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A cidade como:
Lugar, local, horizontalidade, área de 

convívio, bacia de vida, zona de 
emprego, polo de região, nó de rede, 

distrito sede, funções básicas, 
municípios, arranjo de municípios, 

assentamento humano, concentração 
populacional, urbano, perímetro 

urbano, oposto de campo, atividades 
não agopecuárias, centro decisor, porte 

populacional...?





Cidade ou Rede?

O que se deve estudar são as redes 
urbanas

(Jean Tricart L’habitat urbain 1951)



Rede e Grafos

Pontos (nós)
e

Linhas (links)



DICOTOMIA URBANO-RURAL?

RECORTE DO BRASIL URBANO
 Regiões de Influência das Cidades

RECORTE DO BRASIL RURAL
 Repensando o Conceito de Ruralidade no Brasil

O BRASIL COM OLHAR URBANO
 Divisão Urbano-Regional do Brasil

O BRASIL COM OLHAR RURAL
 Regiões Rurais

BRENNER (2014): Perda de sentido...

































Combinação IBGE



Contribuição IPEA



Hierarquia



Rede
Hierárquica



Hierarquia
de fluxo



Rede
Hierárquica
de fluxo



Rede
Heterárquica



Cidades
Médias



Tipologia



Região



etapa de desenvolvimento ponto de partida ajuste avaliação de desenho

arranjos
arranjos territoriais IBGE e rede 

urbana ipea 2002

cálculo próprio do projeto (fluxo 

pendular trabalho diário)

nivel de integração, geometria, 

gravitacional

rede Regic (hierárquica)
cálculo próprio do projeto e 

heterarquia

forma espacial (Lobato, teórica), 

grafos, complexidade, eficiência, 

centralidade gráfica, índice de 

cobertura (Magalhães, 2004)

hierarquia Regic cálculo próprio do projeto primazia, pareto (zipf)

heterarquia (teórico) Domènech
cálculo próprio do projeto e pesquisa 

O/D carga
nivel de especialização/diversificação

região divisão urbano regional ibge
cálculo próprio do projeto, cluster e 

LISA
polígono de vornoi, theil

tipologia

Classificação de atividades RAIS e 

OCDE (adaptada Ipea), serviços 

avançados globais (Taylor)

cálculo próprio do projeto nivel de especialização/diversificação

urbanização/metropolização x 

urbano-rural x cidade região
Observatório das metrópoles Relatório Rosa, Novo Rural

coeficiente de variação (densidade, 

urbanizado, uso artificial)

escala Marcelo Souza cálculo próprio do projeto
competências constitucionais, nivel 

de atendimento a funcoes basicas

componente
indicador pressão-estado-impacto-

resposta (PEIR)
cálculo próprio do projeto  -

centralidade e nodalidade (teórico) Christaler, Egler cálculo próprio do projeto

gravitacional, nivel de 

especialização/diversificação, 

concentraçao, QL, QE, vornoi

cidades médias
Castello Branco, ReCiMe, Diana 

Motta
cálculo próprio do projeto

gravitacional, nivel de 

especialização/diversificação, 

concentraçao, QL, QE

Base Metodológica





Arranjos



Arranjo Polo



Estudos de referência







1º NÍVEL 2º NÍVEL LIMITE SUPERIOR SUBDIVISÃO LINK PRINCIPAL LINK SECUNDÁRIO

CONTINENTAL

Cidades de Fora + 12 

metrópoles + Porto Velho + 

Cuiabá

Continente Ampliada Entre as 14 + países

NACIONAL 14 do Brasil Capital Regional 2A País Ampliada Entre as 14
principal com Capital 

Regional 2A

SUBSISTEMAS 

URBANOS
14 Idem + capitais regional 2A

2º nível Regic - Capital 

Regional 2B e 2C
Ampliada Intermediária

14 + Capital Regional 

2A

principal com 2º nível 

Regic - Capital Regional 

2B e 2C

ESTADOS
14 Idem + capitais regionais 

todas

3º nível Regic - Centro 

Subregional
Estado Imediata

14 + capitais 

regionais todas

principal com 3º nível 

Regic - Centro 

Subregional

REDE

LINHA

HIERARQUIA REGIONALIZAÇÃO

POLÍGONOPONTO

ESCALA

Escala e cartografia



escala dimensão subdimensão indicadores dados base

tamanho faixa populacional população CEPAL

migração fluxo e participação na população imigrantes, emigrantes IBGE, OBMIGRA

diplomatica consulados e embaixada

empresas ver estudo dinte e abdi

economia faixa de PIB e PIB per capita PIB CEPAL, IBGE

comércio exterior faixa de fluxo monetário por agrupamento NCM fluxo comercial NCM MDIC, UNCTAD

passageiros faixa de fluxo de passageiros fluxo de passageiros aéreos ANAC

tamanho faixa populacional população IBGE

migração interna fluxo e participação na população imigrantes, emigrantes IBGE

economia faixa de PIB, PIB per capita e rendimento per capita PIB e rendimento per capita domiciliar IBGE

saúde faixa de fluxo para atendimento, oferta atendimento de alta compexidade Datasus, IBGE

educação faixa de fluxo para atendimento, oferta estudantes do ensino superior INEP, IBGE

trabalho mobilidade de mão de obra, oferta fluxo não necessariamente diário a trabalho e mobilidade no tempo MTE, IBGE

passageiros faixa de fluxo de passageiros aéreo e terrestre ANTT, ANAC

carga faixa de volume financeiro por categorias valor da carga transportada IPEA

tamanho faixa populacional população IBGE

migração interna fluxo e participação na população imigrantes, emigrantes IBGE

economia faixa de PIB, PIB per capita e rendimento per capita PIB e rendimento per capita domiciliar IBGE

saúde faixa de fluxo para atendimento, oferta atendimento de média complexidade Datasus, IBGE

educação faixa de fluxo para atendimento, oferta estudantes dos institutos federais INEP, IBGE

trabalho mobilidade de mão de obra, oferta fluxo não necessariamente diário a trabalho e mobilidade no tempo MTE, IBGE

passageiros faixa de fluxo de passageiros aéreo e terrestre ANTT, ANAC

carga faixa de volume financeiro por categorias valor da carga transportada IPEA

tamanho faixa populacional população IBGE

migração interna fluxo e participação na população imigrantes, emigrantes IBGE

economia faixa de PIB, PIB per capita e rendimento per capita PIB e rendimento per capita domiciliar IBGE

saúde faixa de fluxo para atendimento, oferta atendimento hospitalar Datasus, IBGE

educação faixa de fluxo para atendimento, oferta estudantes do ensino médio INEP, IBGE

trabalho mobilidade de mão de obra, oferta fluxo não necessariamente diário a trabalho e mobilidade no tempo MTE, IBGE

passageiros faixa de fluxo de passageiros aéreo e terrestre ANTT, ANAC

carga faixa de volume financeiro por categorias valor da carga transportada IPEA

estadual

demografia

continental*

demografia

demografia

nacional

subsistemas urbanos

demografia

Base preliminar



Referência









Aportes à junção dos

temas:

Rede e Fronteira



rede urbana

Tentativa de enquadramento da Rede Urbana nos temas 

centrais e periféricos do estudo das fronteiras no Brasil

17 ?

Unbral Fronteiras
http://143.54.25.19/portal/limites-do-termo-fronteira



Circunscrição Temática do Unbral Fronteiras a par tir da Análise do 
Questionário para experts em Estudos Fronteiriços Adriana Dorfman
Vitor Galante Monte Mezzo Arthur Borba Colen França:

“Essa tendência afirmativa dá pistas das múltiplas possibilidades do 
campo em estudo. O que depreendemos é que os Estudos Fronteiriços 
brasileiros, como definido por seus próprios pesquisadores, são um 
campo que mantém como central o território estatal da fronteira-limite, 
mas também (...) 2. incorpora a fronteira em rede ao entender que 
migrações, fluxos econômicos e integração compõem objetos de estudo”



Panorama, percurs o e possível agen da para os Estudos Fronteiriços 
brasileiros Adriana Dorfman Arthur Borba Colen França:

“Pode-se dizer que é a partir de Machado que se estabelece nos Estudos 
Fronteiriços brasileiros a centralidade das redes.”



rede

“intra”

região

link

nó

cidade

polo

Área/ 
superfície

influência

cidade 
(gêmea)

intermediação

faixa

linha

ponto

polígono

“inter” lugar

Categorias 
espaciais

Categorias 
gráficas

Categorias 
analíticas

Categorias 
relacionais

Reflexões sobre o “olhar” 



Enfoque

1. FAIXA

2. LINHA

3. ZONA

4. CIDADE-GÊMEA



Do “ÉTER” ao “HETER-”



Desafios

1. Local e Global

2. Olhar para dentro (rede nacional) e para fora (fronteira e rede 

continental)


