ou criadas de 

toda uma população, função esta que implica uma vida de relações” (SANTOS, 

1982, p. 71 apud FRESCA, 2010, p. 77).  

O município de Juiz de Fora é considerado Capital Regional B, categoria 

com a qual se encaixam os centros urbanos que possuem área de influência de 

âmbito regional e com alta concentração de atividades de gestão, porém, com 

alcance menor em termos de região de influência em comparação com as 

Metrópoles (REGIC, 2020). O município polariza a maior região geográfica 

intermediária do Brasil (BARROS, 2019), sendo composta por 146 municípios 

divididos em dez regiões geográficas imediatas. Dentre essas dez regiões, está 

a região geográfica imediata4 de Juiz de Fora, que apresenta outros 28 

municípios, além do pólo (Figura 1).  

Figura 1: Mapa de Regiões de Influência de Juiz de Fora (MG), Brasil. 

 
Fonte: IBGE, 2020. 

 
A centralidade exercida por Juiz de Fora está intimamente 
atrelada à localização privilegiada da cidade dentro da rede 
urbana nacional. Neste sentido, o conjunto de relações de Juiz 

 
4 Manhuaçu, Ubá, Ponte Nova, Muriaé, Cataguases, Viçosa, Carangola, São João 
Nepomuceno-Bicas, Além Paraíba e Juiz de Fora.  
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de Fora com sua região demonstra a ligação da cidade, na 
maior parte das vezes, com as localidades menores (AMARAL, 
2019, p. 8).  

Sendo assim, o município desempenha um importante papel no contexto 

urbano-regional, com concentração de atividades industriais ligadas ao 

comércio e serviços, setor educacional e, sobretudo, no que se refere ao setor 

de saúde, já que Juiz de Fora abriga o pólo macrorregional de saúde pública 

estadual, abrangendo 94 municípios e com uma população atendida de 

1.589.178 habitantes (GERALDO, 2014). Em relação à população limaduartina, 

1.0545 habitantes do município foram atendidos pelo serviço público de saúde 

oferecido pela cidade-pólo no ano de 2020.  

 No que se refere às Cidades Locais, categoria em que o município de 

Lima Duarte se encontra, é importante ressaltar que elas podem se encontrar 

desde aquelas com limite mínimo de complexidade de atividades urbanas, até 

aquelas que possuem funções urbanas mais complexas, contemplando 

inclusive, diferenças do ponto de vista populacional e reproduzindo realidades 

diferentes (FRESCA, 2001). Sendo assim, para a autora ao denominar uma 

cidade como pequena, é preciso compreender a sua inserção em uma 

determinada rede urbana ou região. É necessário um “[...] entendimento do 

contexto socioeconômico de sua inserção como eixo norteador de sua 

caracterização como forma de evitar equívocos, e igualar cidades com 

populações similares, que em essência são distintas” (FRESCA, 2001, p. 28).  

Desde as cidades pequenas às grandes metrópoles, é necessária uma 

análise que as considere, primeiramente, enquanto lugares singulares, pois 

cada lugar possui, de maneira particular, variáveis que podem ser comuns a 

vários lugares (SANTOS, 1988 apud FRESCA, 2010) e posteriormente como 

lugares interrelacionados com seus municípios vizinhos, de tal modo que uma 

cidade pequena na rede urbana de Manaus pode apresentar-se bastante 

distinta comparada a uma similar na rede do norte do Paraná, reiterando-se 

mais uma vez que é a inserção nas redes ou região que permite melhor 

caminho para considerá-la como pequena (FRESCA, 2010). 

 
5 Dado disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Lima Duarte. 
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 A centralidade exercida pelo município de Lima Duarte se destaca em 

relação ao setor de turismo através do Parque Estadual do Ibitipoca, localizado 

no município. Para além do turismo, a economia limaduartina gira em torno da 

agropecuária – responsável por 16,38% do PIB municipal até o ano de 2018 

(IBGE) – sendo, a pecuária leiteira, a principal atividade exercida nas 

propriedades da região (EMATER, 2012). O município conta ao todo com 

quatro indústrias de laticínios6, em que pequenos e grandes produtores rurais 

distribuem sua produção de leite, que depois de processado alcança mercados 

de diversas regiões do Brasil (SILVA e VIVEIROS, 2005). É visto aqui que Lima 

Duarte, como uma pequena cidade, acompanha o padrão proposto por Corrêa 

(1999), no qual ele explica que ‘’através do desenvolvimento capitalista 

ocorreram processos que “refuncionalizaram” esses núcleos urbanos: mediante 

perda de atividades e centralidade ou ganhos nos elementos citados; de maior 

inserção na divisão territorial do trabalho via produção industrial’’ (FRESCA, 

2010, p. 78).  

Sendo assim, vemos que pequenas cidades também apresentam um 

setor industrial que por vezes se coloca como expressivo no âmbito regional – 

quiçá nacional – para determinados produtos, envolvendo ainda significativa 

parcela da força de trabalho local e geração de rendas e impostos (FRESCA, 

2010). Nesse sentido, como já dito anteriormente, percebemos o quão 

importante se torna uma análise que contemple as especificidades exercidas 

por esses centros locais de baixa complexidade que, por muitas vezes, são 

negligenciados no âmbito acadêmico e subestimados em pesquisas.  

 A partir da discussão acerca da centralidade exercida pelo município de 

Lima Duarte, o turismo é sem dúvidas um fator a ser discutido, uma vez que o 

Parque Estadual do Ibitipoca, localizado no município de Lima Duarte, é um 

famoso ponto turístico na região. Vislumbra-se a elaboração de uma análise 

sobre o distrito, elencando as causas e efeitos do turismo na região e como 

isso interfere na vida da população nativa. 

 
6 Laticínio Serra Negra, Laticínio Sabor da Serra, Laticínios MB e Dan Vigor Indústria e 
Comércio de Laticínios 
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4 O turismo no distrito de Conceição de Ibitipoca e sua influência na 
região do município de Lima Duarte 

 O Arraial de Conceição de Ibitipoca fica localizado no distrito de Lima 

Duarte, Minas Gerais (Figura 2), há 23 km do município sede. Nele, está 

localizado o Parque Estadual de Ibitipoca (PEIb), uma das unidades de 

conservação7 (UC)  mais visitadas do Brasil (SANCHO-PIVOTO et al, 2020, p. 

43). Possuindo belíssimas paisagens que vão desde cachoeiras e piscinas 

naturais a diversas trilhas e mirantes, ele fica localizado há três quilômetros do 

povoado de Conceição de Ibitipoca. Dados disponibilizados pela portaria do 

parque indicam que, no período de 2011 a 2018, a unidade de conservação 

recebeu um total de 619.792 visitantes, o que significa uma média de 77 mil 

visitantes por ano (IEF, 2019). Diante desse número expressivo e da grande 

importância do turismo para a economia local, urge a importância de uma 

análise acerca desse processo, que veremos a seguir. 

Figura 2: Localização dos distritos do Município de Lima Duarte 

 
Fonte: Elaborado pela autora   

 
7 ‘’espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao 
qual se aplicam garantias adequadas de proteção’’ (SNUC) 
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4.1 Parecer histórico do distrito de Conceição do Ibitipoca 

Sendo habitado desde 1715, o Arraial de Conceição de Ibitipoca, 

localizado no município de Lima Duarte, é uma das mais antigas vilas do 

estado de Minas Gerais. É válido destacar que a região do Arraial e de outros 

locais próximos foi constituída em rota de contrabando do ouro do século XVIII, 

através de um caminho que partia de São João Del Rei, passava por Santa 

Rita do Ibitipoca, Rancharia, Conceição do Ibitipoca, Rio do Peixe (Lima 

Duarte), prosseguindo para Rio Preto e depois para Paraíba do Sul (Fundação 

João Pinheiro, 2000). 

 No século XIX, com a contínua ascensão do povoado do Rio do Peixe 

(atualmente o município de Lima Duarte), o povoado de Conceição do Ibitipoca 

foi perdendo expressão, sendo então integrado ao município limaduartino em 

14 de setembro de 1891. Na segunda metade do século XX, o interesse 

pela Serra do Ibitipoca começou a aumentar com alguns visitantes procedentes 

de municípios próximos que ali se dirigiam em busca de lazer. É a partir desse 

interesse pelas atividades ocorrentes no povoado de Ibitipoca que foi 

constituído, no dia 4 de julho de 1973, o Parque Estadual do Ibitipoca, ao longo 

de toda a linha de cumeada da serra e vertentes próximas, com uma área de 

1488 hectares. A maior porcentagem de terras do parque é localizada no 

distrito de Conceição de Ibitipoca (Lima Duarte), no entanto, uma parte é 

pertencente ao município de Santa Rita do Ibitipoca e outra, do município de 

Bias Fortes (Figura 3) (Fundação João Pinheiro, 2000). 
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Fonte: Elaborado pela autora 
 

Figura 4: Imagem antiga de excursões promovidas por Afrânio de Paula  com amigos e 
admiradores da região de Conceição do Ibitipoca. 

 
Fonte: Grupo Acontece em Lima Duarte e Região8 

 
8 Grupo no Facebook criado por moradores do município de Lima Duarte. Possui o 
intuito de noticiar e denunciar o que acontece na região. 

Figura 3: Posição do parque em relação aos municípios de Lima Duarte, Santa Rita de 
Ibitipoca e Bias Fortes 
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4.2 Causas e efeitos do turismo  

Segundo Beni e Moesch (2017, p. 432), “o turismo é um processo 

humano que ultrapassa o entendimento como função de um sistema 

econômico”, sendo assim, o turismo deixa de ser apenas uma alternativa 

econômica e se torna também um agente de mudanças sociais e culturais, no 

qual novas necessidades, valores e serviços são introduzidos no local e na vida 

das pessoas (ALVES, 2014, p. 631).  

Para Sancho-Pivoto et al (2020), o turismo em áreas protegidas – como 

no caso da determinada área de estudo – pode gerar benefícios e malefícios 

em diferentes âmbitos. De modo geral, a economia local é afetada, assim como 

a comunidade e a área protegida. Os fatores positivos gerados a partir disso, 

consistem na geração de renda, empregos e dinamização das economias 

locais, bem como a geração de recursos financeiros para a manutenção do 

parque. [...] Já em relação aos recursos naturais, algumas pesquisas apontam 

para o potencial do turismo para contribuir com a conservação natural, 

divulgação e orientação acerca da sustentabilidade e fortalecimento de práticas 

de educação ambiental para moradores e visitantes (SANCHO-PIVOTO et al, 

2020, p. 52). 

Em relação aos fatores negativos gerados pelo turismo exacerbado, os 

autores Sancho-Pivoto et al (2020, p. 52) constatam o aumento do custo de 

vida, especulação imobiliária e influências no preço da terra. Além disso:  

A prática do turismo no entorno de parques é apontada como um 
elemento de grande pressão sobre o meio físico-natural, responsável 
por intensificar processos poluidores e aumentar a geração de lixo e  
resíduos, bem como, a demanda por bens e serviços como água, 
alimentos, energia (SANCHO-PIVOTO E ALVES, 2017, p. 29). 

Sendo assim, é importante voltar o olhar para a gestão local e como a 

infraestrutura do distrito se comporta perante tais fatores, uma vez que não 

sendo bem administrado, as consequências podem gerar impactos negativos 

tanto de caráter natural quanto de caráter social, comprometendo então a 

conservação ambiental e a qualidade de vida da comunidade local. 
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4.3 Efeitos e transformações ocasionados pelo turismo no distrito de Conceição 

de Ibitipoca  

Chamada de Serra Grande pelos mais antigos moradores da região, o 

distrito de Conceição de Ibitipoca recebe turistas desde a década de 70, 

quando os moradores alugavam suas próprias casas para os visitantes durante 

fins de semana e feriados. No entanto, é apenas no início da década de 1990 

que a população ibitipoquense percebe o potencial turístico da região e, então, 

começam a investir, eles mesmos, nas funções ligadas à prestação de 

serviços, atuando como guias, atendentes, motoristas e o que fosse necessário 

para suprir as demandas dos turistas na região (ALVES, 2014). Foi 

desenvolvido, durante o ano de 2000 – a partir de solicitação da Secretaria de 

Estado e Planejamento e Coordenação Geral do estado de Minas Gerais – o 

Plano Diretor de Organização Territorial e Desenvolvimento do Turismo, que 

define prioridades, limites, códigos e normas para determinar o modo de 

executar projetos de desenvolvimento do turismo no local, no entanto, essas 

diretrizes não são seguidas à risca na prática (ALVES, 2014).  

A partir disso, com a notória ascensão do turismo na região, começam a 

ocorrer ações que contemplem as demandas necessárias dessa atividade. Em 

2005 é criada a Secretaria de Turismo de Lima Duarte. Em 2009, foram 

aprovadas as primeiras leis de planejamento do turismo municipal, criando, 

assim, o Sistema Municipal de Turismo com o Conselho (COMTUR), Plano e 

Fundo Municipal de Turismo (CRESTON, 2014). O investimento público e 

privado na região cresce paulatinamente a cada ano, juntamente com seu 

desenvolvimento turístico e, com isso, não foi apenas o número de visitantes 

do Arraial que aumentou, mas também o número de pessoas que fixaram 

residência no lugar, consequentemente, sendo inseridos na dinâmica 

sociocultural local (ALVES, 2014, p. 638).     

O turismo na região de Ibitipoca possui caráter bastante sazonal, o que 

pode ser preocupante para a economia local, uma vez que o fluxo de turistas 

se dá de forma mais intensa em épocas específicas do ano, como no verão, 

feriados (com destaque na Semana Santa), ou em festivais anuais, como o 

IbitiBlues, IbitiJazz e o Ibitipoca OffRoad (Figura 4), por exemplo. Com esses 
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festivais e eventos, fica nítida a ‘’assimilação da cultura externa já como parte 

da dinâmica do lugar’’ (CRESTON, 2014, p. 91), sendo o calendário turístico 

quem dita a escala e o tempo de trabalho dos comércios locais. Para Alves 

(2014, p. 638): 

O fato de Ibitipoca reconfigurar suas formas de produção e caminhar 
atualmente para o desenvolvimento de uma “monocultura turística” é 
uma situação bastante preocupante, devido ao caráter sazonal dessa 
atividade. Neste sentido, uma alternativa razoável seria a 
diversificação dos meios de produção, aliando o turismo e a 
produção agrícola enquanto atividades complementares. 

 

Figura 5: Material de divulgação de alguns grandes eventos que ocorreram no distrito 
 

 
Fonte: Ibitipoca Tur 

 

Os dizeres da autora são extremamente pertinentes, uma vez que a 

economia da região de Lima Duarte gira em torno da agricultura e pecuária 

leiteira, sendo assim, diversificando os meios de produção, o distrito não 

dependeria de forma assídua do turismo para movimentar sua economia. 

Com a chegada dessas datas específicas citadas acima, Conceição de 

Ibitipoca sofre com a falta de infraestrutura local, destacando-se a problemática 

do lixo nas ruas, as constantes quedas de luz e esgotamento de água em 

razão de um maior movimento na vila, incluindo ainda a péssima condição da 
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estrada de acesso ao Arraial e o trânsito caótico no interior do pequeno distrito. 

Por conta desses fatores, muitas vezes acontecem conflitos entre alguns 

moradores – geralmente mais antigos, que não se sentem confortáveis com o 

turismo na região – e visitantes, uma vez que a população nativa sente 

diretamente as consequências geradas pela superlotação do distrito. Uma 

questão importante é que o Arraial adquiriu toda a infraestrutura necessária 

para acomodar os turistas que visitam o Parque, tendo o espaço sido 

modificado para melhor satisfação dos visitantes (ALVES, 2014, p. 639), no 

entanto, o que de fato é feito para garantir uma melhor qualidade de vida para 

aqueles que realmente vivenciam aquele espaço diariamente?  

Visto isso, é importante que a comunidade local se organize e tenha um 

envolvimento participativo e homogêneo nas reuniões e tomadas de decisão de 

gestão, uma vez que essas interferem diretamente em seu modo de vida. Para 

isso, é necessário voltar o olhar também para como se dá a relação dos 

representantes de gestão do distrito com seus moradores, se estão abertos ao 

debate e a opinião da comunidade.  

. .  

4.4 A relação entre o turismo, comunidade local e a gestão do distrito  

 
A Associação de Moradores e Amigos do Distrito de Conceição de 

Ibitipoca ou como é popularmente conhecida por sua sigla AMAI, é ‘’uma 

associação civil de direito privado, beneficente, sem fins lucrativos, [...] com 

sede e foro na cidade de Lima Duarte, estado de Minas Gerais. É uma entidade 

cujos objetivos são voltados à promoção de atividades e finalidades de 

relevância pública e social’’ (Art. 1). Fundada em 02 de maio de 1993, a AMAI é 

uma entidade que oferece serviços gratuitos para a comunidade, pessoas de 

baixa renda e/ou beneficiárias de programas governamentais e não faz 

distinção de nacionalidade, sexo, cor, etnia, ideologia política, crença e religião 

(AMAI, 2019. Art. 1).  

Uma associação de moradores possui o papel de “reivindicar, junto ao 

Poder Público e Órgãos competentes, os direitos do povo que paga os seus 

impostos [...]. É um instrumento de todos os moradores do bairro e tem o dever 
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de exigir a satisfação das necessidades que o mesmo apresentar’’ 

(MACHADO, 2017). O fato de existir uma associação de moradores no distrito 

de Ibitipoca mostra que pelo menos uma parte da população local demonstra 

interesse em agir junto aos órgãos competentes em busca das melhorias 

necessárias na comunidade em benefício de todos. Faz-se de extrema 

importância uma entidade como a AMAI no distrito ibitipoquense, visto que o 

local é um atrativo turístico que passa por constantes mudanças, seja de ordem 

econômica, estrutural ou social, que podem alterar de forma significativa a vida 

de quem vive ali. Como cita Creston (2014, p. 24): 

É importante destacar que esse processo de empoderamento da 
comunidade deve preocupar-se com o envolvimento participativo, 
não individualista. Pressupõe-se, então, horizontalidade, 
descentralização e gestão compartilhada, através de reuniões, onde 
são definidos objetivos e metas a serem atingidas. 

Visando uma melhor compreensão da relação comunidade local versus 

administração do distrito, foi realizada uma entrevista virtual que foi respondida 

por cinco moradores de Conceição do Ibitipoca, sendo três deles moradores 

antigos, que não possuem vínculo direto com o turismo na região, e dois que 

possuem estabelecimentos comerciais voltados para o turismo.  

O foco principal da entrevista foi entender, a partir da realidade de quem 

vive ali, se todas as soluções dos principais problemas passados pelos 

moradores são colocadas em prática pelos órgãos responsáveis, como, por 

exemplo, a escassez de água e energia elétrica em épocas de alta temporada, 

a falta de saneamento básico e esgoto a céu aberto e a péssima condição da 

estrada de acesso à vila. A partir desses relatos pessoais, é possível 

compreender melhor a realidade de como se dá o fenômeno do turismo no 

distrito pela ótica de quem depende dele e de quem não.  

Uma das questões mais citadas pelos moradores entrevistados foi a 

questão da estrada de acesso ao Arraial (Figuras 5, 6 e 7) e o trânsito caótico 

que invade a vila em épocas de alta temporada (Figura 8). A entrevistada 1 

(mulher, 69 anos), aposentada e moradora de Ibitipoca desde a década de 80, 

diz que é praticamente impossível sair do Arraial para ir até a cidade (Lima 

Duarte) quando a estrada está ‘’ruim’’, o que acontece, principalmente, nos 
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meses de janeiro e fevereiro quando chove muito. O entrevistado 2 (homem, 24 

anos), nascido e criado no distrito, funcionário de uma grande empresa voltada 

para o setor turístico da região, diz que há muitos anos prometem a melhoria 

da estrada – a LMG-871, que está sob tutela do DEER (Departamento de 

Edificações e Estradas de Rodagem) – no entanto, iniciam obras apenas em 

alguns trechos e logo em seguida param. Para ele, essa questão é muito 

problemática, visando o ponto de vista do turismo na região, uma vez que com 

a estrada intransitável diminui o fluxo de turistas na vila, que ficam 

desestimulados a subir a serra.  

 

Fonte: Grupo Acontece em Lima Duarte e Região 

Figura 7: Estrada de acesso ao Arraial de Conceição de Ibitipoca

 

Fonte: Grupo Acontece em Lima Duarte e Região. 

Figura 6: Estrada de acesso ao Arraial de Conceição de Ibitipoca. 
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Figura 8: Estrada de acesso ao Arraial de Conceição de Ibitipoca com o caminhão da Prefeitura 

preso 

 

Fonte: Grupo Acontece em Lima Duarte e Região. 

 
Figura 9 - Trânsito no Arraial de Conceição de Ibitipoca 

 

Fonte: Grupo Acontece em Lima Duarte e Região. 
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A partir dos relatos acima, é perceptível como o mesmo problema atinge 

de forma diferente os dois entrevistados. Para a entrevistada 1, a questão da 

estrada interfere de forma direta em sua vida, uma vez que fica difícil a 

locomoção para ir até a cidade e fazer suas compras, por exemplo. Mas, para o 

entrevistado 2, a problemática maior se dá na questão do turismo, uma vez que 

a estrada em péssimas condições interfere no fluxo de visitantes da Vila.  

Ao ser abordada sobre o grande número de turistas em feriados e 

festivais, a entrevistada 3 (mulher, 46 anos), moradora da Vila desde que 

nasceu, diz que os moradores sofrem muito com o caos que se instala na vila. 

Segundo ela, falta água e ocorrem picos de energia por conta da superlotação 

do Arraial, o que faz com que muitos moradores procurem até mesmo sair de 

Ibitipoca durante esses eventos, buscando casas de parentes fora da Vila para 

se instalarem. O entrevistado 4 (homem, 57 anos), morador da Vila há mais de 

30 anos, reclama da imensa quantidade de lixo que é deixada nas ruas após os 

eventos. Segundo o morador, acabam as festas e os turistas deixam o Arraial 

em estado de calamidade e, infelizmente, a coleta de lixo é muitas vezes 

atrasada por conta das péssimas condições da estrada de acesso ao distrito 

(Figura 9). 
Figura 10: Lixo espalhado pelo distrito. 

 

Fonte: Grupo Acontece em Lima Duarte e Região.  

Ao ser questionada sobre como a gestão do município lida com esses 
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impasses abordados pela população, a entrevistada 3 diz que, na maioria das 

reuniões da associação de moradores, os representantes dizem dialogar sobre 

isso na câmara municipal, explorando alternativas para o problema, porém, a 

solução nunca é de fato efetivada. Ela diz que o diálogo entre os moradores da 

comunidade com a câmara municipal e órgãos competentes se dá através da 

associação de moradores, que apesar de tentar fazer o possível para 

reivindicar os direitos básicos da população de Ibitipoca, não possui muito 

êxito, uma vez que estão sempre levando às reuniões atas com os principais 

problemas relatados pela população em busca de soluções, porém, nunca são 

de fato colocadas em prática.  

Por sua vez, a entrevistada 5 (mulher, 29 anos), sócia de uma pousada 

do distrito, disse que por mais que existam problemas estruturais em Ibitipoca, 

o turismo é o que movimenta a vida na Vila e seus benefícios superam os 

pontos negativos gerados. Ela diz que o intercâmbio cultural ocasionado pelo 

grande fluxo de turistas vindo de várias partes do país (e do mundo) 

proporciona experiências e trocas muito interessantes para quem vive ali. 

Segundo ela, a vida em Ibitipoca em épocas de baixa temporada é monótona e 

com a chegada dos turistas a vida social no distrito se torna muito mais atrativa 

e prazerosa. O mesmo foi dito pelo entrevistado 2, que disse que para a 

população mais jovem residente do distrito, os momentos de lazer e diversão 

ocorrem, em sua maioria, quando há eventos no local e o arraial repleto de 

turistas.  

Ao serem questionados sobre a relação da comunidade local e a 

associação de moradores (AMAI), 3 dos 5 entrevistados revelaram que não 

participam das reuniões e que, em suma maioria, os nativos mais antigos da 

região também não. Alguns fatores citados para justificar a falta de vontade de 

participar da associação de moradores foram a falta de receptividade dos 

gestores da AMAI e o fato de alguns dos representantes não serem 

preocupados com o bem estar comum, mas sim com o bem estar próprio. Os 

outros 2 entrevistados alegaram participar de algumas reuniões, no entanto, 

não possuem presença ativa na associação.  

É possível compreender que os moradores mais antigos do distrito se 
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incomodem com as problemáticas acarretadas pelo turismo na região e sua 

principal preocupação é o descaso dos órgãos competentes com a população 

local, uma vez que eles se sentem colocados em segundo plano, sendo os 

turistas e suas demandas, priorizados. No entanto, é unânime entre os 

entrevistados que a intensificação do turismo na região ocasionou benefícios 

econômicos para o distrito e seus moradores, sendo a geração de novos 

empregos um dos principais pontos positivos. A partir disso, vemos então como 

o interesse econômico se torna a principal motivação do morador da região em 

relação ao turismo, uma vez que com ele surgem oportunidades 

economicamente favoráveis para quem ali vive, não sendo necessário sair de 

sua localidade natal em busca de emprego (KRIPPENDORF, 2003 apud 

ALVES, 2014, p. 642). 

O valor sociocultural proporcionado pelo turismo também se faz muito 

presente no distrito, uma vez que ocorrem trocas de informações, valores e 

cultura entre os visitantes e visitados, o que, por sua vez, também estimula a 

atividade turística, já que: 

[...] “Quem chega’’ está permeável e aberto a uma experiência 
integral no ‘’lugar’’ e na relação com ‘’quem recebe’’. ‘’Quem recebe’’ 
protagoniza o ato de acolher na busca da troca que potencializa o 
seu sentimento de pertencimento e a aprendizagem da diferença, na 
afirmação das identidades envolvidas (IRVING, 2009, p. 117). 

 A partir das informações coletadas através da entrevista, percebe-se 

que existem muitos fatores negativos e positivos proporcionados pelo turismo 

no Arraial de Conceição do Ibitipoca, ocorrendo uma disparidade entre eles no 

que compete à população mais jovem e mais antiga do distrito. Os malefícios 

causados pelo fenômeno do turismo na região poderiam ser amenizados se 

houvesse uma administração mais preocupada com sua população nativa e 

engajada em resolver os problemas há muito tempo denunciados por eles.  

 

4.5 Debate entre a relação cidade e região com o distrito de Conceição do 

Ibitipoca 

 O município de Lima Duarte, localizado na região imediata de Juiz de 

Fora, possui diversos vínculos intermunicipais com o município-pólo. Como já 
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foi dito anteriormente, Conceição do Ibitipoca atrai milhares de visitantes 

anualmente e segundo Ladeira et al (2007), até o ano de 2008, 55% dos 

visitantes eram residentes do município de Juiz de Fora. Isso se dá pela 

proximidade do Arraial com a cidade, localizado a 90 km de distância (Figura 

10). Sendo assim, é visto que Ibitipoca é um dos principais pontos turísticos 

procurados pelos juizforanos, no entanto, isso não se dá apenas no que tange 

ao turismo, sendo o Arraial limaduartino procurado também por empresários e 

comerciantes do município vizinho para abrirem franquias de estabelecimentos, 

lojas, bares, restaurantes e pousadas no distrito.  

Figura 11: Localização do distrito de Conceição de Ibitipoca e do PEib em relação à sede 
municipal de Lima Duarte e Juiz de Fora. 

 

                                      Fonte: Elaborado pela autora 

Para abrir um comércio no Arraial, é necessário um investimento de 

capital que a maioria dos habitantes nativos não possuem por conta da 

supervalorização do preço de lojas e terrenos no distrito, sendo assim, a 

maioria dos estabelecimentos – “gourmetizados” – localizados em Ibitipoca são 

de empresários de outros municípios e principalmente de Juiz de Fora – alguns 

atualmente residentes do distrito – que reconheceram as vantagens de abrir 

um negócio no Arraial, visto a pequena distância de localização e a busca por 
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estabelecimentos de alto padrão pela maioria do público elitista que frequenta o 

local.  

Inicialmente falando, este fenômeno se assemelha ao processo de 

transborde de capital - que ocorre geralmente nas metrópoles - no entanto, 

visto que a escala deste processo é muito menos intensa, o que ocorre é uma 

particularidade de lugares que possuem grande vocação turística, se fazendo 

necessário estudos mais aprofundados para uma maior compreensão do caso.   

Segundo o SEBRAE, Lima Duarte possui 2.224 empresas registradas, 

que em sua maioria são pequenas empresas voltadas para o comércio 

varejista e prestação de serviços. Os estabelecimentos voltados para o turismo 

constituem cerca de 10,1% do total de empresas no município9 (SANCHO-

PIVOTO et al, 2020, p. 56), enquanto isso, Juiz de Fora possui 63.240 

empresas registradas, sendo divididas nas mais diversas áreas, principalmente 

no que tange à saúde (1.223) e educação (834). 

 A partir dessas informações, vemos como o debate regional se faz 

importante, uma vez que Juiz de Fora tem grande representatividade nos três 

setores, enquanto Lima Duarte possui um maior número de empresas 

registradas no setor terciário, fazendo com que ocorra uma migração em busca 

de serviços mais especializados na cidade-pólo. Em contrapartida, devido à 

concentração de renda ser maior no município de Juiz de fora, Lima Duarte 

passa a ser considerada como uma nova fronteira para investimento dos 

empresários juizforanos ligados ao setor de lazer.  

5 Considerações finais 

Os estudos que permeiam o tema principal desta monografia – Cidade e 

Região – apesar de serem clássicos, falham em relação às pequenas cidades, 

possuindo poucas produções científicas acerca dessas que, muitas vezes, são 

destaque econômico para a região com a qual estão inseridas, como é caso do 

município de Lima Duarte, visto nesta pesquisa que possui certo destaque no 

que tange à pecuária leiteira e ao turismo existente no distrito de Conceição de 

Ibitipoca. Sendo assim, faz-se necessário um olhar mais atento para as 
 

9 Dados de 2016. 
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pequenas cidades sem generalizá-las, uma vez que cada município exerce 

determinado papel dependendo de seu contexto regional e socioeconômico.  

 Foi constatado nesta pesquisa como a centralidade exercida pelo 

município de Juiz de Fora se faz de grande importância para os pequenos 

municípios ao seu entorno, destacando aqui Lima Duarte, uma vez que a 

cidade-pólo possui grande desempenho em relação à prestação de bens e 

serviços, principalmente no que tange às áreas de saúde e educação. 

Em relação ao desenvolvimento econômico do município de Lima 

Duarte, Juiz de Fora possui um papel de grande importância. Levando em 

consideração o fator turismo, com o transborde de capital da cidade-pólo, 

investidores do ramo de lazer optam por abrir estabelecimentos no distrito, 

visto sua próxima localização (90 km) e seu grande potencial turístico, 

impulsionando o crescimento econômico do local. No entanto, até que ponto é 

válido considerar isso como positivo? Uma vez que a população nativa de 

Ibitipoca encontra-se insatisfeita com o crescimento exacerbado do turismo na 

região que, como constatado, não comporta de forma efetiva esse fenômeno, 

já que possui uma péssima gestão municipal segundo a opinião dos moradores 

entrevistados. Sendo assim, é válida a reflexão sobre até em que momento o 

crescimento econômico advindo do turismo vai ser considerado algo positivo 

para o distrito, uma vez que com sua ascensão, a comunidade local, que é a 

essência do lugar, está sendo cada vez mais impactada de forma negativa.  

Com uma administração mais ativa e preocupada com sua população, 

os problemas ocorrentes no distrito de Conceição do Ibitipoca apontados por 

esta pesquisa poderiam ser aos poucos solucionados e, com isso, pelo menos 

uma parcela dos moradores que possuem aversão ao turismo na região, 

poderiam, então, mudar seu olhar em relação aos visitantes da Vila, sendo, aos 

poucos, inseridos também na dinâmica cultural proporcionada pelo turismo e 

estimulando a atividade no local, uma vez que fica claro ao decorrer da 

pesquisa que o maior problema da população ibitipoquense é a falta de 

assistência e descaso por parte da administração local.  
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Esta pesquisa buscou contribuir para um maior entendimento sobre a 

necessidade de valorização no ramo científico-geográfico das pequenas 

cidades brasileiras, ressaltando ainda sua importância social e econômica para 

o país. Além disso, buscou-se abordar os benefícios e malefícios gerados pelo 

turismo em um dos pilares da economia limaduartina, o distrito de Conceição 

do Ibitipoca, no entanto, com os fatores negativos tendo ganhado certo 

destaque, houve uma tentativa de refletir sobre possíveis soluções para os 

problemas abordados. É válido destacar aqui, que o dinheiro gerado pelo 

turismo em Ibitipoca é distribuído para todo o município de Lima Duarte, sendo 

assim, a prefeitura deveria ter os olhos mais atentos para o distrito, visto que 

detém o capital gerado por quem busca ter seus direitos como cidadãos 

respeitados.   
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