
Seminário Internacional sobre Política Urbana 
Sessão III 

Planejamento e Ordenamento Territorial 

CIDADES  MÉDIAS: 
ALGUMAS REFLEXÕES 

 
 
 
 
 
 

 
Patricia Chame Dias 

Rede Cidades Médias e Pequenas da Bahia (RedeCMP) 
Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

 



Pontos de partida 



Com base em Henri Lefebvre, Ana Fani A. Carlos, 
Maria Encarnação B. Sposito e Wendel Henrique 
Baungartner, afirma-se que: 

 
 Cidade: produto das relações sociais e condição da 

realização do capital; 
 
 Urbano: fenômeno que abrange a totalidade espacial 

com expressões singulares; 
 
 Contexto de mudanças implica alteração do 

conteúdo das cidades (quantitativo e qualitativo). 
 



Rede Urbana: alguns aspectos 



Conforme  Amélia Luísa Damiani, Maria Encarnação B. 
Sposito e Roberto Lobato Corrêa: 

 
  A rede urbana é resultado e condição da divisão 

territorial do trabalho; 
 
 Refere-se à relação entre as cidades: 

 

• Relações verticais - centros hierarquizados,  acúmulo 
de estruturas e concentração de fluxos; 
 

• Relações horizontais - centros não hierarquizados; 
complementaridade ou competição de funções. 

 
 



Acrescente-se que: 
 
 Diversidade de redes urbanas - múltiplas 

formações socioespaciais. 
 
 Articulação entre cidades baseada na contiguidade 

e conectividade - interação entre cidades de 
diferentes redes. 
 
 

 



Cidades Médias: uma aproximação ao 
tema 



Autores como Maria Encarnação B. Sposito, Roberto 
Lobato Corrêa e Oswaldo Amorim Filho, entre 
outros, apontam que cidade média: 
 
 É uma noção; 

 
 É condição de uma cidade numa determinada rede 

urbana – contexto histórico-espacial; 
 
 Representa papel de comando regional e de 

intermediação de fluxos; 
 
 
 
 
 
 



 
 Constitui-se em nó da rede urbana e em elo entre 

cidades maiores e menores; 
 

 
 Apresenta um nível de centralidade compatível com 

a variedade e complexidade de funções e papéis. 



Como identificar e caracterizar as cidades 
médias? 



Roberto Lobato Corrêa 
 
 Combinação particular de tamanho demográfico, 

funções urbanas e organização do espaço 
intraurbano; 
 
 Presença de uma elite empreendedora; localização 

espacial relativamente favorável em relação a vias 
de circulação e realização de interações espaciais. 
 



Oswaldo B. Amorim Filho 
 
Mantêm interações constantes e em razoável 

quantidade e qualidade com seu espaço regional e 
com cidades maiores; 
 
 Possibilidade de dinamizar o espaço rural; 

 
 Estrutura interna: centro complexo, número 

considerável de subcentros, e periferias 
descontínuas. 
 



Maria Encarnação B. Sposito (ReCiMe) 
 
 Posição geográfica, inserção na divisão regional 

do trabalho, funcionalidade econômica, distância 
de centros hierarquicamente mais importantes; 
 
 Cidades regionais, não metropolitanas, 

diretamente articuladas a cidades pequenas de 
sua área de influência; 
 
 Níveis de relações: mercado regional e com outros 

centros urbanos maiores ou similares. 
 



Uma tentativa de operacionalização: 
cidades médias da Bahia 
 
 



Participação da Bahia na Região Nordeste e no 
Brasil 



Características da rede urbana da Bahia (2010) 
 
 Região litorânea mais adensada e articulada do que as do 

semiárido e do oeste; 
 
 Salvador – única cidade com mais de 500 mil hab. desde 

1960;  
 
 Pouca alteração na hierarquia desde 1980; 

 
 Proporção reduzida de sedes municipais com mais de 100 

mil hab., parte delas na Região Metropolitana de Salvador 
(RMS); 
 
 Presença significativa de cidades com menos de 20 mil 

hab. em 2010. 
 



Participação relativa das sedes municipais por classe de tamanho de 
população. Bahia, 1980 – 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
     

 

1980 1991 2000 2010
Acima de 500.000 0,3 0,2 0,2 0,2
De 40.001 a 500.000 3,0 5,5 6,5 7,7

de 100.001 a 500.000 0,9 1,2 2,2 2,6
de 50.001 a 100.000 1,5 2,2 2,7 2,9

de 40.001 a 50.000 0,6 2,2 1,7 2,2
De 20.001 a 40.000 5,4 3,6 6,0 7,2
Inferior a 20.000 91,4 90,6 87,2 84,9

de 10.001 a 20.000 9,5 14,7 17,1 19,2
de 5.001 a 10.000 19,3 22,9 30,1 33,8

de 1.000 a 5.000 54,8 48,9 39,0 31,4
inferior a 1.000 7,7 4,1 1,0 0,5

Bahia 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1980,1991, 2000 e 2010.

Classe de tamanho de população
Participação relativa



 
 População média das 

sedes municipais 
baianas: 
aproximadamente, 40 
mil hab. (2010); 
 

 Distintas 
possibilidades de 
articulação conforme a 
porção do território; 
 

 Regic 2007:   
sete capitais regionais;  
16 centros sub-regionais; 
32 centros de zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
População das sedes municipais por classe de 

tamanho de população. Bahia, 2010 



Cidades médias baianas: critérios 
 

 Registrar populações oscilando entre 40 mil e 500 mil 
hab., conforme a localização; 
 

 Não estar situada na RMS; 
 

 Ser classificada pelo Regic 2007 como capital 
regional, centro sub-regional ou centro de zona, 
conforme a localização; 
 

 Desempenhar papel na articulação estadual. 



Cidades médias da Bahia 
 
 Feira de Santana,Vitória da Conquista, Itabuna, 

Ilhéus, Juazeiro, Barreiras; 
 
 Jequié, Teixeira de Freitas, Alagoinhas, 

Eunápolis, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, 
Valença, Irecê, Guanambi, Senhor do Bonfim, 
Cruz das Almas, Itaberaba, Jacobina, Brumado, 
Bom Jesus da Lapa; 
 
 Seabra, Ribeira do Pombal. 



Localização das cidades médias da Bahia e classificação, segundo o 
Regic de 2007 



Finalizando:  
por que refletir sobre as cidades 
médias? 



Cidades médias: espaços em transição 
 
 Desconcentração da produção, difusão do 

comércio e serviços e redistribuição da população 
- redefinição da rede urbana; 
 
 Cidades médias: ampliação e diversificação dos 

papéis – antigas e novas funções –, ampliação da 
importância econômica e demográfica; 
 
 Relações de complementaridade e concorrência: 

alteração dos tipos e do direcionamentos dos 
fluxos entre as cidades. 

 



Algumas reflexões propostas: 
 
 Considerando a relação entre ampliação de funções e 

nível de centralidade, como isso repercute na região de 
influência?  
 
 Na medida em que há o crescimento populacional e 

econômico, quais as repercussões desses processos no 
espaço intraurbano? E na relação da cidade com o rural 
sob sua influência?  
 
 Como o adensamento e a diversificação de funções 

dessas cidades incidem na condição de vida de seus 
moradores?  
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